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1. Мета дисципліни -  поглиблення, конкретизація змісту основних понять, ідей та 
закономірностей методики викладання історії, методів наукового аналізу; 
формування професійного мислення викладача історії; створити цілісне уявлення про 
різноманітні форми, методи та методики викладання історії.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
2.1 .Знати: спеціальну історичну термінологію, категоріально-понятійний апарат, 
різноманітну гаму думок та поглядів, що існують в сучасній методиці викладання історії.
2.2. Вміти: реалізувати на практиці моделі проведення аудиторних та 
позааудиторних навчальних заходів.
2.3. Володіти: прийомами й методами забезпечення реалізації навчального процесу закладу 
вищої освіти, згідно нормативних документів.

3. Анотація навчальної дисципліни:
Розглядаються основні поняття, принципи, закономірності методики викладання 
історії як науки; процес педагогічної взаємодії між викладачем та студентами, 
основні етапи розвитку теорії і практики навчання історії; зв'язки між сучасними 
підходами до вирішення найактуальніших проблем теорії та практики навчання 
історії й передовими методичними системами минулого; взаємозв'язки між 
основними компонентами процесу навчання історії, які змінюються під впливом 
зовнішнього середовища; формування у студентів магістратури потреби у 
постійному вдосконаленні своєї методичної майстерності та стійкого інтересу до 
вивчення новітніх досягнень методичної науки і передової педагогічної практики.

4. Завдання (навчальні цілі): формування системи знань про методику викладання історії у 
закладах вищої освіти. У результаті вивчення дисципліни студент повинен засвоїти прийоми й 
методи викладацької майстерності; створити цілісне уявлення про різноманітні форми, методи й 
методики викладання історії, вміти орієнтуватися у методичному середовищі історичної науки, 
бути здатними брати участь у діалозі з питань методики викладання історичних дисциплін.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; . Відсоток у

4. автономність та відповідальність)  форми (та/або оцінювання підсумко_
та пороговийметоди і технології) . ВІЙ ОЦІНЦІкритерійвикладання і . з

Код Результат навчання оцінювання17 навчання , дисциплін(за
инеобхідності)

1.1 Знати термінологічно-понятійний лекція, самостійна контрольна 4%
апарат методики викладання історії робота робота 1

1.2 Знати основні види аудиторних лекція, самостійна контрольна 4%
занять робота робота 2

1.3 Знати форми й методи лекція, самостійна контрольна 7%
позааудиторної роботи робота робота 1

1.4 Знати критерії оцінювання лекція, самостійна контрольна 7%
пізнавальної діяльності студента робота робота 2

ВСТУП



2.1 Вміти реалізувати на практиці семінар усне 8%
особливості кредитно-модульної опитування
системи навчання

2.2 Вміти проводити семінарське семінар усне 8%
заняття для студентів закладу вищої опитування
освіти

2.3 Вміти організувати самостійну семінар усне 7%
роботу студентів ЗВО опитування

2.4 Вміти організувати та проводити семінар усне 7%
індивідуальні та групові опитування
консультації

2.5 Вміти оцінювати складові самостійна робота усна рецензія 4%
компоненти структури та
методологічних прийомів лекційного 
заняття

2.6 Вміти застосувати набутті знання самостійна робота презентація 4%
для підготовки й проведення
самостійної лекції для студентської 
аудиторії

2.7 Вміти проводити професіограму лекція, семінар екзамен 20%
викладача історії самостійна робота

2.8 Вміти оперувати прийомами, лекція, семінар, екзамен 20%
методами й методологією самостійна робота
забезпечення навчального процесу 
ЗВО
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7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.3 -  11 балів/6 балів*

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2, 1.4 -  11 балів/6 балів.

3. Усна рецензія З М 1: РН 2.6 -  4 бали/3 бали.

4. Презентація тем ЗМ2: РН 2.6 -  4 бали/3 бали.

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1-2.2 -  16 балів/10 балів.

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.3-2.4- 14 балів/8 балів.
* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 
контролю.
- підсумкове оцінювання:
- форма оцінювання -  іспит;
- максимальна кількість балів, які може отримати студент -  40;
- оцінюються такі результати навчання студента: вміння проводити професіограму 
викладача історії, вміння оперувати прийомами, методами й методологією забезпечення 
навчального процесу закладу вищої освіти;
- форма проведення екзамену -  письмова, види завдань -  завдання, які потребують 
розгорнутих відповідей;
- мінімальний пороговий рівень іспитовоїї оцінки, за якої іспит вважається складеним -  24 
бали.

Необхідна умова допуску до іспиту, студент не допускається до екзамену, якщо під час 
семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 
мінімум допуску до іспиту 36 балів.

7.2 Організація оцінювання:
Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 
модулів (бали, отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за виконання 
усної рецензії та презентації; бали, отримані під час модульного контролю, а також бали, 
отримані під час складання підсумкового контролю (іспиту), а саме: за виконання 
запропонованих завдань.

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в себе 
лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем 
рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий 
модуль 1 (ЗМ 1) входять теми 1-7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) -  теми 8-13.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання 
(контрольні роботи, усне опитування, усна рецензія і презентація) і підсумкове оцінювання 
(іспит).
Загальна сума балів -  100 балів (із них, семестрове оцінювання -  максимум 60 балів; 
підсумкове оцінювання (іспит) -  максимум 40 балів).



Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Концептуальні засади освіти у Теорія та методика викладання Іспит

вищій школі історії у ЗВО
31 заліковий бал (максимум) 29 залікових балів (максимум)

Самостійна Семінари Модульний Самостійн Семінари Модульний 40
робота контроль а робота контроль балів
(усна (презента-
рецензія) ція) (макси * •

4 16 11 4 14 11 -мум)
(максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум)

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 
доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість отримати від 0,5 
до 2 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є:

•повнота розкриття питання 0,5 бала;
• логіка викладення 0,5 бала;
• використання основної і додаткової літератури 0,5 бала;
• аналітичні міркування, вміння робити висновки 0,5 бала.

Усна рецензія лекції заняття колеги-одногрупника оцінюється в діапазоні від 1 до 4 балів.

•прокоментовано основні складові елементи рецензованої 4 бали
лекції, проаналізовано усі структурні її елементи,
висловлено особисте ставлення до мети і завдань
навчальної лекції; дана узагальнена аргументована оцінка;
зроблені грунтовні висновки;
•прокоментовано основні складові елементи рецензованої 3 бали
лекції, дана узагальнена аргументована оцінка форм і 
методів викладу матеріалу; зроблені висновки;
• поверхово прокоментовано основні положення 2 бали
рецензованої лекції, дана узагальнена оцінка повноти
викладу матеріалу;
• поверхово прокоментовано основні положення рецензованої
лекції, без належної аргументації, власного бачення 1 бал
структури та змісту навчального матеріалу лекції.

Презентація лекції на одну із запропонованих студентом тем, подається викладачеві 
впродовж ЗМ 2, але не пізніше останньої декади травня.
Критерії оцінки практичного завдання -  презентації:
• Тема лекції -  актуальна, містить усі структурні елементи 4 бали
навчального процесу, наявні мета і завдання, аналізуються
основна і додаткова література та джерела, зроблені висновки, 
вдало підібраний матеріал візуальної презентації, робота 
оформлена відповідно вимогам до такого виду робіт .














