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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 4 

 

годин – 120 

 
залікових модулів –3 

 

змістових модулів – 3 
 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) 

 
Спеціальність  

032 Історія та 

археологія 
(код і назва) 

 
 

Археологія, етнологія та 

охорона культурної 
спадщини; 

Історія України в 

світовому контексті; 

Європейські студії 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

За вибором ВНЗ 

Рік підготовки: 

3-й  

Семестр 

5-й  

Лекції 

30 год. 22 год. 

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: іспит 
 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу полягає у тому, щоб ознайомити студентів із загальними формами 

і методами викладання історії у загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до концепції 

історичного розвитку та стандартів  загальної середньої освіти. Підготовити  студентів до 

управління навчальним процесом за кваліфікацією – викладач (учитель) історії.  

 

Завдання Ознайомити студентів з основними теоретичними і практичними питаннями 

методики, сучасному розумінню мети шкільної історичної освіти, формуванню змісту 

навчальних курсів: історії України, всесвітньої історії, вивчення реальних навчальних 

можливостей учнів і формування професіограми вчителя історії, проблеми технологій 

навчального процесу.  

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК) - Креативність, здатність до системного мислення (КМО.02); Навички 

організаційної та виховної діяльності в школі (КІ.04). 
б) фахових загальних (КФЗ): фахові знання про основні тенденції викладання історії та суміжних 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів (КФЗ.07); 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: взаємозв’язок методики викладання історії та психології, педагогіки; знати основні 

історичні відомості про методику викладання історії як науки 

вміти: Використовувати знання про особливості побудови шкільного курсу історії, зміст 

навчальних планів 5-11 класів різного профілю під час складання календарно-тематичного 

планування; використовувати основні методи та засоби навчання історії у школі, знати їхні 

переваги та недоліки, галузі застосування, володіти базовими стратегіями професійного 

розвитку педагога. 

 

  

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Проблеми реформування системи освіти в Україні, визначення 

предмету методики навчання історії та мети шкільної історичної освіти 

Тема 1. Вступ. Реформування системи освіти в Україні на зламі тисячоліть. 

Концепція нової української школи (2017 р.)  

Основні етапи, внутрішні і зовнішні фактори становлення і розвитку національної 

системи освіти в Україні.Особливості сучасного соціально-економічного, суспільно-

політичного і культурного розвитку України в контексті сучасних цивілізацій.Стратегічні 

завдання, пріоритетні напрями, основні методологічні основи реформування системи освіти та 

оновлення її змісту.Досягнення і проблеми у реформуванні освітньої системи України. 

Концепція нової української школи. 2017р.  

Тема 2 . Предмет, задачі і функції методики навчання історії в школі 

Визначення понять: предмет і задачі методики навчання історії в методичній літературі 

ХХ ст. Особливості зв’язку методики з іншими науками. Основні компоненти процесу навчання 

як системи, процесу навчання історії як її структурної складової в методичній літературі ХХ- 

поч.ХХІ ст. Структура курсу «Методика навчання історії в школі» 

Тема 3. Мета і задачі шкільної історичної освіти 

Історичний характер мети і задач історичної освіти. Проблеми визначення мети і задач 

вивчення історії в школі в сучасній методичній літературі. Взаємозв’язок мети і моделей 

організації навчання історії в школі.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Проблеми формування змісту і організації шкільної 

історичної освіти 

Тема 4. Методологічні основи пізнання історичного процесу й формування змісту 

шкільної історичної освіти 

Принципи формування змісту та проблема критеріїв. Зміст історичної освіти, його 

структурні компоненти та їх взаємозв’язок. Співвідношення краєзнавчої, регіональної, 

загальнонаціональної, європейської, всесвітньої історії. Інтеграція курсів. Проблеми між 

предметних, між курсових зв’язків. Проблеми організації шкільної історичної освіти. 

Тема 5. Навчально-методичний комплекс з історії (НМК) 

НМК – один з основних елементів і засобів організації і здійснення навчального процесу. 

Структура НМК та його компонентів, їх взаємозв’язок і функціональна роль. Провідні 

принципи підготовки НМК. Сучасний стан забезпечення шкільних курсів  з історії НМК. 

Перспективні напрями в розвитку НМК з історії. 

Тема 6. Реальні навчальні можливості учнів (РНМ). Професіограма вчителя історії 

Сутність поняття «реальні навчальні можливості учнів», їх особливості в процесі 

навчання історії. Програми і методика вивчення РНМ. Визначення ролі і функцій учителя в 

навчальному процесі в методичній літературі ХХ - поч. ХХІ ст. Професіограма вчителя історії в 

контексті факторного аналізу навчального процесу. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Проблеми організаційно-технологічного компоненту в 

сучасній дидактиці навчання історії 

Тема 7. Форми організації навчального процесу з історії 

Соціальна і дидактична обумовленість форм організації навчального процесу. 

Класифікація форм за різними критеріями. Методика оптимального вибору форм організації 

навчального процесу. 

Тема 8. Проблема методів навчання історії 

Сутність, зміст і функції методів, класифікація методів навчання в педагогічній 

(методичній) літературі. Інноваційні системи, технології та моделі. Взаємозв’язок мети, змісту, 

РНМ учнів з характером взаємодії вчителя і учня в навчальному процесі. Проблеми вибору 

методів навчання історії в контексті оптимізації навчального процесу.  

Тема 9. Перевірка і оцінювання навчальних досягнень учнів з історії  

Задачі і методичні принципи перевірки і оцінювання навчальних досягнень учнів. Зміст, 

організація, форми, прийоми і критерії перевірки і оцінювання; оцінки і оціночні судження 

вчителя; сертифікаційне тестування.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна 

форма 

У

сь

ог

о  

у тому 

числі 

У

сь

ог

о  

у тому 

числі 

л п

/

с 

л

а

б 

с

р 

 л п

/

с 

л

а

б 

с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 
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Змістовий модуль 1. . Проблеми 

реформування системи освіти в 

Україні, визначення предмету 

методики навчання історії та мети 

шкільної історичної освіти 

Тема 

1. 

Вступ. 

Рефор

муван

ня 

систем

и 

освіти 

в 

Україн

і на 

зламі 

тисячо

літь. 

Конце

пція 

нової 

україн

ської 

школи

. 

8 2 2  4      

Тема 

2. 

Предм

ет, 

задачі 

і 

функці

ї 

метод

ики 

навчан

ня 

історії 

в 

школі 

1

6 

4 4  8      

Тема 

3. 

Мета і 

задачі 

шкільн

ої 

істори

чної 

освіти 

1

6 

4 4  8      

Разом 4 1 1  2      
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за 

змісто

вим 

модул

ем 1 

0 0 0 0 

Змістовий модуль 2. Проблеми 

формування змісту і організації 

шкільної історичної освіти 

Тема 

4. 

Метод

ологіч

ні 

основи 

пізнан

ня 

істори

чного 

процес

у й 

форму

вання 

змісту 

шкільн

ої 

істори

чної 

освіти 

8 2 2  4      

Тема 

5.   

Навча

льно-

метод

ичний 

компл

екс з 

історії 

(НМК) 

1

6 

4 4  8      

Тема 

6. 

Реальн

і 

навчал

ьні 

можли

вості 

учнів 

(РНМ)

. 

Профе

сіогра

ма 

1

6 

4 4  8      
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вчител

я 

історії 

Разом 

за 

змісто

вим 

модул

ем 2 

4

0 

1

0 

1

0 

 2

0 

     

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Проблеми організаційно-

технологічного компоненту в 

сучасній дидактиці навчання 

історії 

Тема 

7. 

Форми 

органі

зації 

навчал

ьного 

процес

у з 

історії 

8 2 2  4      

Тема 

8. 

Пробл

ема 

методі

в 

навчан

ня 

історії 

1

6 

4 4  8      

Тема 

9. 

Переві

рка і 

оціню

вання 

навчал

ьних 

досягн

ень 

учнів з 

історії  

1

6 

4 4  8      

Разом 

за 

змісто

вим 

модул

ем 3 

4

0 

1

0 

1

0 

 2

0 

     

ІНДЗ*           
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Усього 

годин 

1

2

0 

3

0 

3

0 

 6

0 

     

* – за наявності 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Немає  

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методика навчання історії в школі та західноєвропейська шкільна 

освіта XX-ХХІ ст. 

6 

2 Педагогічна думка та розвиток шкільної освіти в Україні від 

зародження до кінця XX ст. 

6 

3 Сучасні тенденції світової педагогіки шкільного віку 6 

4 Законодавчі основи викладання історії в українській школі 6 

5 Сучасна українська школа та її особливості 6 

 Разом: 30 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Немає  

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 
Змістовий модуль 1.  

Проблеми реформування системи освіти в Україні, 

визначення предмету методики навчання історії та мети 

шкільної історичної освіти 

 

Кількість 

годин 

1 Типи уроків. Класифікація. [1, 2] 3 

2 Вимоги до складання поурочного плану. [1, 2] 3 

3 Концепція шкільної історичної освіти (конспект). [1, 2]  3 

4 Стандарти загальної середньої освіти (конспект). [1, 2] 3 

5 Питання про систему методів навчання історії в школі. [1, 2]  3 

6 Принципи викладання історії в школі. [1, 2] 3 

7 Робота з періодичним виданням «Історія в школах України» [1, 2] 2 

 Разом  20 

Змістовий модуль 2. Проблеми формування змісту і організації шкільної історичної 

освіти 

1 Формування цілісності історичних знань. [1, 2] 3 

2 Проблемне навчання на уроках історії. [1, 2] 3 

3 Робота учнів з історичними поняттями. [1, 2] 3 

4 Навчально-методичний комплекс. Вимоги до його організації. [1, 2]  3 

5 Сучасний підручник історії. Його науково-методичне забезпечення. 

[1, 2] 

3 

6 Робота учнів з історичними документами. [1, 2] 3 



 10 

7 Робота з періодичним виданням «Історія в школах України» [1, 2] 2 

 Разом 20 

Змістовий модуль 3. Проблеми організаційно-технологічного компоненту в 

сучасній дидактиці навчання історії 

1 Робота з хронологією на уроці. [1, 2] 3 

2 Робота учнів з текстами підручників і посібників на уроці. [1, 2]  3 

3 Етапи роботи з історичною картою. [1, 2] 3 

4 Міжпредметні зв’язки на уроках історії. [1, 2] 3 

5 Організація роботи учнів з текстовими таблицями та схемами. [1, 2]  3 

6 Вимоги до учнівського зошиту з історії. [1, 2] 3 

7 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії. [1, 2]  2 

 Разом: 20 

 Всього 60 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – вивчення опублікованих джерел та дослідницької літератури поза тематикою 

практичних занять (див. "Додаткова література") 

 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Не передбачено навчальною програмою 

 

 

10. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний метод: полягає в лекційному курсі, як традиційно 

основному методові передачі знань з методики викладання історії в школі.  

Репродуктивний метод. Студент на практичних заняттях відтворюють знання, отримані на 

лекціях та в ході самостійної роботи. 

Метод проблемного викладення. Тематика практичних занять має проблемну складову. 

Евристичний метод. В ході самостійної роботи студент відшукує в навчальній та науковій 

літературі факти з необхідної тематики. 

Дослідницький метод. Використовується на практичних заняттях при роботі з джерелами. 

Може бути залучений також в ході виконання ІНДЗ. 

                                                  

11. Методи контролю 

 

- опитування студентів на практичних заняттях; 

- співбесіда за матеріалом додаткової літератури; 

- Усний іспит для студентів, які не набрали достатньої кількості балів до задовільної 

оцінки. 

 

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

Змістовий модуль 1. Контрольні питання  

1. «Система освіти в Україні: компоненти системи та їх структура».  

2. Розкрити основні проблеми реформування системи освіти та шкільної історичної освіти, 

визначені в законах України і нормативних документах МОН, молодьспорту України.  
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3. Дати визначення понять: педагогічний процес, процес навчання, методика навчання, 

процес навчання історії в школі. Зробити порівняльний аналіз названих занять.  

4. Предмет методики навчання історії школі: визначення цього поняття в методичній 

літературі. 

5. Розкрити методологію дослідження процесу навчання історії. 

6. Кожна педагогічна система визначає системоутворюючий компонент, який найчастіше 

називають в методичній літературі з стрії? 

7. Розкрити діалектику зв’язків процесу навчання історії з іншими дисциплінами.  

8. Ваше розуміння внутрішніх закономірностей процесу навчання історії.  

9. Скласти текстову таблицю : «Мета і завдання історичної освіти: тенденції розвитку 

поняття». 

Автор, назва роботи, рік 

видання 

Країна Визначення мети і завдань 

історичної освіти. 

   

 

 Тенденція розвитку. 

10. Визначення мети і завдань шкільної історичної освіти в традиційній і інноваційній 

системах. 

11. Як, на Вашу думку, істо ична освіта впливає на міжнародні відносини, міжнаціональне 

спілкування, соціально-економічну політику держави, культуру суспільства? 

12. Співставте метуі завдання шкільної історичної освіти, визначені в програмах з історії 

2002, 2007, 2010 рр. 

13. Прокоментуйте положення Грушевського М.С. про суд історії: «суд судить предків 

судом потомків і потомків судом предків…» («Хто такі українці і чого вони хочуть», - 

С.183.) 

14.  «Загальноприйняте навчання історії, в основу якого покладено вивчення системи  

інтерпретації фактів, відводить учителю роль свідомого чи несвідомого обманщика на 

казенному утриманні» (Богоявленський Б.) Ваш коментар. 

 

Змістовий модуль 2. Контрольні питання  

1. Визначення поняття»Зміст шкільної історичної освіти в методичній літературі».  

2. Організація шкільної історичної освіти в Україні: досягнення і проблеми. 

3. Шляхом аналізу Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст..», 

Державного стандарту в галузі «Суспільствозхнавство», національної доктрини розвитку 

освіти України ХХІ ст.., зясуйте принципові підходи, методологічні основи модернізації 

змісту і організації шкільної історичної освіти. 

4. Спробуйте схематично розкрити структуру змісту шкільної історичної освіти в сучасних 

умовах. 

5. Розкрийте та аргументуйте тенденцію зміни в розумінні пріоритетності структурних 

елементів змісту шкільної історичної освіти в сучасних умовах. 

6. Зробіть структурно-функціональний аналіз авторського тексту та уривку з історичних 

джерел одного із параграфів підручника історії для 10 класу. 

7. Розкрийте структуру історичних знань. 

8. Ваше бачення взаємозв’язку між змістом, організацією, метою і задачами шкільної 

історичної освіти. 

9. Прибічником яких ідей, в контексті змісту шкільної історичної освіти, Ви є: євро 

центризму, глобалізму, формаційного чм цивілізаційного підходів. Аргументуйте свою 

позицію. 

10. Ваше розуміння місця і ролі умінь і навичок в контексті трансформації змісту шкільної 

історичної освіти. 
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11. Дайте визначення понять: історичне мислення, історична свідомість, творче мислення, 

системне історичне мислення. 

12. Навчально-методичний комплекс у сучасному кабінеті історії: досягнення і проблеми. 

13. Сучасні вимоги до підручників історії, в чому вони різняться з вимогами 15-20 річної 

давності. 

 

Змістовий модуль 3. Контрольні питання  

1. Сутність, зміст і функції методів навчання історії. 

2. Класифікація методів у методичній літературі ХХ-поч.ХХІ ст.. 

3. Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в методі. 

4. Взаємозв’язок цілей, завдань, форм, змісту навчання історії з характером взаємодії 

вчителя і учнів у навчальному процесі. 

5. Проблеми вибору методів навчання історії в контексті теорії оптимізації навчального 

процесу. 

6. Характер зв’язку методів навчання з компонентами змісту шкільної історичної науки.  

7. Охарактеризуйте можливості відомих Вам методів навчання історії, розкрийте їх 

функції, слабкі і сильні сторони. 

8. Ваше ставлення до методичної рекомендації: «менше говоріть, більше уваги організації 

діяльності учнів» 

9. Загальна характеристика традиційної, інноваційних систем, технологій і моделей 

навчання історії, їх порівняльний аналіз. 

10. Проблемне навчання, оптимізація процесу навчання розвивальне навчання – це 

інноваційні чи традиційні системи навчання?. Аргументуйте свою думку.  

11. Прокоментуйте наступне твердження: «Основу інноваційного навчання складає досвід 

дитини. Знання, як такі в інноваційному навчанні знаходяться на другому плані… вони 

повинні співвідноситися з учнем, з його проблемами і інтересами». (Дж.Дьюі).  

12. Задачі і методичні принципи оцінювання навчальних досягнень учнів з історії.  

13. Організація, форми і прийоми оцінювання досягнень навчальної діяльності учнів.  

14.  Зробити порівняльний аналіз різних форм діагностики рівня навчальних досягнень 

учнів; сформулювати власне бачення щодо шляхів її реформування чи вдосконалення в 

системі освіти в Україні. 

15. Розкрити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії за 12-ти бальною 

шкалою. 

16. Назвіть і розкрийте сутність компетенцій, що формуються в учнів у процесі вивчення 

дисциплін суспільствознавчої галузі. 

 

                                                            

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульни

й контроль 

2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

15 15 15 20 20 15 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    



 13 

85-89 В 
добре  

 

зараховано 75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

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 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна программа. 

 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Александрова М., Крижанівська В. Деякі роздуми щодо сутності формаційного і 

цивілізаційного підходів до розвитку історичного процесу та проблеми періодизації 

загальної історії// Історія в школі,1999.-№ 3 

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М., 1977. – С.119-146.  

3. Баханов К.О. Проблеми мети і завдань шкільної історичної освіти в сучасній російській 

дидактичній літературі // Історія в школі. – 2001.- № 5. 

4. Баханов К.О. Проблеми визначення мети і завдань шкільної історичної освіти// Історія в 

школах України. – 2001. - № 6; 2002.- № 1; Історія в школі. – 2002. - №1. 

5. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології і моделі навчання історії в школі. – 

Запоріжжя, 2000. 

6. Баханов К.О. Організація особистісно орієнтованого навчання.Харків. Основа.- 2008. 

7. В’яземський Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. – М., 1999. 

8. В’яземський Е.Е., Стрелова О.Ю. Теорія и методика преподавания истории. – М., 2003. 

9. Власов В. Урок тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з історії. Що як 

оцінювати. // Історія в школах України. – 2003.-№ 2. 

10. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидав, 2004. 

11. Пометун Е.И. Школьное историческое образование в Украине. Пути развития и 

проблемы. Луганск, 1995. 

12. Пометун О.І., Фрейман Г. Нові підходи до вибору та структурування змісту сучасної 

історичної освіти // Історія в школах України. – 2000. - № 1. 

13. Пометун О., Фрейдман Г. Методика навчання історії в школі. – К.: Ґенеза, 2005. 

14. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицях, 

описаниях. – М., 1999. 

15. Єгоров Г. Шкільна історична освіта: пошуки нових підходів до формування змісту.// 

Історія в школі, 1998.-№ 10. 

16. Методика преподавания истории в средней школе. – М., 1986. 

17. Програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів 1986, 2001, 2007рр.  

18. Приходько А.С. Пошуки нових методів і форм навчання  на уроках історії у вітчизняній 

школі на зламі тисячоліть.// педагогіка і психологія. 2005.- № 4 

19. Єгоров Г.Шкільна історична освіта: пошуки нових підходів до формування змісту. Досвід 

країн Західної Європи // Історія в школі. – 1998.- № 10. 
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20. Калініна Л. Деякі підходи до визначення концептуальних засад шкільної історичної 

освіти // Історія України.- 1999.- № 18. 

21. Коцур В., Чернов Б. Проблеми змісту історичної освіти у шкільних підручниках історії // 

Історія в школі. – 2000. - № 3, 7. 

22. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания истории в 

школе. М.:Владос, 2000. 

23. Моделі розвитку сучасної української школи. // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції. - К., 2007. 

24. Поташник М.М. Требования к современному уроку. – М., 2007. 

25. Руденко Л. Про методологію історії як науки та методику побудови курсів з історії в 

середній школі. // Історія України. – 2003. - № 21, 22. 

26. Державна програма «Вчитель» - Освіта в Україні. Нормативна база. – К., 2004. 

27. Кремень В. Підготовка вчителя в умовах переходу загальноосвітньої школи на новий 

зміст, структуру і 12-річний термін навчання // Освіта. – 2003.- № 24, 25. 

28. Ґенеза, 2005. 

29. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. Избр. призв. 5 тт. – К., 1079-1980. – Т.2. 

30. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. В 2 -х частях. – М., 2002. 

31. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. 

32. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. - 

К., 2004. 

ДЖЕРЕЛА 

1. Закон України «Про освіту». 

2. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ ст. =- К.: Компас, 1992. 

3. Закон України «Про загальну середню освіту»// Освіта України, 1999.- № 25. 

4. Національна доктрина розвитку освіти. // Освіта в Україні. Нормативна база. – К., 

2004. 

5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь 

«Суспільствознавство» // Історія в школі. – 2004. - № 1. 

6. Концепція історичної освіти середньої загальноосвітньої 12-річної школи. // 

Історія в школі. – 2002. - № 3. 

7. Концепція нової української школи. // Історія в школі. – 2017. № 1 

 

Додаткова 
1. Барладін О., Доценко Л., Ісаєв Д. Історичний атлас у комп’ютерному класі. Перше покоління 

електронних історичних атласів // Історія в школах України. – 2005. - № 1.  

2. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. – М., 1972.  

3. Вишковський І.В. Превентивне правове виховання. Правознавчий КВК (9 -11 кл.) // Історія і 

правознавство. – 2004. - № 20 (24).  

4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. – М., 2000.  

5. Давыдов В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.  

6. Дусавицкий А.К. Развивающее образование: теория и практика. – Харьков, 2002.  

7. Загальна декларація прав людини. – К., 1998.  

8. Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков. – М., 1992.  

9. Євтушенко Р. Підручники з історії в школах України: погляд на перспективу // Історія в 

школах України. – 2000. - № 9.  

10. Єгоров Т., Мельниченко Б., Василенко Н. Оцінювання і контроль знань учнів в зарубіжній 

школі // Історія в школах України. – 2000. - № 9.  

11. Історія України. Календарне планування. 7-11 класи ІІ півріччя // Історія в школах України. 

– 2004. - № 23 (27).  

12. Каким быть ученику: дидактические принципы построения / Под ред. И. Лернера, Н. 

Шахмаева. – В 2-х кн. – М., 1992.  

13. Кукленко С.І. Тренінг «Права дитини» // Історія і правознавство. – 2004. - № 23 (27).  
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14. Конституція України. Права і свободи громадян: Навчально- методичний посібник в 

запитаннях і відповідях. – К., 1998.  

15. Кульчицький С.В. Державний стандарт освіти і вимоги до нового покоління підручників з 

історії // Історія України. – 2001. - № 5.  

16. Кравцова М.С. Поділля від найдавніших часів до VІ ст. Урок-прес- конференція. 7 клас // 

Історія і правознавство. – 2004. - №13-14 (17-18).  

17. Лупиков К.В. Игры на уроках истории. 10-11 класс. – М., 2003.  

18. Лисенко О.В. Батуринська трагедія. Сценарій театралізованого вечора // Історія і 

правознавство. – 2004. - № 13-14 (17-18).  

19. Лещенко Л.В. Пізнавальна гра як один із прийомів інноваційних підходів до проблеми 

активізації пізнавальної діяльності учнів // Історія і правознавство. – 2004. - № 20 (24).  

20. Машіка В.Г. Сімейне право. Брейн-ринг // Історія і правознавство. – 2004. - № 2 (6).  

21. Методика обучения истории в средней школе. Ч. 1., ч. 2. – М., 1978.  

22. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. Вип. 31. – Київ, 2001. 23. Ольхіна 

Н.І., Діденко Н.Г., Непран Л.М., Черкаська Л.С. Історичні олімпіади. 8-11 класи. Рекомендації, 

завдання, відповіді. – Харків, 2004.  

24. Про вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін у 2004-2005 навч. році // Історія і 

правознавство. – 2004. - № 15-16 (19-20).  

25. Рагозін М. Громадянське виховання: методологія і організація у світлі європейського 

досвіду // Шлях освіти. – 1999. - № 4.  

26. Фесуненко В.А., Прихно Г.А. Японія. Бінарний урок-діалог з елементами рольової гри з 

історії та географії. 10 кл. // Історія і правознавство. – 2004. - № 4 (8).  

27. Хлебнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога. – Х., 2003. 28. Шашура 

Л. Нестандартні уроки з правознавства у школі. – Тернопіль, 2004. 29. Шашура Л. Нестандартні 

уроки з історії України та всесвітньої історії у школі. – Тернопіль, 2004.  
 

16. Електронні інформаційні ресурси 
 сайт: http://www.col.kiev.ua 

Електронний ресурс. Л.І.Ястребов.- Режим доступу: openclass.ru/sites/default/files/33-7.doc 

Електронний ресурс.  Режим доступу: rosdesign.com/design_materials/egrodesing.htm  

Електронний ресурс.  Режим доступу:iat.kiev.ua/index./php?page_id=76 
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ДОДАТОК 
Тематика практичних занять 

 

Тема 1. Методика навчання історії в школі та західноєвропейська шкільна освіта XX-

ХХІ ст. (6 год.) 

1. Предмет, задачі і функції методики навчання історії в школі. 

2. Класифікація шкільних уроків. 

3. Проблеми визначення мети та завдань вивчення історії в школі в сучасній методичній 

літературі. 

4. Взаємозв’язок мети і моделей організації навчання історії в школі. 

5. Проблема методів навчання історії в школі. 

6. Зародження та розвиток реформаторської педагогіки наприкінці XIX – в першій чверті 

XX ст. 

7. Реформування шкільництва та творчий пошук педагогів в ХХ ст. Освітня система США, 

Великої Британії, Німеччини та Франції. 

8. Сучасний стан та перспективи розвитку освітніх систем розвинених країн світу.  

Література 

1. Вишневський О.І., Кобрій О.М., Чепіль М.М. Теоретичні основи педагогіки: Курс 

лекцій /За ред. Вишневського О.І. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с. 

2. Власов В. Урок тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з історії. Що 

як оцінювати // Історія в школах України. – 2003.-№ 2. 

3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: 

«Академія», 2001 –576 с. 

4. Галузинський В.М., Євтух  М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. пос. – К.: Вища 

школа, 1995. – 237 с. 

5. Дидактика современной школы. / Под ред. Онищука В.А. – К., 1987. – 351 с. 

 

Тема 2. Педагогічна думка та розвиток шкільної освіти в Україні від зародження до 

кінця XX ст. (6 год.) 

1. Загальна характеристика ходу розвитку шкільної освіти в Україні та її особливостей.  

2. Розвиток шкіл в Київській Русі, Галицько-Волинській державі, Запорізькій Січі. 

Педагогічна діяльність П. Куліша, М. О. Корфа, Х. Д. Алчевської, Т. Лубенця, І. Я. Франка.  

3. Ідеї створення національної школи в Україні наприкінці XIX- на початку XX ст. 

4. Характеристика організації освіти в Україні в першій половині ХХ ст.  

5. Уніфікація освітньої галузі в 1930-1950-х рр. 

6. Радянська школа: її досягнення та прорахунки. Шкільне життя та проблеми учнів в 

радянський період. 

Література 

6. Кремень В. Підготовка вчителя в умовах переходу загальноосвітньої школи на 

новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання // Освіта. – 2003.- № 24, 25. 

7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти. - К., 2004. 

8. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях. – СПб: Питер, 

2006. – 320 с. 

9. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. – М., 1986. – С. 14-76. 

10. Методика преподавания истории в средней школе. – М., 1986. 

11. Моделі розвитку сучасної української школи. // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції. - К., 2007. 

12. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 1999. – С. 89-108. 

 

 

Тема 3. Сучасні тенденції світової педагогіки шкільного віку. (6 год.) 
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1. Неогуманістичні, психоаналітичні, технократичні концепції соціалізації особистості. 

Проблема соціалізації учнів різного шкільного віку.  

2. Сучасні принципи викладання в школі.  

3. Методи педагогічного та психологічного впливу на особистість.  

4. Вчитель та його роль у педагогічному процесі. Норми та особливості комунікації в 

школі. 

Упередження та запобігання конфліктів в освітніх закладах.  

5. Роль навчально-методичного комплексу в кабінеті історії.  

6. Навчально-методичний комплекс кабінету історії  у синтезі з інформаційно-

комп’ютерними технологіями навчання. 

Література 

1. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания истории в 

школе. М.:Владос, 2000. 

2. Коцур В., Чернов Б. Проблеми змісту історичної освіти у шкільних підручниках 

історії // Історія в школі. – 2000. - № 3, 7. 

3. Кремень В. Підготовка вчителя в умовах переходу загальноосвітньої школи на 

новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання // Освіта. – 2003.- № 24, 25. 

4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти. - К., 2004. 

5. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях. – СПб: Питер, 

2006. – 320 с. 

 

Тема 4. Законодавчі основи викладання історії в українській школі. (6 год.) 

1. Загальна характеристика законодавчих, нормативних документів, національних програм і 

концепцій в Україні.  

2. Закон України «Про освіту». Його особливості. 

3. Концепція шкільної історичної освіти. Концепція середньої загальноосвітньої школи в 

Україні. 

4. Державні національні освітні програми. 

5. Законодавче регулювання діяльності вчителя на сучасному етапі. Тенденції та сучасні 

виклики, що постають перед вчителем. 

Література 

6. Галузинський В.М., Євтух  М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. пос. – К.: Вища 

школа, 1995. – 237 с. 

7. Дидактика современной школы. / Под ред. Онищука В.А. – К., 1987. – 351 с. 

8. Дидактика средней школы  / Под ред. Скаткина М.Н. – М., 1981. - 318с. 

9. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидав, 2004. 

10. Єгоров Г.Шкільна історична освіта: пошуки нових підходів до формування змісту. 

Досвід країн Західної Європи // Історія в школі. – 1998.- № 10. 

11. Історія педагогіки / За ред. проф. М. В. Левківського, докт. пед. наук О. А. 

Дубасенюк. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 1999. 

– 336 с. 

 

 

Тема 5. Сучасна українська школа та її особливості. (6 год.) 

1. Демократизація шкільного життя в Україні в 1990-х рр. 

2. Організація освітньої галузі незалежної України. 

3. Організація самовиховання школярів. Позакласна та позашкільна виховна робота.  

4. Сучасні тенденції шкільного навчання в Україні. Боротьба з «булінгом» та західний 

орієнтир розвитку. 

5. Проведення уроку історії та його самоаналіз. 

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії. 
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7. Сучасні підходи до оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на уроках історії.  

Література 

1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології і моделі навчання історії в школі. – 

Запоріжжя, 2000. 

2. Баханов К.О. Організація особистісно-орієнтованого навчання. – Харків: Основа.- 

2008. 

3. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. Вип. 31. – Київ, 2001. 23. 

Ольхіна Н.І., Діденко Н.Г., Непран Л.М., Черкаська Л.С. Історичні олімпіади. 8-11 

класи. Рекомендації, завдання, відповіді. – Харків, 2004.  

4. Про вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін у 2004-2005 навч. році // Історія і 

правознавство. – 2004. - № 15-16 (19-20).  

5. Рагозін М. Громадянське виховання: методологія і організація у світлі 

європейського досвіду // Шлях освіти. – 1999. - № 4.  

6. Фесуненко В.А., Прихно Г.А. Японія. Бінарний урок-діалог з елементами рольової 

гри з історії та географії. 10 кл. // Історія і правознавство. – 2004. - № 4 (8).  

 

Рекомендована література 

 

Джерела 

1. Закон України «Про освіту». 

2. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ ст. - К.: Компас, 1992. 

3. Закон України «Про загальну середню освіту»// Освіта України, 1999.- № 25. 

4. Національна доктрина розвитку освіти. // Освіта в Україні. Нормативна база. – К., 

2004. 

5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь 

«Суспільствознавство» // Історія в школі. – 2004. - № 1. 

6. Концепція історичної освіти середньої загальноосвітньої 12-річної школи. // Історія в 

школі. – 2002. - № 3. 

7. Концепція нової української школи. // Історія в школі. – 2017. № 1 

 

Основна 

12. Александрова М., Крижанівська В. Деякі роздуми щодо сутності формаційного і 

цивілізаційного підходів до розвитку історичного процесу та проблеми періодизації 

загальної історії// Історія в школі. 1999. № 3  

13. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М., 1977. – С.119-146.  

14. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології і моделі навчання історії в школі. – 

Запоріжжя, 2000. 

15. Баханов К.О. Організація особистісно-орієнтованого навчання. – Харків: Основа.- 

2008. 

16. Баханов К.О. Проблеми визначення мети і завдань шкільної історичної освіти// 

Історія в школах України. – 2001. - № 6; 2002.- № 1; Історія в школі. – 2002. - №1. 

17. Баханов К.О. Проблеми мети і завдань шкільної історичної освіти в сучасній 

російській дидактичній літературі // Історія в школі. – 2001.- № 5. 

18. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя: 

Монографія. – Одеса: Маяк, 1998. – 284 с. 

19. В’яземський Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. – М., 

1999. 

20. В’яземський Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. – М., 

2003. 

21. Вишневський О.І., Кобрій О.М., Чепіль М.М. Теоретичні основи педагогіки: Курс 

лекцій /За ред. Вишневського О.І. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с. 
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22. Власов В. Урок тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з історії. Що 

як оцінювати // Історія в школах України. – 2003.-№ 2. 

23. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: 

«Академія», 2001 –576 с. 

24. Галузинський В.М., Євтух  М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. пос. – К.: Вища 

школа, 1995. – 237 с. 

25. Дидактика современной школы. / Под ред. Онищука В.А. – К., 1987. – 351 с. 

26. Дидактика средней школы  / Под ред. Скаткина М.Н. – М., 1981. - 318с. 

27. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидав, 2004. 

28. Єгоров Г.Шкільна історична освіта: пошуки нових підходів до формування змісту. 

Досвід країн Західної Європи // Історія в школі. – 1998.- № 10. 

29. Історія педагогіки / За ред. проф. М. В. Левківського, докт. пед. наук О. А. 

Дубасенюк. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 1999. 

– 336 с. 

30. Калініна Л. Деякі підходи до визначення концептуальних засад шкільної історичної 

освіти // Історія України.- 1999.- № 18. 

31. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицях, 

описаниях. – М., 1999. 

32. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания истории в 

школе. М.:Владос, 2000. 

33. Коцур В., Чернов Б. Проблеми змісту історичної освіти у шкільних підручниках 

історії // Історія в школі. – 2000. - № 3, 7. 

34. Кремень В. Підготовка вчителя в умовах переходу загальноосвітньої школи на 

новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання // Освіта. – 2003.- № 24, 25. 

35. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти. - К., 2004. 

36. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях. – СПб: Питер, 

2006. – 320 с. 

37. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. – М., 1986. – С. 14-76. 

38. Методика преподавания истории в средней школе. – М., 1986. 

39. Моделі розвитку сучасної української школи. // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції. - К., 2007. 

40. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 1999. – С. 89-108. 

41. Оконь В. Ведение в общую дидактику. –  М.: Высшая шк., 1990. – 382 с.  

42. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.В. Кондрашова, А.А.  

43. Педагогіка. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2001. – 357 

с. 

44. Пермяков, Н.И. Зеленкова, А.Ю. Лаврешина. – Кривой Рог, 2002.  

45. Подласый И.П. Педагогика. – В 2-х т. – М., 1999. – Т.1.  

46. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике /В.М. Полонский. – М.: 

Высшая шк., 2004. – 512 с. 

47. Пометун Е.И. Школьное историческое образование в Украине. Пути развития и 

проблемы. Луганск, 1995. 

48. Пометун О., Фрейдман Г. Методика навчання історії в школі. – К.: Ґенеза, 2005. 

49. Пометун О.І., Фрейман Г. Нові підходи до вибору та структурування змісту сучасної 

історичної освіти // Історія в школах України. – 2000. - № 1. 

50. Поташник М.М. Требования к современному уроку. – М., 2007. 

51. Приходько А.С. Пошуки нових методів і форм навчання  на уроках історії у 

вітчизняній школі на зламі тисячоліть.// педагогіка і психологія. 2005.- № 4 

52. Програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів 1986, 2001, 2007рр.  

53. Реан А.А.,Бордовская Н.В., Розум С.В. Психология и педагогика. – СПб: «Питер», 

2003. – 432 с. 
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54. Руденко Л. Про методологію історії як науки та методику побудови курсів з історії в 

середній школі. // Історія України. – 2003. - № 21, 22. 

55. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. Учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: «Академия». 2001 – 480 с. 

56. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. В 2-х частях. – М., 

2002. 

57. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. Избр. призв. 5 тт. – К., 1079-1980. – Т.2. 

58. Фіцула М.М. Педагогіка.: Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних 
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