
Шкільний курс історії та методика його навчання 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

четвертий – сьомий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 450 (кредитів ЄКТС – 15), аудиторні години: лекції – 128, семінарські 

заняття – 112. 

Лектор:  

кандидат істор. наук, доцент Біла С. Я. 

Результати навчання:  

Знання:  

 основних етапів та особливостей розвитку шкільної історичної освіти та методики навчання 

історії в Україні та за кордоном; 

 принципів, завдань, пріоритетів, концепцій шкільної історичної освіти в Україні; 

 системи організації вивчення історії в школі;  

 форм, засобів, методів і методичних прийомів організації навчання історії та вимоги до них;  

 складових навчального матеріалу  з історії;  

 змістового наповнення підручників та посібників з історії;  

 особливостей методики навчання основних проблем з історії. 

Уміння:  

 критично оцінювати та застосовувати у практиці навчання історії підручники і навчально-

допоміжну літературу; 

 застосовувати засоби, методи і методичні прийоми навчання історії;  

 володіти методикою формування історичних знань, умінь, компетентностей; 

 застосовувати прийоми і засоби реалізації внутрішньопредметних та міжпредметних 

зв’язків; 

 володіти методикою організації сучасних форм навчання історії та інноваційними 

технологіями; 

 організовувати різні типи та форми уроків з історії;  

 володіти методикою організації контролю навчальних досягнень учнів; 

 організовувати позакласну та краєзнавчу роботу з історії. 

Здатності:   

 фахово здійснювати педагогічну діяльність, застосовувати набуті історичні та дидактичні знання, 
уміння, компетентності у професійній діяльності вчителя історії у школі; 

 прогнозувати дидактичні результати навчання;  

 створювати та застосовувати діагностичний інструментарій для вирішення різноманітних 

науково-методичних завдань, рефлексії особистісно-професійного та науково-методичного 

досвіду, аналізу тенденцій розвитку сучасної історичної освіти. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Педагогіка 

- Психологія  

Зміст навчальної дисципліни:  

Шкільна історична освіта та методика навчання історії в Україні. Особливості шкільної 

історичної освіти та методики навчання історії за кордоном. Сучасна система шкільної історичної 

освіти в Україні. Підручники, навчальні посібники та допоміжна література з історії. Методичні 

основи роботи вчителя історії в контексті реформ середньої освіти. Засоби навчання історії. 

Методи і методичні прийоми навчання історії. Проблемні та інтерактивні методи навчання історії. 



Методи навчання історії відповідно до джерел здобуття учнями знань. Словесні методи навчання. 

Словесно-діалогічні методи навчання історії. Наочний метод навчання історії. Практичні методи 

навчання історії. Процес формування історичних знань учнів. Методика формування фактичних 

знань. Методика формування теоретичних знань. Методика формування понять. Методика 

формування теоретичних узагальнень. Процес формування історичних вмінь та компетентностей. 

Методика формування інтелектуальних компетентностей. Внутрішньопредметні і міжпредметні 

зв’язки при вивченні історії у школі. Система організації вивчення історії. Урок історії як основна 

форма організації навчання історії. Характеристика найбільш поширених типів та форм уроків 

історії. Нетрадиційні (нестандартні) уроки з історії. Позакласна і краєзнавча робота з історії. 

Система контролю і перевірки навчальних досягнень учнів з історії. Вчитель 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: заліки у 4,6 семестрах, екзамен – у 5,7 семестрах. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 


