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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя історії 

Викладач (-і) Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна 

Контактний телефон 

викладача 

0504330995 

E-mail викладача tamara.halytska@pnu.edu.ua  

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації четвер, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Впровадження компетентнісного підходу в освіту є необхідним через перехід світової спільноти до інформаційного суспільства, в якому 

пріоритетним є не просте накопичення знань та предметних умінь і навичок, а й формування уміння вчитися, оволодіння навичками пошуку 

інформації, здатності до самонавчання упродовж життя, упровадження моделі особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу як 

оновленої парадигми освіти, в якій учень є суб’єктом цього процесу. Це можливе за умови, оволодіння учнем загально-навчальними уміннями і 

навичками та розгорнутою рефлексією, а також сформованістю позитивного емоційно-ціннісного ставлення як до процесу діяльності, її 

результату, самореалізації особистості; особливою актуалізацією глобалізації усіх сфер життєдіяльності особистості і суспільства в умовах 

загальноцивілізаційних тенденцій. Для учня важливим є самовизначатися в житті, активно діяти, бути конкурентоспроможним на ринку праці. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни: є засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів з дисципліни, розуміння 

значення компетентнісного підходу в умовах модернізації освіти через призму створення умов і самореалізації кожної особистості, яка 

формується в умовах лібералізації економіки і демократичних перетворень в Україні; формування загальних, спеціальних, професійних 

компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній 

діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов; формування професійних 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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компетентностей майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до впровадження інноваційних технологій з 

метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та 

затребуваності на ринку праці. Дисципліна сприяє виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних вносити 

істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України. 

 Завдання: дослідити компетентнісний підхід як необхідну умову і пріоритетний напрям модернізації системи освіти; навчитися створювати 

умови для набуття необхідних компетентностей; розробити механізм впровадження компетентнісного підходу в освітню систему; навчити 

цілеспрямовано формувати в учнів ключові і предметні компетентності в їх органічній єдності та у проекції на моніторинг навчальних досягнень. 

Одним з головних завдань курсу є формування в молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, 

вироблення патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– знати термінологію («компетентнісний підхід», «загальні і предметні компетентності», «дитиноцентризм» ін.), знати класифікацію 

компетентностей, характеристики загальних і предметної компетентностей ін., необхідні для професійної діяльності D5; 

– теоретичні і практичні основи методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, орієнтуватися на їх сучасні досягнення D8; 

– концепції, ключові положення та проблематику сучасних освітніх технологій, сучасні підходи до компетентнісного підходу, необхідні для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти, сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній школі, в яких реалізується компетентнісний підхід D10; 

– Знати ефективні види та методи контролю знань, умінь і навичок учнів в умовах компетентнісного підходу (D14), 

 

вміти: 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності 

D5; 

– самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, вибирати та 

застосовувати продуктивні технології, методи та засоби навчання, володіти стратегією компетентнісного підходу D12; 

– здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій навчання історії і суспільствознавчих предметів на 

основі особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів, використовувати різні моделі (пасивна, активна, інтерактивна) навчання в 

умовах компетентнісного підходу (D13), 

– застосовувати в освітньому процесі ефективні види та методи контролю знань, умінь і навичок учнів в умовах компетентнісного підходу 

(D14), 

– оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні проблеми, пропонувати способи їх розв’язання (D24), 

– організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка ґрунтується на здобутих знаннях, демократичних і 
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гуманістичних цінностях, використовувати компетентнісний підхід для практичного розв’язання життєвих проблем, пошуку свого «Я» в 

професії, в соціальній структурі, формувати політичну культуру, ініціативу і підприємливість; застосовувати найбільш ефективні методи і 

прийоми у навчально-виховному процесі (D28), 

– брати участь у командній роботі, застосовувати оптимальну стратегію діяльності і приймати обґрунтовані рішення у складних і часом 

непередбачуваних професійних і життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових підходів і прогнозування, усвідомлення власної 

відповідальності (D29), 

– діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні 

можливості  кожного члена педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний підхід, проводити громадянсько-патріотичне 

виховання D31; 

– вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції, усвідомлювати призначення професії «вчитель», а 

також потреби систематично підвищувати професійну кваліфікацію через навчання в університеті і впродовж життя D32. 

Складові професійної компетентності 

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в навчально-виховному процесі 

через застосування компетентнісного підходу на уроках історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в команді з дотриманням етичних норм і 

цінностей сучасного мультикультурного суспільства, діяти громадсько і соціально відповідально та з почуттям поваги до оточуючих (С6). 

здатність вчитися самостійно й автономно, розробляти власну траєкторію саморозвитку упродовж навчання в університеті та усього життя,  

оцінювати прогрес і результати навчання (С7). 

здатність генерувати нові ідеї, вміння диференціювати традиційні та інноваційні способи вирішення завдань та знаходити межі їхнього 

застосування у навчальному процесі (С8). 

здатність забезпечувати особисту та групову відповідальність за дотримання виконавської дисципліни,  вміння визначати і наполегливо 

реалізовувати поставлені завдання і взяті обов’язки (С9). 

Фахові (предметні) компетентності:  

Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою періодизацією С14.   

Здатність володіти системою знань із методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, знати зміст навчальних програм та 

підручників, засоби, методи та основні прийоми навчання, способи перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання їхніх навчальних 

досягнень, форми позакласної та позашкільної роботи та ін. С16. 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних курсів історії і суспільствознавчих предметів, аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати пізнавальні можливості учнів та ін. С20.   

Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес, добирати ефективні методи, прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей учнів С21. 
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Здатність застосовувати інтерактивні методи і сучасні освітні технології навчання С22. 

Здатність здійснювати контроль та об’єктивне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів С23. 

Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері освіти, визначати сприятливі умови для її прискореного інноваційного розвитку, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання суспільно важливих та особистих проблем С29. 

Здатність усвідомлювати суспільний статус і призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку та корегування пізнавальної діяльності С35. 

Здатність формувати історичну свідомість, громадянську позицію, політичну культуру, національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді С37. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

6-й семестр 014 Середня освіта (історія) ІУкурс вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. 

Компетенція, 

компетентність. 

Компетентісний 

підхід: 

проблематика, 

реалізація, 

перспективи. 

1. Термінологічний 

лекція, 

2 год.  

 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Бех, І. Д. Теоретико-прикладний сенс 

компетентнісного підходу в педагогіці [Текст] / І. Д. 

Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 26-

31.  

Бондар, С. Термінологічний аналіз понять 

"компетенція" і "компетентність"у педагогіці: сутність 

та структура [Текст] / С. Бондар // Освіта і управління. 

– 2007. – Т. 10, № 2. – С. 93-99. 

Клепко, С. Компетенізація освіти: обмеження та 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та,  

Інд. Завдання:  

підготовка 

візуалізованої 

презентації. 

 

Групова робота, 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

 

 

Вересень 

2019 р. 
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аналіз понять 

«компетенція» та 

«компетентність» у 

педагогіці: сутність 

та структура. 

2.Суть 

компетентнісно 

орієнтованого 

підходу до 

навчання. 

3.Проблема 

впровадження 

компетентнісно 

орієнтованого 

підходу на уроках 

історії і 

суспільствознавчих 

предметів. 

 

перспективи [Текст] / С. Клепко // Завуч. – 2005. – № 

19. – С. 6-12.  

Бургун, І. Реалізація компетентнісного підходу в 

освіті: термінологічний аспект [Текст] / І. Бургун // 

Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 10. – С. 33-

37 

Головань, М. Компетенція і компетентність: досвід 

теорії, теорія досвіду [Текст] / М. Гарна, С. Модель 

компетентнісно орієнтованого навчального закладу 

[Текст] / С. Гарна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 

2009. – № 6. – С. 190-193  

Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 

23-30. 

Кучай, О. Компетенція і компетентність – 

відображення цілісності та інтеграційної суті 

результату освіти [Текст] / О. Кучай // Рідна школа. – 

2009. – № 11. – С. 44-47. Семенов, И. Н. Развитие 

профессионально-знаниевых компетенций как 

компонентов человеческого капитала учащихся в 

свете Болонского процесса [Текст] / И. Н. Семенов // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – 

№ 4. – С. 1-4. 

Родигіна, І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до 

навчання [Текст] : навчальне видання / І. В. Родигіна. 

– Х. : Основа, 2005. – 94 с. – (Б-ка журналу 

"Управління школою" ; вип. 8 (32) 

Чернега, Л. Важливий засіб здобуття компетенцій 

[Текст] / Л. Чернега // Краєзнавство. Географія. 

Туризм. – 2009. – № 13, квітень. – С. 7-8. 

дискусія.  

Компетенізація 

освіти: обмеження та 

перспективи. 

5 год. 

Тема 2. 

Компетентнісний 

підхід в 

європейській 

лекція, 

2 год. 

семінарське 

заняття, 

Абашкіна Н.В. Професійна освіта в зарубіжних 

країнах: порівняльний аналіз: посібник. — Черкаси: 

Вибір, 2000. — 22 с. 

Авшенюк Н.М. Проблеми стандартизації професійної 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

Вересень 

2019 р. 
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педагогічній освіті. 

1. Проблеми 

стандартизації 

професійної 

підготовки вчителів 

Західної Європи та 

США. 

 2.Тенденції 

розвитку 

неперервної освіти 

в країнах Західної 

Європи. 

3. Впровадження 

компетентнісного 

підходу до 

підготовки вчителів 

середніх шкіл в 

Франції, Німеччині, 

Великої Британії. 

 

2 год. підготовки вчителів Великої Британії та США: 

порівняльний аналіз // Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання у 

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми: зб. наук. пр. : [у 2 ч.] / редкол.: І.А. 

Зязюн(голова) та ін. — К. ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 

2002. — Вип. 2, ч. 2. — С. 157-162. 

Авшенюк Н.М. Розвиток глобальної компетентності 

сучасних педагогів в університетах США // Проблеми 

освіти: зб. наук. пр. / Ін-т інноваційних технологій і 

змісту освіти. — К., 2013. — Вип. No 74, ч. 1. — С. 

293-298. 

Актуальні завдання громадянської освіти в Україні 

[Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.ippo.edu.te.ua/ files/gromad_ 

osvita/resursy/03_aktualni_zavdannja_grom_osvity.pdf. 

— Заголовок з екрану. — Мова укр. 

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти 

в країнах Східної Європи (друга половина ХХ 

століття) : монографія // за заг. ред. Н.Г. Ничкало. — 

К. : АртЕк, 2005. — 422 с. 

Десятов Т.М. Система кваліфікацій в країнах 

Європейського Союзу // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: пед. 

наук. — Черкаси : Черкаський нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, 2011. — Вип. 196, ч. 1. — С. 183-186 

Kogel K. Kompetenzen der Erzieherinnen. Oder die 

Frage: Wer genügt wann und wie den 

bildungstheoretischen Anforderungen? / Katrin Kogel // 

von H. Balluseck, E. Kruse, А. Pannier, P. Schnadt 

(Hrsg.): Von der Erzieherinnen-Ausbildung zum 

Bachelor-Abschluss — Mit beruflichen Kompetenzen ins 

Studium Band 7 aus der Reihe Berliner Beiträge zu 

Bildung, Gesundheit und Sozialer Arbeit // Klein & groß. 

Групова робота, 

дискусія. 

Інд. завдання: 

Визначення 

вчительських 

компетентностей: 

наукова дискусія в 

європейському і 

світовому просторах 

Впровадження 

компетентнісного 

підходу до підготовки 

вчителів середніх 

шкіл у Греції, Італії та 

Іспанії, Польщі. 

5 год. 

семінарі). 

 

 

http://www.ippo.edu.te.ua/


9 

— 8/2007. — Jg. 60. — S. 45-49. 

IEA Civic Education Study. Technical Report 

[Eлектронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/ 

Electronic_versions/CIVED_Technical_Report.pdf. — 

Заголовок з екрану . — Мова англ. 

Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в 

зарубіжних країнах // Шлях освіти. — 2003. — No 2. 

— С. 17-21. 
Тема 3. 

Концептуальні 

основи формування 

ключових 

компетенцій 

учасників 

навчально-

виховного процесу. 

1. Історична освіта 

як чинник 

формування 

комунікативної 

компетенції. 

2.Компетентності 

«мовна» і 

«грамотність». 

3.Формування 

цифрової 

компетентності на 

уроках історії і 

суспільствознавчих 

предметів. 

4.Особиста, 

навчальна і 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Бабцева, Н. Позакласна робота як умова формування 

ключових компетенцій учнів [Текст] / Н. Бабцева // 

Німецька мова в школі. – 2009. – № 10. – С. 13-14. 

Гринчук, Р. Формування життєвих компетентностей 

особистості та підготовка її до успіху [Текст] / Р. 

Гринчук // Педагогічна думка. – 2010. – № 2. – С. 35-

47 

Єрмаков, І. Проектний підхід у школі життєвої 

компетентності [Текст] / І. Єрмаков // Підручник для 

директора. – 2005. – № 9/10. – С. 32-49 

Кезик, О. Формування життєвих компетенцій учнів 

шляхом використання методу проектів [Текст] / О. 

Кезик, Г. Одноралова, І. Соколов // Все для вчителя. – 

2006. – № 3/4, лютий. – С. 115. 

Фрейман, Г. Концептуальні основи формування 

життєвих компетентностей на уроках історії [Текст] / 

Г. Фрейман // Історія в школах України. – 2008. – № 3. 

– С. 9-12. 

Безродна, В. Історична освіта як чинник формування 

комунікативної компетенції [Текст] / В. Безродна // 

Рідна школа. – 2010. – № 4/5. – С. 66-68. 

Осадчук, Р. Інноваційні підходи до розвитку 

комунікативної компетентності учнів [Текст] : [на 

прикладі теми: "Київська Русь за князювання 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Групова робота, міні-

кейс. 

Інд. завдання: 

Інноваційні підходи 

до розвитку 

комунікативної 

компетентності учнів,  

Рольово-ігрове 

проектування у світлі 

компетентнісного 

підходу в освіті 

(формування 

ключових 

компетенцій), 

5 год 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

10 б. (інд). 

Жовтень 

2019 р. 
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соціальна 

компетентність. 

5.Формування 

громадянської 

компетентності. 

6. Наука, технології, 

інженерія, 

математика. 

7. Культурна 

обізнаність і 

самовираження. 

Святослава": 7 кл.] / Р. Осадчук // Історія в школі. – 

2005. – № 9. – С. 16-19. 

Зданович, В. Формування громадянських компетенцій 

у школі [Текст] : [ідея формування гуманістичного 

світогляду громадянина] / В. Зданович // Управління 

освітою. – 2010. – № 3, лютий. – С. 2-5. 

Мудрик, А. К. Соціальний інтелект та соціальна 

компетентність [Текст] / А. К. Мудрик // Практична 

психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 4-

6. 

Перевозчик, В. Технологія формування груп 

соціальних компетентностей учнів / В. Перевозчик 

[Текст] // Підручник для директора. – 2010. – № 6. – С. 

8-18. 

Вербицька, С. В. Визначення теоретичних і 

концептуальних засад ключових компетентностей в 

освітній програмі ОЕСР "DESECO" [Текст] / С. В. 

Вербицька // Матеріали наукової конференції за 

підсумками науководослідної і науково-методичної 

роботи кафедр Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: 

Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – 

Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 128-

129. 

Дудас, І. Формування ключових компетентностей 

учнів [Текст] / І. Дудас // Директор школи, ліцею, 

гімназії. – 2010. – № 4. – С. 130-134. 

Зінов'єва, Т. Формування ключових компетентностей 

учнів [Текст] : [формування самоорганізації, 

самоуправління, незалежності, цілеспрямованості в 

учнів] / Т. Зінов'єва // Директор школи. – 2005. – № 42, 

листопад. – С. 19-21 ; № 43, листопад. – С. 24-26. 

Киричук, В. Моніторинг розвитку ключових 
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компетентностей особистості [Текст] / В. Киричук, О. 

Картамишева // Підручник для директора. – 2010. – № 

4. – С. 2-8. 

Кравченко, Г. Ю. Теоретичні основи формування 

ключових компетентностей в учнів ЗНЗ І–ІІІ ступенів 

[Текст] / Г. Ю. Кравченко // Початкове навчання та 

виховання. – 2006. – № 4, лютий. – С. 33-38. Панькова, 

Г. Я. Формування ключових компетентностей шляхом 

використання групових форм роботи [Текст] / Г. Я. 

Панькова // Біологія. – 2010. – № 19/21. – С. 44-47. 

Сергієнко, В. П. Формування ключових 

компетентностей вчителя в умовах школи культури 

здоров'я [Текст] / В. П. Сергієнко // Управління 

школою. – 2006. – № 14, травень. – С. 10-19. 

Тодосійчук, В. Формування предметних та ключових 

компетентностей учнів на уроках історії [Текст] : із 

досвіду роботи / В. Тодосійчук // Історія України. – 

2009. – № 18, травень. – С. 10-13.  

Федорова, Т. Управління формуванням ключових 

компетентностей учнів на основі методу проектів 

[Текст] / Т. Федорова, С. Бочаров, Л. Дубинка // 

Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 

128-132. 

Ковганич, Г. Крок за кроком до життєвої 

компетентності [Текст] : проект / Г. Ковганич, І. 

Єрмаков // Завуч. – 2005. – № 19. – С. 23-27. 

Тема 4. Формування 

предметної 

компетенцій на 

уроках історії і 

суспільствознавчих 

предметів та її 

складових 

лекція, 

4 год. 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Алфімов, В. Життєва і професійна компетентність 

особистості [Текст] / В. Алфімов // Директор школи. 

Україна. – 2010. – № 6. – С. 31-34. 

Василенко, В. В. Розвиток життєтворчих компетенцій, 

учнів 5–7 класів через міжпредметну інтеграцію 

історії та трудового навчання [Текст] / В. В. 

Василенко, О. Л. Кожем'яка // Історія та 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Групова робота, 

дидактична гра, міні-

кейс. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

 

 

Жовтень 

2019 р. 
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(просторова, 

хронологічна). 

1. Концептуальна 

модель формування 

предметної 

компетенції. 

2.Логічна 

компетентність: 

шляхи формування. 

3. Хронологічна. 

4.Просторова. 

5.Інформаційна. 

6.Мовленнєва. 

7.Аксіологічна 

компетентність. 

правознавство. – 2007. – № 2, січень. – С. 2-6. 

Пилипчук, В. В. Розвиток педагогічної майстерності 

вчителя в предметних методиках навчання [Текст] : 

монографія / В. В. Пилипчук ; АПН України, Ін-т 

педагогіки і психології професійної освіти. – К. : 

Педагогічна думка, 2007. – 174 с. 

Заблоцька, О. Концептуальна модель формування 

предметних компетенцій у студентів [Текст] / О. 

Заблоцька // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 23-28. 

Пономарьова, Т. В. Розвиток логічної компетентності 

[Текст] / Т. В. Пономарьова // Все для вчителя. – 2010. 

– № 4/5. – С. 113-116. 

Курбатов, С. Феномен інновацій [Текст] / С. Курбатов 

// Управління освітою. – 2010. – № 14. – С. 3-6. 

Сазоненко, Г. Інноваційна культура освіти [Текст] / Г. 

Сазоненко // Управління освітою. – 2010. – № 13, 

липень. – С. 6-10. 

Фесенко, В. Інтерактивні методики – найкращий шлях 

до досягнення вершин професійної діяльності [Текст] 

/ В. Фесенко, А. Хомула // Вища школа. – 2009. – № 

12. – С. 39-44 

 

Інноваційні підходи 

до розвитку і 

формування 

предметних 

компетенції, 

підготовка плану-

конспекту, 

5 год. 

Тема 5. Науково-

пошукова та 

дослідницька 

компетентність. 

1. Науково-

дослідницька 

діяльність учнів та 

студентської молоді 

як чинник 

зростання 

професійної 

компетентності  

лекція, 

2 год.  

Гаврило, Л. М. Роль наукових досліджень у 

формуванні плюрикультурної компетенції [Текст] / Л. 

М. Гаврило // Матеріали наукової конференції за 

підсумками науково-дослідної і науково-методичної 

роботи кафедр Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: 

Н .І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – 

Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 103-

104. Габайдулина, Л. Исследовательская деятельность 

и ИКТкомпетентность учащихся [Текст] / Л. 

Габайдулина // Народное образование. – 2007. – № 5. – 

С. 153-157.  

Дискусія, пошуковий 

кейс. 

 

Організація 

дослідницької 

діяльності як засіб 

формування 

ключових 

компетентностей, 

5 год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

 

 

Жовтень 

2019 р. 

 

 

 

 

початок 

квітня 

2020 р. 
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2. Методика 

організації 

дослідницької 

діяльності як засіб 

формування 

ключових 

компетентностей. 

3.Підготуйте теми 

дослідницьких 

проектів для 

школярів на 

історичну, 

правознавчу та 

економічну 

тематику. 

 

Кожем'яка, О. Організація дослідницької діяльності як 

засіб формування ключових компетентностей учнів у 

ході вивчення історії [Текст] / О. Кожем'яка // Історія 

України. – 2009. – № 13, квітень. – С. 13-15.  

Науково-дослідницька діяльність учнів та 

студентської молоді як чинник зростання професійної 

компетентності [Текст] : [добірка статей] // Розвиток 

наукової творчості майбутніх вчителів природничих 

дисциплін : Міжнародна науково-практична 

конференція, (24–25 травня 2007 р.) : збірник 

наукових праць / [ред. кол.: В. О. Пащенко, В. І. 

Лагно, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : Астрая, 

2007. – С. 233-399.  

Обчанська, М. С. Презентація творчих доробок 

учителів у фахових виданнях як засіб розвитку 

науково-дослідної компетенції педагога [Текст] : 

управлінський проект / М. С. Обчанська // Завучу. Усе 

для роботи. – 2009. – № 24. – С. 8-16.  

Онопрієнко, О. В. Постер (стендова доповідь) як засіб 

формування інформаційно-дослідницької 

компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури під час вивчення дисципліни "Теорія і 

методика викладання фізичного виховання" [Текст] / 

О. В. Онопрієнко // Теорія та методика фізичного 

виховання. – 2008. – № 7. – С. 39-43.  

Сопівник, І. Науково-дослідницька робота студентів 

як складова їхньої професійної компетенції [Текст] / І. 

Сопівник // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 11. 

– С. 23-26.  

Усімбаєва, Н. Науково-дослідницька діяльність як 

чинник зростання професійної компетентності [Текст] 

: [науково-дослідницька діяльність студентів] / Н. 

Усімбаєва // Рідна школа. – 2006. – № 4. – С. 3-6. 
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Финогенова, О. Исследовательская компетентность 

школьника [Текст] / О. Финогенова // Биология в 

школе. – 2009. – № 9. – С. 14-18. 

Тема 6. Cамоосвітня 

компетентність. 

 

1. Роль самоосвіти в 

підвищенні 

професійної 

компетентності 

педагога. Розвиток 

самоосвіти та 

самоосвітньої 

компетенції учнів. 

2.Організація 

самостійної роботи 

як засіб формування 

самоосвітньої 

компетентності 

учнів. 

3.Підготуйте 

рекомендації для 

учнів для 

самостійної роботи 

по одній із тем. 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Антонова, Г. В. Організація самостійної роботи як 

засіб формування самоосвітньої компетентності учнів 

[Текст] / Г. В. Антонова // Англійська мова та 

література. – 2010. – № 19/21. – С. 16-22. 

Баликаева, М. Б. Формирование ключевых 

компетенций в процессе развития самообразования 

студентов [Текст] / М. Б. Баликаева // Иностранные 

языки в школе. – 2007. – № 5. – С. 105-106. 

Єна, Л. В. Розвиток самоосвіти та самоосвітньої 

компетенції учнів [Текст] / Л. В. Єна // Географія. – 

2009. – № 18. – С. 2-5. 

Кріштафук, Л. Моніторинг формування самоосвітньої 

компетентності учнів [Текст] / Л. Кріштафук, Г. 

Хаустова // Хімія. – 2008. – № 21. – С. 2-8.  

Кушуріна, Л. Роль самоосвіти в підвищенні 

професійної компетентності педагога [Текст] / Л. 

Кушуріна // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 4. – 

С. 25-30.  

Пивовар, С. Розвиток самоосвітньої компетентності 

учнів [Текст] / С. Пивовар // Завучу. Усе для роботи. – 

2010. – № 17. – С. 18-22. 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Дидактична гра, 

дискусія. 

Роль самоосвіти в 

підвищенні 

професійної 

компетентності 

вчителя історії, 5 год 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

Листопад 

2019р. 

Тема 7. Проектна 

діяльність як 

важливий аспект 

компетентнісної 

освіти. 

 

1.Поняття 

«проекти». Умови 

семінар 

2 год. 

 

Баханов, К. О. Життєтворчі проекти в навчанні історії 

України [Текст] / К. О. Баханов, В. А. Нищета. – Х. : 

Основа, 2008. – 109 с. – (Б-ка ж-лу "Історія та 

правознавство" ; вип. 2 (50)). 

Зосименко, О. В. Особливості організації проектної 

діяльності студентів під час вивчення педагогічних 

дисциплін [Текст] : методичні рекомендації для 

викладачів та студентів педагогічних вищих 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Кейс-технологія. 

індивідуальна робота  

Упровадження 

проектної технології 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

 

5 б. (усім 

студентам 

Листопад 

2019 р. 
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організації 

проектної 

діяльності 

2.Методика 

організації 

проектної 

діяльності 

студентів. 

3.Підготовка 

навчального 

проекту до уроку 

історії і 

суспільствознавчих 

предметів. 

навчальних закладах. / О. В. Зосименко. – Суми : 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 42 с. 

Мирошниченко, В. О. Організація проектної 

діяльності учнів на уроках історії в 10 класі [Текст] / 

В. О. Мирошниченко. – Х. : Вид. група "Основа", 

2009. – 157 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" 

; вип. 3 (63)). Проекти та наукові конференції як 

форма активізації пізнавальної діяльності учнів 

[Текст] : навчально-методичний посібник / [гол. ред. І. 

Ю. Ненашев ; ред. В. В. Читов]. – Х. : Вид. група 

"Основа", 2008. – 160 с. – (Б-ка журн. "Фізика в 

школах України" ; вип. 6 (54)). Проектна діяльність у 

школі [Текст] / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шкільний 

світ, 2007. – 126 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). 

Шубіна, Т. Проектна діяльність як важливий аспект 

компетентнісної освіти школярів [Текст] / Т. Шубіна // 

Школа. – 2006. – № 12. – С. 25-28. 

Пелагейченко, В. Умови організації проектної 

діяльності [Текст] / В. Пелагейченко // Відкритий 

урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 4. – С. 

22-26. Перевозчик, В. Технологія формування груп 

соціальних компетентностей учнів / В. Перевозчик 

[Текст] // Підручник для директора. – 2010. – № 6. – С. 

8-18. 

Анісімова, Т. Оцінювання проектної діяльності учнів 

[Текст] / Т. Анісімова // Директор школи. – 2008. – № 

45, грудень. – С. 37-39. 

Богослав, І. І. Фрагмент уроку з використанням 

проектної технології [Текст] / І. І. Богослав // 

Англійська мова та література. – 2006. – № 15, 

травень. – С. 24-25. 

Єрмаков, І. Проектний підхід у школі життєвої 

компетентності [Текст] / І. Єрмаков // Підручник для 

в позашкільній 

діяльності, реферат, 

5 год. 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 
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директора. – 2005. – № 9/10. – С. 32-49 

Мандзюк, Л. Інноваційні проекти [Текст] : [проект 

"Освітній менеджмент"] / Л. Мандзюк // Директор 

школи. – 2006. – № 48, грудень. – С. 5-14. 

Неліпа, С. В. Соціальні проекти – засіб розвитку 

життєвої компетентності учнів [Текст] : готуючись до 

уроку / С. В. Неліпа // Історія та правознавство. – 

2010. – № 1. – С. 7-8. 

Організація проектної діяльності вчителя [Текст] // 

Завуч. – 2006. – № 19, липень. – С. 15-31. Організація 

проектної діяльності учнів [Текст] // Завуч. – 2006. – 

№ 19, липень. – С. 31-48. 

Тема 8. 

Полікультурна і 

міжкультурна 

компетентності. 

Підприємницька 

компетентність на 

уроках історії і 

суспільствознавчих 

предметів. 

1. Полікультурна і 

міжкультурна 

компетентності: 

шляхи формування 

2.Зміст 

етнопедагогічної 

компетентності 

вчителя. 

3. Формування 

підприємницької 

компетентності  на 

уроках історії і 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Калініченко, В. В. Тенденції розвитку полікультурної 

освіти в умовах європейської інтеграції [Текст] : 

дипломна робота / В. В. Калініченко. – Суми : 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 85 с. 

Гончаренко, Л. Тренінг як форма роботи з 

формування полікультурної освіченості вчителів 

[Текст] / Л. Гончаренко // Проблеми освіти : науковий 

збірник / МОН України ; Ін-т інноваційних технологій 

і змісту освіти ; [ред. кол.: І. О. Вакарчук, В. Д. 

Шинкарук, К. М. Левківський та ін.]. – [К.] : [Ін-т 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН 

України], 2009. – Вип. 59. – С. 71-74. 

Гуренко, О. І. Формування етнокультурної 

компетентності студентів педагогічного університету 

в умовах поліетнічного середовища [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. І. Гуренко ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2005. – 20 с.  

Недорезова, В. Л. Межкультурное взаимодействие в 

образовательной среде вуза как фактор формирования 

социальной компетентности студентов [Текст] / В. Л. 

Недорезова, Л. В. Блинов // Педагогическое 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Міні-кейс, 

дидактична гра. 

 

 

Роль полікультурної 

освіти у становленні 

толерантності 

особистості, 5 год. 

 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування на 

семінарі). 

 

 

Грудень 

2019 р. 
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суспільствознавчих 

предметів засобами 

предметної 

компетентності. 

образование и наука. – 2009. – № 12. – С. 56-60.  

Ткаченко, О. Зміст етнопедагогічної компетентності 

вчителя-вихователя [Текст] : [класифікація видів 

компетентності вчителя] / О. Ткаченко // Рідна школа. 

– 2007. – № 4. – С. 36-38.  

Дороз, В. Розвиток ідеї полікультурної освіти в 

контексті світового досвіду [Текст] / В. Дороз // Рідна 

школа. – 2009. – № 10. – С. 69-74.  

Мілютина, О. Полікультурна освіта молоді в Україні: 

державна політика і педагогічна стратегія [Текст] / О. 

Мілютина // Рідна школа. – 2007. – № 7/8. – С. 12-14.  

Моляко, О. Функціональна модель формування 

полікультурної компетентності школярів [Текст] / О. 

Моляко // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 10-13.  

Нафанець, О. Роль полікультурної освіти 

старшокласників у становленні толерантності 

особистості [Текст] / О. Нафанець // Рідна школа. – 

2010. – № 4/5. – С. 49-51. 

 Шеина, И. М. Формирование межкультурной 

коммуникативной компетентности как фактор 

развития академической мобильности [Текст] / И. М. 

Шеина // Педагогическое образование и наука. – 2009. 

– № 9. – С. 44-47. 

Погребняк, В. Реалізація полікультурного підходу у 

виховноосвітньому просторі Канади [Текст] / В. 

Погребняк // Збірник наукових праць Полтавського 

державного педагогічного університету ім. В. Г. 

Короленка / [ред. кол.: В. К. Сидоренко, А. М. Бойко, 

М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2007. – 

Вип. 2 (54). – С. 73-78. – (Педагогічні науки). 

Тема 9. 

Інформаційно-

комунікаційна 

лекція, 

2 год. 

семінарське 

Абдуразаков, М. Развитие профессиональных умений 

учителя в условиях новой информационно-

коммуникационной образовательной среды [Текст] / 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

Грудень 

2019 р. 
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компетентність. 

1.Поняття 

інформаційно-

комунікаційна 

компетентність. 

2. Шляхи 

формування ІКК на 

уроках історії і 

суспільствознавчих 

предметів. 

3. Підготовка 

конспекту за 

допомогою ІКТ. 

заняття, 

2 год. 

М. Абдуразаков, М. Сурхаев, М. Ниматулаев // 

Информатика и образование. – 2009. – № 5. – С. 93-97. 

Головко, Т. Г. Рефлексивно-деятельностная модель 

информационной компетентности педагога в процессе 

повышения его квалификации [Текст] / Т. Г. Головко 

// Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 5. 

– С. 67-72.  

Добровська, Л. Система МАТLАВ як засіб 

формування складових технологічної компетентності 

[Текст] / Л. Добровська // Освіта і управління. – 2009. 

– Т. 12, № 3/4. – С. 141-146.  

 

Можаров, М. С. Формирование ИКТ компетентности 

в рамках неформального образования [Текст] / М. С. 

Можаров, Л. Н. Какаулина // Педагогическое 

образование и наука. – 2010. – № 8. – С. 87-90.  

Перехейда, О. М. Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителя та учня 

[Текст] / О. М. Перехейда // Управління школою. – 

2010. – № 29. – С. 23-27. 

Мудрак, В. Інформаціологічна модель професійно-

педагогічної компетентності сучасної системи вищої 

освіти [Текст] / В. Мудрак // Вища школа. – 2009. – № 

3. – С. 38-42.  

Задорин, К. С. Медиаобразование в повышении 

квалификации педагогических работников [Текст] : 

[профессиональная компетентность педагогов в 

овладении новыми технологиями] / К. С. Задорин // 

Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 1. – 

С. 86-88. 

презентації,  

дидактична гра. 

підготовка уроку із 

використанням ІКТ, 

10 год 

опитування на 

семінарі). 

 

 

Тема 10. 

Моніторинг 

компетентностей. 

Семінар, 2 

год 

Денисова, Н. Шкільний моніторинговий центр [Текст] 

: спецкурс "Компетенісно-орієнтована школа" / Н. 

Денисова // Підручник для директора. – 2010. – № 5. – 

Тестовий контроль і 

оцінювання 

навчальних досягнень 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

Грудень 

2019 р. 
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1.Види контролю і 

перевірки 

навчальних 

досягнень учнів на 

уроках історії і 

суспільствознавчих 

предметів. 

2.Поєднання 

системи 

оцінювання 

навчальних 

досягнень з 

компетентнісно-

орієнтованим 

навчанням історії. 

3. Тестовий 

контроль через 

призму КОП. ЗНО. 

 

С. 7-11. 

Мокрогуз, О. Як поєднати систему оцінювання 

навчальних досягнень з компетентнісно-орієнтованим 

навчанням історії [Текст] / О. Мокрогуз // Історія в 

школах України. – 2009. – № 5. – С. 14-16.  

Островський, В. Тестовий контроль і оцінювання 

навчальних досягнень учнів з історії в контексті 

компетентнісного підходу [Текст] / В. Островський // 

Історія в школах України. – 2010. – № 2. – С. 4-11.  

Оцінювання професійної компетентності керівників в 

процесі атестації: досвід близького та дальнього 

зарубіжжя [Текст] : атестація керівників / Е. М. 

Павлютенков [та ін.] // Управління школою. – 2008. – 

№ 13. – С. 2-11. 

Радченко, А. Є. Моніторинг професійної педагогічної 

компетентності вчителя (МППКВ) [Текст] / А. Є. 

Радченко // Управління школою. – 2005. – № 35, 

грудень. – С. 24-58. 

Фрейман, Г. ЗНО як інструмент перевірки у 

випускників рівня сформованості предметних 

компетентностей з історії: проблеми та перспективи 

[Текст] / Г. Фрейман // Історія в школах України. – 

2010. – № 2. – С. 35-40.  

Чепурна, Н. Моніторинг рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників [Текст] / Н. 

Чепурна, Б. Тевлін, О. Бондаренко // Школа. – 2006. – 

№ 4. – С. 26-30 

учнів з історії в 

контексті 

компетентнісного 

підходу,  

Розробка тестів,  

10 год. 

опитування на 

семінарі). 

 

5 б. 

(контрольна 

робота). 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 
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90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

  26-

49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

Підсумковий бал розраховується та виставляється на останньому семінарському та складається з суми підсумкового балу за семінарські 

заняття (максимально 30 балів), балу за модульну контрольну роботу (максимально 50 балів) і балу за індивідуальну роботу (максимально 20 балів) 

та в сукупності становить максимально 100 балів. 

Підсумковий бал за семінарські (практичні) заняття обраховується з урахуванням коефіцієнту 6. 

Приклад обрахунку підсумкового балу за семінарські  заняття для залікових дисциплін: 

З певної навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 5, 3, 3, 3. Підсумкова оцінка за семінарські заняття за семестр складає: 

(4+5+3+3+3) : 5 = 3,6. Підсумковий бал за семінарські заняття складає:  3,6 × 6 = 21,6 ≈ 22 бали. 

Індивідуальне завдання оцінюється з 10 балів, і множиться на 2. (10*2=20 б.) 

Контрольні роботи оцінюється в 5 балів і з урахуванням коефіцієнту ×10 (максимально 50 балів).  

Вимоги до письмової 

роботи 

Критерії поточної оцінки («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент виявив глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного 

матеріалу. Зокрема, знає сучасні підходи до компетентнісного підходу, необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти; знає класифікацію компетентностей, характеристику загальних і предметної компетентностей ін., 

необхідні для професійної діяльності, знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації навчання та 

специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній школі, в яких реалізується компетентнісний 

підхід. Розуміє та інтерпретує вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах різного обсягу й складності, 

дотримуючись грамотності; може самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням КОП, а 

також вікових та індивідуальних особливостей учнів, вибирати та застосовувати продуктивні технології, методи та 

засоби навчання, володіти стратегією компетентнісного підходу. Використовує знання, уміння і навички для 

розв’язання конкретних задач у професійній діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів; використовує  

різні моделі (пасивна, активна, інтерактивна) навчання в умовах компетентнісного підходу; володіє категоріально-
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понятійним апаратом. Відбирає і готує навчальні матеріали та ресурси в умовах компетентнісного підходу. Може 

генерувати інноваційні вирішення для відомих проблем або ситуацій, критично оцінювати результати власної 

педагогічної діяльності. Самостійно оцінює освітні проблеми щодо компетентнісного підходу, пропонує способи їх 

розв’язання, вміє формувати загальну і предметну компетентності, зокрема формувати політичну культуру, ініціативу 

і підприємливість; застосовувати найбільш ефективні методи і прийоми у навчально-виховному процесі. Здатен 

(на)організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому числі здатність 

спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня), базовану на здобутих знаннях, демократичних 

переконаннях і гуманістичних цінностях; застосувати оптимальну стратегію діяльності і приймати обґрунтовані 

рішення у складних і часом непередбачуваних професійних і життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових 

підходів і прогнозування та усвідомлення власної відповідальності. Використовує компетентнісний підхід для 

практичного розв’язання життєвих проблем, пошуку свого «Я» в професії, в соціальній структурі. Може приймати 

рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів у груповій роботі; з повагою і розумінням ставитися до інших 

світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості, враховувати гендерний підхід. Вдосконалює  з високим 

рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції, усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя 

історії і суспільствознавчих предметів, а також потреби систематично підвищувати професійну кваліфікацію через 

навчання впродовж життя. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент має глибокі і повні знання програмного матеріалу. Зокрема, знає сучасні 

підходи до компетентнісного підходу, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; знає 

класифікацію компетентностей, характеристику загальних і предметної компетентностей ін., знає сучасні інтерактивні 

методи навчання учнів, форми організації навчання та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі, в яких реалізується компетентнісний підхід. Розуміє та інтерпретує вивчений матеріал у 

вербальній і невербальній формах різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності (є не значні помилки); 

може самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням КОП, а також вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибирати та застосовувати технології, методи та засоби навчання, не завжди продуктивно. Може 

аналізувати передовий педагогічний досвід. Використовує знання, уміння і навички для розв’язання конкретних задач у 

професійній діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів при формуванні загальних і предметної 

компетентностей; використовує  різні моделі (пасивна, активна, інтерактивна) навчання в умовах компетентнісного 

підходу; володіє категоріально-понятійним апаратом. Відбирає і готує навчальні матеріали та ресурси в умовах 

компетентнісного підходу; Розуміє  освітні проблеми, однак не може пропонує способи їх розв’язання. Здатен 

(на)організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому числі здатність 

спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня), базовану на здобутих знаннях, демократичних 
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переконаннях і гуманістичних цінностях. Використовує компетентнісний підхід для практичного розв’язання 

життєвих проблем, пошуку свого «Я» в професії, в соціальній структурі. Може приймати рішення на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлює 

рівні можливості, враховує гендерний підхід. Вдосконалює  з достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання 

компетенції, усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, а також 

потреби систематично підвищувати професійну кваліфікацію через навчання впродовж життя. Однак недостатній 

досвід у творчому застосуванні умінь і навичок.  

Оцінка «три» ставиться, якщо студент володіє лише окремими знаннями, уміннями і навичками, володіє методами, 

прийомами і засобами навчання історії в умовах компетентнісного підходу, однак на практиці не все реалізує. 

Зокрема, знає сучасні підходи до компетентнісного підходу, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої 

освіти; знає класифікацію компетентностей, дає не повну характеристику загальних і предметної компетентностей ін., 

знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації навчання та специфіку впровадження новітніх 

освітніх технологій в загальноосвітній школі, але не зовсім вдало їх використовує. Розуміє вивчений матеріал у 

вербальній і невербальній формах (є значні помилки); не може самостійно організовувати навчально-виховний процес 

із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, посередньо здатен (на) формувати загальні і предметну 

компетентності, може вибирати та застосовувати технології, методи та засоби навчання, необхідні для реалізації КОП. 

Відбирає і готує навчальні матеріали та ресурси в умовах компетентнісного підходу. Вдосконалює  з низьким рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції, усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, але не використовує це розуміння на практиці. При відповіді порушує логіку викладу, 

аргументація слабка, є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу та висновках, наявні помітні прогалини, 

писемне мовлення спрощене.  

Оцінка «два» ставиться, якщо студент не знає предмета, не володіє необхідними для виконання завдань уміннями, 

допускає велику кількість помилок у програмному матеріалі, немає практичних навичок до роботи у школі в умовах 

компетентнісного підходу. 

Критерії оцінювання індивідуального завдання (конспект статей, підготовка реферату або проекту) 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-2 Реферат відсутній або написаний на незадовільному рівні. не знає відповіді на запитання по змісту заданої 

проблеми. 

3 Реферат неґрунтовний, містить значні помилки змістового характеру, написаний на 2-3 джерелах, 

структура розмита, висновки необґрунтовані. Є помилки в оформленні. На захисті реферату не може 

«відірватися» від нього, робить значні помилки під час відповіді на запитання. 

4 Реферат розкриває задану проблему, однак не використано в достатній мірі джерела, структура реферату 

чітка, висновки обґрунтовані. Є помилки в оформленні (не більше 3). Добре «захищає» реферат, робить 
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не значні помилки під час відповіді на запитання 

5 Реферат повною мірою розкриває проблему. Має усвідомлені уміння і навички щодо застосування знань 

на практиці: володіє логікою предмета, висловлює власне ставлення до навчального матеріалу; відповідь 

чітка і завершена, немає помилок. Володіє вмінням ставити під сумнів сталі принципи та ідеї; обдумана 

ризикованість; терпиме ставлення до своїх та чужих помилок. Здійснює пошук інформації методичного та 

історичного характеру; самостійно оцінює освітні проблеми і бачить шляхи їх вирішення; критично 

аналізує, порівнює й оцінює джерела, виявляє тенденційну інформацію та пояснює її необ‘єктивність. 

Може інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; формувати політичну 

культуру, ініціативу і підприємливість. Усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя, а також 

потребу підвищувати свій професійний рівень. висновки самостійні, творчі і обґрунтовані, чітка 

структура роботи. Використані додатки, готує презентацію.  

Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-2 Студент володіє обмеженим знанням теоретичного матеріалу, не може практично його використати. 

Відповідь не має логіки. Плутає компетентності, не вміє їх формувати не тільки в учнів, але і в себе. 

3 Студент володіє фактичним матеріалом на рівні підручника. Має елементарні навички практичної 

роботи. Може репродуктивно відтворити навчальний матеріал, дати визначення термінів; назвати 

основні методи і засоби навчання і виховання в умовах компетентнісного підходу, знає підходи у 

оцінюванні освітніх проблем, однак поверхнево і не знає шляхи їх вирішення, може дати стислу 

характеристику інноваційних технологій, але не може їх використовувати  на практиці. Відповідь 

спрощена. 

4 у цілому послідовно й логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал теми, знає знає сучасні 

підходи до компетентнісного підходу, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; 

знає класифікацію компетентностей, характеристику загальних і предметної компетентностей ін., 

необхідні для професійної діяльності, знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми 

організації навчання та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній 

школі, в яких реалізується компетентнісний підхід. Розуміє та інтерпретує вивчений матеріал у 

невербальній формі, дотримуючись грамотності; може самостійно організовувати навчально-

виховний процес із врахуванням КОП, а також вікових та індивідуальних особливостей учнів, 

вибирати та застосовувати продуктивні технології, методи та засоби навчання, володіти стратегією 

компетентнісного підходу. Використовує знання, уміння і навички для розв’язання конкретних задач 
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у професійній діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів; використовує  різні моделі 

(пасивна, активна, інтерактивна) навчання в умовах компетентнісного підходу; володіє 

категоріально-понятійним апаратом. Відбирає і готує навчальні матеріали та ресурси в умовах 

компетентнісного підходу. Може генерувати інноваційні вирішення для відомих проблем або 

ситуацій, критично оцінювати результати власної педагогічної діяльності. Самостійно оцінює освітні 

проблеми щодо компетентнісного підходу, пропонує способи їх розв’язання, вміє формувати 

загальну і предметну компетентності, зокрема формувати політичну культуру, ініціативу і 

підприємливість, толерантність ін.; застосовувати найбільш ефективні методи і прийоми у 

навчально-виховному процесі. Висновки самостійні. Однак бракує індивідуального підходу до 

аналізу компетентнісного підходу. 

5 студент (ка) володіє набутими знаннями та використовує їх для розв'язання навчальної проблеми; 

виявляє розуміння методичних проблем; робить аргументовані висновки. Зокрема, знає сучасні 

підходи до компетентнісного підходу, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; 

знає класифікацію компетентностей, характеристику загальних і предметної компетентностей ін., 

необхідні для професійної діяльності, знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми 

організації навчання та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній 

школі, в яких реалізується компетентнісний підхід. Розуміє та інтерпретує вивчений матеріал у 

невербальній формі, дотримуючись грамотності; може самостійно організовувати навчально-

виховний процес із врахуванням КОП, а також вікових та індивідуальних особливостей учнів, 

вибирати та застосовувати продуктивні технології, методи та засоби навчання, володіти стратегією 

компетентнісного підходу. Використовує знання, уміння і навички для розв’язання конкретних задач 

у професійній діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів; використовує  різні моделі 

(пасивна, активна, інтерактивна) навчання в умовах компетентнісного підходу; володіє 

категоріально-понятійним апаратом. Відбирає і готує навчальні матеріали та ресурси в умовах 

компетентнісного підходу. Може генерувати інноваційні вирішення для відомих проблем або 

ситуацій, критично оцінювати результати власної педагогічної діяльності. Самостійно оцінює освітні 

проблеми щодо компетентнісного підходу, пропонує способи їх розв’язання, вміє формувати 

загальну і предметну компетентності, зокрема формувати політичну культуру, ініціативу і 

підприємливість, толерантність ін.; застосовувати найбільш ефективні методи і прийоми у 

навчально-виховному процесі.  
 

Семінарські заняття Тема 1. Реалізація компетентнісного підходу в освіті: термінологічний аспект (2 год.) 

Тема 2. Компетентнісний підхід в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз (2 год.) 

Тема 3. Формування ключових компетенцій на уроках історії (2 год.) 
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Тема 4. Формування предметної компетенції на уроках історії і суспільствознавчих предметів та її складових 

(просторова, хронологічна). (2 год.). 

Тема 6. Cамоосвітня компетентність (2 год.). 

Тема 8. Проектна діяльність як важливий аспект компетентнісної освіти (2 год.) 

Тема 9. Полікультурна і міжкультурна компетентності. Підприємницька компетентність на уроках історії і 

суспільствознавчих предметів. (2 год.). 

Тема 10. Інформаційно-комунікаційна компетентність (2 год.). 

Тема 11. Моніторинг компетентностей (2 год.). 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять (вересень – грудень 2019 р.). 

2) індивідуальних робіт (вересень – грудень 2019 р.) 

3) написання контрольної роботи. 

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (залік) грудень 2019 р. за умови відпрацювання усіх 

«заборгованостей» та набору 50 і більше балів. 

7. Політика курсу 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є обов’язковим. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються 

наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, захист «реферату», участь у дискусії. При цьому враховуватимуться лише 

логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування 

та коментар чи доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. 

Політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар без поважних причин. 

За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарського заняття, отримання негативної оцінки на семінарських заняттях або ж невчасного 

виконання індивідуальної роботи визначений день для відпрацювання пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та подачі 

індивідуальних робіт – четвер, 14.00 год. – 16.00 год. У випадку запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності 

(списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид роботи. 

8. Рекомендована література 
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