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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 Лекції: 
20 - 

Модулів: 1 Практичні заняття: 
Загальна кількість годин: 120 - - 
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 3 

Лабораторні заняття: 
6 - 

Семестр: 5 Семінарські заняття: 
22 - 

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 3 
- самостійна робота: 5 

Консультації: 
- - 
Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська Самостійна робота: 
72 - 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни: курси вітчизняної і всесвітньої 

історії у закладі вищої освіти; принципи, методи, прийоми і засоби викладання 
історичних дисциплін у ЗВО І-ІІ рівня акредитації. 
 

Метою вивчення дисципліни є: надати студентам уявлення про основні 
закономірності викладання історії та теоретичні засади історичної дидактики, 
сформувати практичні уміння, які будуть використані в освітній та професійній 
діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати цілісне 
уявлення про цілі та зміст сучасної історичної освіти; розкрити ефективні 
механізми для формування у молоді умінь швидко адаптуватися до динамічних 
умов життя; охарактеризувати методологію методики як наукової дисципліни; 
ознайомити зі змістом програм і підручників з історичних курсів; 
охарактеризувати засоби, методи і прийоми викладання історії; висвітлити 
способи перевірки знань й умінь, критерії оцінювання рівня сформованості 
компетентностей; визначити форми позааудиторної роботи з історії; навчити 
працювати зі значним обсягом навчально-методичної інформації, самостійно 
здійснювати її пошук, обробку й аналіз; сформувати у здобувачів вищої освіти 
навички ведення педагогічного спостереження. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Основи педагогіки та психології», «Інноваційні технології у 
навчанні історії». 
 



 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 
освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські 
студії». 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  
результати навчання за дисципліною 

Шифр  
компете
нтності 

 
Компетентності 

Шифр  
програмних 
результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу. 
ПРН 21 
 
 
 
 
 
 
ПРН 23 

Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної соціокультурної 
ситуації і рівня розвитку особистості, 
володіти сучасними методами 
викладання історії в умовах формування 
нової парадигми середньої та вищої 
школи. 
Демонструвати навички професійного 
спілкування з використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі. 

ЗК 3 Готовність до пізнання нового і 
неперервного навчання, до 
опанування нових знань та 
стратегій/способів мислення. 

ЗК 4 Здатність раціонально 
організовувати власну діяльність та 
ефективно використовувати час. 

ПРН 21 Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної соціокультурної 
ситуації і рівня розвитку особистості, 
володіти сучасними методами 
викладання історії в умовах формування 
нової парадигми середньої та вищої 
школи. 

ЗК 14 Здатність життєво й фахово 
реалізовувати себе на основі 
ціннісно-світоглядних надбань 
людства (зокрема сприйняття 
людини не як засобу, а як цілі й 
цінності), що нерозривно поєднана з 
навичками критичного мислення, 
опануванням і обстоюванням 
громадянських чеснот і прав, 
соціальною відповідальністю, а 
також патріотичним піклуванням 
про продуктивний розвиток держави 
і суспільства. 

ЗК 5 Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

ПРН 21 
 
 
 
 
 
 
ПРН 24 

Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної соціокультурної 
ситуації і рівня розвитку особистості, 
володіти сучасними методами 
викладання історії в умовах формування 
нової парадигми середньої та вищої 
школи. 
Встановлювати ефективну комунікацію 
з представниками різноманітних 
субкультур. 

ЗК 12 
 
 
 
 

Увага і толерантність до іншої (й 
інакшої) думки, здатність 
аналізувати її зміст та структуру в 
процесі спілкування та адекватно на 
неї реагувати. 

ЗК 13 
 

Здатність працювати в колективі та 
самостійно, виявляти ініціативу, 
уникати некритичного слідування 
авторитетам. 

ЗК 15 Здатність розуміти світоглядні, 
правові, соціальні, економічні, 
культурно-історичні, духовно-
моральні питання, що виходять за 
межі фахової спеціалізації, завдяки 
чому відповідально й ефективно 
діяти в різних суспільних 



контекстах, сприяючи позитивному 
розв’язанню нагальних проблем. 

ЗК 6 Здатність відрізняти суб’єктивні, 
спонтанні складові суджень від 
об’єктивних і аргументованих, вміти 
надавати перевагу останнім. 

ПРН 23 
 
 
 
ПРН 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонструвати навички професійного 
спілкування з використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі. 
Встановлювати ефективну комунікацію 
з представниками різноманітних 
субкультур. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово, 
навички публічного мовлення, 
здатність ясно та виразно 
висловлюватися в процесі 
комунікації 

ЗК 11  Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.  

Фахові компетентності (ФК)   
ФК 12 Знання і володіння на фаховому 

рівні методами викладання історії та 
суміжних дисциплін у закладах 
освіти різних типів. 

ПРН 21 
 
 
 
 
 
 

Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної соціокультурної 
ситуації і рівня розвитку особистості, 
володіти сучасними методами 
викладання історії в умовах формування 
нової парадигми середньої та вищої 
школи. 

 
Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 
нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 
відповідальність 

ЗК 1  ПРН 21 ПРН 23  
ЗК 3  ПРН 21 ПРН 23  
ЗК 4  ПРН 21   
ЗК 5  ПРН 21 ПРН 24  
ЗК 6   ПРН 23, ПРН 24  
ЗК 8   ПРН 23, ПРН 24  
ЗК 11   ПРН 23, ПРН 24  
ЗК 12  ПРН 21 ПРН 24  
ЗК 13  ПРН 21 ПРН 24  
ЗК 14  ПРН 21   
ЗК 15  ПРН 21 ПРН 24  
ФК 12  ПРН 21   

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 
з/п Назви тем 

Кількість годин  

А
уд

ит
ор

ні
 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

сь
кі

 
(п

ра
кт

ич
ні

)  
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

К
он

су
ль

та
ці

ї 
С

ам
ос

ті
йн

а 
ро

бо
та

 

1.  Концепція і структура історичної освіти.  4 2 2 - - 4 
2.  Викладач історії. Кабінет історії. 4 2 2 - - 6 
3.  Методика формування історичних уявлень. 4 2 2 - - 2 
4.  Інноваційні освітні технології. 4 2 2 - - 8 
5.  Позааудиторна робота. 4 2 2 - - 4 



6.  Диференціація та індивідуальні форми роботи з історії. 6 2 2 2 - 8 
7.  Методика закріплення, узагальнення і повторення з історії. 4 2 2 - - 8 
8.  Інтегрований підхід у викладанні історії. 4 2 2 - - 8 
9.  Засоби викладання історії. 4 2 2 - - 8 

10.  Навчально-методичний комплекс з історії. 6 2 2 2 - 8 
11.  Спостереження, аналіз та оцінка освітнього процесу. 4 - 2 2 - 8 

Разом: 48 20 22 6 - 72 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Тема 1. Концепція і структура історичної освіти 
Характеристика підходів та принципів викладання історії в закладах освіти України. 

Мета та завдання курсів вітчизняної і всесвітньої історії. Основні пріоритети курсів. 
Методика висвітлення дискусійних питань.. 

Тема 2. Викладач історії. 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 3. Методика формування історичних уявлень 
Формування уявлень про основні тенденції та теорії світового розвитку в курсах 

всесвітньої та вітчизняної історії. Методика формування історичних уявлень про особливості 
соціально-економічного, політичного та культурного розвитку людства на різних історичних 
етапах. Методика формування уміння прилучати студентів до загальнолюдських духовних та 
культурних цінностей, виховувати в них відчуття європейської ідентичності української 
нації, розуміння глобальних проблем людства та шляхів їх вирішення. 

Тема 4. Інноваційні освітні технології  
Поняття освітніх технологій, їх класифікаційні характеристики. Методичні прийоми 

застосування новітніх освітніх технологій з врахуванням індивідуальних особливостей 
здобувачів освіти під час вивчення історичних курсів.  

Тема 5. Позааудиторна робота 
Єдність навчального матеріалу з наступною позааудиторною роботою за фахом в 

контексті освітнього процесу. Планування та організація діяльності історичного гуртка. 
Методика підготовки та проведення історичного вечору, екскурсії, зустрічі з цікавими 
людьми, диспуту, брейн-рингу, конференції та інших форм роботи за фахом в 
позааудиторний час. Методика організації роботи секцій МАН, предметних олімпіад, 
історичних конкурсів та турнірів. 

Тема 6. Диференціація та індивідуальні форми роботи з історії 
Структурно-змістові компоненти заняття. Визначення типології занять відповідно до 

мети і завдань, окремих тем. Визначення освітньої, розвивальної та виховної мети заняття за 
допомогою програми, на основі усвідомлення дидактичного змісту. Співставлення обсягу 
навчального часу, відведеного на вивчення курсу за навчальним планом, за конкретними 
темами курсу історії. Підготовка плану-конспекту заняття з історії, методика визначення 
мети і завдань, типу, основних методів і прийомів викладання. Співвідношення праці 
викладача та студента на занятті. Використання документальних джерел, дидактичних 
матеріалів при вивченні історії. 

Тема 7. Методика закріплення, узагальнення і повторення з історії 
Методика проведення закріплення нового матеріалу, здійснення необхідних 

узагальнень і корекції знань з історичних дисциплін. Організація повторення раніше 
вивченого матеріалу з історії та визначення рівня засвоєння історичних фактів, уявлень, 



понять, тенденцій та ступеня сформованості вмінь і навичок з історичних курсів. Сутність 
актуалізації опорних знань, її значення для оптимізації освітнього процесу.  

Тема 8. Інтегрований підхід у викладанні історії 
Поняття та форми реалізації міжпредметних та внутрішньокурсових зв’язків у процесі 

викладання історії. Методика проведення інтегрованих занять. 
Тема 9. Засоби викладання історії 
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. 

Тема 10. Навчально-методичний комплекс з історії 
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 11. Спостереження, аналіз та оцінка освітнього процесу  
Врахування індивідуально-психологічних особливостей здобувачів освіти при 

викладанні історії в закладах освіти. Здійснення поточного, тематичного та підсумкового 
контролю знань, умінь та навичок з історії. 
 
5.2. Тематика семінарських занять 

ТЕМА 1. Концепція і структура історичної освіти.  
ТЕМА 2. Складові процесу викладання.   
ТЕМА 3. Методика закріплення, узагальнення і повторення з історії.  
ТЕМА 4. Роль внутрішньокурсових та міжпредметних зв’язків у 

формуванні системи знань, складанні цілісного наукового світогляду. 
Інтегроване навчання.  

ТЕМА 5-6. Засоби навчання історії.  
ТЕМА 7. Навчально-методичний комплекс з історії.  
ТЕМА 8. Позааудиторна робота в системі викладання історії.  
ТЕМА 9-10. Перевірка та оцінювання особистих досягнень студентів при 

вивченні історії.  
ТЕМА 11. Викладач історії. Кабінет історії.  

 
5.2а. Тематика лабораторних занять 

ТЕМА 1. Структурно-функціональний аналіз заняття з історії.  
ТЕМА 2. Методичні засади використання дидактичних матеріалів у 

викладанні історії.   
ТЕМА 3. Методика формування просторових компетентностей. 
 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 
з/п 

Вид роботи Кількість 
годин 

Форми звітності 

1. Підготовка до аудиторних занять та усіх 
видів контролю: 
- опрацювання лекційного матеріалу; 
- підготовка до семінарських занять; 
- підготовка до проміжного контролю. 

34 
 
8 
22 
4 

Опорний конспект лекцій, 
конспект семінарських 
занять. 



2. Виконання  індивідуальних завдань: 
- підготовка методичних і дидактичних 

матеріалів; 
- складання термінологічного словника; 
- написання і захист реферату. 

38 
20 
 
4 
14 

 
Методичні матеріали. 
Дидактичні матеріали. 
Термінологічний словник. 
Реферат. 

 Разом 72  
 

Підготовка індивідуального науково-дослідного завдання 
Написати та оформити реферат згідно з вимогами до написання курсових 

робіт титульний аркуш, зміст, вступ, висновки та список літератури (мінімум 
15 найменувань) до теми за вибором: 

1. Використання проектних технологій при викладанні історії. 
2. Ігрові технології у викладанні історії. 
3. Диференційований підхід на різних етапах заняття з історії. 
4. Використання наочних посібників при вивченні нового матеріалу в курсі історії. 
5. Нестандартні заняття з історії, особливості їх організації та проведення.  
6. Модульне навчання історії.  
7. Використання нових інформаційних технологій в освітньому процесі. 
8. Особливості розробки тестів та їх використання під час контрольно-оцінювальних 

занять. 
9. Робота з обдарованими студентами.  
10. Міжпредметні зв’язки – дидактична умова удосконалення освітнього процесу.  
11. Роль причинно-наслідкових зв’язків у формуванні цілісності історичних знань. 
12. Особливості методичного забезпечення занять з історії з елементами дискусії. 
13. 3асоби активізації пізнавальної діяльності на заняттях з історії. 
14. Особливості методичного забезпечення краєзнавчих занять. 
15. Нові інформаційні технології при викладанні суспільних предметів: шляхи 

оптимального застосування. 
16. Особливості інноваційної педагогічної діяльності при викладанні історії.  
17. Впровадження розвивальних технологій у викладання історії.  

 
Ключові слова для термінологічного словника 

Активність, аналітична бесіда, аналітичний опис, аудіовізуальні засоби навчання, бал, 
бесіда дидактична, вид освіти, гуманізація виховання, демократизація виховання, 
демонстрація, дефініція, дидактика, дискусія, диспут, діагностика психолого-педагогічна, 
закономірності навчання, засоби навчання, зміст освіти, знання, ілюстрація, 
індивідуальність, інструктаж, інтенсифікація освітнього процесу, компонент навчального 
плану, майстерність педагогічна, мотиви навчання, оптимізація процесу викладання, 
педагогіка народна, підручник, план навчальний, програма навчальна, професіограма, 
позааудиторна робота з історії, рейтинг, система освіти, типи навчання, уява, сприйняття, 
функція, державний освітній стандарт, завдання з «відкритими відповідями», гра, 
інтегративний курс, історична закономірність, історичне джерело, історичне мислення, 
історичний простір, картинний опис, картинний план, картина, конспект, критичне 
мислення, курс навчальний, лабораторне заняття, логічне завдання, логічна схема, методика 
навчання історії, методологія, метод навчання, модернізація модульний курс, мислення, 
навички, наочний посібник, неформалізовані знання, узагальнююча характеристика, образна 
характеристика, образне завдання, образна розповідь, освіта, об’єкт історичної науки, 
пояснення, опорні дати, пам’ятка, пам’ять, парадигма, персоніфікація, пізнавальні 
можливості, пізнавальний інтерес до історії, поняття, практичне заняття, предмет історичної 
науки, прийом навчання, проблемне завдання, проблемна ситуація, проблемний виклад, 
проектна діяльність, міркування, реферат, семінар, співбесіда, порівняльна характеристика, 



порівняльно-узагальнююча таблиця, структура історичної освіти, структурно-
функціональний аналіз, сюжетна розповідь, творче образне завдання, тези, тематичний блок, 
тематичний план, термін, уміння, навчально-методичний комплекс, навчальний посібник, 
факт, фактори процесу викладання історії, формалізовані знання з історії, форми організації 
навчання, цільові завдання, лекція, евристична бесіда, емпіричний рівень вивчення історії, 
есе, цінності моральні загальнолюдські, цінності моральні національні. 
 

Підготовка методичних і дидактичних матеріалів 
Дане завдання виконується в рамках конкретної навчальної теми (на вибір 

студента). Відповідні матеріали (методичні рекомендації/вказівки, пам’ятки, 
методичні розробки, тести, відомості про історичні постаті, кросворди, ребуси 
тощо) надаються в окремій теці, з обов’язковою презентацією/захистом на 
занятті. 
 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 
6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 
 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з навчально-методичною 
літературою, а також якість виконання студентом індивідуального завдання. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі, до якої 
входять 2 теоретичні питання та 1 практичне. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 
1. Охарактеризуйте форми організації самостійної роботи здобувачів освіти 

на занятті з історії. 
2. Визначте шляхи підвищення ефективності підготовки викладача до 

системи занять з історії 
3. Складіть фрагмент нестандартного заняття. 

 
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 
зараховано 70-89 

51-69 
1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 
кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 
семінарських заняттях та виконання 
індивідуальних завдань, який переводиться у 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 
результатами 
виконання модульної 



100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 контрольної роботи 
Мінімальний 

пороговий 
рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 
контроль) 

 
8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 
задачі стандартним способом, послуговується науковою 
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 
літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. 

 
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 
Термінологічний словник 5 
Реферат  5 
Методичні матеріали 5 
Дидактичні матеріали 5 

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: оригінальність 
думки та унікальність тексту, аргументація думок, граматична та стилістичні 
грамотність. Критеріями оцінювання термінологічного словника є правильність 



визначень термінів та їх знання (усне опитування є обов’язковим). Оцінювання 
методичних і дидактичних матеріалів здійснюється за такими критеріями: 
правильність складання та оформлення, наявність всіх структурних 
компонентів, відповідність темі, доступність, наочність. 

 
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
Теоретичне питання (2 питання) 10 балів за кожне питання = 20 балів 
Практичне питання (1 питання) 10 балів 

Усього 30 балів 
 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 
 
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-
сервіс Google Classroom. 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
10.1. Основні джерела 

1. Гончарова Н.О. Педагогічна практика студентів історичної спеціальності. Навчально-
методичний посібник. – Ізмаїл, 2009. 

2. Курилів В. Методика викладання історії. Курс підвищення кваліфікації вчителів: 
Навчальний посібник. – Харків-Торонто, 2008. 

3. Левітас Ф.Л. Методика викладання історії. Посібник учителя / Ф.Л. Левітас, О.О. 
Салата. – Харків, 2006.  

4. Левітас Ф.Л. Методика викладання історії. Практикум вчителя / Ф.Л. Левітас, О.О. 
Салата. – Харків, 2007. 

5. Пометун О. Методика навчання історії в школі: Навчальний посібник / О. Пометун, Г. 
Фрейман. – К., 2006. 

6. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. – М., 2000. 
7. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М., 2000. 

 
10.2. Допоміжні джерела 

1. Аппарович Н.И. Изготовление самодельных наглядных пособий по истории. – М., 
1983. 

2. Архіпов В.І. Використання саморобної контурної карти під час вивчення 
краєзнавчого матеріалу // Історія та правознавство. – 2008. – № 35 (171). 

3. Бабанский Ю. Как оптимизировать процесс обучения. – М., 1978. 
4. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України 

(методичний посібник для учителів). – К., 1996. 
5. Баханов К. Навчання історії за інтегрованою системою // Історія в школі. – 2000. – № 

5-6. 
6. Баханов К. Навчання у грі: театралізована вистава // Історія в школах України. – 2002. 

– № 5. 
7. Баханов К.О. Організація процесу навчання історії // Історія та правознавство. – 2014. 

– № 10-11 (362-363). 



8. Баханов К.О. Полікультурна компетентність учителів історії // Історія та 
правознавство. – 2012. – № 19-21 (299-301). 

9. Баханов К. Робота з обдарованими дітьми під кутом зору Всеукраїнської олімпіади 
юних істориків // Історія в школах України. – 1998. – № 4. 

10. Баханов К.О. Роздуми про сучасний підручник історії // Історія та правознавство. – 
2012. – № 24 (304). 

11. Баханов К.О. Технологія розвитку критичного мислення як психолого-педагогічне 
явище // Історія та правознавство. – 2008. – № 33 (169). 
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10.3. Інтернет-ресурси 

1. http://www.osvita.org.ua – Освітній портал – новини освіти та науки, статті з питань 
освіти, навчальні курси, ресурси з дистанційної освіти.  

2. http://mon.gov.ua – Сайт Міністерства освіти і науки України. 
3. http://www.znannya.org – Портал знань – відкриті навчальні матеріали, дистанційне 

навчання, дистанційне тестування знань, вільний доступ до навчальних курсів різної 
тематики, освітні ресурси з інформаційних технологій, програмування, проектування 
програмного забезпечення. 

4. http:// www.westukr.itgo.com – Інтерактивні технології. 
5. http://www.college.ru – Открытый колледж – містить розділи за природничими 

галузями знань: астрономія, біологія, математика, фізика, хімія. Віртуальні 
підручники, динамічні моделі, тести у відкритому доступі, огляди Інтернет-ресурсів 
за предметами. Індивідуальні контрольні запитання для самоперевірки різного рівня 
складності у системі дистанційного навчання. 

6. http://ukrcenter.com – Український центр освітньо-інформаційного порталу. 
7. http://ant-m.ucoz.ru – Виртуальный кабинет истории и обществознания. 
8. http://www.humanities.edu.ru/index.html – Портал Гуманитарное образование 

http://www.proshkolu.ru/golink/ant-m.ucoz.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html

