




1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із науково-методичним забезпезпеченням 

навчання історії у закладах загальної середньої освіти; навчити студентів аналізувати шкільні 

підручники з історії через призму компетентністного підходу. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основи освітнього процесу в сучасній середній школі; структуру та зміст 

шкільної історичної освіти; педагогічний та історичний термінологічно-понятійний апарат. 

2. Вміти висвітлювати дискусійні та контраверсійні питання, які виникають під час 

вивчення дисциплін; комунікувати на заняттях, аргументовано доводити своє бачення 

актуальних проблем, нести відповідальність за прийняті рішення; самостійно шукати й 

опрацьовувати необхідну інформації. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Методичне забезпечення навчання історії в середній 

школі має надзвичайно важливе значення для формування загальних компетентностей та 

предметної історичної компетентності. Шкільна навчально-методична література включає 

систему шкільних підручників, навчальних посібників, словників, хрестоматій, довідників та 

інших засобів навчання. Вміння ефективно використувати весь наявний потенціал 

методичного забезпечення навчання історії у середній школі дозволяє досягнути визначених 

навчальною програмою мети та завдань шкільної історичної освіти, результатів навчально-

пізнавальної діяльності, сприяє розвитку основних складових історичної свідомості. Під час 

вивчення дисципліни студенти опанують теоретичні основи формування змісту шкільної 

навчальної літератури, підговки шкільних підручників та здійснення їх експертизи, навчаться 

аналізувати зміст, структуру, функції навчальної літератури через призму втілення 

компетентністного підходу.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – розуміти роль методичного забезпечення у начанні історії в 

закладах середньої освіти; аналізувати навчальні програми для середньої загальноосвітньої 

школи з історії України та всесвітньої історії; знати вимоги до сучаного шкільного 

підручника з історії; опанувати основи компетентісного підходу навчання історії в середній 

школі; формувати вміння аналізувати шкільні підручники в контексті втілення предметної  

історичної компетентності та її елементів (хронологічної, просторової, інформаційної, 

логічної, аксіологічної) та інтегрованих змістових ліній; формувати здатність до критичного 

мислення, яке полягає у нестандартному вирішення задач, самостійності висновків з 

визначення втілення компетентністного підходу у шкільній навчальній літературі; історії 

уміти застосовувати різні методичні прийоми роботи з текстом підручника та іншою 

навчальною літературою 

 
5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні типи, зміст, формат та 

функції шкільної навчальної 

літератури 

Лекція  Іспит, набрання не менше 

60% балів 

10% 

1.2 Знати основні функції та структурні 

компоненти шкільних підручників з 

історії  

 

Лекція  Іспит, набрання не менше 

60% балів 

10% 

1.3 Знати зміст ключових 

компетентностей та складові елементи 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота 

(тест), 60% правильних 

відповідей;  

20% 



предметної історичної компетентності Іспит, набрання не менше 

60% балів 

2.1 Вміти визначати та користуватися 

інформаційним потенціалом шкільної 

навчальної літератури  

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті  

10% 

2.2 Вміти аналізувати навчальні програми 

з історії для середньої школи, шкільні 

підручники через призму реалізації 

компетентністного підходу  

Семінарське 

заняття  

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті; 

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

20% 

2.3 Вміти використовувати матеріал 

підручників, історичні джерела різних 

видів, наукові тексти, художню 

літературу, візуальні матеріали з 

метою формування історичної 

компетентності учнів 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті. 

Тест, 60% правильних 

відповідей 

10% 

2.4 Вміти здійснювати 

компаративістський аналіз шкільних 

підручників з історії 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті;  

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

10% 

2.5 Вміти формувати, формулювати та 

обґрунтовувати власне бачення 

шляхів реалізації компетентністного 

підходу в навчанні історії 

Самостійна 

робота 

Презентація, набрання не 

менше 60% балів 

5% 

4.1 Обґрунтовувати власне бачення 

реалізації компетентністного підходу 

в шкільних підручниках з історії 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті  

5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни (ВБ 1.4.)/ 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 4.1 

Оперує базовими категоріями та поняттями 

спеціальності 
+  +  +   + + 

Уміє орієнтуватися в науковій періодизації, 

порівнювати історичні процеси вітчизняної та 

всесвітньої історії, виявляти тенденції міжнародних 

відносин, пов'язані з геополітичними чинниками 

 +  +  + +   

Характеризує об'єктивно й неупереджено історичні 

події та постаті різних історичних періодів 
 +  +  +    

Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для 

роботи з науково-методичною літературою 
+         

Знає сучасні теоретичні та практичні основи навчання 

історії в основній (базовій) та профільній середній 

школі 
+  +      + 



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Робота на семінарських заняттях: РН2.1, РН 2.2, РН2.3, РН2.4, РН4.1 - 40 балів/24 

бали*. 

2. Самостійна робота (тест): РН2.3 — 5 балів/3 бали*. 

3. Самостійна робота (презентація): РН2.5 — 5 балів/3 бали*. 

4. Підсумкова контрольна робота (тест): РН1.3 — 10 балів/6 балів*. 

   * максимальний бал/пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:  

- форма оцінювання - іспит; 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом - 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись – знання основних типів, змісту, формату 

та функцій шкільної навчальної літератури, основних функцій та структурних компонентів 

шкільних підручників з історії, ключових компетентностей та складових елементів 

предметної історичної компетентності; вміння здійснювати компаративістський аналіз 

шкільних підручників з історії, аналізувати навчальні програми з історії для середньої школи, 

шкільні підручники через призму реалізації компетентністного підходу 

- форма проведення і види завдань – письмовий іспит, в білеті 2 запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді (кожна відповідь на запитання оцінюється від 0 до 20 

балів);  

- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. 

- Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів.  
 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (робота на 

семінарських заняттях, тестування) і підсумковий контроль (іспит).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний контроль 60 балів; підсумковий контроль 

– 40 балів). 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

(іспит) 
60 балів 

(максимум) 

Семінарські заняття Самостійна робота  

 

Підсумкова 

контрольна робота 

(тестові завдання) 

40 балів 

(максимум) 
10 балів 

(максимум) 
10 балів 

(максимум) 
40 балів 

(максимум) 

24 бали 

(мінімум) 
6 балів 

(мінімум) 
6 балів 

(мінімум) 
24 бали 

(мінімум) 
 

ПЕРЕЛІК ВИДІВ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ НА СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТТЯХ ТА ЇХ ОЦІНКА  
На семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 12-ти бальною, яка в 

подальшому переводиться в залікові бали. Результати роботи на семінарському занятті 

оголошуються студентам індивідуально після кожного семінарського заняття. 

Види роботи на семінарському занятті Максимальна 

кількість балів 

Доповідь на семінарському занятті 5 

Доповнення на семінарському занятті 3 

Участь у дискусії на семінарському занятті 3 



Узагальнення, підведення підсумку семінарського заняття 2 

Підготовка і захист презентації 5 

Письмова самостійна робота на семінарському занятті 5 

Експрес-контроль на семінарському занятті 1 
 

Таблиця переведення балів за роботу на семінарських заняттях у залікові бали 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми 

дисципліни в цілому, так і деяких розділів тем. Перевірка рівня засвоєння матеріалу 

винесеного на самостійне опрацьовання здійснюється у формі тестування та представлення 

презентації на останньому семінарському занятті. Самостійна робота студентів оцінюється в 

діапазоні від 0 до 10 балів.  

Критерії оцінювання самостійної роботи у тестовій формі (від 0 до 5 балів): 

20 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання – 1 бал; 

б) невірна відповідь – 0 балів. 
 

Таблиця переведення тестових балів за самостійну роботу в залікові бали 

Бали за самостійну роботу за 

результатами тестування 
Залікові бали 

18-20 5 

15-17 4 

12-14 3 
Менше 12 балів не зараховуються оскільки 

становлять менше 60% і в залікові бали не 

переводиться 

 

Залікові бали Набрана кількість балів на 

семінарських заняттях 

(14 занять) 

40 164-168 

39 159-163 

38 156-158 

37 152-155 

36 148-151 

35 144-147 

34 140-143 

33 136-139 

32 132-135 

31 128-131 

30 124-127 

29 120-123 

28 116-119 

27 112-115 

26 108-111 

25 104-107 

24 100-103 

23 бали і менше не 

зараховуються оскільки 

становлять менше 60% 

Менше 100 балів не 

зараховуються оскільки 

становлять менше 60% і в 

залікові бали не переводиться 



Студенти можуть відвідувати курси, вебінари, які організовують видавництва 

навчальної літератури, освітні та громадські організації тощо, присвячені, методичному 

забезпеченню, шкільним підручникам з історії та методичній літературі. Участь в такому 

заході підтверджена сертифікатом дозволяє студентам зарахувати додаткові бали (максимум 

12 балів за один сертифікат), які додаються до загальної суми балів за семінарські заняття чи 

зараховуються як робота на семінарському занятті.  

 

Самостійна робота підготовка презентації (від 0 до 5 балів). 
Презентація це представлення результатів самостійної роботи студента з опрацювання 

обраної чи запропонованої теми. Мета презентації – втілення студентами власного бачення 

шляхів реалізації компетентністного підходу в навчанні історії і публічне представлення 

результатів. 

 

Орієнтовні теми для презентацій: 

– Реалізація компетентністного підходу в шкільних підручниках з історії 

– Інтегровані змістові лінії в шкільних підручниках з історії 

– Предметна історична компетентність та її елементи  

– Хронологічна компетентність 

– Просторова компетентність 

– Інформаційна компетентність 

– Логічна компетентність 

– Аксіологічна компетентність 

 

Студент може запропонувати власну тему презентації пов’язану з втіленням 

компетентністного підходу у вивченні історії, розумінням історичної предметної 

компетентності та її елементів 

 

Вимоги до презентації:  

- обсяг 10-15 слайдів; 

- логічна подача матеріалів, які розкривають тему; 

- самостійність у викладі матеріалу; 

- широке використання візуальних матеріалів, максимальна інформативність тексту; 

- визначений термін виконання – до 1 грудня;   

- надсилати на електронному на адреси pyzhyk@knu.ua  та gscherevichnyj@knu.ua  

 

Оцінювання презентації Бали  

Втілення мети презентації 1 бал 

Виклад основного матеріалу, логічно структурована інформація 1 бал 

Зміст і відповідність темі текстової інформації та візуальних 

матеріалів  
до 2 балів 

Візуальна привабливість презентації 1 бал 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  
По завершенні вивчення дисципліни студенти пишуть підсумкову контрольну роботу 

(з використанням тестових технологій). Участь всіх студентів в контрольному заході 

обов'язкова. Контрольна робота проводиться у письмовій тестовій формі і виконується на 

останній лекції. На підсумкову контрольну роботу виноситься перевірка розуміння 

студентами змісту і втілення ключових компетентностей та інтегральних змістових ліній під 

час навчання історії, а також знання складових елементів предметної історичної 

компетентності (хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, аксіологічної). 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за підсумкову контрольну роботу - 10 балів.  

mailto:pyzhyk@knu.ua
mailto:gscherevichnyj@knu.ua


Студент, який з поважної причини пропустив контрольну роботу, має надати 

відповідний документ і викладачі за погодженням з деканатом призначає нову дату її 

проведення. 

Критерії оцінювання контрольної роботи у тестовій формі: 20 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання          – 1 бал;  

б) невірна відповідь, відсутність відповіді – 0 балів. 
 

Таблиця переведення балів за підсумкову контрольну роботу у залікові бали 

Бали за самостійну роботу за результатами 

тестування 
Залікові бали 

19-20 10 

17-18 9 

15-16 8 

13-14 7 

11-12 6 

Менше 11 балів не зараховуються оскільки 

становлять менше 60% і в залікові бали не 

переводиться 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту 

Екзаменаційний білет з дисципліни «Методичне забезпечення навчання історії» 

містить 2 питання, кожне з яких оцінюється у діапазоні від 0 до 20 балів. 
 

Критерії оцінок з окремих екзаменаційних завдань: 

– глибоке, теоретично обґрунтоване, фактологічно наповнене розкриття питання – 18-

20 балів; 
– розкриття питання з фактологічною аргументацією – 15-17 балів; 

– неповне розкриття питання – 12-14 балів; 

– висвітлення окремого аспекту питання – 1-11 бали; 

– відсутність відповіді з питання – 0 балів. 
 

Студент, який дав відповідь на всі питання екзаменаційного білету і набрав не менше 

24 балів добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом 

за результатами поточного контролю. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 36 балів необхідно у визначені викладачами дні пройти співбесіду з пропущених 

семінарських занять і лекцій з тим, щоб набрати критичний мінімум і допуститися до перескладання 

іспиту. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Поточне 

оцінювання 

 Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

   
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінарські 

заняття 
С/Р 

1 

Вступ. 

Тема 1.  Методичне забезпечення навчання історії: 
класифікація та типологізація 

2 2 2 

2 
Тема 2. Шкільна навчальна література з історії: зміст, 
структура, формат та функції 

2  2 

3 

Тема 3. Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів з історії України та всесвітньої 

історії 
2  6 

4 Тема 4. Еволюція шкільних підручників з історії 2  2 

5 
Тема 5. Підготовка та експертиза шкільних підручників 

з історії 
2  4 

6 
Тема 6. Підручник з історії: основні функції та 

структурні компоненти 
2  6 

7 

Тема 7. Алгоритм роботи з текстом підручника, 

історичними документами, візуальними джерелами, 

довідковою та художньою літературою 
2  6 

8 

Тема 8. Наскрізні/інтегровані змістові лінії в шкільних 

підручниках. Історична компетентність і її складові 

елементи. 
2 2 4 

9 

Тема 9. Втілення у шкільних підручниках «Вступ до 

історії 5 клас» ключових елементів предметної 

історичної компетентності 
2 2 4 

10 

Тема 10. Втілення у шкільних підручниках з історії для 

6 класу ключових елементів предметної історичної 

компетентності 
2 4 4 

11 

Тема 11. Втілення у шкільних підручниках з історії для 

7 класу ключових елементів предметної історичної 

компетентності 
2 4 4 

12 

Тема 12. Втілення у шкільних підручниках з історії для 

8 класу ключових елементів предметної історичної 

компетентності 
2 4 4 

13 

Тема 13. Втілення у шкільних підручниках з історії для 

9 класу ключових елементів предметної історичної 

компетентності 
2 4 4 

14 

Тема 14. Втілення у шкільних підручниках з історії для 

10 класу ключових елементів предметної історичної 

компетентності 
2 4 4 

15 

Тема 15. Втілення у шкільних підручниках з історії для 

11 класу ключових елементів предметної історичної 

компетентності 
1 4 4 

 Підсумкова контрольна робота (тест) 1   

 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекцій – 30 год. Семінарських занять – 30 год. Самостійна робота - 60 год. 
 



9. Рекомендована література та джерела: 

Основна:  
1. Баханов К.О. Сучасний шкільний підручник з історії. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 

126 с.  

2. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. (Інтегрований курс). 6 клас. ВСЕСВІТНЯ 

ІСТОРІЯ. 7–9 класи. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7–9 класи. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 10–11 класи. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 10–11 класи. Навчальні програми для закладів загальної середньої 

освіти. – Київ: HREC PRESS, 2022. – 260 с. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/2022/08/15/Navch.progr.2022.WH.HU.6-11.pdf  

3. Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи 

проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ; за заг. ред. О. М. 

Топузова. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 128 с. 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcGw3TG1ZT0NnRU0/view  

4. Жосан О. Е. Шкільна навчальна література: теорія і практика : довідник / О. Е. Жосан. – 

Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; Імекс-ЛТД, 2014. – 156 с.  

5. Модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи // 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-

programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku   

6. Муценко Я. Шкільний підручник з історії: європейське бачення / Я. Муценко // Історія в 

школах України. - 2003. - N6. - С. 39-43. 

7. Пижик А.М., Черевичний Г.С. Методика викладання історії в школі: навчально-

методичні матеріали для студентів історичного факультету. Навчальний посібник. - К.: ДП 

"Інформаційно-аналітичне агентство", 2020. -112 с.  

8. Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. 

Фрейман. - К.: Генеза, 2006. - 328 с 

9. Турченко Ф. Україна – повернення історії. Генеза сучасного підручника / Федір 

Турченко. – К.: Генеза, 2016. – 104 с. 

10. Шкільна історична освіта України: зміст, проблеми, пошуки / Упор. О. А. Удод / 

Інститут історії НАН України; Міністерство освіти і науки України; Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти. – Xарків: Гімназія, 2010. – 144 с. 
 

Додаткова: 

1. Баханов К. Перше покоління українських підручників з історії: проблеми та їх 

розв’язання // Історія в школах України. – 2006. – №3. – С. 15-20. 

2. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія. – 

Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. – 384 с. 

3. Бондарук І. П. Роль підручника історії у розвитку критичного мислення учнів // 

http://ipvid.org.ua/upload/iblock/bbe/bbea6a6c1a36f7c7c9c583c70636285d.pdf 

4. Герман О.І.,Чернікова О.І. Можливості підручника у формуванні ключових 

компетентностей учнів //Історія та правознавство. – 2008. – №5. – С.6-7. 

5. Камбалова Я. Сучасний підручник з історії: система науково-методичних вимог 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15257/1/Kambalova.pdf 

6. Кодлюк Я. П. Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, 

практика: результати науково-дослідної роботи (2008–2013 рр.) / Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – 46 с. 

7. Могорита В. М. Писемне джерело як компонент шкільного підручника з історії 

України / В. М. Могорита // Збірник наукових праць [Херсонського державного 

університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 79(1). - С. 35-39. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_79%281%29__8 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/Navch.progr.2022.WH.HU.6-11.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/Navch.progr.2022.WH.HU.6-11.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcGw3TG1ZT0NnRU0/view
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
http://ipvid.org.ua/upload/iblock/bbe/bbea6a6c1a36f7c7c9c583c70636285d.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15257/1/Kambalova.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_79%281%29__8


8. Мороз П.В. Місце і роль шкільного підручника історії в умовах дослідницького 

навчання 

http://histlab.edukit.kiev.ua/nashi_publicacii/statti/misce_i_rolj_shkiljnogo_pidruchnika_istorii_v_u

movah_doslidnicjkogo_navchannya/ 

9. Олексін Ю.П. Дидактичні і методичні вимоги до сучасного підручника з історії для 

старшокласників // https://www.sworld.com.ua/konfer34/364.pdf  

10. Погонець І.В. Ілюстрування шкільних підручників: історико-педагогічна 

ретроспектива // Український педагогічний журнал . 2016. № 1. 122-134. 

http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/612/61207120075826c95bc0b73202719c3e.pdf 

11. Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С. Компетентнісно орієнтована методика 

навчання історії в основній школі: методичний посібник. – К.: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 

208 с. 

12. Пометун О.І., Гупан Н.М. Підручник як засіб виховання громадянина // Історія в 

школах України. – 2005. – № 4. – С. 19–24.  

13. Смагін І.І. Дидактичний та методичний критерії якісного підручника з історії для 

старшокласників / І. І. Смагін // Проблеми сучасного підручника. - 2014. - Вип. 14. - С. 693-

700.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_80 

14. Старєва А. М. Методика навчання історії: особистісно орієнтований підхід. Навч. 

посібник. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2007. – 332 с. 

15. Томаченко О. В. Українські шкільні підручники 1990–2009 рр. з історії: здобутки і 

проблеми написання // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету, 2012, вип. XXXIV. – С. 134-139. 

http://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/34/tomachenko.pdf 

16. Удод О.А. Нові підходи до підготовки підручників із всесвітньої історії для основної 

та старшої школи в Україні. (Матеріали міжнародного семінару) // Історія в школах України. 

— 2003. — № 6. – С. 3-5. 

17. Удод О. Українська історична дидактика: академічний дискурс (До 80-річчя 

Інституту історії України) / за ред. В. Смолія. - К.: НАН України, Ін-т історії України, 2016. - 

214 с. 

18. Чупрій Л. Історична освіта в Україні як складова державної політики пам’яті // 

https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/chuprii_istorychna.pdf 

19. Шкільна історія очима істориків-науковців: матеріали робочої наради з моніторингу 

шкільних підручників історії України / Упор. Н. Яковенко. – К.: Видавництво імені Олени 

Теліги, 2008. – 128 с. 

20. Яковенко Г.Г. Методика навчання історії: навчально-методичний посібник / Г.Г. 

Яковенко. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2017. – 324 с. 
 

10. Додаткові ресурси: 

1. http://novitukr.history.knu.ua/ - кафедра новітньої історії України 

2. https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ - Електронні версії 

підручників на сайті Інституту модернізації змісту освіти 

3. https://goo.gl/93BNko - перелік підручників та навчально-методичних посібників 

рекомендованих МОН України  

4. www.schoolhistory.at.ua - Історія в школі  

5. www.ukrhist.at.ua - Історія та гуманітарні дисципліни  

6. www.teacherjournal.com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo.html - Учительський Журнал 

он-лайн. Історія та правознавство  

7. www.osvita.ua/school/lessons_summary/history_ukraine - Історія України. Конспекти та 

розробки уроків  

8. www.history.vn.ua - Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії 

http://histlab.edukit.kiev.ua/nashi_publicacii/statti/misce_i_rolj_shkiljnogo_pidruchnika_istorii_v_umovah_doslidnicjkogo_navchannya/
http://histlab.edukit.kiev.ua/nashi_publicacii/statti/misce_i_rolj_shkiljnogo_pidruchnika_istorii_v_umovah_doslidnicjkogo_navchannya/
https://www.sworld.com.ua/konfer34/364.pdf
http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/612/61207120075826c95bc0b73202719c3e.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_80
http://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/34/tomachenko.pdf
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/chuprii_istorychna.pdf
http://novitukr.history.knu.ua/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
https://goo.gl/93BNko
http://www.schoolhistory.at.ua/
http://www.ukrhist.at.ua/
http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo.html
http://www.osvita.ua/school/lessons_summary/history_ukraine/
http://www.history.vn.ua/

