
Методика викладання суспільно-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

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

Лектор:  

доктор істор. наук, професор Тельвак В. В. 

Результати навчання:  

- володіти методикою формування основних понять та категорій курсу; 

- володіти методикою формування основних суспільних закономірностей і процесів, що 

вивчаються в курсі суспільствознавства; 

- грамотно застосовувати систему перевірки та оцінювання знань студентів; 

- моделювати методичні прийоми та засоби при викладанні окремих тем суспільствознавчих 

курсів; 

- працювати з методичною літературою та посібниками, вміти комбінувати їх; 

- працювати з програмними документами суспільствознавчих курсів та вміти комбінувати їх; 

- реалізовувати основні механізми процесу гуманізації навчання; 

- розрізняти специфіку методичного інструментарію викладання суспільствознавчих дисциплін; 

- характеризувати провідні тематичні блоки курсу суспільствознавства, аналізувати їх змістове 

наповнення. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- шкільний курс історії та методика його викладання; 

- педагогіка вищої школи; 

- методика викладання історії у вищому навчальному закладі. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ, наукові та правові засади методики викладання суспільно-політичних дисциплін, основні методи та 

педагогічні засоби викладання, особливості методики підготовки і читання лекцій, проведення семінарських 

занять, консультацій, іспитів та заліків, питання планування та організації самостійної роботи студентів. 

Рекомендована література:  

1. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: Учеб. Пособие для студ. пед. высш. 

учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Владос, 2001. – Часть 1. – 352 с. 

2. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: Учеб. Пособие для студ. пед. высш. 

учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Владос, 2001. – Часть 2. – 400 с. 

3. Ладиченко Т., Бакка Т., Желіба О. Суспільствознавство. Методичний посібник для вчителів. - 

К., 2005. – 155 с. 

4. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, 

аспірантів і ад'юнктів / за ред. А. Є. Конверського. — К. : Центр навч. л-ри, 2010. — 352 с. 

5. Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін. Навчальний посібник. 

– К.: Видавничий центр «Академія», 2011. – 224 с. 

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: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 


