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Мета навчальної дисципліни 
 

Мета: з’ясувати історію розвитку шкільної історичної освіти в 

Україні та за кордоном, основні закономірності та теоретичні засади  

процесу навчання історії у старшій середній школі, сформувати уміння, які 

будуть використані у освітньому процесі на уроках історії.  

Основні завдання вивчення дисципліни є: 

- поглибити знання студентів щодо поняттям «Методика навчання 

історії у старшій школі»; 

- з’ясувати історію становлення історичної освіти в Україні та за 

кордоном; 

- охарактеризувати шкільну історичну освіту старшої школи; 

- поглибити теоретичні знання та сформувати уміння в студентів з 

питань організації освітнього процесу у закладах середньої освіти з 

урахуванням специфіки майбутньої професії; 

- сформувати уміння і навички підготовки, проведення навчальних 

занять з історії; 

- ознайомитися із сучасними інноваційними підходами вітчизняних і 

зарубіжних науковців як до навчально-пізнавального процесу в цілому у 

школі, так і до викладання історії; 

- допомогти у формуванні основ методичної майстерності, педагогічної 

техніки майбутнього учителя історії старшої школи, його комунікативних 

здібностей, умінь і навичок індивідуального і колективного спілкування з 

учнями; 

- поглибити знання з методики діагностики навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. 

Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох змістових 

модулів: 

1. Предмет та завдання курсу. Зародження та розвиток шкільної 

історичної освіти в Україні. 

2. Система історичної освіти старшої загальної середньої школи в 

Україні. 

3. Методичні основи роботи учителя історії. 

4. Перевірка і оцінка навчальних досягнень учнів. Позанавчальна робота з 

історії. 

Обсяг дисципліни 

 Денна форма Заочна форма 

Кількість кредитів ECTS 4 4 

Кількість годин: 120 120 

- лекції 20 12 

- практичні / семінарські 20 10 

- лабораторні -  

- індивідуальні завдання -  

- самостійна робота студента 80 98 
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Статус навчальної дисципліни: обов’язкова. 

 

Передумови для вивчення дисципліни. Міждисциплінарні зв’язки з такими 

навчальними дисциплінами:«Сучасні інформаційні технології та методика 

застосування комп’ютерної техніки в освітньому процесі та наукових 

дослідженнях», «Актуальні проблеми педагогіки», «Історичне краєзнавство у 

старшій школі», «Актуальні проблеми новітньої історії України у старшій 

школі». 

 

Очікувані результати навчання (програмні результати навчання, 

загальні та фахові компетентності), що формуються у процесі вивчення 

дисципліни «Методика навчання історії у старшій школі»: 

 

Шифр 

згідно 

ОПП 

 

Компетентності 

ЗК 3 Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи в команді з 

урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

Здатність до прийняття ефективних рішень, мотивування людей до 

досягнення спільної мети та відповідального ставлення до 

професійних обов’язків. 

ЗК 5 Здатність до генерування нових науково-теоретичних і практико-

спрямованих ідей, критичного осмислення проблем у галузі освіти, 

педагогіки, історії та на межі цих галузей знань, до пошуку 

ефективних шляхів виявлення та розв’язання проблем, пов’язаних 

з професійною педагогічною діяльністю у різних середовищах.    

ЗК 6 Здатність ефективно використовувати усно/письмово державну 

мову в усіх сферах суспільного життя, іноземну мову для 

професійного спілкування та розуміння іншомовних професійних 

текстів. 

ЗК 7 Здатність виявляти ініціативу у професійній сфері, проводити 

інноваційну діяльність, управляти робочими або навчальними 

процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують 

нових стратегічних підходів. 

ФК 1 Здатність розуміти наукові здобутки у сфері освіти, педагогіки та 

історії, враховувати їх у професійній діяльності та запроваджувати 

в освітній процес закладів загальної середньої освіти. 

ФК 3 Здатність організовувати освітній процес у закладах загальної 

середньої освіти та управляти ним на засадах особистісно-

орієнтованої та суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

ФК 4 Знання та володіння на фаховому рівні методами навчання історії, 

виховання та розвитку учнів. 

ФК 5 Здатність запроваджувати інноваційні технології в освітній процес 

закладів загальної середньої освіти, здатність моделювати зміст 
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навчання історії відповідно до обов’язкових результатів навчання 

учнів.  

ФК 6 Здатність забезпечувати учням здобуття освіти державною мовою, 

формувати їх мовно-комунікативні уміння.  

ФК 7 Здатність доносити знання до учнів закладів загальної середньої 

освіти, формувати мотивацію та організовувати їхню пізнавальну 

діяльність при трансляції знань з історії. 

ФК 8 Здатність до використання сучасних інформаційних технологій в 

освітньому процесі та в наукових дослідженнях. 

 Програмні результати навчання 

ПРН 1 Знання провідних засад теорії навчання та методики навчання 

історії.   

ПРН 2 Знання теоретичних і практичних основ інноваційних освітніх 

технологій та їх використання в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти.  

ПРН 3 Знання та розуміння теорії, методики і методології наукових 

досліджень з педагогіки та методики навчання історії на засадах 

академічної доброчесності. 

ПРН 4 Здатність використовувати різноманітні форми і методи навчання 

історії, розвитку та виховання учнів у закладах загальної середньої 

освіти. 

ПРН 5 Здатність забезпечувати набуття учнями закладів загальної 

середньої освіти системних знань про факти, події, явища в Україні 

та світі ХХ–ХХІ ст. з позицій цінності життя людини і досвіду 

українського державотворення в контексті світового історичного 

процесу, здатність поглиблювати інтерес учнів до історії як сфери 

знань і навчального предмета. 

ПРН 6 Здатність добирати і використовувати сучасні інноваційні 

технології навчання історії, виховання і розвитку учнів. 

ПРН 7 

 

Здатність формувати у здобувачів освіти навички самостійної 

роботи. 

ПРН 8 Здатність розвивати критичне та творче мислення учнів і 

формувати їх ціннісне ставлення до подій минулого та сучасного 

життя. 

ПРН 9 Здатність сприяти розвитку особистості учня, яка має 

патріотичний світогляд, займає активну громадянську позицію, 

розуміє виклики глобалізованого світу через засвоєння історичних 

явищ і процесів, що стосуються історії України ХХ–ХХІ ст. та її 

місця у світі. 

ПРН 10 Здатність створювати безпечне, рівноправне та психологічно-

комфортне освітнє середовище в освітньому процесі та 

позаурочній діяльності. 

ПРН 11 Здатність аналізувати історичні події, явища та процеси у світі 

загалом та в Україні зокрема. 
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ПРН 13 Вміння визначати актуальні напрями педагогічних досліджень, 

виконувати оригінальні наукові дослідження з педагогіки та 

методики викладання історії на засадах академічної доброчесності, 

готувати наукові статті та доповіді з педагогічних та історичних 

наук, аналізувати інформаційні джерела. 

ПРН 14 Здатність до творчої, самостійної діяльності, використання 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, оцінювання 

та забезпечення якості виконуваних робіт, створення проєктів та їх 

публічного захисту. 

 

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 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 відповіді 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. Виконання завдань практичної роботи – до 5 балів 

Окремо будуть оцінюватися практичні завдання з підготовки 

мультимедійної презентації до навчального заняття, конспекти уроків з 

вивчення нового матеріалу, комбінованого та повторювально-
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узагальнюючого уроків, а також сценарій проведення історичних 

вечорів, днів чи тижнів. 

4. Іспит – до 25 балів 
 

Студент впродовж вивчення навчальної дисципліни може отримати за: 

а) обговорення питань практичного заняття           до 30 балів 

б) за виконану самостійну роботу                            до 20 балів 

в) за виконання практичних завдань                           до 25 балів   

г) іспит                                                                         до 25 балів 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 
для заліку 

90 – 100 A відмінно    

 

зараховано 
83 – 89 B 

добре  
75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

35 – 59 Fx 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Структура та тематичний план навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Методика навчання історії у старшій школі наукова педагогічною 

дисципліною, що визначає завдання, структуру та зміст курсів історії 

середньої освіти, методи, прийоми та засоби навчання. 

Місце методики навчання історії в системі педагогічних наук. Зв’язок 

методики з історією та спеціальними науками. Методи дослідження процесу 

навчання історії. Завдання, зміст та структура курсу.  

 

Тема 2. ЗАРОДЖЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Перші кроки методики навчання в Україні та основні етапи її розвитку. 

Шляхи розвитку історичної думки в Україні та її вплив на зміст навчання 

історії в школі. Формування методики навчання історії як науки та її 
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розвиток у 18-19 ст. Методичні пошуки другої половини 19 – поч. 20 ст. 

Реформування шкільної освіти та зміни в змісті і викладанні навчальної 

дисципліни «Історія» у період виборювання державності в Україні (1917-

1920 рр.). Підготовка шкільних підручників з історії. 

 

Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ 

Методичні пошуки 20-30-х років ХХ ст. Формування змісту історичних 

дисциплін та підготовка шкільних підручників з історії. Розвиток методики 

навчання історії у 40-50-х рр. Удосконалення історичної освіти та розвиток 

методики навчання історії 60-90-х рр. 20 ст.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 4. СИСТЕМА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ 

Історія як предмет шкільного навчання. Місце історії у навчальному 

плані. Зв’язок курсу історії з іншими навчальними дисциплінами. 

Шкільні навчальні програми з історії. Принципи їх побудови та порядок 

навчання історичного матеріалу (лінійність та концентризм, поєднання 

системності і фрагментарності, хронологічна послідовність, історизм, 

гуманізація, соціологізація, розвиваюча роль історії та інше). Основні 

компоненти змісту та структури програм шкільної історичної освіти, їх 

завдання, час, відведений на їх вивчення. Державний стандарт середньої 

загальної освіти. 

Підручники, методичні посібники та допоміжна література з історії – 

один з необхідних компонентів загальної системи шкільної історичної освіти, 

їх типи, функції, аналіз структури змісту навчально-методичного 

оформлення. 

Курс «Історія України», його місце в навчальному плані. Структура 

курсу, основні розділи. Зв’язок з іншими курсами. Основні поняття та ідеї 

курсу «Історія України».  

Місце і роль краєзнавчого матеріалу, його зміст, особливості та 

специфіка навчання. 

Курс «Всесвітня історія», його завдання та місце в шкільній історичній 

освіті. Періодизація курсу, структура, етапи його навчання, відбір матеріалу, 

його групування та принципи розподілу по навчальних роках. Система 

ускладнення змісту курсу, виходячи з психолого-педагогічних особливостей 

учнів. 
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Тема 5. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ЗА КОРДОНОМ 

Розвиток історичної освіти і методики навчання історії за кордоном: в 

Англії, Франції, США та інших країнах. Загальне й особливе в підходах щодо 

вивчення історії та методики навчання в різних країнах світу. Фактори, які 

зумовлюють формування зарубіжних систем шкільної історичної освіти й 

методики її навчання. Сучасні перспективи і напрямки світової історико-

педагогічної  думки та можливі шляхи її реалізації. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 

Тема 6. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ 

Методи та методичні прийоми навчання історії. Понять «метод» і 

«прийом» навчання, їх взаємозв'язок та взаємозумовленість. Різні точки зору 

щодо класифікації методів навчання історії. Критерії оптимального вибору. 

Пізнавальна, виховна та розвиваюча роль методів і прийомів у навчальному 

процесі. 

Використання різних видів навчальних занять у старшій школі. 

Особливості організації шкільних лекцій, семінарських, практичних та 

лабораторних занять. 

Засоби навчання, їх роль у освітньому процесі. Використання 

мультимедійних презентацій на уроках історії. 

 

Тема 7. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ 

Теоретичні засади сучасних технологій навчання. Поєднання 

інноваційних і традиційних технологій навчання історії. Типи інноваційних 

підходів до навчання історії. 

Впровадження інноваційних технологій в практичній діяльності роботи 

загальноосвітньої школи. Моделі технологій навчання історії. Проєктні 

технології навчання на уроках історії. Лекційно-семінарсько-залікова 

технологія. Консультація як технологія навчання на уроках історії. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

 

Тема 8. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ  

ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

Система перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів у навчальному 

процесі з історії, її мета, завдання, роль і значення, форми та різновидності. 

Організація контролю та самоконтролю. 
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Перевірка і оцінювання учнів при дистанційному навчанні під час 

карантину. Підтримання зворотного зв’язку з учнями. Ефективні засоби 

контролю успішності за умов карантину. Існуючі способи оцінювання учнів. 

Портфоліо – накопичувальна система оцінювання. Оцінка тестових завдань, 

контрольних робіт, виконаних у домашніх умовах. Інструменти спілкування 

в дистанційному навчанні: електронна пошта, форум, чати, 

відеоконференція, блог, соціальні мережі та месенджери. 

 

Тема 9. ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ 

Особливості та принципи організації позанавчальної роботи школярів у 

сучасному освітньому процесі. Поняття позаурочної, позакласної та 

позашкільної роботи. 

Екскурсії, принципи екскурсійної роботи. Види екскурсій. Підготовка 

учнів до екскурсій. Методика їх проведення. 

Методика організації історичних гуртків, факультативів, клубів та 

товариств. Історичні гуртки, їх тематика та плани роботи. Факультативи, їх 

форми роботи. Основні види клубів. Історичні товариства і їх основні 

напрямки роботи. 

Шкільний історичний музей – одна з форм позанавчальної роботи. 

Пошукова робота здобувачів освітніх послуг. Етапи створення музеїв. 

Розміщення в ньому експонатів. 
 

Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л пр л

а

б 

ін

д 

с.р. л пр ла

б 

ін

д 

с.р

. 

Змістовий модуль 1 

Теми 1 - 3.  

Предмет і 

завдання 

методики 

навчання історії. 

Зародження та 

розвиток 

шкільної 

історичної освіти 

в Україні. 

30 8    22 30 2    28 
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Змістовий модуль 2 

Тема 4, 5. 

Система 

історичної освіти 

старшої 

середньої школи 

в Україні. 

30 4 4   22 30 2 2   26 

Змістовий модуль 3 

Тема 6, 7. 

Методичні 

основи роботи 

учителя історії. 

30 4 12   14 30 4 4   22 

Змістовий модуль 4 

Теми 8, 9. 

Перевірка і 

оцінка 

навчальних 

досягнень учнів. 

Позанавчальна 

робота з історії. 

30 4 4   22 30 4 4   22 

Усього годин  120 20 20   80 120 12 10   98 

 

Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальна програма з історії старшої середньої школи. 2 

2 Характеристика шкільних підручників та методичної 

літератури. 

2 

3 Навчальні заняття з історії 2 

4 Підготовка мультимедійної презентації до навчального 

заняття 

2 

5 Моделювання уроку вивчення нового матеріалу 2 

6 Моделювання комбінованого уроку 2 

7 Моделювання повторювально-узагальнюючого уроку. 2 

8 Проблемне навчання з історії 2 

9 Позанавчальна робота з історії 2 

10 Краєзнавчо-пошукова робота з історії 2 

 Усього годин 20 
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Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ «МЕТОДИКА 

НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ» 

 

2 

2. ЗАРОДЖЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 

10 

3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ    

МММЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ 

10 

4. СИСТЕМА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОЇ ШКОЛИ В 

УКРАЇНІ 

12 

5. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ЗА КОРДОНОМ 

10 

6. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ 10 

7. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ 4 

8. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ  УЧНІВ 

10 

9. ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ 12 

 Разом: 80 

 

Методи навчання 
 

У процесі вивчення матеріалу курсу використовуємо різні методи 

навчання: 

- за характером пізнавальної діяльності: аналітичні, індуктивні, 

дедуктивні; 

- за рівнем самостійності навчальної діяльності: проблемного 

викладу і частково-пошукові; 

- за характером сприйняття: словесні, наочні, практичні.  
 

Методи контролю 
 

Визначення якості засвоєння та рівня оволодіння уміннями та навичками 

в ході поточного контролю здійснюємо методами усної, письмової, тестової 

перевірки та практичного контролю. 

Підсумковий контроль – іспит в усній, письмовій чи тестовій формі  

 

Діагностика успішності освіти 
 

В ході поточної перевірки на кожному практичному занятті викладач 

перевіряє: 

1. Результати самостійної роботи студентів з опрацювання ним 

методичної літератури. Оцінюються вони від 0 до 2 балів. 
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2. Обговорення питань практичного заняття (від 0 до 3 балів). 

3. Виконання завдань практичної роботи (від 0 до 5 балів). 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом складання іспиту. 
 

Розподіл балів за темами 

 

Зміст. модуль 

№1 

Зміст. 

модуль №2 

Змістовий  

модуль 

№3 

Змістовий 

модуль 

№4 

Екзамен Усього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

   10  45 5  15 25 100 

 

Розподіл балів за формами контролю 

 

Робота на практичних заняттях                                                  до 30 балів 

- за обговорення питань в ході одного заняття                до 3 балів 

Самостійна робота                                                                  до 20 балів 

- за самостійну роботу з підготовки до одного заняття      до 2 балів 

Виконання практичних завдань                                              до 25 балів 

- за виконання одного завдання                                            до 5 балів  

Іспит                                                                                      до 25 балів 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна програма 

2. Робоча  програма навчальної дисципліни 

3. Методичні матеріали до практичних занять 

4. Силабус як персоніфікована програма дій викладача з вивчення 

навчальної дисципліни. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Базова література 

 

Державні та навчальні програми:  

1. Концепція розвитку педагогічної освіти. 2018. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti  

2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня 

галузь “Суспільствознавство”. К., 2004.  

3. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 13 березня 

2020 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyato-novij-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-

osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv  

4. Концепція Нової української школи. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-

ukrainska-shkola-compressed.pdf  

5. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи (нова редакція), 2017. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas  

6. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Історія України. 5-9 класи, затверджені наказом МОН України від 21.02.2019 

р. № 236. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih-program-z-istoriyi-

ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti  

7. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Всесвітня історія.. 7-9 класи, затверджені наказом МОН України від 

07.06.2017 р. № 804. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih-program-z-istoriyi-

ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti  

8. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Інтегрований курс «Історія: Україна і світ». 10-11 класи, 2018. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv  

9. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Історія України. Всесвітня історія. Рівень стандарту. 10-11 клас, 2018. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv  

10. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Профільний рівень, 2018. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv  

 

Підручники та навчальні посібники: 

1. Баханов К.О. Навчання історії в школі під кутом зору 

компетентнісного підходу: посібник для учителя. Харків. 2012. 127 с.  

2. Баханов К. Організація особистісно-орієнтованого навчання. 

Порадник молодого вчителя історії. Харків: Видавнича група «Основа». 

2008. 159 с. 
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3. Баханов К. Інноваційні системи, технології та модель навчання 

історії в школі. Запоріжжя: Просвіта. 2000. 328 с.     

4. Дубінський В. А. Методика викладання історії в школі: навчально-

методичний посібник для організації самостійної роботи студентів 

історичного факультету. 2-е вид., виправлене і доповнене. Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2019. 86 с.  

5. Желіба О.В. Теорія та методика навчання історії: курс лекцій. Урок 

історії у системі процесу навчання. Історія в школі. 2012. №10. С. 24-31.  

6. Желіба О. В. Сучасні інформаційні технології при викладанні 

фахових дисциплін. (історії, правознавства та суспільствознавчих 

дисциплін): навч.-метод. посіб. для студентів-істориків. Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя, 2013. 29 с.  

7. Желіба О. В. Шкільний курс всесвітньої історії та методика його 

викладання: навч.-метод. посіб. для студентів-істориків. 2-ге вид., доп. і 

перероб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. 40 с.  

8. Коляда І. А., Загребельна Н. І., Порало Н. Д. Історія України (1914-

1939) в художньо-літературних образах: Методика. Навчальний посібник. 

Київ: Арістей, 2004. 272 с.  

9. Коляда І. А., Загребельна Н. І., Кирієнко О. Ю., Мартенко О., 

Милько В., Вергун С. Історія України. 10 клас. Інноваційні уроки. Книга для 

вчителя. Частина ІІ. Кам’янець-Подільський. Вид-во «Аксіома», 2014. 171 с.  
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