




1. Мета дисципліни – сформувати у студентів знання стосовно тенденцій розвитку змісту 

шкільної історичної освіти, розуміння методів в Україні, країнах світу та  засобів формування 

світогляду учнів засобами історичних дисциплін у сучасних європейських та американських 

школах. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Володіти знаннями з історії України, всесвітньої історії. 

2. Вміти застосовувати набуті знання з метою аналізу трансформаційних суспільних 

процесів в освітньому процесі в країнах світу 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, аналізу, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна спрямована на вивчення шкільної історичної освіти в Україні та світі в 

умовах соціально-політичної модернізації та глобалізації світу; відслідковувати процеси 

формування світоглядних основ історичної шкільної освіти в регіональних масштабах. 

Розумітися на особливостях становлення шкільної системи, особливостей навчального 

процесу та специфіці вивчення історії в інших країнах з метою розширення світогляду 

студентів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): розумітися на регіональних та національних особливостях 

розвитку шкільної освіти кінця ХХ – початку ХХІ століття; опанування студентами знань з 

розвитку шкільної освіти в Україні та світі, дослідити та проаналізувати еволюцію 

світоглядних орієнтирів історичної освіти в Україні, країнах Європи, США  та Сходу з метою 

подальших удосконалень діяльності та покращення викладання історії в навчальних закладах; 

навчитися систематизувати, узагальнювати і використовувати потрібну інформацію щодо 

розвитку шкільної освіти в світі на практиці.  

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 

підсумко-

вій оцінці 

з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Знати глобальні, регіональні та 

національні особливості розвитку 

шкільної освіти в країнах світу у 

ХХ – на початку ХХІ століття 

лекція, семінарське 

заняття,  

самостійна робота 

усне опитування, 

індивідуальне 

завдання, іспит 

20% 

1.2 Знати тенденції розвитку змісту 

шкільної історичної освіти в 

країнах Європи 

лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

усне опитування, 

індивідуальне 

завдання 

7% 

1.3 Знати соціально-політичний 

контекст модернізації змісту 

шкільної освіти у США 

лекція, семінарське 

заняття,    

самостійна робота 

усне опитування 

 

5% 

1.4 Знати тенденції розвитку змісту 

шкільної історичної освіти в 

країнах Сходу 

лекція,  самостійна 

робота 

усне опитування, 

індивідуальне 

завдання 

7% 

1.5 Знати тенденції розвитку змісту 

шкільної історичної освіти в 

Україні кінця ХХ- початку ХХІ ст. 

лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

усне опитування, 

індивідуальне 

завдання, 

іспит 

20% 



2.1 Вміти аналізувати процес 

формування світоглядних основ  

історичної шкільної освіти в 

Україні  

лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

усне опитування, 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 

11% 

2.2 Вміти визначати характерні 

особливості розвитку шкільної 

історичної освіти в країнах Європи  

лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

усне опитування 
контрольна 

робота з тем  

ЗМ2 

11% 

2.3.  Вміти пояснити своєрідність 

розвитку шкільної освіти в США  

лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

усне опитування 5% 

3.1 Формувати комунікаційну 

стратегію з дотриманням етичних 

норм зі всіма учасниками 

освітнього процесу  

лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота  

усне опитування, 

індивідуальне 

завдання  

 

7% 

4.1 Самостійно систематизувати 

узагальнювати і використовувати  

потрібну інформацію щодо 

розвитку шкільної освіти в світі на 

практиці 

лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

усне опитування, 

індивідуальне 

завдання 

7% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  

навчання  

 

 

 

 

 

Результати навчання дисципліни  (ОК 39.) 

Програмні результати навчання  
1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1 2.2. 2.3. 3.1 4.1 

5.Знати методичні засади методики навчання 

історії, критерії відбору, принципи 

структурування навчальних курсів в основній 

(базовій) та професійній освіті 

+   +       

6.Знати норми, критерії оцінювання знань, 

умінь учнів та отримання від них зворотного 

зв’язку 

  +        

7.Знати сучасні інтерактивні методи навчання 

учнів; форми організації навчання та специфіку 

застосування новітніх освітніх технологій в 

основній (базовій) та професійній освіті 

 +        + 

11.Вміти формувати критичне мислення в учнів       + +   

15.Вміти характеризувати об’єктивно та 

неупереджено історичні події та постаті різних 

історичних періодів 

    +      

16.Уміти переносити систему наукових 

історичних знань у площину навчального 

предмета історії, чітко і логічно розкривати 

основні теорії та етапи розвитку історичної 

науки 

     +   +  



7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 
- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота 1: РН 2.2 – 4 бали  /2 бали.* 

Контрольна робота 2: РН 2.1 – 6 балів  / 4 бали*. 

2. Самостійна робота 1: РН 1.1, 1.3, 1.5, 3.1, 4.1 – 10 балів / 6 бали*. 

 Самостійна робота 2: РН 1.1., 1.2, 1.4, 3.1, 4.1 – 10 балів / 6 бали*. 

3. Робота під час семінарських занять 1 ЗМ: РН 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 – 16 балів / 9 

балів*. 

Робота під час семінарських занять 2 ЗМ: РН 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 4.1 – 14 балів / 9 балів*. 

підсумкове оцінювання: 

Іспит: РН 1.1, 1.5 – 40 балів / 24 бали*  
* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю. 

- форма оцінювання – іспит; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

Оцінюються такі результати навчання студента, як знання методичних засад методики 

навчання історії, критерії відбору, принципи структурування навчальних курсів в основній 

(базовій) та професійній освіті; вміння характеризувати об’єктивно та неупереджено 

історичні події, що вплинули на трансформацію змісту шкільної історичної освіти в країнах 

світу та в Україні; уміння переносити систему наукових історичних знань у площину 

навчального предмета історії, чітко й логічно розкривати основні теорії та етапи розвитку 

історичної науки. 

- форма проведення іспиту – письмова, види завдань – завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається складеним 

– 24 бали. 

Необхідна умова допуску до іспиту: студент не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 

мінімум допуску до іспиту 36 балів. 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів (бали, отримані за модульні контрольні роботи; бали, отримані за 

самостійну роботу (індивідуальні завдання); бали отримані під час усних опитувань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем 

рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 

1 (ЗМ1) входять теми 1-8, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 9-15. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання 

(контрольні роботи , усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання (іспит). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (іспит) – максимум 40 балів). 
Змістовий модуль 1 

Тенденції розвитку змісту шкільної 

історичної освіти в Україні та країнах 

Європи, Америки та Азії 

Змістовий модуль 2 

Формування світогляду учнів засобами 

історичних дисциплін у сучасних 

українських, європейських та 

американських школах 

 

Іспит 

30 балів (максимум) 30 балів (максимум)  

40 

балів 
(макси-

мум) 

Самостійна 

робота 

(індивідуальне 

завдання) 

Семінари Модульний 

контроль 

 

Самостійна 

робота 

(індивідуальне 

завдання) 

Семінари 

 

Модульний 

контроль 

10 

(максимум) 

16 

(максимум) 

4 

(максимум) 

10 

(максимум) 

14 

(максимум) 

6 

(максимум) 



Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість отримати від 0,5  до 

2 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     0,5 бала; 

 логіка викладення       0,5 бала; 

 використання основної і додаткової літератури   0,5 бала; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  0,5 бала. 
 

Індивідуальне завдання студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного 

Змістового модулю, зокрема Індивідуальне завдання 1(друга декада березня) і Індивідуальне 

завдання  2 (остання декада травня). Оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. Критеріями 

оцінки самостійної роботи студента є:  

• робота структурована, логічна, виклад матеріалу послідовний              2 бали; 

• висновки самостійні та відповідають темі                2 бали; 

• виклад матеріалу відповідно до сформованих завдань                                      2 бали; 

• виклад матеріалу аргументований та обґрунтований                                         2 бали;  

• опрацьований матеріал розкриває поставлену мету                                           2 бали. 
 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю  2 проводяться 

контрольні роботи. Кожна контрольна робота має по 2 питання, на які студент повинен дати 

розгорнуті відповіді. Контрольна робота 1 (перша декада березня) і Контрольна робота 2 

(друга декада травня). Питання Контрольної роботи 1 (КР1) оцінюються 2 бали кожне. 

Питання Контрольної роботи (КР2) 2 оцінюються по 3 бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (п. 7) 

від 31 серпня 2018 року. 

Екзаменаційний білет містить два завдання кожне з яких оцінюється в 20 балів 

Критеріями оцінювання відповіді є: 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

4-6 

Відповідь має значні помилки, або відсутня 1-3 
 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



Тематичний план лекцій і семінарських занять. 8. Структура навчальної дисципліни. 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 
Розділ 1. Тенденції розвитку змісту шкільної історичної освіти в країнах Європи, 

Америки та Азії 

1. Тема 1. Вступ. Історіографія проблеми 2 2 2 

2. 

Тема 2. Глобальні, регіональні та національні 

особливості розвитку шкільної освіти в країнах 

ЄС кінця ХХ – початку ХХІ століття 

2 2  2 

3. 
Тема 3. Тенденції розвитку змісту шкільної 

історичної освіти в країнах Європи 
2 2 4 

4. 
Тема 4.Соціально-політичний контекст модернізації 

змісту шкільної історичної освіти в Амертиці 
2 2 2 

5. 
Тема 5. Тенденції розвитку змісту шкільної 

історичної освіти в США 
2 2 4 

6. 
Тема 6. Тенденції розвитку змісту шкільної 

історичної освіти в Україні 
2           2 4 

7. 
Тема 7. Тенденції розвитку змісту шкільної 

історичної освіти в країнах Азії 
2 2 4 

8. 
Тема 8. Світоглядний потенціал громадянської освіти 

в європейському та американському шкільництві 
1 2 2 

9. Індивідуальне завдання з тем ЗМ1 - - 6 

10. Контрольна робота з тем ЗМ1 1  - 

Розділ 2. Формування світогляду учнів засобами історичних дисциплін у сучасних 

українських, європейських та американських школах 

11. 

Тема 9. Світоглядний потенціал шкільної 

громадянської освіти у Чеській та Словацькій 

республіках 

2 2 4 

12. 
Тема 10. Гуманістичний потенціал історико-

географічної освіти ушколах Європи та Амерники 
2 2 2 

13. 

Тема 11. Формування світогляду учнів середніх 

загальноосвітніх шкіл засобами іноземних мов 

у країнах Європи 

2 2 4 
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Тема 12. Формування світогляду учнів середніх 

загальноосвітніх шкіл засобами іноземних мов 

у країнах США 

2 2 4 

15. 
Тема 13. Світоглядний потенціал шкільної 

іншомовної освіти в Польщі 
2 2 4 

16. 
Тема 14. Світоглядні основи змісту релігієзнавства у 

шкільній освіті Америки та Азії 
2 2 4 

17. 
Тема 15. Світоглядний потенціал шкільної історичної 

освіти в Україні 
1 2 2 

18. Індивідуальне завдання з тем ЗМ2 - - 6 

19.  Контрольна робота з тем ЗМ2 1  - 

 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг  120  год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. Семінари – 30 год. Самостійна робота –  60  год. 
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