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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет «Методичні основи організації навчання історії в школі» є складовою частиною 

«Методики навчання історії» посідає важливе місце у системі фахової підготовки учителя історії і 

має велике значення у його професійному становленні. Структура курсу включає вивчення поняття 

«Методика навчання історії», сучасну структуру шкільної історичної освіти, формування 

історичних знань школярів, методичні основи роботи учителя історії, засоби навчання, систему 

організації її вивчення, систему перевірки та оцінки навчальних досягнень учнів, нетрадиційні 

форми організації навчання історії та позакласна робота.  

          Мета та завдання навчальної дисципліни 

  Мета: з’ясувати основні закономірності та теоретичні засади  процесу навчання історії, 

сформувати уміння, які будуть використані у практиці навчання та виховання школярів на уроках 

історії.  

        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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знати:  зміст навчальних програм та підручників із курсів всесвітньої та вітчизняної історії, 

засоби, методи та прийоми навчання історії й особливості вивчення основних історичних проблем, 

способи визначення рівня компетентності учнів та критерії оцінювання їхніх навчальних досягнень, 

форми позакласної та позашкільної роботи з історії; 

вміти: визначати мету та завдання шкільних курсів та окремих уроків історії, прогнозувати 

дидактичні результати навчання, аналізувати навчальну програму та навчально-методичну 

літературу, складати конспекти уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати пізнавальні 

можливості учнів, розробляти завдання та тести для перевірки знань та умінь учнів, вести 

педагогічне спостереження, фахово здійснювати педагогічну діяльність, застосовувати набуті 

історичні й дидактичні знання, уміння, компетентності у професійній діяльності учителя історії в 

школі. 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

згідно ОПП 

Компетентності 

ЗК 03 Здатність активно вчитися впродовж життя й оволодівати інноваційними 

стратегіями навчання. 

 

ЗК 05 Здатність ефективно працювати одноосібно, у складі команди і в 

мультидисциплінарному оточенні. 

 

ЗК 06 Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 
 

ФК 03 Володіння основами цілепокладання, планування та організації освітнього 

процесу, моделювання змісту навчання історії відповідно до обов’язкових 

результатів навчання учнів. 

 

ФК 06 Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з історії.  

 

ФК 08 Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної 

діяльності, оцінки педагогічного досвіду. 

 

 Програмні результати навчання 

ПРН 01 Уміння аналізувати й розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми у сфері професійної діяльності або навчання. 

 

ПРН 03 Володіння концептуальними науковими та практичними знаннями та здатністю до 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної 

педагогічної діяльності та/або навчанні історії. 

 

ПРН 05 Володіння навичками розв'язання освітніх, виховних, розвивальних та науково-

методичних завдань, уміння застосовувати найбільш ефективні методичні підходи 

і сучасні технології навчання історії, виховання і розвитку учнів з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей і потреб. 



 

ПРН 09 Здатність продовжувати навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті під 

час навчання компетентності з високим рівнем автономності. 

 

ПРН 14 Знання концептуальних основ, структури змісту, форм, методів і засобів навчання 

історії та вміння розробляти навчально-методичну документацію, необхідну для 

забезпечення освітнього процесу.   

 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль І 

1 Предмет та завдання курсу “Методика 

навчання історії” 

2  2 

2 Сучасна система шкільної історичної 

освіти в Україні 

 2 6 

3 Формування історичних знань 

школярів 

4 4 10 

Модуль ІІ 

4 Методичні основи роботи вчителя 

історії 

4 6 8 

5 Засоби навчання 2 4 6 

Модуль ІІІ 

6 Система організації вивчення історії. 

Урок історії 

 

6 6 18 

Модуль ІV 

7 Організація перевірки навчальних 

досягнень учнів у процесі вивчення 

історії 

6 2 22 

Модуль V 

8 Нетрадиційні форми організації 

освітнього процесу 

4 2 12 

9 Позакласна робота з історії  2 10 

 Разом за курс – 150 год. 28 28 94 
 

 

 

Тематика практичних занять. 

 

        

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальна програма з історії. Структура шкільної історичної освіти 2 

2 Використання ілюстративних матеріалів на уроках історії 2 



3 Методика роботи з текстом підручника та використання 

документів на уроках історії 

2 

4 Формування історичних уявлень школярів 2 

5 Методика роботи з формування історичних понять та 

закономірностей історичного розвитку 

2 

6 Визначення  цільової настанови уроку історії. Підготовка учителя 

до уроку історії. 

2 

7 Методи і методичні прийоми навчання історії. Усний виклад 

історичного матеріалу 

2 

8 Методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів 

 

2 

9 Бесіда на уроках історії 

 

2 

10 Рольова гра з моделювання уроку історії 2 

11 Перевірка навчальних досягнень учнів 2 

12 Аналіз відеозапису уроку історії 2 

13 Нетрадиційні форми проведення уроків історії 2 

14 Позакласна робота з історії 2 

Разом 28 
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументувати їх;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; активізації 

власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати навчальні заняття всіх видів відповідно до розкладу, запізнення на заняття 

допускається тільки з поважних причин; 

- брати участь у обговоренні визначених проблем навчальних занять, дотримуватися 

правил етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконати всі види практичних завдань; 

- обов’язковою умовою допуску до екзамену є засвоєння студентами теоретичних знань 

навчального матеріалу, формування фахових умінь та навичок та набуття мінімальної 

кількості 35 балів.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах 

студентоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного плюралізму. 

    

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1. Робота на практичному занятті – до 3 балів 

Оцінюється за наступними критеріями: 

3 бали – студент у повному обсязі з’ясував навчальний матеріал, виявив глибокі і міцні 

знання та володіє практичними уміннями і навичками їх використання, робить 
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аргументовані висновки, вільно висловлює власні судження та оцінки й переконливо їх 

аргументує, вміє аналізувати інформацію, отриману з різних джерел. 

2 бали – студент володіє навчальним матеріалом, узагальнює окремі теоретичні положення 

і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої висновки конкретними прикладами, 

може дати визначення понять, самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки. 

1 бал – з допомогою викладача студент відтворює деякі аспекти навчальної проблеми, але 

відповідь поверхова, у ній є деякі неточності, відсутня логіка розкриття питання. 

2. Виконання самостійної роботи – до 2 балів 

До практичного заняття студент має опрацювати визначену методичну літературу і 

підготувати конспект  кожного питання. Оцінювання самостійної роботи здійснюється 

шляхом перевірки конспектів, підготовлених студентами. 

 Оцінюється за такими критеріями: 

- здатність до пошуку навчального матеріалу в методичній літературі; 

- з’ясування основних положень проблеми; 

- володіння навичками конкретизації та наведення прикладів;  

- підготовка до заняття  визначених завдань.  

3. Окремим видом самостійної роботи є підготовка конспекту лекцій – до 5 балів. 

4. Відпрацювання пропущених занять – до 2 балів. 

5. Складання екзамену. 

Якщо студент в ході практичних занять набрав від 35 до 75 балів, він має складати екзамен, 

який оцінюється до 25 балів. Студенти, які впродовж семестру набрали менше 35 балів, до 

складання екзамену не допускаються. 

Отже, студент впродовж вивчення навчальної дисципліни може отримати за: 

а) обговорення питань практичного заняття                     до     42 балів 

б) за виконану самостійну роботу                                      до     28 балів 

в) конспект лекцій                                                                до       5 балів   

г) екзамен                                                                              до     25 балів 

 


