




1. Мета дисципліни – формування у студентів комплексу знань щодо особливостей 

проведення наукових досліджень з історії та організації науково-дослідної роботи учнів на 

уроках історії. 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні етапи розвитку історичної науки в Україні та світі. 

2. Вміти самостійно знаходити та інтерпретувати нову інформацію, працювати з різними 

історичними джерелами. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Організація та проведення науково-дослідної роботи учнями на уроках історії та в 

позаурочний час важлива складова частина формування історичної компетентності.  Під час 

вивчення дисципліни студенти опановують навички роботи із джерелами та їх використання 

в науково-дослідній роботі учнів шкіл; основні елементи методології історика. Студенти 

вивчають основні наукові методи проведення історичних досліджень, особливості 

бібліографічної та джерельної евристики, специфіку наукового стилю та оформлення 

наукової роботи. Дисципліна формує навички організації науково-дослідної роботи вчителя 

сучасної школи та вміння долучити до проведення наукових досліджень з історії України та 

всесвітньої історії учнів різних класів, спрямовує майбутніх вчителів на формування в учнів 

умінь аналізувати й узагальнювати історичний матеріал, оцінювати найважливіші події та 

явища в історії.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – виробити у здобувачів освіти стійкі навички повсякденного 

використання наукового інструментарію в професійній педагогічній діяльності; сформувати 

навички правильної постановки наукових гіпотез, виявлення фактичного змісту історичних 

подій в джерелах, правилах їхньої критики, принципах інтерпретації, реконструкції й 

історичного викладу; сформувати вміння вчити учнів правилам і раціональним принципам 

науково-дослідної роботи у сфері історичної науки; виробити у студентів навички 

самостійного аналізу історичних праць; сформувати навички самостійної організації науково-

дослідної роботи учнів ЗЗСО з історії. 

 

  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 загальнонаукові та специфічно-

історичні поняття, методи та форми 

дослідження 

Лекція  Іспит, набрання не менше 

60% балів 

5% 

1.2 Знати головні напрямки сучасного 

розвитку історичної науки, основні 

теорії та історіографічні концепції  

Лекція  Іспит, набрання не менше 

60% балів 

5% 

1.3 Знати особливості та основні етапи 

організації та проведення науково-

дослідної роботи в ЗЗСО з історії 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота 

(тест), 60% правильних 

відповідей;  

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

20% 

2.1 Вміти визначати різні групи 

історичних джерел та їх критично 

аналізувати 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

на кожному 

семінарському занятті  

10% 

2.2 Вміти обирати методологічний 

інструментарій в залежності від теми 

Семінарське 

заняття  

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

20% 



історичного дослідження на кожному 

семінарському занятті; 

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

2.3 Вміти здійснювати історіографічний і 

джерелознавчий аналіз, розробляти 

структуру наукового дослідження і 

робити аргументовані висновки 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

на кожному 

семінарському занятті 

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

20% 

2.4 Вміти проводити наукове дослідження 

і організовувати науково-дослідну 

роботу учнів з актуальних проблем 

історії. 

Семінарське 

заняття 
Самостійна 

робота 

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

на кожному 

семінарському занятті;  

Презентація, набрання не 

менше 60% балів  

10% 

2.5 Вміти писати різні форми наукових 

робіт і представляти їх у вигляді 

доповідей, повідомлень, презентацій 

Самостійна 

робота 

Презентація, набрання не 

менше 60% балів 

5% 

4.1 Обґрунтовувати власне бачення 

актуальної наукової проблеми на 

уроках 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 1.9.)/ 

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

2. Знати та розуміти основні концепції, теорії та 

етапи розвитку історичної науки, орієнтуватися на її 

сучасні досягнення. 
+ + +       

11. Вміти формувати критичне мислення в учнів.    + + + + + + 

13. Уміти використовувати найбільш ефективні 

методи навчання, виховання і розвитку учнів. 
      +  + 

14. Вміти вести науково-методичну роботу, 

застосовувати дослідно-експериментальні форми 

педагогічної діяльності  
+   + + + +   

23. Організовувати співпрацю учнів і вихованців та 

ефективно працювати в команді (педагогічному 

колективі освітнього закладу, інших професійних 

об’єднаннях).  

      +   

27. Аналізувати соціально та особистісно значущі 

світоглядні проблеми, приймати рішення на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів. 
        + 

30.1 Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в навчальному процесі. 
      + +  

31.1 Організовувати науково-дослідну роботу учнів з 

актуальних проблем історії. 
   + + + +   



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 (презентація): РН2.4, РН2.5 — 10 балів/6 балів*. 

3. 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 – РН1.1, РН 1.2, РН 1.3, РН 2.2, РН 2.3 

знання загальнонаукових та специфічно-історичних понять, методів та форм дослідження,  

головних напрямків сучасного розвитку історичної науки, основних теорій та 

історіографічних концепцій, особливостей та основних етапів організації та проведення 

науково-дослідної роботи в ЗЗСО з історії, вміння обирати методологічний інструментарій в 

залежності від теми історичного дослідження, здійснювати історіографічний і 

джерелознавчий аналіз, розробляти структуру наукового дослідження і робити аргументовані 

висновки 

- 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 

(презентація) 

 

Підсумкова 

контрольна робота 

(тест) 

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 
Залікові 

бали 

Набрана 

кількість балів 

(7 занять) 

Залікові бали Набрана кількість 

балів 

(7 занять) 

40 82-84 31 65-66 

39 79-81 30 63-64 

38 77-78 29 61-62 

37 75-76 28 59-60 

36 73-74 27 57-58 

34 71-72 26 55-56 

33 69-70 25 53-54 

32 67-68 24 50-52 
Менше 50 балів набраних за роботу на семінарських заняттях не зараховуються 

оскільки становлять менше 60% і в залікові бали не переводяться 
 

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 опрацювання здійснюється під час підсумкової контрольної 

роботи, іспиту, у формі представлення презентації на останньому семінарському занятті.  
 

Самостійна робота підготовка презентації (від 0 до 10 балів). 
Презентація це представлення результатів самостійної роботи студента з опрацювання 

обраної чи запропонованої ним теми. Мета презентації – формування вміння 

використовувати візуальні джерела та візуальні образи на уроках історії і представляти 

результати проведених досліджень у вигляді презентацій. 

Студент пропонує власну тему презентації пов’язану з проведенням історичного 

дослідження. 
 

Вимоги до презентації:  

- обсяг 8-10 слайдів; 

- формулювання мети презентації за результатами власних досліджень; 

- логічна подача матеріалів, які розкривають тему; 

- самостійність у викладі матеріалу; 

- широке використання візуальних матеріалів, лаконічна інформативність тексту; 

- визначений термін виконання – до 1 травня;   

- надсилати на електронну на адресу savchenko1917@gmail.com  

Оцінювання презентації Бали  

Визначення мети і втілення її у презентації до 2 балів 

Виклад основного матеріалу, логічно структурована інформація до 2 балів 

Зміст і відповідність темі текстової інформації та візуальних матеріалів  до 4 балів 

Візуальна привабливість презентації до 2 балів 



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.  

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: 10 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання          – 1 бал;  

б) невірна відповідь, відсутність відповіді – 0 балів. 

Менше 6 балів не зараховуються оскільки становлять менше 60%.  

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту 

Екзаменаційний білет з дисципліни «Візуальна історія» 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.  Основні особливості та характерні риси 
наукової праці  

4  2 

2 
Тема 2. Вибір теми і предметного поля науково-
дослідної роботи 

2  6 

3 Тема 3. Опрацювання фахової літератури 2  8 

4 
Тема 4. Практика формування та опрацювання 
джерельної бази дослідження 

2 2 6 

5 

Тема 5. Сучасні методи науково-історичних 
досліджень і їх використання під час формування 
історичної предметної компетентності  

2 2 4 

6 
Тема 6. Текстові моделі представлення науково-
дослідної роботи 

4 2 10 

7 
Тема 7. Правила написання тексту науково-
дослідної роботи 

2 2 8 

8 
Тема 8. Вимоги до представлення науково-дослідної 
ї роботи та її компоненти 

2 2 8 

9 
Тема 9. Підготовка вступної частини і висновків 
науково-дослідної роботи 

4 2 10 

10 
Тема 10. Порядок апробації результатів 
дослідження та їх захист 

1 2 8 

 Підсумкова контрольна робота (тест) 1   

 Індивідуальне творче завдання (презентація)   10 

 ВСЬОГО 26 14 80 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год.  
Семінарських занять – 14 год.  
Самостійна робота - 80 год. 
9. Рекомендована література та джерела: 

Основна:  
1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 

2. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності /Леонід Зашкільняк. – Л.: 

Львівський національний університет імені Ів. Франка, 1999. – 227 с. 

3. Історичне джерелознавство: підруч. для студентів ВНЗ / авт. кол. Калакура Я.С., 

Войцехівська І.Н., Корольов Б.І., Коцур В.П., Палієнко М.Г. та ін. – К.: Либідь, 2017. – 510 с.  

4. Калакура Я. С. Українознавче дослідження: теорія та методологія: [наук.-метод. посіб.] / 

Ярослав Калакура ; Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії. - К. ; Т. : Джура, 2012. - 291 с. 

5. Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій /Я.С. Калакура. – К.: Генеза, 

2004. – 496 с. 

6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч.посібник / 

О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 

7. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. 

Навчальний посібник / - Львів,  2002.- 128 c. 



8. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 

2010. –  352 с. 

9. Павленко С.Ф. Візуальні джерела в сучасних історичних студіях: проблеми дослідження 

та інтерпретації / С. Ф. Павленко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні 

науки. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 95–99. 

10. Рабенчук О. До питання про візуальне як джерело історичних досліджень // Україна 

ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. Статей. – К., 2012. – Вип. 17. – С. 29-39. 

 

Додаткова: 

1.  Бондаренко Г.В. Теорія і методологія історії: поняття і категорії історичного пізнання: 

слов.-довід. / Г. В. Бондаренко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Центр дослідів 

Волині при СНУ ім. Лесі Українки, Каф. документознавства і музейн. справи. - Луцьк : 

Надстир'я, 2015. - 90 с. 

2. Ковалевська О. Візуальні дослідження та іконографія: проблема розмежування об’єкта, 

методу та понятійнокатегоріального апарату // Спеціальні історичні дисципліни. – 2013. – № 

22. – С. 296 – 304. 

3. Комаров Ю. Як зробити карикатуру промовистим джерелом на уроці: методичні 

рекомендації й практичні поради. // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та 

методика навчання. - 2011. -№ 11. - С.33-42. 

4. Науково-дослідна робота студентів і методологія педагогічних досліджень: навч. 

посібник / уклад. Т. Д. Федірчик, А. А. Предик ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія 

Федьковича. - Чернівці : Рута, 2004. - 71 с. 

5. Стельмах С. П. Методологія історії / Сергій Петрович Стельмах // Енциклопедія історії 

України. – Т.6. – К.: Наукова думка, 2009. – С. 621-627. 

6. Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: монографія / Фурман Анатолій 

Васильович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 377 с. 

7. Чорномаз Б.Д. Методологія історії: навч. посіб. / Богдан Чорномаз. - Київ : Талком, 

2019. - 136 с 

 

10. Додаткові ресурси: 

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

http://resource.history.org.ua – Інститут історії України НАН України 

https://www.historyua.com – сайт журналу «Історія в школі» 

 

http://novitukr.history.knu.ua/
http://resource.history.org.ua/
https://www.historyua.com/

