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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Теорія і методика навчання суспільнознавчих дисциплін 

Викладач (-і) Паска Богдан Валерійович 

Контактний телефон 

викладача 

0967192008 

E-mail викладача paskabogdan@i.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Консультації середа, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Теорія і методика навчання суспільнознавчих дисциплін спрямована на здобуття професійних знань (структура та зміст суспільнознавчих курсів 

у загальноосвітній школі; дидактичні засади теорії та методики навчання суспільнознавчих предметів; системи оцінювання рівнів учнівських 

досягнень із суспільствознавчих предметів; досвід організації та проведення уроків формування у студентів прагнення до професійного 

саморозвитку і самовдосконалення. Курс має сприяти розвитку методичної майстерності студентів, їх комунікабельності. Метою курсу також є 

підготовка вчителя історії і суспільствознавчих предметів, який володіє теоретичними знаннями з методики викладання суспільствознавчих 

предметів та навичками проведення сучасного заняття із суспільствознавчих предметів, використовуючи сучасні технології навчання; може 

забезпечити організацію у культурному і науковому просторі; формуванню світоглядної свідомості історичного мислення, творчо підходити до 

навчального процесу; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, а також виховувати активні громадянські позиції; надати студентам 

навичок роботи з  історичними та методичними джерелами. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни – це підготовка висококваліфікованих фахівців 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 методики викладання суспільствознавчих предметів; 

здатність проведення заняття із суспільствознавчих предметів, використовуючи сучасні технології навчання; формування загальних, спеціальних, 

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

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

професійних компетентностей майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до впровадження інноваційних 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх 

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних 

вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України.  

 Завдання:  

 вивчення закономірностей навчання суспільствознавчих предметів; методів та прийомів  проведення заняття із суспільствознавчих предметів; 

прийомів активізації розумової діяльності учнів, логічному мисленню; 

 виділяти наскрізні поняття курсів, 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; 

 за результатами навчання студенти повинні навчитися моделювати уроки суспільстовознавчих дисциплін різних типів і видів, вільно добирати і 

оперувати методами і прийомами навчання предмету, оптимізуючи навчально-виховний процес; 

 студенти повинні навчитися застосовувати у практичній діяльності сучасні технології навчання суспільствознавчих предметів. 

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

вироблення патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації. 

  

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 

 теоретичні і практичні основи методики навчання історії і суспільствознавчих предметів, орієнтуватися на їх сучасні досягнення; тенденції 

розвитку сучасної освіти; сучасні підходи до цілей і структури шкільних курсів історії і суспільствознавчих предметів; критерії відбору і 

принципи структурування змісту навчальних курсів у навчальних закладах середньої освіти; закономірності, принципи, методи, форми і засоби 

навчання та виховання учнівської молоді;  особливості організації та проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних 

закладах відповідно до положень нормативно-правової бази національної системи освіти і сучасної педагогічної науки (D8); 

 види пізнавальних умінь і можливостей учнів з історії і суспільствознавчих предметів, способи вивчення пізнавального інтересу учнів, методичні 

принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів (D8); 

 методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення учнів (D14); 

 способи перевірки та оцінювання результатів навчання історії і суспільствознавчих предметів (D14); 

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

загальноосвітній школі (D10); 

вміти: 

 розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал з дисципліни у вербальній і невербальній формах різного обсягу й складності, дотримуючись 
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грамотності (D15); 

 самостійно проводити уроки, визначаючи мету, форму, вид, план уроку, етапи уроку, їх тривалість, зміст; вибирати продуктивні технології, 

методи, прийоми і засоби навчання, відбирати і готувати навчальні матеріали (D12); 

 володіти методикою проведення різних форм організації навчального процесу, використовувати методи формування навичок самостійної роботи 

й розвиток творчих здібностей і логічного мислення учнів; володіти технологіями оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів з історії і 

суспільствознавчих предметів (використовуючи індивідуальний і диференційований підхід), вести педагогічне спостереження; формувати 

загальні і предметні компетентності в учнів; способи мотивації навчання і прагнення до успіху (D14, D12); 

 аналізувати і генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні, генерувати інноваційні вирішення для відомих проблем або 

ситуацій, критично оцінювати результати власної педагогічної діяльності, впроваджувати інтерактивні методи навчання, інноваційні навчально-

виховні технології, нові ідеї під час підготовки (план-конспект) і під час симуляції уроку (D13); 

 самостійно оцінювати освітні проблеми, пропонувати способи їх розв’язання, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; вміти планувати навчальну діяльність, застосовувати найбільш раціональні 

способи навчальної праці, проводити рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; формувати ініціативу (D24); 

 організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 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 (D28); 

 виховувати правову свідомість і культуру в учнів на уроках предмету «Правознавство» (D23); 

 брати участь у командній роботі, приймати обґрунтовані рішення у непередбачуваних життєвих ситуаціях (D29) 

 приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати 

рівні можливості, враховувати гендерний підхід (D31); 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції, самостійно будувати гіпотези і план розв’язання 

пізнавальних задач чи відповіді на запитання евристичного характеру, вчитися вибирати й будувати альтернативи в процесі розв’язання проблем; 

усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, а також потреби систематично підвищувати 

професійну кваліфікацію через навчання впродовж життя (D32). 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, приймати нестандартні рішення у практиці навчання 

суспільнознавчих дисциплін 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 (С1). 

 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською – державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на практиці, під час навчання суспільнознавчих дисциплін у школі. 

Соціальна і громадянська компетентність (С6) –  здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в загальноосвітньому процесі під 
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час навчання суспільнознавчих дисциплін, працювати в команді з дотриманням етичних норм і цінностей сучасного мультикультурного 

суспільства, діяти громадсько і соціально відповідально та з почуттям поваги до оточуючих.  

Контрольна (С7) – здатність вчитися самостійно й автономно, розробляти власну траєкторію саморозвитку та компетентності упродовж 

навчання в університеті та усього життя,  оцінювати прогрес і результати свого навчання. 

Проектувальна (С8) – здатність генерувати нові ідеї, вміння диференціювати традиційні та інноваційні способи вирішення завдань та знаходити 

межі їхнього застосування у навчальному процесі в ролі вчителя суспільнознавчих дисциплін. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати особисту та групову відповідальність за дотримання виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті обов’язки. 

С16. Здатність володіти системою знань із методики викладання суспільнознавчих предметів, знати зміст навчальних програм та підручників, 

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

позакласної та позашкільної роботи та ін. 

С20.  Здатність  визначати мету та завдання шкільних курсів суспільнознавчих предметів, аналізувати навчальну програму та навчально-

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

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес під час уроків із предметів «Правознавство», «Громадянська освіта», 

добирати ефективні методи, прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на розвиток вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

С22. Здатність застосовувати інтерактивні методи і сучасні технології навчання під час уроків суспільнознавчих предметів. 

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

С24. Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної інформації із суспільнознавчих предметів, 

дотримуючись грамотності і вимог до написання навчальних текстів. 

С29. Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері освіти, визначати сприятливі умови для її прискореного інноваційного розвитку, що 

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

С35. Здатність усвідомлювати суспільний статус і призначення професійної діяльності вчителя суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку пізнавальної діяльності.  

С36. Здатність ефективно реалізовувати громадянські права та обов՚язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства, 

виховувати правову свідомість та культуру в учасників освітнього процесу. 

С37. Здатність формувати громадянську позицію, політичну культуру, провадити громадянсько-патріотичне виховання серед молоді. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 
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Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

7-й 

семестр 

014 Середня освіта (історія) ІУ курс Вибірковий  

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год. Ваг

а 

оцін

ки 

Термін 

викона

ння 

Тема 1. 

Методика 

навчання 

суспільствозн

авства як 

педагогічна 

наука 

лекція, 2 год 

 

семінарське 

заняття, 2 год 

 

Арцишевська М. Р. Громадянська освіта у контексті шкільного 

суспільствознавства / М.Р. Арцишевська // Педагогічний пошук. – 2001.– 

№2(30).– С.12 – 14.   

Арцишевська М. Р. Цілі суспільствознавчої шкільної освіти / М.Р. 

Арцишевська // Соціальні студії. – 2000.– №1.– С. 49 – 52.  

Берднікова С.  Створення умов для реалізації системи громадянської освіти та 

громадянського виховання особистості / С. Берднікова // Історія та 

правознавство. – 2005.– №16 – 18.– С.21 – 23.  

Гудкова І. Суспільні науки в навчально-виховному процесі / І. Гудкова 

//Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – №1. – С. 48.   

Державний  стандарт  базової  і  повної  загальної  середньої освіти : 

затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 23 листопада 2011 

р. № 1392 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 11.   

Кольчугин С.Е. Обществознание как проект / С.Е. Кольчугин // Преподавание 

истории в школе. – 2004. – №7. – С.42 – 49; 2004. – №8. – С.62 – 66; 2004. – 

№9. – С.38 – 42.  

Ладиченко  Т.,  Бакка  Т.,  Желіба  О.  Суспільствознавство. Методичний 

посібник для вчителів. – К., 2005. – 155 с.   

Старєва А.М. Методика навчання суспільствознавства: навчально-методичний 

посібник /А.М. Старєва. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 484 с.  

Рахматулин  Р.Я.  Обществоведческое  образование  в  школах Германии / Р.Я. 

Рахматулин//  Обществоведение в школе. – 1997. – №6 – 7. – С.36 – 43; 1998. – 

№1. –С. 57 – 63.  

Рон Бест. Личностное и социальное образование в контексте общества:  опыт 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

Гуманізація та 

демократизаці

я навчального 

процесу як 

ключовий 

принцип 

концептуальн

их основ 

суспільствозн

авчої освіти 

6 год 

5/5 почато

к 

вересн

я 

2020 р. 
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Англии / Рон Бест // Обществоведение в школе. – 1998. – №1. – С.51 – 56. 

Тема 2. Зміст 

суспільствозн

авчої освіти 

 

лекція, 2 год 

 

семінарське 

заняття, 2 год. 

Гудкова І. Суспільні науки в навчально-виховному процесі / І. Гудкова // 

Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – №1. – С. 48.  

Козлова М.Н. Психологические аспекты обществоведческого образования 

/М.Н. Козлова //Обществознание в школе. – 1997.– №5.– С.17 – 25.   

Клокова Г.В. Методические условия формирования понятий / Г.В.  Клокова // 

Преподавание истории в школе. – 1984. – №3.  

Методика обучения обществоведению. Под. ред. А. Д. Боборыкина. – М.: 

Просвещение, 1981.–175 с.  

Методика преподавания философии: проблемы перестройки. Метод.  пособие 

/ Под. ред. Г.Ф. Платонова. – М.: Высшая школа, 1991.– 400 с.  

Семещук В. Альтернативні методи використання міжпредметних зв’язків на 

заняттях з історії:  проблеми і перспективи / В. Семещук //Освіта: технікуми, 

коледжі. – 2004. – №1. – С. 38 – 43.  

Старєва А.М. Методика навчання суспільствознавства: навчально-методичний 

посібник /А.М. Старєва. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 484 с.  

Формирование  научного  мировоззрения  в  процессе  преподавания истории 

и обществоведения: Пособие для учителя / Л.Н. Боголюбов, А.И. Бычков, 

Г. В. Клокова .– М, 1985.– 224 с.   

Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін. 

Навчальний посібник / П.П. Шляхтун. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2011. – 224 с. 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

Інтегрований 

характер 

суспільствозн

авства. 

Реалізація 

міжпредметни

х зв’язків 

6 год 

5/5 середи

на 

вересн

я 

2020 р. 

Тема 3. 

Формування 

світогляду на 

уроках 

суспільствозн

авства 

 

лекція, 2 год. Бондар В. Дидактика : підручник для студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів [Текст] / В. Бондар. – К. : Либідь, 2003. – 264 с.  

 Основи національного виховання : концептуальні положення [Текст] / В. Г. 

Кузь, Ю. Д. Руденко,  

О. Сергійчик та ін.; За заг. ред. В. Г. Кузя та ін. – К. : інформ.-вид. центр 

«Київ», 1993. – (Ч. 1). – 152 с.  

Пометун О. Методика навчання історії в школі [Текст] / О. Пометун, Г. 

Фрейман. – К. : Генеза, 2006. – 328 с. 4. Старєва А. М. Методика навчання 

історії: особистісно-орієнтований підхід : навчально-методичний посібник. 

Частина ІІ [Текст] / А. М. Старєва. – Миколаїв : «Іліон», 2007. – 200 с.  

Берднікова С. Створення умов для реалізації системи громадянської освіти та 

Виховний 

потенціал 

курсу. 

Формування 

гуманістичної 

світоглядної 

культури. 5 

год 

5/5 кінець 

вересн

я 

2020 р. 
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громадянського виховання особистості / С. Берднікова // Історія та 

правознавство. – 2005.– №16 – 18.– С.21 – 23. 

Гудкова І. Суспільні науки в навчально-виховному процесі / І. Гудкова 

//Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – №1. – С. 48. 

Ладиченко Т. В., Бакка Т. В., Желіба О. В. Суспільствознавство. Методичний 

посібник для вчителів. – К.: Аконіт, 2005. – 160 с. 

 Українська історична дидактика [Текст]. – 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 [Текст] / К. Галлагер. – К. : Ґенеза, 1998. – 47 с.  

 Голод І. П. Історія – наука про минуле та майбутнє [Текст] / І. П. Голод // 

Обдарована дитина. – 2009. – № 5. – С. 38–41.  

Гупан Н. Сучасні підходи до викладання історії України в загальноосвітній 

школі [Текст] // Історія в школі. – 2007. – № 6. – С. 1–3.  

Колесник І. До питання про шляхи модернізації навчання історії України в 

умовах ВНЗ І–ІІ рівня акредитації [Текст] / І. Колесник // Історія в школі. – 

2007. – № 11/12. – С. 8–11.  

Кульчицький С. Вітчизняна історія в школах і ВНЗ України: останнє 

десятиріччя [Текст] / С. Кульчицький // Історія України. – 2003. – № 15. – С. 

1–6. 11. Пастушенко Р. Історичній освіті – глобальний вимір: структурування 

єдиного загально-освітнього курсу історії [Текст] / Р. Пастушенко // Історія в 

школах України. – 2004. – № 8. – С. 12–17. 

Тема 4. 

Організація 

вивчення 

філософськог

о блоку 

суспільствозн

авчих 

дисциплін 

лекція, 2 год 

 

семінарське 

заняття, 2 год. 

Букин  В.Р.,  Малышевский  А.Ф.  Школьникам о  философии: Кн. для уч-ся 

старших клас сов / В. Р. Букин, А. Ф. Малышевский. – М .: Просвещение, 

1992. – 159 с.   

Воловик  В.И.  Введение  в  философию:  Учебное  пособие / В.И. Воловик – 

Запорожье: Просвіта, 2002. – 176 с.  

Бароненко А. С. Об изучении философских проблем в курсе обществознания / 

А. Бароненко // Преподавание истории в школе. – 1993. – №6. – С. 72 –74.   

Бестужев-Лада И.В. Философия истории на школьном уроке / И.В.Бестужев-

Лада // Преподавание истории в школе. – 2001.– №7.– С. 38 – 47.  

Деркач Ж. Теорія змістового узагальнення Ельконіна-Давидова у контексті 

викладання дисципліни «Основи філософських знань» / Ж. Деркач // Освіта: 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

Творчі 

завдання: 

написання 

філософських 

творів-

роздумів. 6 

5/5 почато

к 

жовтн

я 

2020 р. 
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технікуми, коледжі. – 2004. – №4. – С. 18 –23.  

Камаева В. Влияние художественной и философской литературы на 

формирование сознания и чувств подростка /В. Камаєва // Вісник 

Національного технічного університету України «КПІ». Сер. Філософія. 

Психологія. Педагогіка. – К. , 2004. – № 1(10). – С. 15 – 22.   

Кибисова З.А.  Курс «Начала историко-философских  знаний [Программы и 

концепции] / З.А. Кибисова // Преподавание истории в школе. – 1993.– №2. – 

С.37– 40.   

Коваль В.  О.  Основи  філософії. 10 клас.  Розробки  уроків /  В. О. Коваль, Л. 

Г. Чабан. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 158 с.  

Кондратенко  И. Н.  Как  говорить  с  учащимися  о  мировоззрении? / И.Н. 

Кондратенко // Преподавание  истории  в  школе. – 2008. – №5. – С. 22 – 27.   

Куприянова  Е.  В.  Изучение  основ  философии  в  старших класах / Е. В. 

Куприянова // Обществоведение в школе. – 1998. – №2. – С.54 – 55.  

Лебедєва  Ю. Опановуючи курс «Основи філософії»: методичний погляд 

авторів програми / Ю. Лебедєва,  А. Приятельчук // Історія в школах України. 

– 2004. – №6. – С. 12-13.   

Малышевский  А.Ф.  Мир человека. Пособие для  учителя / А.Ф. 

Малышевский.  – М.: Интерфакс, 1995. – 192 с.   

Програма  інтегрованого  курсу « Основи  філософії» : (Для 10-11 класів 

суспільно-гуманітарного  профілю) // Історія в школах України. – 2004. – №6. 

– С. 13–15.  

Шубинский В.С. Проблемы начального философского образования 

школьников / В.С. Шубинский – М.: Знание, 1984.– 80 с.   

год 

Тема 5. 

Формування 

економічних 

компетентнос

тей та 

соціалізація 

особистості 

при вивченні 

суспільствозн

лекція, 2 год 

 

семінарське 

заняття, 2 год. 

Азимов  Л.Б.,  Журавская  С.В.  Уроки  экономики  в  школе. Активные формы 

преподавания. – М., 1995.   

Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения  как  

актуальная  проблема  образования / О.Н. Журавлева // Преподавание истории 

в школе. – 2011. – №3. – С.39 – 44.  

Комаров В. Питання економічної  освіти  девятикласників  на уроках історії 

України (друга половина XIX ст.) /В. Комаров // Історія в школі. – 1999. – №6. 

– С.14 – 18; №12. – С.18 – 21.  

Котовский  Г.Г.  Собственность  как  историко-экономическая категория / Г. Г. 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

Використання 

соціологічних 

методів 

дослідження – 

5/5 середи

на 

жовтн

я 

2020 р. 
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авчих 

дисциплін 

Котовский // Преподавание  истории  в  школе. – 2001. – №10. – С.20 – 24.  

Мильман А.М. Уроки по формированию экономических понятий / А.М. 

Мильман // Преподавание истории в школе.– 2001.– №3. – С.55–60.  

Мильман  А.М.  Формирование  экономических  понятий  как условие  

социализации  личности / А.М. Мильман // Преподавание истории в школе. – 

2001. – №1. – С.55 – 59.   

Полякова Л.Г. Государство в условиях рынка:  методический вариант урока / 

Л.Г. Полякова // Преподавание истории и обществоведения в школе. – 2007. – 

№7. – С.40 – 46.  

Прокопенко И. Ф. Экономическое образование школьников. – Харьков, 1995.   

Рубалова  Л.М.  Экономическая  мысль  и  экономическая история в школьном 

образовании/  Л. М. Рубалова // Преподавание истории в школе.– 2001. – №9. 

– С.46 – 58.  

Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе / Е.В. Савицкая // Обществознание в 

школе. –1997. – №5. – С.28 – 35; №6. – С.25 – 30.  

Терюкова Т. Школьное экономическое образование в системе знаний об 

обществе / Т. Терюкова // Обществознание в школе. – 1997. – №5. – С.25 – 28.  

Терюкова Т. Во что играть на уроках экономики / Т. Терюкова // 

Обществознание в школе. –1998. – №2. – С.38, 43 – 46.  

тестування, 

інтерв’ю, 

анкетування, 

контент-

аналізу 

6 год 

Тема 6. 

Методи 

вивчення 

суспільствозн

авчих 

дисциплін 

 

лекція, 2 год 

 

семінарське 

заняття, 2 год. 

Гісем  О.  Суспільствознавство:  Політичні  засади  людського існування: 

методичні рекомендації до теми / О. Гісем, О. Мартинюк // газ. Історія 

України. – 2004. №10, 11. – С. 10 –16, 24–25.   

Дианова  Р.И.  Изучение  вопросов  социального  развития  на уроках  

обществознания в XI классе / Р.И. Дианова // Обществоведение в школе. – 

1998. – №1. – С.17–21.  

Зонов В.А.,  Халин С.В. Задания по реконструкции социальных типов / В.А. 

Зонов, С.В. Халин// Преподавание истории в школе. – 2001. – №10. – С.37 –39.   

Кузьмин  В.А.  Политологический  блок  уроков  в  обществоведческом курсе / 

В. А. Кузьмин // Преподавание истории в школе. – 1997.– №1.  

Мартіросян О. І. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання та в 

контексті вивчення історії / О. І. Мартіросян // Нау-кові записки. – Київ: НПУ, 

2004. – Вип. 57: Педагогічні та історичні науки. – С. 136-145.  

Мельников  А.А.  Методы  социологического  исследования. Урок по  

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

підготовка 

уроку із 

суспільствозн

авства 

підготовка 

плану-

конспекту 

6 год 

5/5 кінець 

жовтн

я 

2020 р. 
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обществоведению в 11 классе /А. А. Мельников // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – 2006. – №3. – С. 47–53.  

Морозов  А.Ю.  Изучение  исторического  опыта  самоорганизации граждан / 

А. Ю. Морозов // Преподавание истории в школе. – 2006. – №7. – С.47–54.  

Морозова С.А. Социологические методы и изучение обществознания / С. А. 

Морозова / Преподавание истории в школе .– 1995. – №1.– С.20 – 22.  

Мубинова  З.Ф.  Этнонациональное  воспитание  в  преподавании 

обществоведения / З.Ф.   Мубинова // Преподавание истории в школе. – 2011. 

– №4. – С. 26 – 30. Теремов А.В. Изучение историко-научных, историко-

культурологических,  и  проблемно-ориентированных  знаний  как  фактор 

интеграции образования /А.В. Теремов, Т. М. Турунова // Преподавание 

истории в школе. – 2007. – № 9. – С. 32–38.   

Ткачов  Є.Формування  соціально-психологічних  знань  на уроках 

суспільствознавчого циклу / Є. Ткачов // Історія в школі. – 1998. – №2. – С.9 – 

13. 

Тема 7. Типи 

і структура 

уроків з 

суспільствозн

авчих 

дисциплін 

семінарське 

заняття, 2 год. 

Гольденбург Я. Моделююча технологія на уроках історії [Текст] / Я. 

Гольденбург // Історія України. – 2009. – № 42 (лист.). – С. 14–16.  

 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.  

Сотніченко В. Технологія формотворення знань як базова технологія розвитку 

здібностей учнів до самостійної діяльності // Історія в школі. – 2000. – №8. – 

С.31-37. 

Мороз П. Проблемне навчання та дослідницькі методи на уроках історії (на 

прикладі теми "Утворення давньоєгипетської держави". Історія стародавнього 

світу. 6 клас).//Історія в школах України:Науково-методичний ж-л.-

К.:Педагогічна преса.-10.-С. 16-22. 

Задорожна Л. Почути живу історію (форми і методи розвитку дослідницьких 

навичок у старшокласників під час опанування історичних джерел)//Історія в 

школах України.-К.:Педагогічна преса.-10 .-С.20-24. 

Івануса Г. Синхронне викладання історії України та всесвітньої історії в 

загальноосвітній школі [Текст] / Г. Івануса // Історія України. – 2003. – № 15. – 

С. 13–14.  

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

Застосування 

ігрових 

технологій на 

уроках 

суспільствозн

авства 

 

6 год 

5/5 почато

к 

листоп

ада 

2020 р. 
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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 [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. 

Мала Л. Активізація розумової діяльності учнів на уроках всесвітньої історії в 

10-11 класах// Історія в школах України. – 2002. – № 2. 

Чумак А. Розвиток історичного мислення в процесі вивчення вітчизняної 

історії та його вплив на історичну свідомість// Виховання і культура. – 2001. – 

№1. – С. 78-83. 

Комаров, В. До питання про систему методів навчання історії в школі //Історія 

в школах України. – 2003. – №5. – С. 26-29. 

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. 

Кобзар М. Урок на тему "Традиційна культура європейських переселенців 

Латинської Америки та особливості її сучасної культури". Всесвітня історія. 8 

клас : [інтегрований урок]//Історія в школах України:Науково-методичний ж-

л.-К.:Педагогічна преса.-5 .-С. 22 - 23. 
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Баханов К. Способи фіксації навчального матеріалу на уроках історії // Історія 

в школах України. – 1997. – № 4. – С. 21-25. 

Ладиченко Т. Нові методи вивчення історії у багатокультурному 

суспільстві//Історія в школах України:Науково-методичний ж-л.-

К.:Педагогічна преса.-11-12 .-С.9-11. 

Тема 8. 

Форми 

навчальних 

занять з 

суспільствозн

авчих 

дисциплін 

семінарське 

заняття, 2 год. 

Букин В.Р., Малышевский А.Ф. Школьникам о философии: Кн. для уч-ся 

старших клас сов / В. Р. Букин, А. Ф. Малышевский. – М .: Просвещение, 

1992.– 159 с.  

Воловик В.И. Введение в философию: Учебное пособие./ В.И. Воловик – 

Запорожье: Просвіта, 2002. – 176 с.  

Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе / Е.В. Савицкая // Обществознание в 

школе. –1997. – №5. – С.28 – 35; №6. – С.25 – 30.  

 Бароненко А. С. Об изучении философских проблем в курсе обществознания / 

А. Бароненко // Преподавание истории в школе. – 1993. – №6. – С. 72 –74.  

 Бестужев-Лада И.В. Философия истории на школьном уроке/ И.В.Бестужев-

Лада // Преподавание истории в школе. – 2001.– №7.– С.38 – 47.  

Перевозчиков В. І., Тимчик О. А. Вивчення економічних питань у курсі історії 

України / В.І. Перевозчиков, О.А. Тимчик. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 

128 с. 

Деркач Ж. Теорія змістового узагальнення Ельконіна-Давидова у контексті 

викладання дисципліни «Основи філософських знань»/ Ж. Деркач //Освіта: 

технікуми, коледжі. – 2004. – №4. – С. 18 –23. 131  

Камаева В. Влияние художественной и философской литературы на 

формирование сознания и чувств подростка /В. Камаєва // Вісник 

Національного технічного університету України «КПІ». Сер. Філософія. 

Психологія. Педагогіка. – К. , 2004. – № 1(10). – С. 15 – 22.  

 Кибисова З.А. Курс «Начала историко-философских знаний [Программы и 

концепции] / З.А. Кибисова // Преподавание истории в школе. – 1993.– №2. – 

С.37– 40.  

 Коваль В. О. Основи філософії. 10 клас. Розробки уроків / В. О. Коваль, Л. Г. 

Чабан. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 158 с.  

Кондратенко И. Н. Как говорить с учащимися о мировоззрении? / И.Н. 

Кондратенко // Преподавание истории в школе. – 2008. – №5. – С. 22 – 27.  

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

Комплексна 

методика 

оцінювання 

знань з курсу 

(контрольні 

роботи, тести, 

рейтингова 

система) 

5 год 

5/5 середи

на 

листоп

ада 

2020 р. 
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 Куприянова Е. В. Изучение основ философии в старших класах / Е. В. 

Куприянова // Обществоведение в школе. – 1998.– №2.– С.54 – 55.  

 Лебедєва Ю. Опановуючи курс «Основи філософії»: методичний погляд 

авторів програми / Ю. Лебедєва, А. Приятельчук // Історія в школах України. – 

2004. – №6. – С. 12-13.  

Малышевский А.Ф. Мир человека. Пособие для учителя / А.Ф. Малышевский. 

– М.: Интерфакс, 1995. – 192 с 

 Програма інтегрованого курсу «Основи філософії» : (Для 10-11 класів 

суспільно-гуманітарного профілю) // Історія в школах України. – 2004. – №6. – 

С. 13-15.  

Шубинский В.С. Проблемы начального философского образования 

школьников / В.С. Шубинский – М.: Знание, 1984.– 80 с.  

Азимов Л.Б., Журавская С.В. Уроки экономики в школе. Активные формы 

преподавания. – М., 1995. 2. Журавлева О.Н. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения как актуальная проблема образования / 

О.Н. Журавлева // Преподавание истории в школе. – 2011. – №3. – С.39 – 44.  

Комаров В. Питання економічної освіти девятикласників на уроках історії 

України (друга половина XIX ст.) /В. Комаров //Історія в школі. – 1999. – №6. 

– С.14 – 18; №12. – С.18 – 21.  

Котовский Г.Г. Собственность как историко-экономическая категория / Г.Г. 

Котовский // Преподавание истории в школе. – 2001. – №10. – С.20 – 24.  

 Мильман А.М. Уроки по формированию экономических понятий / А.М. 

Мильман // Преподавание истории в школе.– 2001.– №3. – С.55 – 60.  

 Мильман А.М. Формирование экономических понятий как условие 

социализации личности / А.М. Мильман // Преподавание истории в школе. – 

2001. – №1. – С.55 – 59.  

Полякова Л.Г. Государство в условиях рынка: методический вариант урока / 

Л.Г. Полякова // Преподавание истории и обществоведения в школе. – 2007. – 

№7. – С.40 – 46. 133  

Рубалова Л.М. Экономическая мысль и экономическая история в школьном 

образовании/ Л. М. Рубалова // Преподавание истории в школе.– 2001. – №9. – 

С.46 – 58.  

Терюкова Т. Школьное экономическое образование в системе знаний об 
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обществе / Т. Терюкова // Обществознание в школе. – 1997. – №5. – С.25 – 28. 

12. Терюкова Т. Во что играть на уроках экономики / Т. Терюкова // 

Обществознание в школе. –1998. – №2. – С.38, 43 – 46.  

Степин С.В. Философия и универсалии культуры / С. В. Степин // 

Преподавание истории в школе. – 2000. – №7. – С.19 – 24.  

Огнев’юк В.О., Утюж І.Г. Філософія (профільний рівень). 10 клас Грамота, 

2010.  

 Лебедєва Ю. Опановуючи курс «Основи філософії»: методичний погляд 

авторів програми / Ю. Лебедєва, А. Приятельчук // Історія в школах України. – 

2004. – №6. – С. 12-13.  

Котовский Г.Г. Собственность как историко-экономическая категория / Г.Г. 

Котовский // Преподавание истории в школе. – 2001. – №10. – С.20 – 24.  

Тема 9. 

Підготовка 

майбутнього 

вчителя 

історії до 

викладання 

суспільствозн

авчих 

дисциплін 

семінарське 

заняття, 2 год. 

Баранов П. А. Основные измерители уровня обществоведческой подготовки 

учащихся / П.А.  Баранов // Обществознание в школе. – 1997. – №5.– С. 17 – 

25.   

Боголюбов Л. Н. О формах учебных занятий по обществоведению / Л. Н. 

Боголюбов // Преподавание истории в школе. – 1985. – №6. – С.42 – 48.  

Боголюбов Л. Н.Урок в обществоведческом курсе / Л. Н. Боголюбов 

//Обществознание в школе. – 1998. – №1. – С.11 – 16; №2. – С.27 – 31.   

Боголюбов Л. Н.  Работа с  документами  в  процессе  обществоведческого 

образования / Л. Н. Боголюбов // Преподавание  истории и обществоведения в 

школе. – 1998. – №4. – С.34-44.  

Иоффе А.Н. Проблема оценивания в обществознании // Преподавание истории 

в школе. – 2006. – №1. С.34 – 40.   

Новиков И. А., Ищенко В. М. Первоисточники на уроках обществознания 

/И.А. Новиков, В.М. Ищенко // Преподавание истории в школе. – 1999. – № 

5.– С. 74 –80. 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

Основні 

напрямки і 

форми 

позакласної 

роботи з 

суспільствозн

авства 

5 год 

5/5 кінець 

листоп

ада 

2020 р. 

 

 

 

Тема 10. 

Діагностуван

ня та 

оцінювання 

знань при 

вивченні 

семінарське 

заняття, 2 год. 

Ладиченко Т. Свідомість. Культура і гуманізм: Конспекти уроків. Людина і 

світ. 11 клас/ Т. Ладиченко, Т. Бакка, О. Желіба // Історія в школах України. – 

2004. – N8. – С. 44-46.  

Ладиченко Т.В., Бакка Т.В, Желіба О.В. Суспільствознавство у 9-11 класах 

(посібник), Аконіт, 2006.  

Желіба О. В. Толерантність: соціальний, економічний, культурний вимір: 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття 

 

Діяльність 

5/5 почато

к 

грудня 

2020 р. 
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суспільствозн

авчих 

дисциплін 

навч.-метод. посіб. / О. В. Желіба. –Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 44 с.  

Желіба О. В. Людина і світ: навч.-метод. посіб. для підготовки уроків курсу 

«Людина і світ» / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 199 с.  

Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58875/ 

О.І.Пометун, Т.О.Ремех «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» - НОВИЙ КУРС 

СТАРШОЇ ШКОЛИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І МЕТОДИКИ// 

http://lib.iitta.gov.ua/713434/1/%D0%93%D0%9E.%D1%81%D1%82%D0%B0%

D1%82%D1%82%D1%8F%20%281%29.pdf. 

Петухова И.В. Первые уроки по обществоведению в X классе /  И.В. Петухова 

// Преподавание истории в школе. – 2001. – №6. – С.17 – 21.  

Рубин  А. А.,  Юрченко З. В.  Внеурочная  работа  по  общественным  

предметам // А. А. Рубин,  З.В. Юрченко / Преподавание истории в школе. – 

1991. – №5. – С.102 –107.  

Скиба  В.  Суспільствознавчі  дисципліни:  концепція  викладання / В. Скиба // 

Рідна школа.–1997.– №9.– С.41– 47.  

Шимохина Н.А. Гуманизация образования средствами историко-

обществоведческих  дисциплин // Преподавание  истории  и обществоведения 

в школе. – 2007. – №7. – С.47 – 49.  

Шпак  Я.Т.,  Юрчишина  М.І.  Глобальні  проблеми  людства. Інтегрований 

урок / Я.Т. Шпак., М.І. Юрчишина // Історія в середніх і вищих навчальних 

закладах. – 2006. –№4. – С.27 – 34. 

вчителя і 

учнів у 

системі 

проектного 

навчання 

5 год 

 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

http://lib.iitta.gov.ua/713434/1/%D0%93%D0%9E.%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%281%29.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/713434/1/%D0%93%D0%9E.%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%281%29.pdf
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D 
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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 («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

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

зокрема, знає закономірності, принципи, методи, форми і засоби навчання та виховання учнівської молоді;  особливості 

організації та проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до положень 

нормативно-правової бази національної системи освіти і сучасної педагогічної науки; види пізнавальних умінь і можливостей 

учнів із суспільствознавчих предметів, способи вивчення пізнавального інтересу учнів, методичні принципи і прийоми 

активізації пізнавальної діяльності учнів ін.; має усвідомлені уміння і навички щодо застосування знань на практиці: володіє 

логікою предмета, висловлює власне ставлення до навчального матеріалу; відповідь чітка і завершена, немає помилок, 

використовує ІКТ. Має сформоване критичне і творче мислення і вміє його формувати в учнів, може ставити під сумнів сталі 

принципи та ідеї; характерна обдумана ризикованість; терпиме ставлення до своїх та чужих помилок. Ознайомлений з 

найновішими досягненнями вітчизняної та зарубіжної методики, аналізує навчальну програму та навчально-методичну 

літературу, володіє методикою проведення різних форм організації навчального процесу, використовувати методи 

формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення учнів; володіє технологіями 

оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів із суспільствознавчих предметів (використовуючи індивідуальний і 

диференційований підхід), здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в учнів; знає способи мотивації 
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навчання; аналізує передовий педагогічний досвід, генерує інноваційні вирішення для відомих проблем або ситуацій, 

критично оцінює результати власної педагогічної діяльності, рецензує відповіді студентів, може впроваджувати інтерактивні 

методи навчання, інноваційні навчально-виховні технології. Може самостійно оцінювати освітні проблеми, пропонувати 

способи їх розв’язання, проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вдосконалює з високим 

рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції, здатен (на) самостійно будувати гіпотези і план розв’язання 

пізнавальних задач чи відповіді на запитання евристичного характеру; усвідомлює призначення професійної діяльності 

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

навчання впродовж життя.  

Здатен (на) організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу у виглядів групової роботи, 

дидактичних ігор ін., базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях; застосувати 

оптимальну стратегію діяльності приймати обґрунтовані рішення; усвідомлює власну відповідальність. Розуміє значення 

культури як форми людського існування, поважає різноманіття та мультикультурність світу і керується у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва; а також може проводити діяльність, спрямовану на 

збереження і використання історико-культурної спадщини в навчальних цілях. Може вести пошукову роботу, а також 

здійснювати дослідження в галузі методики викладання історії; застосовувати міждисциплінарний підхід; розуміє 

проблематику ролі й місця людини в історичному процесі; приймає рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з 

повагою і розумінням ставиться до інших світоглядних позицій, усвідомлює рівні можливості, враховує гендерний підхід. 

  

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент має глибокі і повні знання програмного матеріалу, знає основні компоненти змісту 

суспільствознавчої освіти, робить аргументовані висновки; характеризує найновіші технології навчання суспільствознавства, 

знає сучасні підходи до оцінювання, володіє методами, прийомами і засобами навчання суспільствознавчих дисциплін на 

практиці. Однак недостатній досвід у творчому застосуванні умінь і навичок, робить не суттєві помилки. Використовує ІКТ. 

Має сформоване критичне і творче мислення, терпимо ставиться до своїх та чужих помилок. Ознайомлений з окремими 

досягненнями вітчизняної та зарубіжної методики, аналізує навчальну програму та навчально-методичну літературу, володіє 

методикою проведення різних форм організації навчального процесу, використовувати методи формування навичок 

самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення учнів; володіє технологіями оцінювання рівнів 

навчальних досягнень учнів із суспільствознавчих предметів, здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в 

учнів; знає способи мотивації навчання; може впроваджувати інтерактивні методи навчання, інноваційні навчально-виховні 

технології. Може самостійно оцінювати освітні проблеми, але не може пропонувати способи їх розв’язання, проводить 

рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вдосконалює з достатнім рівнем автономності здобуті під час 

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

також має потребу підвищувати професійну кваліфікацію. Здатен (на) організовувати міжособистісну взаємодію суб’єктів 

освітнього процесу у виглядів групової роботи, дидактичних ігор ін., базовану на здобутих знаннях, демократичних 
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переконаннях і гуманістичних цінностях; не завжди може застосувати оптимальну стратегію діяльності, приймати 

обґрунтовані рішення; усвідомлює власну відповідальність. Розуміє значення культури як форми людського існування, 

поважає різноманіття та мультикультурність світу і керується у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, 

діалогу і співробітництва; а також може проводити діяльність, спрямовану на збереження і використання історико-культурної 

спадщини в навчальних цілях. Може вести пошукову роботу, а також застосовує міждисциплінарний підхід; розуміє 

проблематику ролі й місця людини в суспільстві; приймає рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і 

розумінням ставиться до інших світоглядних позицій, усвідомлює рівні можливості, враховує гендерний підхід. 

 

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

прийомами і засобами навчання суспільствознавчих дисциплін, однак на практиці не все реалізує. Разом з тим порушує 

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

прогалини, мовлення спрощене. Бере участь у груповій роботі, дидактичних іграх та ін., але грає пасивну роль, базовану на 

здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях; не завжди може застосувати оптимальну 

стратегію діяльності, приймати обґрунтовані рішення; усвідомлює власну відповідальність. Розуміє значення культури як 

форми людського існування, поважає різноманіття та мультикультурність світу і керується у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва; а також може проводити діяльність, спрямовану на збереження і 

використання суспільно-культурної спадщини в навчальних цілях. Розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільстві; 

приймає рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням ставиться до інших світоглядних 

позицій, усвідомлює рівні можливості, враховує гендерний підхід. Є помилки у структуруванні матеріалу, можливості 

застосування знань, умінь і навичок на практиці. 

 

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

велику кількість помилок у програмному матеріалі, немає практичних навичок до роботи у школі. 

 

Критерії оцінки плану-конспекту 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-2 Підготовлений план-конспект демонструє, що студент(ка): 

не написав (ла) конспект або пише його на недостатньому рівні, не правильно визначено  мету 

(триєдину), є суттєві зауваження до плану уроку, етапів уроку, є значні помилки у змісті, що не робить 

урок продуктивним; не вибрано продуктивні технології, методи, прийоми і засоби навчання;  

викладає  навчальний матеріал з конкретної теми фрагментарно, не систематизовано, більшість  вимог 

щодо написання план-конспекту ігноровані; 

не вміє формувати в учнів критичне мислення; 
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не здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в учнів; способи мотивації і активізації 

навчальної діяльності; 

не може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси; 

не використовує різні види контролю знань, умінь і навичок, більшою мірою не правильно і не доречно 

формулює завдання і запитання на різних етапах уроку; 

не здатен (на) впроваджувати окремі інтерактивні методи навчання; 

не може організовувати елементарну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу; 

не може застосовувати внутрі і міжпредметні зв’язки; 

не розуміє проблематику ролі й місця людини в історичному процесі, тільки згадуючи історичні постаті; 

не здатен (на) враховувати гендерний підхід. 

До роботи у школі не готовий (ва).  

3 Якість складених студентом(кою) планів-конспектів і проведених ним уроків оцінена на «задовільно» 

відповідно до встановлених критеріїв, мають місце порушення послідовності вправ і співвідношення 

тренувальних вправ; недостатньо володіє способами активізації учнів на уроці, не здійснює 

індивідуальний підхід до них; студент (ка) мало і не завжди раціонально використовує наочні посібники, 

не виготовляє їх самостійно; не використовує інноваційні технології; не вміє формувати в учнів критичне 

мислення; не здатен (на) послідовно формувати загальні і предметні компетентності в учнів; способи 

мотивації і активізації навчальної діяльності; не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси 

та інноваційні технології; не використовує різні види контролю знань, умінь і навичок; не може 

організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу (є проблеми в 

організаційній і змістовій частині); практично не застосовувує внутрі і міжпредметні зв’язки; не розуміє 

проблематику ролі й місця людини в суспільстві. 

Студент (ка) постійно користується конспектом і не може скоригувати свою діяльність в ході уроку. 

Вдосконалює з мінімальним рівнем автономності набуті під час навчання компетентності. 

4 Підготовлений план-конспект демонструє, що студент(ка): 

вміє його вірно оформити, однак є не значні помилки в оформленні і змісті, правильно визначено  мету, 

форму, вид, план уроку, етапи уроку, їх тривалість, є не значні помилки у змісті; вибрано продуктивні 

технології, методи, прийоми і засоби навчання;  

організовувати пошук, неупереджений аналіз інформації методичного характеру, зокрема із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

розуміє та інтерпретує навчальний матеріал з конкретної теми у невербальній формі, дотримуючись 

грамотності і вимог щодо написання план-конспекту. Є не значні помилки при поясненні навчального 

матеріалу, не всі вимоги щодо написання план-конспекту враховані; 
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має сформоване критичне мислення, і вміє його фрагментрарно формувати в учнів; 

здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в учнів; способи мотивації і активізації 

навчальної діяльності; 

може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси; 

використовує різні види контролю знань, умінь і навичок, однак не завжди правильно і доречно 

формулює завдання і запитання на різних етапах уроку; 

здатен (на) впроваджувати інтерактивні методи навчання, інноваційні навчально-виховні технології, 

однак не завжди доречно; 

може організовувати міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу у виді дидактичних ігор, 

групової роботи; 

здатен (на) поважати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва; а також проводити діяльність, спрямовану на 

збереження і використання історико-культурної спадщини в навчальних цілях; 

може фрагментарно застосовувати внутрі і міжпредметні зв’язки; 

розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільтві; 

здатен (на) враховувати гендерний підхід; 

однак є проблеми у творчому підході до написання конспекту. 

Студент (ка) самостійно готує роздатковий матеріал, тести, презентації, матеріал для дидактичних 

ігор, групової роботи, логічно-структурні схеми (однак у них є змістові помилки). Критично 

аналізує проведені уроки однокурсниками (однак аналіз поверхневий) і здійснює самоаналіз, 

вдосконалює з достатнім рівнем автономності набуті під час навчання компетентності. 

5 Підготовлений план-конспект демонструє, що студент(ка): 

вміє його вірно оформити, без помилок (як граматичних, так і змістових), правильно визначено  мету, 

форму, вид, план уроку, етапи уроку, їх тривалість, зміст; вибрано продуктивні технології, методи, 

прийоми і засоби навчання;  

організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз інформації методичного характеру, зокрема із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

розуміє та інтерпретує навчальний матеріал з конкретної теми у невербальній формі, дотримуючись 

грамотності і вимог щодо написання план-конспекту; 

має сформоване критичне і творче мислення і вміє його формувати в учнів через навчальний матеріал; 

здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в учнів; способи мотивації і активізації 

навчальної діяльності, прагнення в учнів до успіху; формувати в них правову та екологічну культуру, 

економічну грамотність, підприємливість; 
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може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси; 

використовує різні види контролю знань, умінь і навичок, правильно і доречно формулює завдання і 

запитання на різних етапах уроку, використовуючи індивідуальний і диференційований підхід; 

здатен (на) генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні, впроваджувати 

інтерактивні методи навчання, інноваційні навчально-виховні технології, нові ідеї під час підготовки 

уроку; 

може організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу у виді 

дидактичних ігор, групової роботи; 

здатен (на) поважати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва; а також проводити діяльність, спрямовану на 

збереження і використання історико-культурної спадщини в навчальних цілях; 

може застосовувати міждисциплінарний підхід (внутрі і міжпредметні зв’язки), формує загальні і 

предметні компетентності в учнів; 

розуміє проблематику ролі й місця людини в історичному процесі; 

здатен (на) враховувати гендерний підхід; 

конспект виявляє здатність презентувати власну технологію. 

Студент (ка) самостійно готує роздатковий матеріал, різнорівневі тести, презентації, матеріал для 

дидактичних ігор, групової роботи, логічно-структурні схеми. Критично аналізує проведені уроки 

однокурсниками і здійснює об՚єктивний самоаналіз, використовує зауваження у для 

самовдосконалення; вдосконалює з високим рівнем автономності набуті під час навчання 

компетентності. 

 

Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

1-2 має загальне уявлення по темі, може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох-шести простих речень) 

частину навчального матеріалу теми, однак не систематизовано, не виявляючи критичного мислення, може 

дати визначення окремих термінів. Виявляє відсутність знань теоретичних і практичних основ методики 

навчання історії і суспільствознавчих предметів, тому не здатен (на) працювати у школі. 

3-5 При написанні теоретичного запитання студент (ка) виявляє елементарні знання теоретичних і практичних 

основ методики навчання суспільствознавчих предметів, не може орієнтуватися на їх сучасні досягнення; 

знає окремі критерії відбору і принципи структурування змісту навчальних курсів у ЗОШ; знає 

особливості організації та проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, 

однак з помилками; знає окремі методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів; 

знає способи перевірки та оцінювання результатів навчання суспільствознавчих предметів, однак не може 
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охарактеризувати рівні; знає окремі способи мотивації навчання; знає професійну термінологію на 

задовільному рівні; знає окремі сучасні інтерактивні методи навчання учнів, однак не володіє методикою 

їх впровадження в школі; інтерпретує вивчений матеріал з дисципліни у невербальній формі із значною 

кількістю помилок; має критичне мислення; не може впроваджувати ІКТ в освітній процес; не може 

аналізувати і генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні; не використовує 

міждисциплінарний підхід; розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах, однак із 

значними помилками; демонструє здатність вдосконалювати з елементарним рівнем автономності здобуті 

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

суспільствознавчих предметів, однак не бачить потребу систематично підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

6-8 При написанні теоретичного запитання студент (ка) виявляє знання теоретичних і практичних основ 

методики навчання суспільствознавчих предметів, може орієнтуватися на їх сучасні досягнення; знає 

критерії відбору і принципи структурування змісту навчальних курсів у ЗОШ; особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, однак не знає  положень 

нормативно-правової бази національної системи освіти і сучасної педагогічної науки; знає види 

пізнавальних умінь і можливостей учнів із суспільствознавчих предметів, способи вивчення пізнавального 

інтересу учнів, методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів; методи 

формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення учнів; 

способи перевірки та оцінювання результатів навчання суспільствознавчих предметів, методичну роботу 

учителя; знає окремі способи мотивації навчання; знає професійну термінологію на доброму рівні; знає 

основи теорії і методології освіти, необхідні для професійної діяльності, виявляє здатність проектувати і 

здійснювати освітній процес; знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації навчання 

та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній школі; розуміє та інтерпретує 

вивчений матеріал з дисципліни у невербальній формі із не значною кількістю помилок; має сформоване 

критичне мислення; може впроваджувати ІКТ в освітній процес; не може повною мірою аналізувати і 

генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні; використовує міждисциплінарний 

підхід; розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах, однак із незначними 

помилками; демонструє здатність вдосконалювати з достатнім рівнем автономності здобуті під час 

навчання компетенції, усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, бачить потребу систематично підвищувати професійну кваліфікацію. 

9-10 При написанні теоретичних питань студент (ка) виявляє глибокі і творчо засвоєні знання теоретичних і 

практичних основ методики навчання суспільствознавчих предметів, може орієнтуватися на їх сучасні 

досягнення; знає тенденції розвитку сучасної освіти; сучасні підходи до цілей і структури шкільних курсів 
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історії і суспільствознавчих предметів; критерії відбору і принципи структурування змісту навчальних 

курсів у ЗОШ; закономірності, принципи, методи, форми і засоби навчання та виховання учнівської 

молоді;  особливості організації та проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних 

закладах відповідно до положень нормативно-правової бази національної системи освіти і сучасної 

педагогічної науки; знає види пізнавальних умінь і можливостей учнів із суспільствознавчих предметів, 

способи вивчення пізнавального інтересу учнів, методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної 

діяльності учнів; методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і 

логічного мислення учнів; способи перевірки та оцінювання результатів навчання суспільствознавчих 

предметів, методичну роботу учителя; способи мотивації навчання і прагнення до успіху; знає професійну 

термінологію; знає основи теорії і методології освіти, необхідні для професійної діяльності, виявляє 

здатність проектувати і здійснювати освітній процес; знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

форми організації навчання та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній 

школі; розуміє та інтерпретує вивчений матеріал з дисципліни у невербальній формі без помилок; має 

сформоване критичне і творче мислення; може впроваджувати ІКТ в освітній процес; може аналізувати і 

генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні, генерувати інноваційні вирішення 

для відомих проблем або ситуацій, самостійно оцінювати освітні проблеми, пропонувати способи їх 

розв’язання, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем; знає форми ефективної міжособистісної взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних 

цінностях; розуміє значення культури як форми людського існування; використовує міждисциплінарний 

підхід; розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах; демонструє здатність 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції, усвідомлювати 

призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, а також потреби 

систематично підвищувати професійну кваліфікацію через навчання впродовж життя. 

 
 

 Критерії оцінки екзамену (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 
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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) 

 

Критерії оцінки плану-конспекту 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-5 Конспект відсутній або написаний на недостатньому рівні, суттєві помилки у змісті і в оформленні, не 

вірно визначено мету і не реалізовано її 

Підготовлений план-конспект демонструє, що студент(ка): 

- не написав (ла) конспект або пише його на недостатньому рівні, не правильно визначено  мету 

(триєдину), є суттєві зауваження до плану уроку, етапів уроку, є значні помилки у змісті, що не робить 

урок продуктивним; не вибрано продуктивні технології, методи, прийоми і засоби навчання;  

- викладає  навчальний матеріал з конкретної теми фрагментарно, не систематизовано, більшість  вимог 

щодо написання план-конспекту ігноровані; 

- не вміє формувати в учнів критичне мислення; 

- не здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в учнів; способи мотивації і активізації 

навчальної діяльності; 

- не може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси; 

- не використовує різні види контролю знань, умінь і навичок, більшою мірою не правильно і не доречно 

формулює завдання і запитання на різних етапах уроку; 

- не здатен (на) впроваджувати окремі інтерактивні методи навчання; 

- не може організовувати елементарну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу; 

- не може застосовувати внутрі і міжпредметні зв’язки; 

- не розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах; 

- не здатен (на) враховувати гендерний підхід. 
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6-

11 

Підготовлений план-конспект демонструє, що студент(ка): 

- вміє його написати, однак є значні помилки в оформленні і змісті, не правильно визначено  мету 

(триєдину), є зауваження до плану уроку, етапів уроку, є значні помилки у змісті; не вибрано продуктивні 

технології, методи, прийоми і засоби навчання;  

- викладає  навчальний матеріал з конкретної теми у невербальній формі із помилками, не всі вимоги щодо 

написання план-конспекту враховані; 

- не вміє формувати в учнів критичне мислення; 

- здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в учнів на елементарному рівні; способи 

мотивації і активізації навчальної діяльності потребують уточнення або перегляду; 

- не може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси; 

- не використовує різні види контролю знань, умінь і навичок, не завжди правильно і доречно формулює 

завдання і запитання на різних етапах уроку; 

- здатен (на) впроваджувати окремі інтерактивні методи навчання, однак не завжди доречно; 

- може організовувати елементарну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу у виді 

дидактичних ігор, групової роботи; 

- здатен (на) поважати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва;  

- не може застосовувати внутрі і міжпредметні зв’язки; 

- не розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах; 

- не здатен (на) враховувати гендерний підхід. 

. 

12-

16 

Підготовлений план-конспект демонструє, що студент(ка): 

- вміє його вірно оформити, однак є не значні помилки в оформленні і змісті, правильно визначено  мету, 

форму, вид, план уроку, етапи уроку, їх тривалість, є не значні помилки у змісті; вибрано продуктивні 

технології, методи, прийоми і засоби навчання;  

- організовувати пошук, неупереджений аналіз інформації методичного характеру, зокрема із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

- розуміє та інтерпретує навчальний матеріал з конкретної теми у невербальній формі, дотримуючись 

грамотності і вимог щодо написання план-конспекту. Є не значні помилки при поясненні навчального 

матеріалу, не всі вимоги щодо написання план-конспекту враховані; 

- має сформоване критичне мислення, і вміє його фрагментрарно формувати в учнів; 

- здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в учнів; способи мотивації і активізації 

навчальної діяльності; 
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- може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси; 

- використовує різні види контролю знань, умінь і навичок, однак не завжди правильно і доречно 

формулює завдання і запитання на різних етапах уроку; 

- здатен (на) впроваджувати інтерактивні методи навчання, інноваційні навчально-виховні технології, 

однак не завжди доречно; 

- може організовувати міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу у виді дидактичних ігор, 

групової роботи; 

- здатен (на) поважати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва; 

- може фрагментарно застосовувати внутрі і міжпредметні зв’язки; 

- розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах; 

- здатен (на) враховувати гендерний підхід; 

- є проблеми у творчому підході до написання конспекту. 

17-

21 

Підготовлений план-конспект демонструє, що студент(ка): 

- вміє його вірно оформити, без помилок (як граматичних, так і змістових), правильно визначено  мету, 

форму, вид, план уроку, етапи уроку, їх тривалість, зміст; вибрано продуктивні технології, методи, 

прийоми і засоби навчання;  

- організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз інформації методичного характеру, зокрема із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

- розуміє та інтерпретує навчальний матеріал з конкретної теми у невербальній формі, дотримуючись 

грамотності і вимог щодо написання план-конспекту; 

- має сформоване критичне і творче мислення і вміє його формувати в учнів через навчальний матеріал; 

- здатен (на) формувати загальні і предметні компетентності в учнів; способи мотивації і активізації 

навчальної діяльності, прагнення в учнів до успіху; формувати в них правову та екологічну культуру, 

економічну грамотність, підприємливість; 

- може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси; 

- використовує різні види контролю знань, умінь і навичок, правильно і доречно формулює завдання і 

запитання на різних етапах уроку, використовуючи індивідуальний і диференційований підхід; 

- здатен (на) генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні, впроваджувати 

інтерактивні методи навчання, інноваційні навчально-виховні технології, нові ідеї під час підготовки 

уроку; 

- може організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу у виді 

дидактичних ігор, групової роботи; 
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- здатен (на) поважати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва; 

- може застосовувати міждисциплінарний підхід (внутрі і міжпредметні зв’язки), формує загальні і 

предметні компетентності в учнів; 

- розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах; 

- здатен (на) враховувати гендерний підхід; 

- конспект виявляє здатність презентувати власну технологію. 

 

 

Бал Критерії оцінювання теоретичного завдання  

1-3 має загальне уявлення по темі, може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох-шести простих речень) 

частину навчального матеріалу теми, однак не систематизовано, не виявляючи критичного мислення, може 

дати визначення окремих термінів. Виявляє відсутність знань теоретичних і практичних основ методики 

навчання суспільствознавчих предметів, тому не здатен (на) працювати у школі. 

4-6 При написанні теоретичного запитання студент (ка) виявляє елементарні знання теоретичних і практичних 

основ методики навчання суспільствознавчих предметів, не може орієнтуватися на їх сучасні досягнення; 

знає окремі критерії відбору і принципи структурування змісту навчальних курсів у ЗОШ; знає 

особливості організації та проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, 

однак з помилками; знає окремі методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів; 

знає способи перевірки та оцінювання результатів навчання суспільствознавчих предметів, однак не може 

охарактеризувати рівні; знає окремі способи мотивації навчання; знає професійну термінологію на 

задовільному рівні; знає  окремі сучасні інтерактивні методи навчання учнів, однак не володіє методикою 

їх впровадження в школі; інтерпретує вивчений матеріал з дисципліни у невербальній формі із значною 

кількістю помилок; має критичне мислення; не може впроваджувати ІКТ в освітній процес; не може 

аналізувати і генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні; не використовує 

міждисциплінарний підхід; розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах, однак із 

значними помилками; демонструє здатність вдосконалювати з елементарним рівнем автономності здобуті 

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

суспільствознавчих предметів, однак не бачить потребу систематично підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

7-10 При написанні теоретичного запитання студент (ка) виявляє знання теоретичних і практичних основ 

методики навчання суспільствознавчих предметів, може орієнтуватися на їх сучасні досягнення; знає 
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критерії відбору і принципи структурування змісту навчальних курсів у ЗОШ; особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, однак не знає  положень 

нормативно-правової бази національної системи освіти і сучасної педагогічної науки; знає види 

пізнавальних умінь і можливостей учнів із суспільствознавчих предметів, способи вивчення пізнавального 

інтересу учнів, методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів; методи 

формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення учнів; 

способи перевірки та оцінювання результатів навчання суспільствознавчих предметів, методичну роботу 

учителя; знає окремі способи мотивації навчання; знає професійну термінологію на доброму рівні; знає 

основи теорії і методології освіти, необхідні для професійної діяльності, виявляє здатність проектувати і 

здійснювати освітній процес; знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації навчання 

та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній школі; розуміє та інтерпретує 

вивчений матеріал з дисципліни у невербальній формі із не значною кількістю помилок; має сформоване 

критичне мислення; може впроваджувати ІКТ в освітній процес; не може повною мірою аналізувати і 

генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні; використовує міждисциплінарний 

підхід; розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах, однак із незначними 

помилками; демонструє здатність вдосконалювати з достатнім рівнем автономності здобуті під час 

навчання компетенції, усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, бачить потребу систематично підвищувати професійну кваліфікацію. 

11-

13 

При написанні теоретичного запитання студент (ка) виявляє глибокі і творчо засвоєні знання теоретичних і 

практичних основ методики навчання суспільствознавчих предметів, може орієнтуватися на їх сучасні 

досягнення; знає тенденції розвитку сучасної освіти; сучасні підходи до цілей і структури шкільних курсів  

суспільствознавчих предметів; критерії відбору і принципи структурування змісту навчальних курсів у 

ЗОШ; закономірності, принципи, методи, форми і засоби навчання та виховання учнівської молоді;  

особливості організації та проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах 

відповідно до положень нормативно-правової бази національної системи освіти і сучасної педагогічної 

науки; знає види пізнавальних умінь і можливостей учнів із суспільствознавчих предметів, способи 

вивчення пізнавального інтересу учнів, методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності 

учнів; методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного 

мислення учнів; способи перевірки та оцінювання результатів навчання суспільствознавчих предметів, 

методичну роботу учителя; способи мотивації навчання і прагнення до успіху; знає професійну 

термінологію; знає основи теорії і методології освіти, необхідні для професійної діяльності, виявляє 

здатність проектувати і здійснювати освітній процес; знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

форми організації навчання та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній 
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школі; розуміє та інтерпретує вивчений матеріал з дисципліни у невербальній формі без помилок; має 

сформоване критичне і творче мислення; може впроваджувати ІКТ в освітній процес; може аналізувати і 

генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні, генерувати інноваційні вирішення 

для відомих проблем або ситуацій, самостійно оцінювати освітні проблеми, пропонувати способи їх 

розв’язання, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем; знає форми ефективної міжособистісної взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних 

цінностях; розуміє значення культури як форми людського існування; використовує міждисциплінарний 

підхід; розуміє проблематику ролі й місця людини в суспільних процесах; демонструє здатність 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції, усвідомлювати 

призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, а також потреби 

систематично підвищувати професійну кваліфікацію через навчання впродовж життя. 

 
 

Семінарські 

заняття 
Тема 1. Суспільствознавчі дисципліни в школі 2 

Тема 2. Формування основних понять, провідних ідей, принципів, теорій при вивченні курсів 

 

2 

Тема 3. Філософська освіта старшокласників 

 

2 

Тема 4. Методика вивчення економічних понять 2 

Тема 5. Формування основ соціологічних знань 2 

Тема 6. Методика проведення ігор і дискусій 

 

2 
Тема 7. Підготовка вчителя до уроку суспільствознавства 2 

Тема 8. Форми навчальних занять на уроках суспільствознавчих курсів 2 

Тема 9. Діагностування та оцінювання знань при вивченні суспльствознавчих дисциплін 2 

Всього  18 
 

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 (екзамену) за умови відпрацювання усіх «заборгованостей» та набору 

25 і більше балів. 

7. Політика курсу 

Дана дисципліна є надзвичайно важлива для реалізації програмних результатів ОП, оскільки спрямована на підготовку висококваліфікованих 
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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 – середа, 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. 
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