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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Сучасні підходи до вивчення ранньомодерної історії України у школі 

Викладач (-і) Сигидин Михайло Васильович 

Контактний телефон 

викладача 

+380 50 373 21 82 

E-mail викладача msygydyn@gmail.com  

 

 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

2.1.1 Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

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

Консультації понеділок, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна “Сучасні підходи до вивчення ранньомодерної історії України у школі” є вибірковою дисципліною циклу 

професійної підготовки фахівців для спеціальності 014.03 “Середня освіта (історія)” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Читається 

у 6 семестрі  обсягом 3 кредити (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS).  Розрахована на 90 годин занять, з них: 30 год. – 

лекцій, 10 год. – практичних занять,  50 год. – самостійної роботи.  Підсумковий контроль здійснюється у вигляді екзамену. 

Предметом навчальної дисципліни є зміст шкільного курсу історії України у 8 класі (історія України ранньомодерної доби) та методи і 

прийоми навчання історії даного періоду у школі. Програма націлює студентів на вивчення завдань, структури, змісту і особливостей вивчення 

історії України ранньомодерної доби у школі та формування у студентів знань, вмінь і навичок, необхідних для планування і методичного 

забезпечення різних форм навчальних занять з історії України даного періоду.  

Курс “Сучасні підходи до вивчення ранньомодерної історії України у школі” виконує інтегративну функцію у процесі підготовки 

майбутнього вчителя історії та встановлює зв’язки між цілим рядом дисциплін психолого-педагогічної та предметної підготовки. Засвоєння 

курсу передбачає використання знань та умінь студентів, які були набуті та сформовані у процесі вивчення дисциплін: “Педагогіка”, 

“Психологія”, “Історія первісного суспільства”, “Давня і середньовічна історія України”, “Історія української культури”, “Історія середніх віків”.   

 

3. Мета та цілі курсу  

 

mailto:msygydyn@gmail.com
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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Мета викладання дисципліни полягає у є формування у майбутніх фахівців професійних компетентностей вчителя, який має глибокі теоретичні 

знання історії України ранньомодерної доби і  володіє практичними вміннями і навичками з методики викладання історії, необхідними для 

забезпечення високої ефективності навчання історії, навичками проведення сучасного заняття з історії з використанням сучасних технологій 

навчання, вміннями творчо підходити до навчального процесу, формувати в учнів світоглядну свідомість історичного мислення,  виховувати 

повагу до загальнолюдських цінностей, а також виховувати активні громадянські позиції.   

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- вивчення сучасної методики організації навчання історії України ранньомодерної доби у школі; 

- набуття навичок організації та проведення різних форм навчальних занять та позакласних заходів з історії України ранньомодерної доби; 

- ознайомлення з методами і технологіями навчання історії України ранньомодерної доби, прийомами і пізнавальними завданнями 

інтерактивного навчання в школі і здобуття навичок застосовувати їх у практичній діяльності. 

По закінченні вивчення курсу студенти мають  

           знати: 

– володіти ґрунтовними знаннями з історії України ранньомодерної доби з метою перенесення їх у площину  навчального предмета «Історія 

України» D 1; 

– історичні постаті ранньомодерної доби історії України, розуміти роль і місце людини в історичному процесі D 6. 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 12; 

– застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів D 17; 

– характеризувати історичні постаті різних епох, розуміти роль і місце людини в історичному процес D 6. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що потребують інтеграції знань 

і прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання 

за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів професійно спрямованих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, необхідної для роботи в навчальних закладах середньої освіти (С10). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної і професійної підготовки в практичній діяльності – у викладанні 

історії і суспільствознавчих предметів, організації навчально-виховного процесу, розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін 

(С19). 

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 ін. (С20)  . 
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Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес, добирати ефективні методи, прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей учнів (С21). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (С28). 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 50 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

6-й семестр 014.03 Середня освіта (історія) ІІІ курс Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання,  

год.(денна/заоч. форма 

навч.) 

Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Вступ до вивчення 

курсу. Особливості шкільного 

курсу історії України. 

 

План лекції: 

1. Особливості сучасної системи 

шкільної історичної освіти в 

Україні. 

2. Поняття ранньомодерної 

історії України у шкільному 

курсі історії. 

3. Характеристика навчальних 

програм шкільного курсу  історії 

України раннього нового часу. 

Лекція,  

2 год. 

1. Баханов К. О. Мета і завдання 

шкільного курсу історії України. 

Історія та правознавство.  2015.  № 3.  

С. 2–4. 

2. Баханов К. О. Місце національної 

історії в структурі сучасної шкільної 

історичної освіти. Історія та 

правознавство.  2015.  № 1–2.  С.4–5. 

3. Баханов К. О. Навчання історії в 

школі : інноваційні аспекти [Текст].  

Харків : Основа, 2005.  128 с.  

4. Баханов К. О. Принципи побудови 

шкільного курсу історії України. 

Історія та правознавство.  2014.  № 

34–36. С. 2–7. 

5. Баханов К. О. Специфіка історії 

України як шкільного навчального 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу. 

Скласти конспект 

нормативних 

документів, які 

визначають мету і 

завдання курсу історії в 

загальноосвітній школі. 

Ознайомитись зі змістом 

підручників з історії для 

8 класу. 

Скласти схему 

структурних 

компонентів підручника 

з історії України для 8 

класу (за власним 

вибором).  

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться на 

поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

тематичні 

модульні 

опитування, 

підсумкову 

контрольну 

роботу (20 б) 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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 предмета. Історія та правознавство.  

2014.  № 30.  С. 2–4. 

6. Баханов К. О. Чинники впливу на 

шкільний курс історії України та його 

складники. Історія та правознавство.  

2014.  № 11–32. С. 2–4. 

7. Історія України. Всесвітня історія. 5–

9 класи. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

[Електронне джерело] URL: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-5-9-klas. 

Дата звернення: 01.09.2019. 

8. Маркова І. С. Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої 

освіти: від теорії до практики (у 

запитаннях та відповідях). 2016. № 25–

26.  С. 3–7. 

9. Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки. 

[Електронне джерело] URL: 

http://oneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf. 

Дата звернення: 01.09.2019. 

10. Особистісно-професійний розвиток 

вчителя в умовах реалізації Концепції 

Нової української школи: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 

(14–16 червня 2018 р., м. Мелітополь, 

Україна) / Ред.-упоряд. Дубяга С. М., 

Чорна В. В., Яковенко І. О. 

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 

4 год/4 год 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf
http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf
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289 с.  

11. Турченко Ф. Україна – повернення 

історії. Генеза сучасного підручника.  

К.: Генеза, 2016.  104 с. 

12. Концепція та програми викладання 

історії України в школі (проект) / 

Упорядкування та редакція Наталя 

Яковенко. Систематизація перебігу 

дискусій над програмами Людмила 

Ведмідь.  Київ: ВД “Стилос”, 2009. 87 

с. 

13. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія 

України. Підручник для 8 класу. 

Харків: Ранок, 2016. 272 с. 

Тема 2. Ранньомодерна історія 

України в шкільному курсі 

 

План лекції : 

1. Курс історії України у 8 класі: 

зміст, структура, поняття, 

завдання шкільної програми.. 

2. Особливості календарно-

тематичного планування з 

історії України у 8 класі. 

3. Сучасний підручник з історії 

України для 8 класу: змістове 

наповнення, структурні 

компоненти, авторські підходи, 

дидактичні критерії. 

4. Проблеми синхронізованого 

викладання курсів вітчизняної і 

Лекція,  

4 год.  

1. Кметь В. Використання 

пізнавальних завдань у навчанні історії 

[Текст]. Історія України. 2005.  № 46. 

С. 8–10.  

2. Кобаль В. І. Методика розвитку 

пізнавальних інтересів учнів при 

вивченні історії України засобами 

краєзнавства : Монографія. Мукачево, 

2014. 229 с. 

3. Педагогічна майстерність : 

підручник [Текст]. Київ : Вища школа, 

2004. 422 с. 

4. Пометун О. І. Компетентнісно 

орієнтована методика навчання історії 

в основній школі: методичний 

посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, 

В. С. Власов.  К.:ТОВ   “КОНВІ 

ПРІНТ”, 2018. 208с. 

5. Родигіна І.В. Компетентнісно 

орієнтований підхід до навчання. Х.: 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу.  

 

Ознайомитися з 

підручниками з історії 

України для 8 класу. 

Здійснити аналіз одного 

з діючих підручників з 

історії України для 8 

класів. 

 

Розробіть три прийоми 

мотивування школярів 

до вивчення 

ранньомодерної історії 

України на цікавих для 

вас темах шкільної 

програми для 8 класу: 

«Виникнення 

українського козацтва та 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б) 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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всесвітньої історії у 8 класі. 

5. Курс ранньомодерної історії 

України в системі 

міжпредметних зв’язків та його 

значення. 

 

Вид.група “Основа”, 2005 

6. Пометун О. Методика навчання 

історії в школі [Текст]. Київ : Генеза, 

2006.  328 с. 

7. Яковенко Г.Г. Методика навчання 

історії: навчально-методичний 

посібник. Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. 324 с. 

7. Баханов К. О. Мета і завдання 

шкільного курсу історії України. 

Історія та правознавство.  2015.  № 3.  

С. 2–4. 

8. Баханов К. О. Специфіка історії 

України як шкільного навчального 

предмета. Історія та правознавство.  

2014.  № 30.  С. 2–4. 

9. Баханов К. О. Чинники впливу на 

шкільний курс історії України та його 

складники. Історія та правознавство.  

2014.  № 11–32. С. 2–4. 

10. Маркова І. С. Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої 

освіти: від теорії до практики (у 

запитаннях та відповідях). 2016. № 25–

26.  С. 3–7. 

11 Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія 

України. Підручник для 8 класу. 

Харків: Ранок, 2016. 272 с. 

12. Власов В. С. Історія України. 

Підручник для 8 класу. К.: Генеза, 

2016. 256 с. 

13. Гупан Н. М., Смагін І. І., Пометун 

О. І. Історія України. Підручник для 8 

класу. К.: Освіта, 2016. 320 с. 

перших січей», 

«Люблінська унія та її 

вплив на розвиток 

українських земель», 

«Берестейська церковна 

унія та її наслідки». 

6 год./8год. 
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14. Бірюльов І.М. Всесвітня історія. 

Нові часи (XVI - кінець XVIII ст.): І 

Іідручн. для 8-го кл. серед, шк. К.: 

Генеза, 2001. С 41. 

Тема 3 Сучасні методи 

вивчення історії України. 

Інноваційні підходи до 

вивчення історії України 

ранньомодерної доби у школі.  

 

План лекції: 

1. Методичні основи роботи 

вчителя історії в контексті 

реформ середньої освіти. 

Методика формування 

позитивного ставлення до 

навчальної діяльності, 

емоційна привабливість 

навчання історії даного 

періоду. 

2. Компетентнісно-

орієнтований підхід до 

навчання історії України 

ранньомодерної доби.  

3. Інноваційні методи 

формування теоретичних 

історичних знань і практичних 

вмінь. 

 

Лекція,  

2 год.; 

семінарське 

заняття,  

2 год. 

1. Кметь В. Використання 

пізнавальних завдань у навчанні історії 

[Текст]. Історія України. 2005.  № 46. 

С. 8–10.  

2. Кобаль В. І. Методика розвитку 

пізнавальних інтересів учнів при 

вивченні історії України засобами 

краєзнавства : Монографія. Мукачево, 

2014. 229 с. 

3. Педагогічна майстерність : 

підручник [Текст]. Київ : Вища школа, 

2004. 422 с. 

4. Пометун О. І. Компетентнісно 

орієнтована методика навчання історії 

в основній школі: методичний 

посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, 

В. С. Власов.  К.:ТОВ   “КОНВІ 

ПРІНТ”, 2018. 208с. 

5. Пометун О. Методика навчання 

історії в школі [Текст]. Київ : Генеза, 

2006.  328 с. 

6. Яковенко Г.Г. Я Методика навчання 

історії: навчально-методичний 

посібник. Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. 324 с. 

7. Терно С. Iсторичне мислення: як 

його розвивати?  Iсторiя в школах 

України. 2007. № 5. С. 8–12. 

8. Бурнейко І. О., Наумчук О. В., 

Крижановська М. Є., Штанько М. Ф 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу і 

підготовка до 

семінарського заняття. 

 

Визначте послідовність 

роботи вчителя над 

формуванням в учнів 

хронологічної і 

просторової 

компетентностей (8 клас, 

теми: «Кримське ханство 

наприкінці XVI – у 

першій половині XVII 

ст.», «Українська 

козацька держава в 

системі міжнародних 

відносин середини XVII 

ст.»). 

 

Підберіть історичні 

факти, які б допомогли 

учням зрозуміти 

закономірність 

історичного розвитку 

українського суспільства 

20-90-х рр. XVIIIст  

 

3 год./5 год. 

5 б. за 

відповідь на 

семінарському 

занятті, 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б). 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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План семінарського заняття: 

1. Предметна історична 

компетентність у ході навчання 

ранньомодерної історії України 

та її компоненти: хронологічна, 

просторова, інформаційна, 

логічна, аксіологічна 

компетентності.  

2. Інноваційні методи 

формування теоретичних 

історичних знань учнів при 

навчанні історії України 

ранньомодерної доби. 

3. Історичні факти, їх види та 

роль у вивченні ранньомодерної 

історії України.  

4. Основні методи та прийоми 

формування розуміння учнями 

причинно-наслідкових зв’язків 

та закономірностей історичного 

процесу при вивченні 

ранньомодерної історії України.  

Історія України. Підручник для 8 

класу. Тернопіль: Астон, 2016. 301с.  

9.  Власов В. С. Історія України. 

Підручник для 8 класу. К.: Генеза, 

2016. 256 с.  

10.  Гісем О.В., Мартинюк О.О. 

Історія України. Підручник для 8 

класу. Харків: Ранок, 2016. 272 с. 

 

Тема 4. Дискусійні проблеми 

ранньомодерної історії 

України у шкільному курсі 

історії. 

 

План лекції: 

 

1. Методика вивчення 

дискусійних питань 

Лекція,  

2 год. 

семінарське 

заняття,  

2 год. 

1. Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на 

уроках історії України у 7-8 класах. 

Харків: Основа, 2007.  128 с. 

2. Горохівський П.І. Методика 

викладання історії: Курс лекцій для 

студентів денної та заочної форм 

навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 

2013. 294 с. 

3. Оліфер С. Проблемні завдання: їх 

види та послідовність розв’язання. 

Опрацюйте теоретичний 

матеріал і підготуйтеся 

до семінарського 

заняття. 

 

Розробіть дискусію на 

обрані теми: Русь, 

Руська земля, Україна, 

Гетьманщина, 

5 балів – 

вибірково за 

відповідь на 

семінарському 

занятті, 

 5 б. за 

виконане 

практичне 

завдання. 

 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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ранньомодерної історії України 

у шкільному курсі. 

2. Технологія розвитку 

критичного мислення та робота 

з джерелами як підґрунтя до 

формування навичок 

аналітичного осмислення 

контроверсійних питань. 

3. Проблема історичної 

термінології ранньомодерної 

історії України 

 

План семінарського заняття:  

1. Методика вивчення 

дискусійних питань 

ранньомодерної історії України 

у шкільному курсі. Основні 

форми організації дискусії на 

уроках.  

2. Вивчення дискусійних 

питань на уроках історії 

України як спосіб виховання 

толерантності учнів. 

3.  Методика формування 

навичок критичного аналізу 

інформації історичних джерел.  

Історія України. 2015. № 4. С. 13-17. 

4. Особистісно-професійний розвиток 

вчителя в умовах реалізації Концепції 

Нової української школи : Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 

(14–16 червня 2018 р., м. Мелітополь, 

Україна) / Ред.-упоряд. Дубяга С. М., 

Чорна В. В., Яковенко І. О. 

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 

289 с.  

5. Педагогічна майстерність : 

підручник [Текст]. Київ : Вища школа, 

2004. 422 с. 

6. Пометун О. І. Компетентнісно 

орієнтована методика навчання історії 

в основній школі: методичний 

посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, 

В. С. Власов.  К.:ТОВ   “КОНВІ 

ПРІНТ”, 2018. 208с. 

7. Старєва А. М. Методика навчання 

історії: особистісно-орієнтований 

підхід : навчально-методичний 

посібник. Частина ІІ [Текст]. Миколаїв 

: Іліон, 2007. 200 с.  

8. Яковенко Г.Г. Методика навчання 

історії: навчально-методичний 

посібник. Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. 324 с. 

9. Дубінський В. А. Методика 

викладання історії в школі : 

Навчально-методичний посібник для 

орг. самост. роботи студ. історичного 

фак. Кам'янець-Подільський : 

Малоросія. 

3 год./5 год. 

 

 5 балів – усім 

студентам за 

тестове 

опитування за 

матеріалом 

змістового 

модуля  № 1. 
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Кам'янець-Подільский держ. ун-т РВВ, 

2005. 82 с. 

10. Українська історична 

дидактика: Міжнародний діалог 

(фахівці різних країн про сучасні 

українські підручники з історії): 36. 

наук. ст. К.: Генеза, 2000. 

11. Сорочинська Н.М., Гісем О.О. 

Історія України. Підручник для 8 

класу. Тернопіль: Богдан, 2016. 

 

Тема 5. Система методів і 

методичних прийомів 

навчання історії України 

ранньомодерної доби у школі.  

 

План лекції: 

 

1. Характеристика методів 

навчання історії за 

особливостями навчально-

пізнавальної діяльності учнів.  

2. Сутність та зміст словесних 

(словесно-монологічних та 

словесно-діалогічних) методів 

навчання.   

3. Наочні методи навчання 

історії України ранньомодерної 

Лекція,  

2 год. 

1. Баханов К. О. Навчання історії в 

школі : інноваційні аспекти [Текст].  

Харків : Основа, 2005.  128 с.  

2. Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на 

уроках історії України у 7-8 класах. 

Харків: Основа, 2007.  128 с. 

3. Горохівський П.І. Методика 

викладання історії: Курс лекцій для 

студентів денної та заочної форм 

навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 

2013. 294 с. 

4. Дубінський В. Методика викладання 

історії в школі: Навчально-методичний 

посібник для організації самостійної 

роботи студентів історичного 

факультету.  Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський державний 

університет, інформаційно-методичний 

відділ, 2005. 82 с.  

5.Кметь В. Використання пізнавальних 

завдань у навчанні історії. Історія 

України. 2005.  № 46. С. 8–10.  

6. Комаров, В. До питання про систему 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу. 

 

Підготуйте наочність до 

уроку з цікавої для вас 

теми історії України у 8 

класі.  

 

3 год./5 год. 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б) 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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доби. Прийоми роботи з 

наочністю.  

4. Практичні методи навчання та 

самостійної роботи учнів при 

вивченні ранньомодерної 

історії України.  

 

 

методів навчання історії в школі. 

Історія в школах України. 2003. №5.  

С. 26-29. 

7. Михайлів Т. В. Розвиток критичного 

мислення учнів в контексті 

компетентнісно орієнтованого 

навчання історії [Текст]. Історія та 

правознавство. 2009. № 19/21, липень. 

С. 4-29. 

8. Струкевич О.К. Історія України. 

Підручник для 8 класу. К.: Грамота, 

2016. 272 с.  

9. Швидько Г. К. Чорнобай П.О. 

Історія України. Підручник для 8 

класу. К.: Генеза, 2016. 353 с. 

10. Галлагер Кармел. Викладання 

історії в контексті сприяння 

демократичііим цінностям і 

терпимості. Посібник для вчителів. К., 

2001. С. 7. 

Тема 6. Засоби навчання 

історії України 

ранньомодерної доби у школі. 

 

План лекції: 

1. Поняття засобу навчання 

історії.  

2. Структурні компоненти, 

проблемно-методичне 

Лекція,  

2 год.; 

семінарське 

заняття,  

2 год. 

1. Баханов К. О. Навчання історії в 

школі : інноваційні аспекти.  Харків : 

Основа, 2005.  128 с.  

2. Баханов К. О. Сучасний шкільний 

підручник історії . Харків : Основа,  

2009. 128 с. 

3. Власов В. С. Історія України. 

Підручник для 8 класу. К.: Генеза, 

2016. 256 с. 

4. Комаров, В. До питання про 

систему методів навчання історії в 

школі. Історія в школах України. 2003. 

№5.  С. 26-29. 

Опрацюйте теоретичний 

матеріал і підготуйтеся 

до семінарського 

заняття. 

 

Розробіть методику 

роботи з ілюстраціями 

(до теми “Українське 

суспільство XVI ст.”) 

 

3 год./5 год. 

5 б. за 

відповідь на 

семінарському 

занятті, 5 б. за 

практичне 

завдання;  

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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розміщення матеріалу у 

підручниках для 6 і 7 класів. 

3. Різні типи навчальних 

текстів як найважливіший засіб 

навчання історії. 

4. Методичні рекомендації 

щодо організації роботи з 

різними типами історичних 

джерел при вивченні  

ранньомодерної історії України. 

 

План семінарського заняття: 

 

1. Організація роботи учнів з 

підручником і робочими 

зошитами на уроках історії 

України ранньомодерної доби.   

2. Методичні рекомендації 

щодо організації роботи з 

різними типами історичних 

джерел при вивченні  

ранньомодерної історії України. 

3. ТЗН та цифрові технології  на 

уроках історії.  

 

5. .Гупан Н. М., Смагін І. І., Пометун 

О. І. Історія України. Підручник для 8 

класу. К.: Освіта, 2016. 320 с. 

6. Мисан В.О. Писемні джерелана 

уроках історії: 5-11 класи: навчально-

методичний посбіник. Київ: Шкільний 

світ, 2009.  104 с. 

7. Михайлів Т. В. Розвиток критичного 

мислення учнів в контексті 

компетентнісно орієнтованого 

навчання історії [Текст]. Історія та 

правознавство. 2009. № 19/21, липень. 

С. 4-29. 

8. Мокрогуз О. П. Інноваційні 

технології на уроках історії [Текст]. 

Харків : Основа. 2005.  192 с.  

9. Старєва А. М. Методика навчання 

історії: особистісно-орієнтований 

підхід : навчально-методичний 

посібник. Частина ІІ [Текст]. Миколаїв 

: Іліон, 2007. 200 с.  

10. Трухан О.Ф. Методика роботи з 

підручником на різних етапах уроку 

історії в основній школі. Рідна школа. 

2011. № 8-9. С.36-40. 

11. Яковенко Г.Г.  Методика навчання 

історії: навчально-методичний 

посібник. Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. 324 с. 

12. Бурнейко І. О., Наумчук О. В., 

Крижановська М. Є., Штанько М. Ф 

Історія України. Підручник для 8 

класу. Тернопіль: Астон, 2016. 301с.  

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б) 

Тема 7. Розвивальне і Лекція,  1. Баханов К. О. Навчання історії в Теоретичне 5 б. за Згідно з 
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проблемне навчання історії 

України ранньомодерної 

доби. 

 

План лекції: 

1. Розвивальне навчання при 

вивченні історії України 

ранньомодерної доби: мета, 

характер мотивації, стиль 

спілкування.  

2. Методика формування 

історичного мислення і 

критичного мислення. 

3. Методика розв’язання 

проблемних питань з історії 

України ранньомодерної доби 

на уроках. 

4. Проблемне навчання - один 

із ефективних методів 

пошукової пізнавальної 

діяльності при вивченні 

ранньомодерної історії України. 

 

2 год. 

 

школі : інноваційні аспекти [Текст].  

Харків : Основа, 2005.  128 с.  

2. Горохівський П.І. Методика 

викладання історії: Курс лекцій для 

студентів денної та заочної форм 

навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 

2013. 294 с. 

3. Ксьондзик Т. Проблемне навчання 

як засіб формування культури 

історичного мислення. Історія 

України.  2005.  № 43 (22 лист.).  С. 10–

13.  

4. Комаров, В. До питання про 

систему методів навчання історії в 

школі. Історія в школах України.  

2003.  №5. С. 26-29. 

5.  Мальцева О. Розвиток культури 

мислення на уроках історії [Текст]. 

Історія України. 2002. № 33–34 (вер.). 

С. 20–30.  

6. Мокрогуз О. П. Інноваційні 

технології на уроках історії [Текст]. 

Харків : Основа. 2005.  192 с.  

7. Старєва А. М. Методика навчання 

історії: особистісно-орієнтований 

підхід : навчально-методичний 

посібник. Частина ІІ [Текст]. Миколаїв 

: Іліон, 2007. 200 с.  

8. Яковенко Г.Г.  Методика навчання 

історії: навчально-методичний 

посібник. Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. 324 с. 

9. Баханов К. Втілення ідеї 

«занурювання» у практику навчання 

опрацювання матеріалу. 

 Самостійне 

опрацювання проблеми:  

 

3 год./5 год. 

 

відповідь на 

семінарському 

занятті, 5 б. за 

практичне 

завдання; 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б) 

розкладом 

занять 
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історії в школі. Історія в школі. 2000. 

№ 11-12. С 34-38. 

10. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія 

України. Підручник для 8 класу. 

Харків: Ранок, 2016. 272 с. 

 

Тема 8. Інтерактивні 

технології навчання історії 

України ранньомодерної доби 

у школі. 

 

План лекції:  

1. Сутність інтерактивного 

навчання історії у школі.  

2. Технології кооперативного,  

колективно-групового навчання 

історії.  

3. Технології ситуативного 

моделювання при вивчення 

історії України ранньомодерної 

доби.  

4. Ігрові технології навчання у 

вивченні питань давньої і 

середньовічної історії України у 

школі. 

План семінарського заняття: 

1. Мета і завдання 

інтерактивного навчання. 

Лекція,  

2 год.; 

семінарське 

заняття,  

2 год. 

1. Горохівський П.І. Методика 

викладання історії: Курс лекцій для 

студентів денної та заочної форм 

навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 

2013. 294 с. 

2. Мокрогуз О. П. Інноваційні 

технології на уроках історії [Текст]. 

Харків : Основа. 2005.  192 с.  

3. Педагогічна майстерність : 

підручник [Текст]. Київ : Вища школа, 

2004. 422 с. 

4. Сиротенко Г. Сучасний урок: 

інтерактивні технології навчання. 

Xарків : Основа, 2003. 80 с. 

5. Яковенко Г.Г. Я Методика навчання 

історії: навчально-методичний 

посібник. Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. 324 с. 

6. Гупан Н. М., Смагін І. І., Пометун 

О. І. Історія України. Підручник для 8 

класу. К.: Освіта, 2016. 320 с. 

7. Сорочинська Н.М., Гісем О.О. 

Історія України. Підручник для 8 

класу. Тернопіль: Богдан, 2016. 

8. Струкевич О.К. Історія України. 

Підручник для 8 класу. К.: Грамота, 

2016. 272 с. 

9. Швидько Г. К. Чорнобай П.О. 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу і 

підготовка до 

семінарського заняття. 

 

Практичне завдання:  

  

Розробіть методику 

вивчення цікавої для вас 

проблеми 

ранньомодерної історії 

України з використанням 

інтерактивних 

технологій:  

- коло ідей; акваріум; 

кола Вена, фішбоун, 

мозковий штурм, 

мікрофон, дерево 

рішень); 

імітаційні ігри, рольова 

гра; 

займи позицію, зміни 

позицію, дебати. 

 

3 год./ 5 год. 

5 б. за 

відповідь на 

семінарському 

занятті, 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу  (10 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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2. Технології кооперативного, 

колективно-групового навчання. 

3. Технології ситуативного 

моделювання. 

4.  Технології опрацювання 

дискусійних питань.  

5. Методика створення на 

уроках ранньомодерної історії 

України атмосфери 

співробітництва й взаємодії за 

допомогою інтерактивних форм 

і методів навчання. 

Історія України. Підручник для 8 

класу. К.: Генеза, 2016. 353 с. 

 

 

 

 

 

 

 

10 балів усім 

студентам за 

індивідуальне 

завдання № 1. 

 

Тема 9. Урок як основна 

форма навчання історії  у 

школі. 

 

План лекції: 

1. Сучасні вимоги до уроку 

історії України ранньомодерної 

доби.   

2. Класифікація уроків.  

3. Методика  вибору типу і 

структури уроку, засобів і 

методів його проведення в 

залежності від очікуваних 

результатів (дидактичної мети).   

 

 

Лекція,  

2 год. 

1. Баханов К. О. Навчання історії в 

школі : інноваційні аспекти [Текст].  

Харків : Основа, 2005.  128 с.  

2. Горохівський П.І. Методика 

викладання історії: Курс лекцій для 

студентів денної та заочної форм 

навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 

2013. 294 с. 

3. Желіба О. Теорія та методики 

навчання історії: форми уроку історії 

(на допомогу викладачу вищої школи). 

Історія в школі. 2014. № 3. С.31–39 

4. Желіба О. Урок історії: питання 

типології. На допомогу викладачу 

теорії та методики навчання історії у 

ВНЗ.  Історія в школі. 2013. №3. С. 21–

33. 

5. Мокрогуз О. П. Інноваційні 

технології на уроках історії [Текст]. 

Харків : Основа. 2005.  192 с.  

6. Осадчук Р. Інноваційні підходи до 

розвитку комунікативної 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу. 

 

Питання для 

самостійного 

опрацювання: 

Бінарний урок. 

Урок комунікативної 

спрямованості. 

Відповідно календарно-

тематичного з історії 

України у 8 класі  

оберіть тип кожного 

уроку і обгрунтуйте 

доцільність свого 

вибору. 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б) 

 

 

 

Згідно з 

розкладом 

занять 



18 

компетентності учнів [Текст] : [на 

прикладі теми: “Київська Русь за 

князювання Святослава”: 7 кл.] Історія 

в школі. 2005. № 9. С. 16-19.  

7. Педагогічна майстерність : 

підручник [Текст]. Київ : Вища школа, 

2004. 422 с. 

8. Яковенко Г.Г. Методика навчання 

історії: навчально-методичний 

посібник. Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. 324 с. 

9. Конаржевський Ю. Аналіз уроку. Х. 

Видавництво «Ранок», 2008. 336 с. 

10. Бондар В. Дидактика. К., 

Либідь, 2005. 264 с. 

 

 

 

4 год./ 6 год. 

 

 

 

 

Тема 10. Традиційні, найбільш 

поширені типи та форми 

уроків з історії України 

ранньомодерної доби та 

прийоми їх проведення.  

 

План лекції: 

 

1. Урок засвоєння нових знань: 

структура уроку, сприйняття і 

усвідомлення нового матеріалу. 

2. Прийоми і засоби 

узагальнення та систематизації 

знань учнів з історії при 

підготовці і проведенні уроку  з 

історії України ранньомодерної 

Лекція,  

2 год.;  

 

1. Баханов К. О. Навчання історії в 

школі : інноваційні аспекти [Текст].  

Харків : Основа, 2005.  128 с. 

2. Горохівський П.І. Методика 

викладання історії: Курс лекцій для 

студентів денної та заочної форм 

навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 

2013. 294 с. 

3. Мокрогуз О. П. Інноваційні 

технології на уроках історії [Текст]. 

Харків : Основа. 2005.  192 с.  

4. Педагогічна майстерність : 

підручник [Текст]. Київ : Вища школа, 

2004. 422 с. 

5. Пометун О. Методика навчання 

історії в школі [Текст]. Київ : Генеза, 

2006.  328 с.  

6. Конаржевський Ю. Аналіз уроку. Х. 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу  

 

Розробіть план-конспект 

комбінованого уроку з 

використанням 

елементів проблемного 

навчання на тему: 

“Утворення української 

козацької держави – 

Гетьманщини”. 

 

 

 

4 год. / 6 год. 

5 б. за 

відповідь на 

семінарському 

занятті, 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б) 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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доби. 

3. Комбінований (змішаний) 

урок з історії України 

ранньомодерної доби: 

особливості підготовки.  

 

 

Видавництво «Ранок», 2008. 336 с. 

7. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія 

України. Підручник для 8 класу. 

Харків: Ранок, 2016. 272 с. 

 

 

Тема 11. Урок формування та 

вдосконалення умінь і 

навичок. Урок застосування 

знань, умінь і навичок.   

 

План лекції: 

1. Урок формування та 

вдосконалення умінь і 

навичок: етапи: прийоми та 

засоби формування вмінь на 

уроках історії України 

ранньомодерної доби. 

2. Урок застосування знань, 

умінь і навичок: прийоми і 

засоби організації уроку.  

3. Самостійне виконання 

учнями завдань під контролем і 

за допомогою  вчителя.  

 

План семінарського заняття:  

 

Лекція,  

2 год. 

семінарське 

заняття,  

2 год. 

1. Баханов К. О. Навчання історії в 

школі : інноваційні аспекти [Текст].  

Харків : Основа, 2005.  128 с. 

2. Горохівський П.І. Методика 

викладання історії: Курс лекцій для 

студентів денної та заочної форм 

навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 

2013. 294 с. 

3. Мокрогуз О. П. Інноваційні 

технології на уроках історії [Текст]. 

Харків : Основа. 2005.  192 с.  

4. Педагогічна майстерність : 

підручник [Текст]. Київ : Вища школа, 

2004. 422 с. 

5. Пометун О. Методика навчання 

історії в школі [Текст]. Київ : Генеза, 

2006.  328 с.  

6. Сиротенко Г. Сучасний урок: 

інтерактивні технології навчання. 

Xарків : Основа, 2003. 80 с. 

7. Старєва А. М. Методика навчання 

історії: особистісно-орієнтований 

підхід : навчально-методичний 

посібник. Частина ІІ [Текст]. Миколаїв 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу і 

підготовка до 

семінарського заняття 

 

 

Розробіть методику і 

визначте послідовність 

дій вчителя на уроці 

формування та 

вдосконалення вмінь і 

навичок роботи з 

історичною картою й 

історичними джерелами 

(тема:“Гетьманщина за 

правління Івана 

Мазепи”) 

 

4 год./ 6 год. 

5 б. за 

відповідь на 

семінарському 

занятті, 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

самостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б) 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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1. Предметні вміння й 

особливості їх формування при 

вивченні історії України 

ранньомодерної доби.   

2. Методика підготовки уроку 

формування та вдосконалення 

умінь і навичок 

3. Урок застосування знань, 

умінь і навичок: прийоми і 

засоби організації уроку.  

 

 

 

 

: Іліон, 2007. 200 с.  

8. Трухан О.Ф. Методика роботи з 

підручником на різних етапах уроку 

історії в основній школі. Рідна школа. 

2011. № 8-9. С.36-40. 

9. Міронова І. С. Дидактика історії. 

Спецкурс з джерелознавства, 

історіографії та методики викладання 

історії. Методичні рекомендації для 

студентів спеціальності «Історія та 

археологія». Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили, 2017. Випуск 246. 96 с. 

 

 

Тема 12. Нетрадиційні 

(нестандартні) уроки з історії 

України ранньомодерної 

доби.  

План лекції:  

1. Характеристика основних 

видів нетрадиційних уроків з 

історії.  

2. Методика організації і 

проведення різних форм 

нестандартних уроків з історії.  

3. Відповідність прийомів 

навчання педагогічному задуму, 

змісту і пізнавальним 

можливостям учнів середнього 

шкільного віку. 

Лекція,  

2 год. 

 

1. Баханов К. О. Навчання історії в 

школі : інноваційні аспекти [Текст].  

Харків : Основа, 2005.  128 с. 

2. Мисан В.О. Писемні джерела на 

уроках історії: 5-11 класи: навчально-

методичний посбіник. Київ: Шкільний 

світ, 2009.  104 с. 

3. Міронова І. С. Дидактика історії. 

Спецкурс з джерелознавства, 

історіографії та методики викладання 

історії. Методичні рекомендації для 

студентів спеціальності «Історія та 

археологія». Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили, 2017. Випуск 246. 96 с. 

4. Михайлів Т. В. Нестандартні форми 

уроків / Т. В. Михайлів, Л. В. 

Туріщева, Н. І. Зайко, В. М. Андрєєва, 

К. М. Задорожний. Харків: Вид. група 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу і 

підготовка до 

семінарського заняття. 

 

 

Підготуйте план-

конспект уроку – 

практичного заняття 

(тема: “Церковне та 

освітнє життя в Україні 

наприкінці XVI – у 

першій пол. XVII ст.”); 

підготуйте план-

конспект уроку – 

інтелектуальної гри 

(тема: “Доба Руїни: 

причини та наслідки”) ; 

5 б. за 

відповідь на 

семінарському 

занятті, 

питання 

самостійної 

роботи 

виносяться як 

на поточні 

смостійні 

роботи (5б), 

так і на 

тематичні 

модульні 

опитування, і 

на підсумкову 

контрольну 

роботу (10 б) 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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«Основа», 2006. 157 с. 

5. Мокрогуз О. П. Інноваційні 

технології на уроках історії [Текст]. 

Харків : Основа. 2005.  192 с.  

6. Педагогічна майстерність : 

підручник [Текст]. Київ : Вища школа, 

2004. 422 с. 

7. Пометун О. Методика навчання 

історії в школі [Текст]. Київ : Генеза, 

2006.  328 с.  

8. Сиротенко Г. Сучасний урок: 

інтерактивні технології навчання. 

Xарків : Основа, 2003. 80 с. 

9. Старєва А. М. Методика навчання 

історії: особистісно-орієнтований 

підхід : навчально-методичний 

посібник. Частина ІІ [Текст]. Миколаїв 

: Іліон, 2007. 200 с.  

10. Трухан О.Ф. Методика роботи з 

підручником на різних етапах уроку 

історії в основній школі. Рідна школа. 

2011. № 8-9. С.36-40. 

11. Гупан Н. Сучасні підходи до 

викладання історії України в 

загальноосвітній школі. Історія в 

школі. 2007. № 6. С. 1–3. 

підготуйте план-

конспект уроку – 

рольової гри (“Іван 

Мазепа і Петро І»”). 

  

4 год./ 6 год. 

Тема 13 Позакласна робота з 

історії України 

ранньомодерної доби. 

 

План лекції: 

1. Зміст позакласної роботи з 

історії. Роль вчителя в її 

Лекція,  

2 год. 

 

1. Баханов К. О. Навчання історії в 

школі : інноваційні аспекти [Текст].  

Харків : Основа, 2005.  128 с. 

2. Горохівський П.І. Методика 

викладання історії: Курс лекцій для 

студентів денної та заочної форм 

навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу  

 

Розробіть  план роботи 

історичного  

гуртка для учнів 8 класу.  

 

5 балів – усім 

студентам за 

тестове 

опитування, 

модуль № 2. 

 

 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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організації. 

2. Історичні гуртки.  

3. Екскурсійна робота.  

4. Історичні олімпіади і 

вечори.  

5. Інші форми позакласної 

роботи (позакласне читання, 

історична конференція, диспут). 

 

 

2013. 294 с. 

3. Ігнатенко М. Місце історичного 

краєзнавства у викладанні історії 

України в школах.    Історія в школі. 

2001. № 3-4. С.40–42.  

4. Кобаль В. І. Методика розвитку 

пізнавальних інтересів учнів при 

вивченні історії України засобами 

краєзнавства : Монографія. Мукачево, 

2014. 229 с. 

5. Мокрогуз О. П. Інноваційні 

технології на уроках історії [Текст]. 

Харків : Основа. 2005.  192 с.  

6. Педагогічна майстерність : підручник 

[Текст]. Київ : Вища школа, 2004. 422 

с. 

7. Пометун О. Методика навчання 

історії в школі [Текст]. Київ : Генеза, 

2006.  328 с.  

8. Яковенко Г.Г. Методика навчання 

історії: навчально-методичний 

посібник. Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2017. 324 с. 

9. Коцур В. Проблема змісту історичної 

освіти у шкільних підручниках історії. 

Історія в школі. 2001. № 11–12. С. 20–

23. 

10. Власов В. С. Історія України. 

Підручник для 8 класу. К.: Генеза, 

2016. 256 с.  

11.  Гісем О.В., Мартинюк О.О. 

Історія України. Підручник для 8 

класу. Харків: Ранок, 2016. 272 с. 

 

Підготуйте запитання 

для історичної олімпіади 

“Україна – козацька 

держава” . 

 

Індивідуальне завдання  

№ 2 – скласти план-

конспект уроку з 

використанням 

інтерактивних 

технологій. 

 

3 год./ 5 год. 

 

 

 

 

 

 

 

10 балів усім 

студентам за 

індивідуальне 

завдання № 2.  
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Тема 14. Система перевірки та 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів у процесі 

навчання історії України 

ранньомодерної доби. 

 

План лекції:  

 

1. Урок перевірки та 

коригування знань, умінь і 

навичок: мотивація навчальної 

діяльності; перевірка знання 

фактичного матеріалу та 

основних понять; перевірка 

глибини усвідомлення знань.  
2. Функції, принципи, види 

контролю та перевірки 

навчальних досягнень учнів з 

історії. 

3. Методи контролю і 

самоконтролю учнів.  

4. Основні підходи та критерії 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів.  

 

Лекція,  

2 год. 

 

1. Баханов К. Ще раз про тематичне 

оцінювання. Історія в школах України. 

2005. № 6.   

2. Власов В. Урок тематичного 

оцінювання навчальних досягнень 

учнів з історії: що і як оцінювати. 

Історія в школах України. 2003. № 2. 

С.11–14.  

3. Гісем О., Мартинюк О. Уроки 

узагальнення і тематичного 

оцінювання. Історія в школі. 2006. № 

10. С.34–41.  

4. Коляда І., Щипець Я., Павлюченко 

В. Методика організації та проведення 

уроку-тематичного оцінювання. 

Історія в школі. 2011. №11–12. С.26–

31. 

5. Гупан Н. М., Смагін І. І., Пометун 

О. І. Історія України. Підручник для 8 

класу. К.: Освіта, 2016. 320 с. 

6.Сорочинська Н.М., Гісем О.О. Історія 

України. Підручник для 8 класу. 

Тернопіль: Богдан, 2016.  

7.Струкевич О.К. Історія України. 

Підручник для 8 класу. К.: Грамота, 

2016. 272 с.  

8.Швидько Г. К. Чорнобай П.О. Історія 

України. Підручник для 8 класу. К.: 

Генеза, 2016. 353 с. 

 

 

Теоретичне 

опрацювання матеріалу. 

 

Підготуйте план –

конспект уроку 

перевірки та 

коригування знань, 

умінь і навичок  на 

тему: “Наш край у роки 

Національно-визвольної 

війни українського 

народу сер. XVII ст.”. 

 

Підготуйте тестове 

опитування до розділу  

“Національно-визвольна 

війна українського 

народу сер. XVII ст.» 

 

Підготуйте питання для 

самоконтролю знань 

учнів до теми: 

“Правобережжя та 

західноукраїнські землі в 

останній чверті XVIII 

ст.” 

 

3 год./ 5 год. 

5 б. – за 

виконане 

практичне 

завдання . 

 

 

10 балів – 

усім 

студентам  за 

контрольну 

роботу.  

Згідно з 

розкладом 

занять 

6. Система оцінювання курсу  

 

Загальна система 
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оцінювання 

курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

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) 

 

Структура розподілу балів у ході аудиторно-самостійної роботи студентів: 

Підсумковий бал дорівнює сумі підсумкового балу за семінарські заняття (20 балів), балу за 2 контрольні роботи (20 балів) і 

балу за індивідуальну роботу (10 балів)  та  в сукупності може складати максимально 50 балів. 

Підсумковий бал за семінарські заняття визначається з урахуванням коефіцієнту 4 (наприклад, студент отримав оцінки 5, 3, 

2,4 то підсумковий бал становить: (5+2+3+4=14: 4 (кількість оцінок) =  3,5 × 4 = 14 балів). 

 Підсумковий бал за контрольну роботу визначається з урахуванням коефіцієнту 2 (наприклад, студент отримав оцінки 10, 

9,9, то підсумковий бал становить: (10+9+9=28: 3 (кількість оцінок) =  9,33 × 2 = 18,66 ≈ 19 балів).  

Підсумковий бал за індивідуальну роботу визначається з урахуванням коефіцієнту 4 (наприклад, студент отримав оцінки 5, 

4, 2,4 то підсумковий бал становить: (5+4+2+4=15: 4 (кількість оцінок) =  3,75 × 4 = 15 балів). 

Вимоги до 

письмової роботи 

 

Критерії поточної оцінки (5 – “відміннo”, 4 – “добре”, 3 – “задовільно”, 2 – “незадовільно”) 

 

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

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного 

матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і 

завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і 
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зарубіжної  історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді 

на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє 

понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні 

операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  

баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Повною мірою володіє історичним критичним мисленням, 

аналізом (вміти розбивати історичну інформацію на компоненти, розуміючи їх взаємозв’язки та організаційну структуру. 

Наприклад, вивчення окремих елементів Української революції середини XVII ст. (військових кампаній, політичних ідей, 

форм, методів боротьби та ін.) і синтезом (поєднати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю. 

Наприклад, розгляд Української революції ХVII ст. як єдиного, складного цілого, як цілісну систему, ін.). Здатен (на) 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить 

в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; будує 

переконливу аргументацію, рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз 

та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й іноземними мовами); може використовувати сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні 

мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб.  

Має синтетичне мислення. Бере активну участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема 

дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію, базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і 

гуманістичних цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність; проводить 

рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі, вдосконалює з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і 

розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. 

 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і 

навички, здатен(на)  щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у письмовій роботі є незначні 

помилки. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими 

концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію і наукову 

періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою 

компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, 

події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним 
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критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен(на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонувати певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання власних проблем; будує аргументацію на основі 2-3 доказів, може рецензувати відповіді 

ровесників. Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й іноземними 

мовами); може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й 

оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб.  

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, 

зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію (в аргументації зустрічаються окремі неточності), базовану на 

здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності; 

проводить самооцінку пізнавальної діяльності, вдосконалює з достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання 

компетенції тощо. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних 

позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. 

 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента(ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), елементарні 

уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і 

спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, а просто 

перераховує. Посередньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній 

хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) 

посередньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати, рецензії відповідей ровесників поверхові. 

Вміє організовувати пошук історичних джерел, але не може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати й 

оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у групових формах роботи в 

межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях;   не застосовує оптимальну стратегію діяльності, 

не бере на себе відповідальність; не проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності. Мінімально 

використовує під час навчання історико-краєзнавчий матеріал. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і 

розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Вдосконалює з посереднім рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.  
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 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і 

навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у письмовій роботі є суттєві 

помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими 

концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 

25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні. Відсутня 

об՚єктивна і неупереджена аргументація, самооцінка і оцінка інших. Не вміє організовувати пошук історичних джерел, не 

може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. 

Знає історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. У групових формах роботи тільки присутній (я) 

без особистої відповідальності, стратегії; не дотримується норм професійної етики, не виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей, не вдосконалює здобуті під час навчання компетенції. 

 

  

Критерії оцінювання індивідуального завдання  

1-2 бали – завдання виконано незадовільно, оскільки відтворити його зміст студент самостійно не здатний, відповідь 

беззмістовна та із суттєвими помилками. Студент самотужки не здійснював пошук інформації. Відсутня будь-яка 

аргументація. Відсутні самостійні висновки і синтетичні зв’язки. Не в змозі використати наявний матеріал. Не демонструє 

усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 

3-6 балів – завдання виконано задовільно. Студент може репродуктивно відтворити суть і зміст завдання, однак у його 

відповіді є помилки. Може оперувати наявним у завданні навчальним матеріалом, але відповідь не чітка і неповноцінна. 

Здатен (на) посередньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання 

для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо обґрунтувати позицію. Вміє організовувати пошук 

історичної інформації, але не може її критично проаналізувати. Не достатньо використовує сучасні інформаційно-

технологічні ресурси під час підготовки кейсу.  

7-8 балів – завдання виконано добре. Помилки під час захисту незначні. Є самостійні висновки на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів і принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонуються певні способи розв’язання 

суспільних проблем, що дозволяє в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних і 

суспільних проблем; аргументація є, але не повна (75%). Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичної 

інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати 

й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб.  
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9-10 балів – завдання виконано відмінно. Студент в змозі презентувати власну творчу інтерпретацію історичних явищ 

на основі захисту завдання, ставити під сумнів усталені погляди, спростовувати стереотипи,  при захисті використовує 

значний обсяг джерел і літератури, висновки самостійні, тези здійснені на високому рівні.  

Підготовлений у завданні матеріал студент може використати на практиці; відповідь чітка і завершена. Здатен (на) 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, 

що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних 

проблем; будує переконливу аргументацію, рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичної інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси під час підготовки завдання. 

 

 Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

1-2 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і 

навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не 

ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію і наукову періодизацію 

(до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не 

вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним 

критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні. 

Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає історичну персоналістику на рівні переліку історичних 

постатей. Не має синтетичного мислення, безвідповідально ставиться до обраного фаху. 

3-5 Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), 

елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; 

відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями на рівні їх перерахунку. По-середньо знає історичну термінологію і 

володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою 

компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. 

посередньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом.Здатен (на) по середньо оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання власних та 

суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати 

й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб.  

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в 

Україні. Демонструє вдосконалення з низьким рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 
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6-8 Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння 

і навички, здатен (на) щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, є незначні помилки 

(не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає 

історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє 

просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями 

історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною 

складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. 

Достатньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання суспільних проблем; 

будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських 

та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й 

зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний 

підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з достатнім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

9-10 Оцінка «п’ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання 

програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; 

відповідь чітка і завершена, у відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями 

вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну 

термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, 

володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними 

зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, 

політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. На високому рівні володіє історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи 

розв’язання суспільних проблем; будує переконливу аргументацію. Може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. Виявляє синтетичне мислення; 

використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з високим рівнем автономності здобуті під час навчання 
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компетенції. 

 

 Критерії оцінки іспиту (50 балів) 

Критерії оцінювання завдань на екзамені (наведено максимальну кількість балів, яку можна здобути за відповідь на кожне 

завдання): 

Завдання Кількість балів 

1 теоретичне 13 балів 

2 теоретичне 13 балів 

1 практичне завдання 

(план-конспект) 

21 бал 

3 тестові завдання (т) 1 бал•0,5=1,5 бали 

3 тестові завдання (п) 1 бал•0,5=1,5 бали 

Разом 50 балів 

 

Університетська шкала Національна шкала 

40 – 50 балів Відмінно (5) 

30 – 39 балів Добре (4) 

25 – 29 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 

 

 

Бал Критерії оцінювання теоретичного завдання  

1-3 У студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не 

здатен (на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не 

ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та 

не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 

25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; 

не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не 
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володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає історичну 

персоналістику на рівні переліку історичних постатей. Не має синтетичного мислення, не демонструє 

елементарне вдосконалення здобутих під час навчання компетенцій, безвідповідально ставиться до 

обраного фаху. 

4-6 У студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), наявні помітні прогалини у 

формуванні умінь і навичок, що не дозволить повною мірою використати їх у професійній діяльності; 

використанні знань, умінь і навичок на практиці; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. 

Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями на 

рівні їх перерахунку. Посередньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно 

орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) по 

середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати 

знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Знає 

історичну персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

7-10 Студент(ка) має добрі знання програмного матеріалу (75%), сформовані уміння і навички, здатен (на) 

застосовувати знаня, уміння і навички у професійній діяльності; відповідь чітка і практично завершена, є 

незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час 

відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в 

історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу 

бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс 

між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи 

розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних 

осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує 

гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського існування, поважає різноманітність та 
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мультикультурність в Україні. Демонструє достатнє вдосконалення здобутих під час навчання 

компетенцій. 

11-

13 

Студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь 

чітка і завершена, у відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями 

вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає 

історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, 

володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-

площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) самостійно на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем; будує 

переконливу аргументацію. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. Виявляє синтетичне мислення; 

використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури як 

форми людського існування, поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє 

вдосконалення на високому рівні здобуті під час навчання компетенції. 
 

Семінарські 

заняття 

Тема 1. Сучасні методи вивчення історії України. Інноваційні підходи до вивчення історії України ранньомодерної 

доби у школі. 

Тема 2. Дискусійні проблеми ранньомодерної історії України у шкільному курсі історії. 

Тема 3. Засоби навчання історії України ранньомодерної доби у школі. 

Тема 4. Інтерактивні технології навчання історії України ранньомодерної доби у школі. 

Тема 5. Урок формування та вдосконалення умінь і навичок. Урок застосування знань, умінь і навичок.   

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять. 

2) індивідуальних робіт 

3) контрольних робіт.  

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (іспиту) за умови відпрацювання усіх «заборгованостей» та набору 

25 і більше балів. 

7. Політика курсу 
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Дана дисципліна є надзвичайно важлива для реалізації програмних результатів ОП, оскільки спрямована на підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів, які володіють певною сумою ґрунтовних знань, умінь і навичок та вміють самостійно розширювати та поповнювати свої знання, 

вміти їх використовувати у професійній діяльності. Політика курсу полягає у послідовності набуття знань, умінь і навичок у ході лекцій, 

семінарських занять і самостійної роботи. 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, рецензія, 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. Проведення уроків на семінарських заняттях сприяє 

зануренню студентів у професійне середовище. 

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 – понеділок, 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 

1. Баханов К. О. Мета і завдання шкільного курсу історії України. Історія та правознавство.  2015.  № 3.  С. 2–4. 

2. Баханов К. О. Місце національної історії в структурі сучасної шкільної історичної освіти. Історія та правознавство.  2015.  № 1–2.  С.4–5. 

3. Баханов К. О. Навчання історії в школі : інноваційні аспекти [Текст].  Харків : Основа, 2005.  128 с.  

4. Баханов К. О. Принципи побудови шкільного курсу історії України. Історія та правознавство.  2014.  № 34–36. С. 2–7. 

5. Баханов К. О. Специфіка історії України як шкільного навчального предмета. Історія та правознавство.  2014.  № 30.  С. 2–4. 

6. Баханов К. О. Сучасний шкільний підручник історії . Харків : Основа,  2009. 128 с. 

7. Баханов К. О. Чинники впливу на шкільний курс історії України та його складники. Історія та правознавство.  2014.  № 11–32. С. 2–4. 

8. Баханов К. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з історії: компетентнісноорієнтований підхід (на прикладі викладання історії 

України, 7 клас). Історія в школах України. 2004. № 6. – С.19–25.  

9. Баханов К. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. Історія України. 7 клас. Посібник для вчителів та учнів. Історія України. 

2003. № 25–28, липень. С.51–93.  

10. Баханов К. Ще раз про тематичне оцінювання. Історія в школах України. 2005. № 6.   

11. Бурнейко І. О., Наумчук О. В., Крижановська М. Є., Штанько М. Ф Історія України. Підручник для 8 класу. Тернопіль: Астон, 2016. 301с. 8. 

Власов В. С. Історія України. Підручник для 8 класу. К.: Генеза, 2016. 256 с.  

12. Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках історії України у 7-8 класах. Харків: Основа, 2007.  128 с. 

13. Власов В. Урок тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з історії: що і як оцінювати. Історія в школах України. 2003. № 2. С.11–

14. 

14. Гісем О., Мартинюк О. Уроки узагальнення і тематичного оцінювання. Історія в школі. 2006. № 10. С.34–41.  

15. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. Підручник для 8 класу. Харків: Ранок, 2016. 272 с.  
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16. Горохівський П.І. Методика викладання історії: Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання. Умань : ПП Жовтий О.О, 2013. 

294 с. 

17. Гупан Н. М., Смагін І. І., Пометун О. І. Історія України. Підручник для 8 класу. К.: Освіта, 2016. 320 с.  

18. Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. Київ : Райдуга, 1994. 61 с. 

19. Дубінський В. Методика викладання історії в школі: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів 

історичного факультету.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-методичний відділ, 2005. 

82 с.  

20. Желіба О. Теорія та методики навчання історії: форми уроку історії (на допомогу викладачу вищої школи). Історія в школі. 2014. № 3. С.31–

39 

21. Желіба О. Урок історії: питання типології. На допомогу викладачу теорії та методики навчання історії у ВНЗ.  Історія в школі. 2013. №3. С. 

21–33. 

22. Ігнатенко М. Місце історичного краєзнавства у викладанні історії України в школах.    Історія в школі. 2001. № 3-4. С.40–42.  

23. Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. [Електронне джерело] URL: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas. Дата з0вернення: 01.09.2019. 

24. Кметь В. Використання пізнавальних завдань у навчанні історії [Текст]. Історія України. 2005.  № 46. С. 8–10.  

25. Кобаль В. І. Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів при вивченні історії України засобами краєзнавства : Монографія. Мукачево, 
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