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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми навчання історії у закладах загальної середньої 

освіти» охоплює коло актуальних теоретичних і практичних питань, які стосуються викладання 

курсів історії України та всесвітньої історії у закладах загальної середньої освіти. Вивчення 

дисципліни сприяє процесу здобуття знань, формування вмінь і навичок майбутніх учителів 

історії щодо підготовки якісних уроків історії та вмінню повною мірою використовувати 

інноваційні методи у процесі викладання історії у закладах загальної середньої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є спеціальні методи навчання історії в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Шкільна історична освіта в умовах реформування. Компетентнісний потенціал шкільних курсів 

історії України та всесвітньої історії. 

2. Актуальні проблеми методики навчання історії в загальноосвітніх навчальних закладах. 

3. Інноваційні методи на уроках історії в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Метою дисципліни «Актуальні проблеми навчання історії у закладах загальної середньої 

освіти» є підготовка студентів до діяльності щодо: 

- формування історичних знань школярів; 

- розвитку історичного мислення учнів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в 

його різноманітності й суперечливості; 

- виховання в учнів особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних 

цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократії, взаєморозуміння між народами  на основі 

особистісного усвідомлення досвіду історії; 

- підготовки школярів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави, 

усвідомлення її ролі й місця в Європі та світі. 

 
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

Шифр 

згідно ОПП 

Компетентності 

ЗК 04 Здатність до неперервного навчання, опанування нових знань та способів мислення  

з високим ступенем автономії. 

ЗК 05 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.   

ФК 01 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 02 Здатність здійснювати наукові дослідження на засадах академічної доброчесності, 

опрацьовувати наукові та інформаційні джерел з педагогіки та історії,  здатність до 

написання доповідей, статей. 

 

ФК 04 Знання та володіння на фаховому рівні методами навчання історії, виховання та 

розвитку учнів. 

ФК 05 Здатність запроваджувати інноваційні технології в освітній процес закладів 

загальної середньої освіти, здатність моделювати зміст навчання історії відповідно 

до обов’язкових результатів навчання учнів.  

 

ФК 07 Здатність доносити знання до учнів закладів загальної середньої освіти, формувати 

мотивацію та організовувати їхню пізнавальну діяльність  при трансляції знань з 

історії. 

 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Шкільна історична освіта в умовах реформування. 

Компетентнісний потенціал шкільних курсів історії України та всесвітньої історії. 

 

Тема 1. Шкільна історична освіта в умовах реформування. Інновації в навчанні історії в 

школі як педагогічна проблема. Навчання історії в школі в контексті нової освітньої парадигми. 

Переорієнтація цілей і завдань шкільної історичної освіти. Формування змісту шкільної історичної 

освіти в незалежній Україні. Навчальні програми з історії : шляхи модернізації. Навчання історії в 

школі під кутом зору компетентнісного підходу. Трансформація шкільних підручників з історії. 

Навчання історії в інноваційних педагогічних системах. Становлення технологій та моделей 

навчання історії в школі. Зміни у навчанні історії в школі у педагогічно-соціологічному вимірі. 

Характеристика підходів та принципів викладання історії  в закладах освіти України. Мета та 

завдання курсів вітчизняної і всесвітньої історії. Основні пріоритети курсів.  

Тема 2. Засоби викладання історії на сучасному етапі розвитку історичної освіти  

Використання образотворчої, умовно-графічної й предметної наочності з врахуванням 

індивідуальних особливостей здобувачів освіти під час вивчення історичних курсів. Технічні 

засоби навчання у практиці викладання історії. Комп’ютеризація освітнього процесу: проблеми і 

перспективи. Підручник з історії: призначення та функції. Формування уміння складати 

бібліографію для вивчення конкретної навчальної теми з історичних курсів. Методика 

опрацювання навчальної і методичної літератури до заняття з історії. Методика визначення 

переліку рекомендованої додаткової літератури. 

Тема 3. Викладач історії в умовах реформування історичної освіти. Кабінет історії 

Роль і місце викладача в суспільстві. Професіограма викладача історії. Методика організації 

роботи кабінету історії з врахуванням європейських традицій використання кабінетів та музеїв. 

Тема 4. Компетентнісно-орієнтована методика навчання історії в загальноосвітній школі.  

Суть компетентнісно орієнтованого навчання. Предметна історична компетентність та її 

складники. Компетентнісно орієнтований урок історії. Методика формування компетентностей 

учнів у процесі навчання історії. Компетентнісно орієнтований підручник. Контроль навчальних 

досягнень учнів з історії в умовах компетентнісно орієнтованого навчання. 

Тема 5. Медіакомпетентність як складова професійної компетентності сучасного 

педагога. Сутність поняття «медіакомпетентність учителя». Значення інформаційно-

комп’ютерних технологій для змісту освіти. Структурні компоненти медіакомпетентності вчителя 

історії. Показники медіакомпетності учителів історії. Класифікація вмінь, необхідних для 

медіакомпетентності особистості. Напрямки розвитку медіакомпетентності педагогів.  

 

Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми методики навчання історії в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

 

Тема 6. Розвиток критичного мислення на уроках історії. Суть поняття «критичне 

мислення». Актуальність проблеми формування критичного мислення у школярів. Порівняння 

методичної системи щодо формування критичного мислення учнів з традиційним навчанням. 

Особливості навчального процесу, побудованого на засадах критичного мислення. Умови 

реалізації формування критичного мислення у процесі навчання. Завдання уроку з розвитку 

критичного мислення. Структура уроку з розвитку критичного мислення. Технологія проведення 

уроку з розвитку критичного мислення. Методи критичного мислення згідно з етапами уроку. 

Прийоми організації пізнавальної діяльності учнів на уроці історії з розвитку критичного 

мислення. Форми усної та письмової рефлексії. Види пізнавальних завдань для розвитку 

критичного мислення школярів на уроках історії. 

Тема 7. Мотиватори в діяльності сучасних учителів історії. Мотивація як процес зміни 

станів та ставлень особистості. Складові мотивації до вивчення історії. Закономірності 



виникнення інтересу учнів до вивчення історії. Чинники, що впливають на формування позитивної 

мотивації до вивчення історії. Методи мотивування учнів до вивчення історії.  

Тема 8. Проблемне навчання історії. Суть проблемного навчання історії. Цілі проблемного 

навчання. Етапи процесу формування навчальної проблеми. Типи навчальних проблемних 

ситуацій на уроках історії. Правила створення проблемних ситуацій. Прийоми створення і 

вирішення проблемних ситуацій на уроках історії. 

Тема 9. Нові підходи до вивчення історичних постатей на уроках історії у загальноосвітній 

школі. Значення розуміння учнями ролі особи в історії. Вимоги до висвітлення історичних 

постатей у шкільному курсі історії. Схема характеристики і оцінки діяльності історичного діяча. 

Варіанти організації роботи щодо вивчення персоналій на уроках історії. Методичні прийоми 

вивчення історичних постатей на уроках історії. 

Тема 10. Особливості викладання історії в допоміжній школі. Мета і завдання спеціальної 

методики навчання історії. Зв’язок методики викладання історії в допоміжній школі з іншими 

педагогічними науками. Методи дослідження спеціальної методики викладання історії. Методи і 

методичні прийоми навчання історії у допоміжній школі. Формування спеціальних умінь і 

навичок на уроках історії в допоміжній школі. Результати навчання історії у допоміжній школі. 

 

Змістовий модуль 3. Інноваційні методи на уроках історії в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

 

Тема 11. Інноваційні освітні технології на уроках історії 

Поняття освітніх технологій, їх класифікаційні характеристики. Методичні прийоми 

застосування новітніх освітніх технологій з врахуванням індивідуальних особливостей 

здобувачів освіти під час вивчення історичних курсів. 

Тема 12. Методика висвітлення дискусійних питань у процесі навчання історії. Суть 

дискусії як дидактичної категорії. Метод дискусії як джерело пізнавальної активності учнів на 

уроках історії. Ознаки дискусійних методів на уроках історії, їх роль та значення. Види дискусій 

та їх застосування у практичній діяльності. Планування вчителем історії дискусії – загальні 

вимоги. Технологія проведення історичної дискусії на уроках історії. Схема проведення дискусії. 

Типові помилки і проблеми під час ведення дискусії на уроках історії.  

Тема 13. Сторітеллінг як інноваційний метод у викладанні історії. Поняття сторітеллінгу як 

методу активізації пізнавальної діяльності учнів. Функції, завдання та значення сторітеллінгу для 

викладання історії. Відмінності сторітеллінгу від звичайного тексту. Види та особливості 

вербальних розповідей на уроках історії. Методи та прийоми навчання розповіді історій. 

Структура історії. Алгоритм створення сюжету для сторітеллінгу. Технології сторітеллінгу. 

Правила сторітеллінгу і методичні поради педагогам, які використовують сторітеллінг.   

Тема 14. Інфографіка як сучасний спосіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

на уроках історії. Значення інфографіки як засобу навчання на уроках історії. Класифікація 

інфографіки. Методичні аспекти та алгоритм створення інфографіки. Етапи процесу створення 

інфографіки. Методика застосування інфографіки у процесі навчання історії.  

Тема 15. Методика роботи із статистичними матеріалами на уроках історії у старшій 

школі. Статистичні документи як історичне джерело. Особливості статичних документів, які 

використовуються на уроках історії. Види статистичних документів. Рекомендації учням старших 

класів стосовно роботи із статистичною інформацією. Прийоми роботи учнів старших класів із 

статистичною інформацією.  

Тема 16. Використання краєзнавчого матеріалу у вивченні історії України. Місце 

історичного краєзнавства у викладанні історії в школі. Завдання, принципи, методи краєзнавчої 

роботи на уроках історії. Загальна характеристика краєзнавчих матеріалів на уроках історії. 

Методичні прийоми роботи з краєзнавчими історичними текстовими джерелами на уроках історії. 

Форми і методи позакласної та позашкільної краєзнавчої роботи. 



Тема 17. Методика проведення дистанційного навчання історії. Загальні принципи та 

інструменти дистанційного навчання. Підготовка вчителя до дистанційного навчання учнів. 

Засоби та інструментарій дистанційного навчання учнів історії. Методи дистанційного навчання 

історії. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль І 

1 Шкільна історична освіта в умовах 

реформування 

2 - 4 

2 Засоби викладання історії на сучасному етапі 

розвитку історичної освіти  

2 2 4 

3 Викладач історії в умовах реформування 
історичної освіти. Кабінет історії 

2 - 2 

4 Компетентнісно-орієнтована методика 

навчання історії в загальноосвітній школі 

- 2 4 

5 Медіакомпетентність як складова 

професійної компетентності сучасного 

педагога. 

- 2 4 

Модуль ІІ 

6 Розвиток критичного мислення на уроках 
історії 

- 2 4 

7 Мотиватори в діяльності сучасних учителів 
історії 

2 - 2 

8 Проблемне навчання історії - 2 4 

9 Нові підходи до вивчення історичних 

постатей на уроках історії у загальноосвітній 

школі 

- 2 2 

10 Особливості викладання історії в допоміжній 
школі 

2 - 2 

Модуль ІІI 

11 Інноваційні освітні технології на уроках 
історії 

4 - 4 

 12 Методика висвітлення дискусійних питань у 

процесі навчання історії 

- 2 3 

 13 Сторітеллінг як інноваційний метод у 
викладанні історії 

- 2 3 

 14 Інфографіка як сучасний спосіб активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на 
уроках історії. 

- 2 3 

 15 Методика роботи із статистичними 

матеріалами на уроках історії у старшій 
школі. 

2 - 3 

 16 Використання краєзнавчого матеріалу у 
вивченні історії України 

2 - 3 



 17 Методика проведення дистанційного 
навчання історії 

2 - 3 

Разом 18 18 54 

 

 

Тематика практичних занять 

 

Модуль І 

1 Засоби викладання історії на сучасному етапі розвитку історичної освіти (2 год) 

1. Використання образотворчої, умовно-графічної й предметної наочності з 

врахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти під час вивчення 

історичних курсів.  

2. Технічні засоби навчання у практиці викладання історії. Комп’ютеризація 

освітнього процесу: проблеми і перспективи.  

3. Підручник з історії: призначення та функції. Формування уміння складати 

бібліографію для вивчення конкретної навчальної теми з історичних курсів. 

4. Методика опрацювання навчальної і методичної літератури до заняття з історії. 

Методика визначення переліку рекомендованої додаткової літератури.  

 

2 Компетентнісно-орієнтована методика навчання історії в загальноосвітній школі 
(2 год) 

1. Суть компетентнісно орієнтованого навчання. Предметна історична компетентність 

та її складники.  

2. Компетентнісно орієнтований урок історії. Методика формування компетентностей 

учнів у процесі навчання історії.  

3. Компетентнісно орієнтований підручник.  

4. Контроль навчальних досягнень учнів з історії в умовах компетентнісно 

орієнтованого навчання. 

 

3 Медіакомпетентність як складова професійної компетентності сучасного педагога  
(2 год) 

1. Сутність поняття «медіакомпетентність учителя». Значення інформаційно-

комп’ютерних технологій для змісту освіти.  

2. Структурні компоненти медіакомпетентності вчителя історії. Показники 

медіакомпетності учителів історії.  

3. Класифікація вмінь, необхідних для медіакомпетентності особистості. Напрямки 

розвитку медіакомпетентності педагогів. 

Модуль ІІ 

4 Розвиток критичного мислення на уроках історії (2 год)  

1. Суть поняття «критичне мислення». Актуальність проблеми формування критичного 

мислення у школярів.  

2. Особливості навчального процесу, побудованого на засадах критичного мислення. 

Умови реалізації формування критичного мислення у процесі навчання.  

3. Завдання уроку з розвитку критичного мислення. Структура уроку з розвитку 

критичного мислення. Технологія проведення уроку з розвитку критичного мислення. 

4. Методи критичного мислення згідно з етапами уроку. Прийоми організації 

пізнавальної діяльності учнів на уроці історії з розвитку критичного мислення.  

5 Проблемне навчання історії (2 год) 

1. Суть проблемного навчання історії. Цілі проблемного навчання.  

2. Етапи процесу формування навчальної проблеми.  

3. Типи навчальних проблемних ситуацій на уроках історії. Правила створення 

проблемних ситуацій.  



4. Прийоми створення і вирішення проблемних ситуацій на уроках історії. 

 

6 Нові підходи до вивчення історичних постатей на уроках історії у 

загальноосвітній школі (2 год) 

1. Значення розуміння учнями ролі особи в історії. Вимоги до висвітлення історичних 

постатей у шкільному курсі історії.  

2. Схема характеристики і оцінки діяльності історичного діяча.  

3. Варіанти організації роботи щодо вивчення персоналій на уроках історії.  

4. Методичні прийоми вивчення історичних постатей на уроках історії.  

 

Модуль ІІІ 

7 Методика висвітлення дискусійних питань у процесі навчання історії (2 год)  

1. Суть дискусії як дидактичної категорії. Метод дискусії як джерело пізнавальної 

активності учнів на уроках історії.  

2. Види дискусій та їх застосування у практичній діяльності. Загальні вимоги 

планування вчителем історії дискусії.  

3. Технологія проведення історичної дискусії на уроках історії. Схема проведення 

дискусії.  

4. Типові помилки і проблеми під час ведення дискусії на уроках історії.  

 

8 Сторітеллінг як інноваційний метод у викладанні історії (2 год) 

 1. Поняття сторітеллінгу як методу активізації пізнавальної діяльності учнів. Функції, 

завдання та значення сторітеллінгу для викладання історії.  

2. Види та особливості вербальних розповідей на уроках історії. Методи та прийоми 

навчання розповіді історій.  

3. Структура історії. Алгоритм створення сюжету для сторітеллінгу.  

4. Технології сторітеллінгу. Правила сторітеллінгу і методичні поради педагогам, які 

використовують сторітеллінг.   

 

9 Інфографіка як сучасний спосіб активізації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів на уроках історії (2 год) 

1. Значення інфографіки як засобу навчання на уроках історії. Класифікація 

інфографіки.  

2. Методичні аспекти та алгоритм створення інфографіки. Етапи процесу створення 

інфографіки.  

3. Методика застосування інфографіки у процесі навчання історії. 
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями з 

дидактики, методики навчання історії тощо;  

- 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. 

http://ukrkniga.org.ua/
http://pidruchniki.org.ua/
http://vchitel.info/konspekti-urokiv/
http://school.xvatit.com/
http://uk.wikipedia.org/
http://www.bookpedia.ru/
http://www.history.com.ua/
http://history.ucoz.ua/


Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин;  

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил етичної 

поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача;  

- виконати творче завдання, підготовка якого є обов’язковою умовою допуску до заліку;  

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 60 балів.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при 

наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування 

тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про 

академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями 

від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У 

процесі навчання та при підготовці творчого проєкту забороняються плагіат, фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах 

студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного плюралізму.  

    

Розподіл балів 

 

Види контролю Кількість Бали Загальна кількість балів 

Виконання самостійної роботи 1 14 14 

Усна відповідь на практичному 

занятті 
9 5 45 

Робота на лекціях 9 3 27 

Творча робота 1 14 14 

Разом 100 
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