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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в середній 

школі 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач (-і) кандидат історичних наук, доцент 

Щербін Лілія Василівна 

Контактний телефон викладача 0502399048 

E-mail викладача schcherbin@gmail.com 

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 п’ятниця, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна “Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в середній школі” 

спрямована на здобуття професійних знань (зміст історії стародавнього світу у загальноосвітній школі; дидактичні засади 

теорії та методики навчання історії стародавньго світу; системи оцінювання учнівських досягнень з історії; досвід 

організації та проведення уроків тощо). Курс історії Стародавнього світу є першим систематичним курсом історії у 

середній школі, на матеріалі якого починається формування основ систематичних історичних знань, ціннісних орієнтацій, 

особистісних переконань, у ширшому значенні – основ гуманітарної культури учнів. Саме на цих уроках розпочинається 

формування наскрізних понять і зв’язків (тих, що опрацьовуються і збагачуються протягом всього періоду навчання історії 

в школі), розвинути пізнавальні уміння учнів, зробити значний крок у розвитку їх предметної компетентності. Відповідно 

до програми, курс має на меті сформувати в учнів розуміння цивілізаційної значущості стародавнього періоду в історії 

України, Європи та світу в цілому, й античної цивілізації як основи для подальшого розвитку європейських суспільств. 

Метою курсу також є підготовка вчителя історії, який володіє теоретичними знаннями з методики викладання історії 

стародавнього світу, надати студентам навичок роботи з  історичними та методичними джерелами. 

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


3. Мета та цілі курсу  

Мета – це підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів з викладання історії стародавнього 

світу, здатність проведення заняття з історії стародавнього світу, використовуючи сучасні технології навчання і професійні 

компетентності.  .  

 Завдання:  

 вивчення закономірностей навчання історії стародавнього світу; методів та прийомів  проведення заняття; 

  формувати в учнів понятійну систему за рахунок включення відповідних груп-понять в уроки, а також планувати і 

проводити уроки за допомогою сучасних методів і технологій навчання; 

 ознайомлення студентів з традиційними і інноваційними методами і технологіями навчання, прийомами і пізнавальними 

завданнями інтерактивного навчання в школі; 

 навчитися моделювати уроки історії, вільно добирати і оперувати методами і прийомами навчання предмету, оптимізуючи 

навчально-виховний процес; 

 студенти повинні навчитися застосовувати у практичній діяльності сучасні технології навчання історії.  

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 теоретичні і практичні основи методики навчання історії стародавнього світу, орієнтуватися на їх сучасні досягнення; 

структуру шкільного курсу історії стародавнього світу D 2; 

 види пізнавальних умінь і можливостей учнів з історії стародавнього світу, способи вивчення пізнавального інтересу 

учнів, методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів D 12; 

 способи перевірки та оцінювання результатів навчання історії і суспільствознавчих предметів, методичну роботу 

учителя ; 

 способи перевірки та оцінювання результатів навчання історії і суспільствознавчих предметів, методичну роботу 

учителя; способи мотивації навчання і прагнення до успіху D 17; 

студент повинен вміти: 

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 D29; 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з курсу 

«Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в середній школі», приймати нестандартні рішення  

у практиці викладання історії в навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів методики викладання і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі (С 1). 

Здатність забезпечувати особисту та групову відовідальність за дотримання виконавської дисципліни, здатність реалізації в 

колективі, розкриття себе в колективі, здатність бути відповідальною людиною (С 9).  

Здатність відтворювати знання, уміння і навички із дисципліни «Теоретичні і методичні аспекти викладання історії 

стародавнього світу в середній школі» в практичній діяльності, організації навчально-виховного процесу, розробці 

навчально-методичного забезпечення уроків, при веденні дискусії С11. 

Здатність використовувати знання, уміння і навички із дисципліни фундаментальної та професійної підготовки для 

розв’язання конкретних задач у професійній діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів С 19; 

Здатність, враховуючи пізнавальні можливості учнів, оволодіти сучасними інтерактивними методами навчання учнів, 

формами організації навчання та специфікою впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній школі С 20; 

Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

учнів, вибирати та застосовувати продуктивні технології, методи та засоби навчання учнів середньої школи С 21. 

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 

Нормативний / 

вибірковий 



навчання) 

6 014.03 Середня освіта 

(історія) 

третій вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

занятт

я 

Література Завдання, 

год 

Ваг

а 

оці

нки 

Термін 

виконан

ня 

      

Тема 1. Вступ до курсу 

 

лекція 

2 год, 

самост

ійна 

робота 

4 год 

Пометун О. Методика навчання історії в школі 

[– К. : Генеза, 2006. – 328 с.  

Старєва А. М. Методика навчання історії: 

особистісно-орієнтований підхід : навчально-

методичний посібник. Частина ІІ  – Миколаїв : 

«Іліон», 2007. – 200 с.  

Українська історична дидактика . – К. : Генеза, 

2000. – 367 с.  

Галлагер К. Викладання історії в контексті 

сприймання демократичним цінностям і 

терпимості: викладання і вивчання історії в 

школі. Посібник для вчителів / К. Галлагер. – К. 

: Ґенеза, 1998. – 47 с.  

 Курилів В. Методика викладання історії : навч. 

посіб – X.; Торонто : Ранок, 2008. – 256 с.  

 Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на 

уроках історії Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 

192 с.  

Педагогічна майстерність : підручник / за ред. І. 

презентація 

лекції 

5/5 лютий 



А. Зязюна. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с. 

Тема 2. Урок як основна форма 

навчання історії стародавнього 

світу 

самост

ійна 

робота 

6 год 

Баханов К. О. Навчання історії в школі: 

інноваційні аспекти. – Х.: Основа, 2005. – 128 с. 

Старєва А. М. Методика навчання історії : 

особистісно-орієнтований підхід : навчально-

методичний посібник. Частина ІІ– Миколаїв : 

«Іліон», 2007. – 200 с.  

Терно С. О. Теорія та методика навчання історії : 

Практикум для здобувачів ступеня вищої освіти 

бакалавра спеціальності «Історія та археологія»– 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 36 с.  

Мисан В. Сучасний урок історії : типологія, 

структура, характеристика, форми // Історія в 

школі. – 2006. – № 1. – С. 20–24.  

 Мисан В. Характеристика сучасного уроку 

історії [Текст] / В. Мисан // Історія України. – 

2006. – № 33–34. – С. 6–13.  

 

підготувати 

конспект 

уроку з 

історії 

стародавньог

о світу  

5/5 лютий 

Тема 3. Пізнавальні можливості 

школярів у методиці навчання 

історії стародавнього світу 

 

семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

6 год 

Бондарук І.П. Формування критичного мислення 

учнів основної школи на уроках 

історії//Анотовані результати науково-дослідної 

роботи інституту педагогіки за 2007 рік: збірник 

наукових праць..-К.:Педагогічна думка,2008 .-

С.163-165. 

Бондарук І. Можливості курсів історії у 

розвитку критичного мислення учнів//Історія в 

сучасній школі:Науково-методичний ж-л.-

К.:Педагогічна преса.-1 .-С. 21-27. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття  

 

5/5 

 

лютий 



Кроуфорд А. Технології розвитку критичного 

мислення учнів [Текст] / А. Кроуфорд, В. С. 

Метьюз, Д. Макінстер. – К. : Плеяда, 2006. – 217 

с. 

 

Тема 4. Формування умінь і 

навичок на уроках історії 

стародавнього світу 

лекція 

2 год, 

семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

4 год 

Кметь В. Використання пізнавальних завдань у 

навчанні історії [Текст] / В. Кметь // Історія 

України. – 2005. – № 46. – С. 8–10.  

Ксьондзик Т. Проблемне навчання як засіб 

формування культури історичного мислення 

[Текст] / Т. Ксьондзик // Історія України. – 2005. 

– № 43 (22 лист.). – С. 10–13.  

 Тодосійчук В. Формування предметних та 

ключових компетентностей учнів на уроках 

історії [Текст] / В. Тодосійчук // Історія України. 

– 2009. – № 18. – С. 10–13. 

Курилів В. Методика викладання історії: Навч. 

посіб. [Текст] / В. Курилів. – X.; Торонто : 

Ранок, 2008. – 256 с.  

 Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на 

уроках історії [Текст] / О. П. Мокрогуз. – Х. : 

Вид. група «Основа», 2005. – 192 с.  

 Пометун О. Методика навчання історії в школі  

К. : Генеза, 2006. – 328 с.  Старєва А. М. 

Методика навчання історії : особистісно-

орієнтований підхід : навчально-методичний 

посібник. Частина ІІ [Текст] / А. М. Старєва. – 

Миколаїв : «Іліон», 2007. – 200 с.  

презентація 

лекції, 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття  

 

5/5 березень 



 

Тема 5. Розвиток критичного 

мислення на уроках історії 

стародавнього світу 

лекція 

2 год, 

семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

4 год 

Пометун О. Методика навчання історії в школі 

[Текст] / О. Пометун, Г. Фрейман. – К. : Генеза, 

2006. – 328 с. 9. Старєва А. М. Методика 

навчання історії : особистісно-орієнтований 

підхід : навчально-методичний посібник. 

Частина ІІ [Текст] / А. М. Старєва. – Миколаїв : 

«Іліон», 2007. – 200 с.  

 Терно С. О. Теорія та методика навчання історії 

: Практикум для здобувачів ступеня вищої 

освіти бакалавра спеціальності «Історія та 

археологія» [Текст] / С. О. Терно. – Запоріжжя : 

ЗНУ, 2016. – 36 с. 

Мороз П. Методика розвитку в школярів уміння 

бачити проблеми (на матеріалі історії 

стародавнього світу)//Історія в школах України: 

Науково-методичний ж-л.-К.:Педагогічна преса.-

11-12 .-С.15-20. 

 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття  

 

5/5 березень 

Тема 6. Методи навчання, 

класифікація методів 

 

семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

4 год 

Баханов К. О. Навчання історії в школі: 

інноваційні аспекти [Текст] / К. О. Баханов. – Х. 

: Основа, 2005. – 128 с.  

 Бондар В. Дидактика : підручник для студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів– К. : 

Либідь, 2003. – 264 с.  

 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття  

 

5/5 березень 

Тема 7. Підручник на уроках 

історії стародавнього світу 

лекція 

2 год, 

Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів: Історія України; Всесвітня 

презентація 

лекції, 

5/5 квітень 



семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

4 год 

історія; Основи правознавства. 5–9 класи. – К. : 

Видавничий дім “Освіта”, 2013. – 96 с.  

 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття  

 

Тема 8. Методи наочного 

навчання історії стародавнього 

світу 

лекція 

2 год, 

семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

4 год 

Десятов Д. Організація роботи учнів з 

контурною картою на уроках історії 

Стародавнього світу [Текст] / Д. Десятов // 

Історія України. – 2009. – № 10. – С. 7–9.  

Десятов Д. Методичні можливості ілюстрацій 

підручника з історії стародавнього світу//Історія 

в школі:Науково-методичний ж-л.-10 .-С. 27-30. 

Дрібниця В. Використання відео- та 

мультимедійних матеріалів на уроках історії 

України та всесвітньої історії у 6–11 класах 

[Текст] / В. Дрібниця // Історія в школі. – 2007. – 

№ 3. – С. 41–48.  

 

 

презентація 

лекції, 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття  

 

5/5 квітень 

Тема 9. Технічні засоби 

навчання під час проведення 

уроків з історії стародавнього 

світу  

семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

4 год  

Морозова Н. М. Проектна діяльність учнів / Н. 

М. Морозова. – Харків, 2007.  

Фоменко А.В. Деякі підходи до розробки і 

створення навчальних комп’ютерних програм з 

історії.// Історія в школах України. – 2003.-№1. – 

С.21-26. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття, 

хмарні 

технології на 

уроках 

5/5 квітень 



історії 

стародавньог

о світу 

 

Тема 10. Методика 

використання джерел на уроках 

історії 

лекція 

2 год,  

самост

ійна 

робота 

4 год 

Мисан В.О. Писемні джерела на уроках історії. 

5–11 класи / В.О.Мисан. – К. : Шкільний світ, 

2009. – 99с. 

Власов, В. С. Роль підручника у формуванні 

вмінь працювати з історичним джерелом // 

Історія в школах України. – 2009. – №6. – С. 3–9. 

Власов, В. С. Історичне джерело в арсеналі 

дидактичних засобів: чи здатна методика 

подолати втому від історії? // Історія в школах 

України. – 2009. – №4. – С. 3–8 

 

презентація 

лекції 

5/5 квітень 

Тема 11. Інноваційні технології 

навчання історії стародавнього 

світу 

семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

4 год 

Баханов К. Традиції та інновації у навчанні 

історії в школі. Дидактичний словник-довідник / 

К. Баханов. – Запоріжжя: «Просвіта», 2002. – 108 

с. 

Нагорний С. “Мозковий штурм” на уроках 

історії // Освіта України. – 1998. – № 44. – С.10; 

1999. – №29. – С.5-8; 2000. – №3. – С.8. 

 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття  

 

5/5 травень 

Тема 12. Ігри на уроках історії 

стародавнього світу 

 

 

самост

ійна 

робота 

Островський В. Розвиток історичного мислення 

за допомогою дидактичної гри// Історія в школах 

України. – 2009. – № 6. 

Баханов К. Навчання у грі: театралізована 

вистава// Історія в школах України. – 2002. – № 

розробити 

настільну 

гру з історії 

стародавньог

о світу 

5/5 травень 



5. 

Чубукова Т., Войцехівський Ю. Використання 

дидактичних ігор на уроках історії України / // 

Історія в школі. - 1996. - № 2. - С.24-25. 

Поліщук Ю. Історичний аспект проблеми 

використання дидактичних ігор у школі / 

Ю.Поліщук // Наукові записки Тернопільського 

державного педагогічного університету. - 

Вип.VI. - Серія: Історія. - Тернопіль, 1997. - С.74 

 

Тема 13. Вивчення історичної 

особистості на уроках історії 

самост

ійна 

робота 

4 год 

Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання 

історії в школі. – К., 2005. 

Курилів В. Методика викладання історії. – 

Львів-Торонто, 2003. 

Островський В. Історичні постаті на уроці 

історії// Історія в школах України. – 2009. – № 5. 

історичний 

портер 

видатної 

особистості 

епохи 

стародавньог

о світу 

5/5 травень 

Тема 14. Функції і форми 

перевірки результатів навчання 

історії стародавнього світу 

семіна

р 2 

год, 

самост

ійна 

робота 

4 год 

Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання 

історії в школі. – К., 2005. 

Курилів В. Методика викладання історії. – 

Львів-Торонто, 2003. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття  

 

5/5 червень 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

100-бальна  

Підсумковий бал з навчальної дисципліни, яка завершується заліком, розраховується та 

виставляється викладачем 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. 

 

 

Вимоги до письмової роботи  

Семінарські заняття  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. 

 

Вид контролю Поточний 

контроль 

Контр. 

робота 

№ 

Індивідуальне 

завдання 

(проєкт) 

Підсумкова оцінка 

у 100-бальній 

шкалі 

Максимальна 

кількість балів, 

яку може 

набрати 

студент 

30 50 20 100 

(50+50) 

 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною 

шкалою. На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння 

балів від «1» до «5». Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на 



занятті через непідготовленість, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в 

кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині 

семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. 

Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у 

формі, визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не 

впливатиме на середній бал студента. Завдання контролю знань студентів під час 

проведення семінарських занять зводяться до того, щоб: 

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в 

наступних формах: 

- детальний усний аналіз поставлених питань; 

- вибіркове усне опитування «з місця»; 

- дискусійне обговорення питань;  

- індивідуальне розв’язування практичних завдань, проблемних запитань чи завдань; 

- фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

Навчальний проект повинен бути присвячений одній з тем чи проблем курсу і ставити за 

мету її самостійне поглиблене вивчення та використання отриманих знань для професійних 

або суспільних потреб. Виконання творчого проекту вимагатиме від студента чи групи 

студентів реалізації особистих здібностей (літературних, мистецьких, технічних) та 

спеціальних навичок 

(робота з комп’ютером, аудіота відеоапаратурою, громадська комунікація, обробка 

статистичних даних тощо). Груповий проект вимагає чіткого розподілу функцій учасників 

та їх тісної кооперації. 

Критерії оцінки навчального проекту: 



оригінальність ідеї; 

самостійність розробки і виконання; 

змістовність, наукова обґрунтованість; 

якість виконання; 

практична цінність; 

чітке обґрунтування функцій учасників. 

а 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять. 

2) індивідуальних робіт 

3) контрольних робіт.  

 

7. Політика курсу 
Підхід до навчання студентоцентрований. 
Вітається й заохочується активна увага під час роботи в аудиторії, творча співучасть у здобутті знань, готовність до 
обговорення питань, що розглядаються, як результат самостійного опрацювання рекомендованих першоджерел і 
літератури та самостійного пошуку інформації в мережі Інтернет. Запитання, що виникають, можливі як у ході заняття, так 
і в кінці, коли виділяється час для обговорення, а також на консультаціях, під час яких здійснюється й відпрацювання 
пропущених занять і невиконаних видів робіт.  
Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про запобігання плагіату та інших видів академічної 
нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» та Кодексу честі ПНУ, яким визначаються норми поведінки студентів і працівників університету. 
Усі основні матеріали з курсу є доступні в системі дистанційного навчання університету.  
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, рецензія, участь у дискусії, 
прес-конференції, ін. 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 –п’ятниця, 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 
Пометун О. Методика навчання історії в школі. К. : Генеза, 2006. 328 с.  
 Старєва А. М. Методика навчання історії: особистісно-орієнтований підхід : навчально-методичний посібник. Частина ІІ.– 
Миколаїв : «Іліон», 2007. 200 с.  
Курилів В. Методика викладання історії : навч. посіб. X.; Торонто : Ранок, 2008. 256 с.  
 Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на уроках історії. Х. : Вид. група «Основа», 2005. 192 с.  
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Кожем'яка, О. Організація дослідницької діяльності як засіб формування ключових компетентностей учнів у ході вивчення 
історії. Історія України. 2009. № 13, квітень. С. 13-15.  
Терно С. Iсторичне мислення: як його розвивати? Iсторiя в школах України. 2007. № 5. С. 8–12. 
Михайлів, Т. В. Розвиток критичного мислення учнів в контексті компетентнісно орієнтованого навчання історії. Історія та 
правознавство. 2009. № 19/21, липень. С. 4-29. 
 Мокрогуз, О. Як поєднати систему оцінювання навчальних досягнень з компетентнісно-орієнтованим навчанням історії . 
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Державний стандарт базової і повної середньої освіти: http://osvita.ua/legislation/.
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України; Всесвітня історія; Основи правознавства. 
5-9 класи. К. : Видавничий дім “Освіта”, 2013. 96 с.
Мальцева О. Розвиток культури мислення на уроках історії. Історія України. 2002. № 33-34 (вер.). С. 20-30.
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