
Методика викладання історії у вищому навчальному закладі 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 12, 

семінарські заняття – 24. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Біла С. Я. 

Результати навчання:  

- розуміти концептуальні засади реформ у вищих навчальних закладах і володіти 

прийомами практичної реалізації цих засад при викладанні історичних 

дисциплін;  

- знати зміст, основні завдання викладання історичних дисциплін у вищих 

навчальних закладах, вимоги до змісту професійної підготовки студентів, 

організаційні форми викладання і навчання історії, шляхи, способи та умови їх 

рентабельної адаптації до навчального процесу у вищому навчальному закладі; 

методичні основи самостійної навчальної та науково-дослідницької діяльності 

студентів, шляхи трансформування та адаптації передового педагогічного 

досвіду та інноваційних технологій у процес викладання історії; 

- володіти методикою проведення різних форм навчальних занять у вищому 

навчальному закладі; 

- знати і вміти застосовувати форми і методи поточного і підсумкового контролю.   

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- шкільний курс історії та методика його викладання; 

- педагогіка; 

- психологія; 

- методика викладання суспільно-політичних дисциплін у вищому навчальному 

закладі; 

- психологія вищої школи; 

- педагогіка вищої школи. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет та завдання вивчення "Методики викладання історії у вищому навчальному 

закладі". Історична освіта у вищих навчальних закладах. Організаційні форми викладання 

і навчання історії у вищому навчальному закладі. Методичні основи самостійної роботи 

студентів. Контроль у вищій освіті як дидактична категорія і наукова проблема. Викладач 

історії, його права та обов’язки 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання контрольної 

роботи та індивідуального завдання. 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 


