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Мэта і задачы вывучэння дысцыпліны  
   
 Мэта вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Методыка выкладання 
гісторыі” –  забяспечыць авалоданне будучымі выкладчыкамі тэарэтычнымі 
асновамі сучаснай методыкі выкладання гісторыі і выпрацоўку ў іх уменняў і 
навыкаў адбіраць і выкарыстоўваць у практычнай дзейнасці прыёмы, сродкі і 
тэхналогіі, якія забяспечваюць эфектыўнае навучання гісторыі ў 
агульнаадукацыйнай школе 
Дадзеная мэта вырашаецца праз рэалізацыю наступных задач: 

1.  Засваенне студэнтамі асаблівасцей методыкі выкладання гісторыі як 
навукі і асноўных этапаў яе станаўлення і развіцця як ў нашай краіне, так і за 
яе межамі. 

2. Знаёмства з нарматыўна-прававым і навукова-метадычным 
забеспячэннем вучэбнага прадмета “Сусветная гісторыя. Гісторыя Беларусі”, 
мэтамі і задачамі яго вывучэння ў школе, навукова-метадычнымі 
прынцыпамі адбору зместу гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь,  
структурай вывучэння гісторыі ў V–ХІ класах агульнаадукацыйнай школы і 
яе зместам.   

3. Авалоданне ведамі аб заканамернасцях працэсу навучання гісторыі, 
асаблівасцях структуры гістарычных ведаў і ўзаемазвязанай дзейнасці 
настаўніка і вучняў, якая забяспечвае трывалае засваенне вучнямі 
гістарычнымі ўяўленнямі, паняццямі, заканамернасцямі грамадскага развіцця 
і авалоданне дзейнасным кампанентам гістарычнай адукацыі. 

4. Знаёмства з методыкай аналізу развіваючага і выхаваўчага 
патэнцыялу школьных курсаў гісторыі, вызначэнне аптымальных 
метадычных шляхоў яго рэалізацыі  ў працэсе навучання прадмету і аналіза 
фактаў сучаснага грамадска-палітычнага жыцця.  

5. Авалоданне першапачатковымі ўменнямі мадэліравання працэсу 
навучання гісторыі і канструявання найбольш эфектыўных арганізацыйных 
форм і тэхналогій навучання, якія забяспечаюць прадуктыўную дзейнасць 
школьнікаў па авалоданні гістарычнымі ведамі і іх выкарыстанні ў якасці 
інструмента пазнання фактаў грамадскага жыцця мінулага і сучаснасці. 

6. Знаёмства з асаблівасцямі методыкі арганізацыі факультатыўных 
заняткаў, заняткаў па інтарэсах і пазакласнай работы па гісторыі, іх задачамі, 
прынцыпамі і асноўнымі формамі арганізацыі, са структурай дзейнасці 
настаўніка гісторыі, яго творчай лабараторыяй па даследаванні, пошуку і 
канструяванні найбольш аптымальных шляхоў арганізацыі навучання 
гісторыі ў школе. 

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны павінна забяспечыць фарміраванне ў 
студэнтаў наступных акадэмічных, сацыяльна-асобасных і прафесійных 
кампетэнцый. 

1. Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый: 
Студэнт павінен: 
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- АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 
вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 

- АК-2. Валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання. 
- АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 
- АК-4. Умець працаваць самастойна. 
- АК-5. Быць здольным спараджаць новыя ідэі (валодаць 

крэатыўнасцю). 
- АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні 

праблем. 
- АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных прылад, 

упраўленнем інфармацыяй і працай з кампутарам. 
- АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 
- АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 
2. Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый: 
Студэнт павінен: 
- САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 
- САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 
- САК-6. Умець працаваць у камандзе. 
3. Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый: 
Студэнт павінен быць здольны: 
- ПК-1. Кіраваць вучэбна-пазнавальнай і вучэбна-даследчай дзейнасцю 

навучэнцаў. 
- ПК-2. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі 

навучання. 
- ПК-3. Арганізоўваць і праводзіць навучальныя заняткі розных відаў і 

формаў. 
- ПК-4. Арганізоўваць самастойную працу навучэнцаў. 
- ПК-17. Ажыццяўляць прафесійную самаадукацыю і самавыхаванне з 

мэтай удасканалення прафесійнай дзейнасці. 
У выніку вывучэння вучэбнай  дысцыпліны студэнт павінен: 
ведаць 

• тэарэтыка-метадалагічныя асновы методыкі выкладання гісторыі, мэту 
і задачы навучання прадмету ў школе;  

• навучальныя, развіваючыя і выхаваўчыя магчымасці зместу сучаснай 
школьнай гістарычнай адукацыі 
умець: 

• вызначаць аптымальныя мэты і задачы вывучэння асноўных 
кампанентаў зместу школьнай гістарычнай адукацыі; 
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• адбіраць і выкарыстоўваць адэкватныя мэтам, зместу вучэбнага 
матэрыялу і пазнавальным магчымасцям вучняў метады, прыёмы і 
сродкі навучання прадмету, розныя формы і тэхналогіі арганізацыі 
адукацыйнага працэсу;  

• выкарыстоўваць метады аналізу перадавога педагагічнага вопыту для 
ўдасканалення адукацыйнага працэсу і асабістага педагагічнага 
майстэрства. 
валодаць:  

• асноўнымі метадамі, прыёмамі, сродкамі, формамі і тэхналогіямі 
навучання гісторыі;  

• крыніцамі канструявання зместу школьнай гістарычнай адукацыі і 
асаблівасцямі іх рэалізацыі ў працэсе навучання прадмету. 

 Асноўнымі метадамі (тэхналогіямі) навучання, якія адэкватна адказваюць  
мэтам вывучэння дадзенай вучэбнай дысцыпліны, з’яўляюцца: праблемнае 
навучанне (праблемнае выкладанне, часткова-пошукавы і даследчыцкі 
метады); тэхналогія навучання як вучэбнага даследаванне; камунікатыўныя 
тэхналогіі, якія заснаваны на актыўных формах і метадах навучання. 
 На вывучэнне вучэбнай дысцыпліны адведзена 184 гадзіна, з іх 84 гадзіны 
– аўдыторныя заняткі. Прыкладнае размеркаванне аўдыторных гадзін па 
відах заняткаў: 46 гадзін - лекцыі, 30 гадзін – семінары, 8 гадзін – КСР, 64 
самастойная (пазааўдыторная) работа.  

 
ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
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Методыка выкладання 
гісторыі  5 семестр 

5    34  16  -  14 -  4 24 залік  

Раздзел 1.  Методыка 
навучання гісторыі як 
педагагічная навука 

5  10  6   -  2 -  2 8    

Раздел 2.  Задачы і змест 5  6  2  -  4  - 2  8    

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



навучання гісторыі ў 
школе. 
Раздзел 3. 
 Працэс фарміравання 
гістарычных ведаў. 

5  16  8   - 8  -  8    

Методыка выкладання 
гісторыі 6 семестр 

6  50 30  20   40 экза 
мен 

Раздзел 4.  Рэалізацыя 
дзейнаснага падыходу ў 
працэсе навучання 
гісторыі 

6  6 4 -  2 -   10  

Раздел 5. Прыемы 
і сродкі ўзаемадзеення 
настаўніка і вучняў у 
працэссе навучання 
гісторыі 
 

6  18 12 -  6    14  

Раздзел 6. Формы 
арганізацыі навучання 
гісторыі 

6   12 -  18  4 12  

Раздзел 7.Пазакласная 
работа па гісторыі. 
Настаўнік гісторыі. 

6  2 2 -  - -   4  

Усяго гадзін  184 84 46  30  8 64  
 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

Раздзел І. МЕТОДЫКА НАВУЧАННЯ ГІСТОРЫІ ЯК ПЕДАГАГІЧНАЯ 
НАВУКА 
 
Тэма 1.1. Прадмет і задачы методыкі выкладання гісторыі 
 Методыка выкладання гісторыі як навука і як педагагічная дысцыпліна. 
Прадмет методыкі выкладання гісторыі. Асноўныя кампаненты працэсу 
навучання гісторыі. Узаемасувязь паміж імі. Месца методыкі выкладання ў 
сістэме педагагічных навук. Яе сувязь з іншымі навукамі. Методыка і 
тэхналогія навучання. Агульнае і асаблівае. Сувязь методыкі навучання 
гісторыі з іншымі навукамі. Метады даследавання працэсу навучання 
гісторыі. Асноўная літаратура. 
Тэма 1.2. Станаўленне і развіццё  школьнай гістарычнай адукацыі  
і методыкі выкладання гісторыі ў дасавецкі час 
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 Узнікненне і станаўленне школьнай гістарычнай адукацыі на 
ўсходнеславянскіх землях. Фактары, якія вызначаюць  станаўленне методыкі 
як навукі. Асноўныя напрамкі развіцця гісторыка-метадычнай думкі ў 
дарэвалюцыйнай Расіі ў ХІХ ст. Афармленне методыкі выкладання гісторыі ў 
пачатку ХХ стагоддзя як самастойнай галіны педагагічнай навукі. 
Тэма 1.3. Развіццё школьнай гістарычнай адукацыіі методыкі выкладання 
гісторыі ў СССР 
 Замена гісторыі у школе у 20-я гады ХХ стагоддзя палітграматай і гра-
мадазнаўствам. Аднаўленне самастойнага курса гісторыі ў савецкай школе ў 
30-я гады. Пастанаўленні ЦК КПСС і савецкага ўрада па пытаннях школьнага 
выкладання гісторыі 1934, 1959 і 1965 гадоў. Стварэнне сістэмы стабільных 
падручнікаў па гісторыі ў канцы 40-х гадоў і іх далейшае ўдасканаленне ў 50-
я — сярэдзіне 60-х гадоў. Навуковая распрацоўка праблем зместу методыкі 
выкладання, выхоўваючага і развіваючага навучання гісторыі ў канцы 60-х— 
пач. 90-х гадоў  ХХ стагоддзя. Прычыны крызісу ў выкладанні гісторыі 
другой паловы 80-х – пачатку 90-х гадоў. Пошукі шляхоў яго пераадолення. 
Тэма 1.4. Станаўленне нацыянальнай сістэмы школьнай гістарычнай 
адукацыі ў Беларусі 
 Вытокі станаўлення гістарычнай адукацыі ў Беларусі. Вывучэнне 
гісторыі Беларусі ў школе ў 20-я-30-я гады ХХ ст. Стан вывучэння гісторыі 
БССР і развіццё методыкі яе выкладаня ў 60-я-80-я гады. Станаўленне 
нацыянальнай сістэмы гістарычнай адукацыі ў Беларусі. Канцэпцыя 
школьнай гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Стварэнне 
школьных праграм, вучэбных дапаможнікаў і падручнікаў для школ. Поспехі 
і недахопы на шляху іх вырашэння. 
 Тэма 1.5 Стан сучаснай гістарычнай адукацыі за мяжой.  
 Мэты і задачы вывучэння гісторыі ў школе. Асаблівасці паслядоўнасці 
вывучэння гісторыі і метадалагічных прынцыпаў адбору зместу гістарычнай 
адукацыі ў розных краінах свету.  Сучасны стан развіцця дыдактыкі гісторыі 
ў розных еўрапейскіх краінах і ЗША. Інавацыйныя тэхналогіі выкладання 
гісторыі ў школе і іх выкарыстанне ў розных краінах свету. 
 

Раздзел ІІ. ЗАДАЧЫ І ЗМЕСТ НАВУЧАННЯ ГІСТОРЫІ Ў ШКОЛЕ 
Тэма 2.1. Мэты, задачы  і структура гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы 
Беларусь 
 Комплексны характар мэт навучання гісторыі: фарміраванне ў вучняў 
трывалых і глыбокіх ведаў аб развіцці грамадства і творчага мыслення; развіццё 
пазнавальнай самастойнасці пры вывучэнні гісторыі; выхаванне 
высокамаральнага чалавека-грамадзяніна, патрыёта сваёй Бацькаўшчыны. 
  Уплыў мэт навучання на змест і структуру гістарычнай адукацыі, на 
складанне школьных праграм і арганізацыю навучання. Мэты навучання і задачы 
вывучэння асобных раздзелаў і тэм. Таксанамія мэт навучання гісторыі. Узаема-
сувязь мэтанакіраванасці і выніковасці ў навучанні гісторыі. 
 Гісторыя як прадмет школьнага навучання. Сучасная структура 
школьнай гістарычнай адукацыі.Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Сусветная 
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гісторыя. Гісторыя Беларусі”, Дзяржаўны стандарт гістарычнай адукацыі і 
праграмы па гісторыі. Навуковыя асновы, метадалагічныя і 
агульнадыдактычныя прынцыпы пабудовы гістарычнай адукацыі. Асноўныя 
кампаненты і структура дзеючых школьных праграм па гісторыі. 
 Планаванне навучання гісторыі ў школе. Тэхналогія складання тэма-
тычнага і каляндарна-тэматычнага плана. Вучэбны – метадычны комплекс па 
гісторыі, яго склад і змест. 
Тэма 2.2. Агульная характарыстыка зместу і асаблівасцей выкладання  
асобных курсаў гісторыі ў школе 
 Пабудова і задачы вывучэння “Гісторыі старажытнага свету”. Склад 
вучэбна-метадычнага комплексу па гісторыі старажытнага свету і яго 
характарыстыка. Фарміраванне спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. 
Месца абагульняючых урокаў у фарміраванні агульных паняццяў. 
Асаблівасці методыкі выкладання гісторыі старажытнага свету. Пабудова і 
задачы вывучэння “Гісторыі сярэдніх вякоў”. Структура, храналагічныя рамкі і 
перыядызацыя курса. Асноўныя паняцці і вядучыя ідэі курса гісторыі сярэдніх 
вякоў, асаблівасці методыкі іх фарміравання ў 6-7 класах агульнаадукацыйнай 
школы. Асноўныя спосабы вучэбна-пазнавальнай дзейнасці і магчымасці іх 
фарміравання ў курсе гісторыі сярэдніх вякоў. Пабудова і  задачы вывучэння 
“Сусветнай гісторыі новага часу”. Пабудова і задачы вывучэння “Сусветная 
гісторыі навейшага часу”. Міжпрадметныя і ўнутрыпрадметныя сувязі пры 
вывучэнні гісторыі навейшага часу. 
 Пабудова і задачы вывучэння “Гісторыі Беларусі” ў 6-11 класах 
сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. Храналагічныя рамкі і перыядызацыя 
курса. Структура яго пабудовы па гадах навучання. Асноўныя ідэі і закана-
мернасці курса гісторыі Беларусі. Разгляд айчыннай гісторыі ў кантэксце еў-
рапейскай і сусветнай гісторыі. Міжпрадметныя і ўнутрыпрадметныя сувязі ў 
навучанні гісторыі Беларусі. Развіццё ўменняў вучняў выяўляць асноўныя 
заканамернасці айчыннай гісторыі, параўноўваць падзеі і факты з гісторыі 
Беларусі з фактамі сусветнай гісторыі, разглядаць і аналізаваць іх у кантэксце 
еўрапейскай і сусветнай гісторыі. 
 
РАЗДЗЕЛ ІІІ. ПРАЦЭС  ФАРМІРАВАННЯ ГІСТАРЫЧНЫХ ВЕДАЎ 
Тэма 3.1. Структура гістарычных ведаў школьнікаў, характарыстыка яе 
асноўных кампанентаў 
 Роля гістарычных ведаў у фарміраванні светапогляду вучняў і 
ажыццяўленні адукацыйна-выхаваўчых і развіваючых задач навучання 
гісторыі. Структура і функцыі гістарычных ведаў. Роля фактаў у навучанні 
гісторыі. Віды гістарычных фактаў. Узаемасувязь падзей і з’яў у гісторыі. 
Суадносіны канкрэтных фактаў і абагульненняў у працэсе навучання 
гісторыі. Асноўныя кампаненты вучэбнага гістарычнага матэрыялу. 
Дзейнасны кампанент зместу гістарычнай адукацыі, яго роля ў рэалізацыі 
развіццевых магчымасцей школьных курсаў гісторыі. 
Тэма 3.2. Методыка фарміравання гістарычных уяўленняў 
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 Віды гістарычных уяўленняў. Іх месца ў працэсе фарміравання 
гістарычных ведаў. Раскрыццё метадычных шляхоў фарміравання 
гістарычных уяўленняў у метадычнай літаратуры. Шляхі і сродкі 
фарміравання ўяўленняў аб фактах мінулага. Методыка фарміравання 
ўяўленняў аб гістарычным часе і прасторы. Храналогія на ўроку гісторыі. 
Методыка работы з гістарычнай картай. 

Тэма 3.3. Метадычныя прыёмы і сродкі фарміравання гістарычных 
паняццяў 

 Гістарычныя паняцці – найважнейшы кампанент у структуры 
гістарычных ведаў. Класіфікацыя гістарычных паняццяў: па ступені 
абагульнення гістарычных з’яў, і па асаблівасцях зместу. Лагічныя шляхі 
фарміравання паняццяў. Метадычныя ўмовы павышэння эфектыўнасці 
фарміравання гістарычных паняццяў. Выпрацоўка ўменняў аперыраваць 
гістарычнымі паняццямі. 
Тэма 3.4. Методыка раскрыцця гістарычных заканамернасцей і рэалізацыі 
міжпрадметных сувязей ў навучанні гісторыі 
 Аб’ектыўныя гістарычныя сувязі і заканамернасці грамадскага развіцця 
– найважнейшы кампанент школьнай гістарычнай адукацыі. Віды гіста-
рычных сувязей: лакальныя, часавыя, прычынна-выніковыя. Паняцце аб 
заканамернасцях у гістарычным развіцці. Метадычная навука аб месцы, часе, 
ступені і глыбіні раскрыцця заканамернасцей у школьных курсах гісторыі. 
Роля міжпрадметных і ўнутрыкурсавых сувязей ў навучанні гісторыі ў 
засваенні светапоглядных ідэй. Метадычныя прыёмы і сродкі ажыццяўлення 
міжпрадметных і ўнутрыкурсавых сувязей. Залежнасць выкарыстання 
прыёмаў і сродкаў ажыццяўлення міжпрадметных сувязей ад 
падрыхтаванасці класа, задач іх усталявання і зместу. 
Тэма 3.5. Выхаванне школьнікаў у працэсе навучання гісторыі 
 Магчымасці школьных курсаў гісторыі для маральнага, патрыятычнага, 
інтэрнацыянальнага, экалагічнага і эстэтычнага выхавання школьнікаў. 
Метадычныя шляхі рэалізацыі выхаваўчых задач курсаў гісторыі ў працэсе 
навучання. Выхаванне інтарэсу да вывучэння гісторыі. Фарміраванне гуманіс-
тычнага светапогляду школьнікаў. 
 
РАЗДЗЕЛ 4. РЭАЛІЗАЦЫЯ ДЗЕЙНАСНАГА ПАДЫХОДУ Ў ПРАЦЭСЕ 
НАВУЧАННЯ ГІСТОРЫІ 
 
Тэма 4.1. Дзейнасны падыход у навучанні гісторыі. Паняцце і структура 
вучэбнай дзейнасці  
 Ідэі асобасна-дзейнаснага падыходу ў працах Л.С. Выгоцкага, С.Л. 
Рубінштэйна, А.М.Лявонцьева. Асноўныя палажэнні тэорыі вучэбнай 
дзейнасці Д.Б. Эльконіна і У.В. Давыдава. Фарміраванне пазнаваўчага 
інтарэсу – аснова рэалізацыі дзейнаснага кампанента гістарычнай адукацыі. 
Характарыстыка зместу дзейнаснага кампанента гістарычнай адукацыі. 

Тэма 4.1.1.  Фарміраванне спосабаў вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці 
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 Дыягностыка ўзроўню сфарміраванасці спосабаў дзейнасці, 
інтэлектуальных і практычных уменняў і навыкаў, неабходных для пазнання 
гісторыі. Методыка фарміравання спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці 
ў працэсе навучання гісторыі ў школе. Метадычныя ўмовы павышэння 
эфектыўнасці іх фарміравання. Метадычныя ўмовы рэалізацыі дзейнаснага 
кампанента гістарычнай адукацыі. 
 Тэма 4.2. Асаблівасці методыкі рэалізацыі дзейнаснага кампанента ў 
традыцыйнай і тэхналагічнай мадэлях навучання 

Асноўныя мадэлі арганізацыі навучання гісторыі ў сучаснай школе і 
крытэрыі іх вылучэння. Асноўны дыдактычныя прынцыпы традыцыйнай, 
тэхналагічнай і асобасна арыентаванай мадэляў навучання. Асаблівасці 
рэалізацыі дзейнаснага кампанента зместу гістарычнай адукацыі ў 
традыцыйнай і тэхналагічнай мадэлях.. Кампетэнтнасны падыход да 
пабудоввы зместу адукацыі. 

   
РАЗДЗЕЛ 5. ПРЫЁМЫ І СРОДКІ  УЗАЕМАДЗЕЯННЯ НАСТАЎНІКА 

І ВУЧНЯЎ У ПРАЦЭСЕ НАВУЧАННЯ ГІСТОРЫІ 
Тэма 5.1. Агульная характарыстыка сродкаў навучання гісторыі 

 Сродкі навучання гісторыі як крыніцы гістарычных ведаў. Іх месца і 
роля ў навучанні гісторыі. Першакрыніцы гістарычных ведаў. Сродкі, якія 
ўзнаўляюць гістарычную рэчаіснасць у навукова-апрацаваным выглядзе. 
Сродкі навучання, якія ўзнаўляюць гістарычную рэчаіснасць у мастацка-
вобразнай форме. Крытэрыі выбару сродкаў навучання гісторыі адэкватных 
мэтам і задачам навучання і ўзроставым і псіхалагічным асаблівасцям 
школьнікаў. Задачы і змест работы кабінета гісторыі. Яго роля ў 
аптымальнай арганізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў. Абсталяванне 
кабінета. Планаванне яго работы. 
Тэма 5.2. Праблема метадаў навучання гісторыі 
 Розныя пункты гледжання на азначэнне метадаў навучання і іх класіфі-
кацыю ў дыдактыка-метадычнай літаратуры. Дыдактычны і метадычны 
падыходы да праблемы метадаў навучання, магчымасці іх спалучэння. 
Інавацыйныя падыходы да вызначэння метадаў навучання гісторыі. Паняцце 
інтэрактыўных метадаў навучання гісторыі, метадычныя ўмовы іх 
выкарыстання. 
Тэма 5.3.  Методыка нагляднага  навучання гісторыі 
 Роля і месца нагляднасці ў вырашэнні адукацыйна-выхаваўчых задач 
гісторыі. Класіфікацыя наглядных сродкаў навучання. Прадметная 
нагляднасць, методыка яе выкарыстання на ўроках. Экскурсіі па гістарычных 
мясцінах і ў музеі. Методыка іх арганізацыі. Выяўленчая нагляднасць. 
Прыёмы работы з творамі жывапісу, партрэтамі, фатаграфіямі, карыкатурамі. 
Роля педагагічнага малюнка і яго значэнне ў навучанні гісторыі. Умоўна-
графічная нагляднасць, яе месца ў выкладанні гісторыі. Прыёмы 
выкарыстання ўмоўнай нагляднасці. Тэхнічныя сродкі навучання ў 
выкладанні гісторыі.  
Тэма 5.4. Метадычныя прыёмы вуснага навучання гісторыі 
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 Функцыі вуснага слова ў навучанні гісторыі. Прыёмы вуснага выкла-
дання. Іх узаемнае спалучэнне. Школьная лекцыя. Тлумачальна-
ілюстрацыйны і праблемны характар вуснага выкладання. Выкарыстанне 
настаўнікам розных крыніц ведаў пры пераказе матэрыялу. Арганізацыя 
пазнавальнай дзейнасці вучняў у працэсе вуснага пераказу. Узнаўленчы, 
пераўтваральны і творча-пошукавы характар пазнаваўчай дзейнасці вучняў ў 
працэсе вуснага навучання гісторыі. Віды творча-пошукавых заданняў. 
 Дыялагічныя формы вуснага слова ў навучанні гісторыі. Роля гутаркі ў 
навучанні гісторыі, патрабаванні да яе арганізацыі. Віды гутаркі. Дыскусія як 
форма арганізацыі навучання гісторыі, методыка яе арганізацыі. 
Тэма 5.5. Методыка работы з друкаванымі крыніцамі 
ў навучанні гісторыі 
 Месца і роля друкаваных крыніц ў навучанні гісторыі. Прыёмы работы 
з тэкстам падручніка з улікам задач урока і ўзросту школьнікаў. Фар-
міраванне ўменняў самастойнай работы з тэкстам падручніка. Роля 
гістарычных дакументаў у навучанні гісторыі. Віды гістарычных дакументаў. 
Педагагічнае кіраванне самастойнай работай вучняў у працэсе вывучэння 
дакументаў. Выкарыстанне навукова-папулярнай і мастацкай літаратуры ў 
вырашэнні адукацыйна-выхаваўчых і развіваючых задач пры навучанні гісто-
рыі. Методыка работы з мастацкай літаратурай,  перыядычнымі выданямі. 
 
РАЗДЗЕЛ 6. ФОРМЫ АРГАНІЗАЦЫІ НАВУЧАННЯ ГІСТОРЫІ 
Тэма 6.1. Урок гісторыі і  падрыхтоўка да яго правядзення 
 Урок як асноўная форма арганізацыі працэсу навучання гісторыі. Пат-
рабаванні да сучаснага ўрока. Тыпы ўрокаў гісторыі. Тыпалогія ўрокаў па іх 
асноўнай дыдактычнай мэце. Структурна-функцыянальны аналіз зместу як 
перадумова паспяховага канструявання задач і мадэлі ўрока. Мадэліраванне 
вынікаў навучання як перадумова аптымальнага вызначэння мэты і задач урока. 
Канструяванне методыкі правядзення ўрока, састаўленне плана-канспекта. Яго 
структура і асаблівасці складання. Спецыфічныя і нетрадыцыйныя формы 
арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу: вучэбныя экскурсіі, канферэнцыі, 
ролевыя гульні, дыспуты, дыскусіі, кансультацыі, залікі і г. д.  
Тэма 6.2.  Сістэма праверкі і ацэнкі вынікаў навучання гісторыі 
 Прызначэнне і функцыі сістэматычнай праверкі і ацэнкі ведаў, 
ўменняў. Прыёмы бягучай праверкі і ацэнкі ведаў і ўменняў у малодшых і ста-
рэйшых класах. Метады вуснага і пісьмовага кантролю на падагульняючых 
занятках і занятках семінарска-лабараторнага тыпу, машыннага і 
безмашыннага праграміраванага кантролю, тэсціравання. Метады са-
макантролю. Індывідуальныя, групавыя і калектыўныя формы кантролю. 
 Функцыі і роля ацэнкі ведаў і ўменняў вучняў, яе формы і крытэрыі. 
Методыка выстаўлення адзнакі на ўроку, за чвэрць, паўгоддзе, год. 
Тэма 6.3 Паўтарэнне ў навучанні гісторыі 
 Сістэма паўтарэння ў навучанні гісторыі як важнейшая перадумова 
паглыблення, абагульнення і сістэматызацыі ведаў вучняў. Асноўныя віды 
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паўтарэння. Першапачатковае паўтарэнне вывучанага на ўроку. Спосабы яго 
арганізацыі. Бягучае паўтарэнне і яго роля ў фарміраванні гістарычных ведаў. 
Падагульняючае паўтарэнне па выніках вывучэння тэмы, раздзела, 
гістарычнага курса. Перадэкзаменацыйнае паўтарэнне, методыка яго 
арганізацыі. 
 Тэма 6.4. Выкарыстанне сучасных тэхналогій  навучання гісторыі. Іна-
вацыйныя падыходы да выкладання гісторыі. Іх сутнасць і магчымасці вы-
карыстання ў сучаснай школе. Паняцце “тэхналогія навучання”. Адрозненні 
тэхналогіі і методыкі навучання. Структура тэхналогіі навучання. Методыка 
выкарыстання ў навучанні гісторыі сучасных тэхналогій: развіццёвага і 
праблемнага навучання, поўнага засваення ведаў, модульнага навучання, 
гульнявых тэхналогій, тэхналогіі праектнай дзейнасці. 
Тэма 6.5. Методыка выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у     навучанні 
гісторыі 
 Месца і роля інфармацыйных тэхналогій у навучанні гісторыі. 
Магчымасці выкарыстання камп’ютэрнай тэхнікі ў вучэбным працэсе па 
гісторыі. Асноўныя напрамкі прымянення інфармацыйных тэхналогій у 
вучэбным працэсе: камп’ютэрныя прэзентацыі новага матэрыялу на ўроку, 
сродак мультымедыйнага забеспячэння нагляднасці на ўроку, аўтаматызацыя 
кантрольна-ацэначнай дзейнасці, выкарыстанне выдадзеных на лічбавых 
носьбітах электронных рэсурсаў і г.д. 
 
РАЗДЗЕЛ  7. ПАЗАКЛАСНАЯ РАБОТА ПА ГІСТОРЫІ. НАСТАЎНІК 
ГІСТОРЫІ 
Тэма 7.1. Пазакласная работа па гісторыі. Настаўнік гісторыі 
 Адукацыйна-выхаваўчае значэнне пазакласнай работы па гісторыі. Яе 
роля ў фарміраванні ў вучняў устойлівага інтарэсу да гісторыі, развіцці іх 
пазнавальных здольнасцей, выхаванні асобы. Змест, асноўныя напрамкі і 
арганізацыйныя формы пазакласнай работы па гісторыі. Класіфікацыя форм 
работы па ступені масавасці і тэрмінах дзеяння. Выкарыстанне 
інфармацыйных тэхналогій у пазакласнай рабоце. 
 Роля настаўніка гісторыі ў выхаванні падрастаючага пакалення. Асаб-
лівасці педагагічнай дзейнасці настаўніка гісторыі, яе змест і структура. Абавязкі 
настаўніка гісторыі. Сутнасць педагагічнай творчасці. Умовы творчага росту 
настаўніка гісторыі. Метады педагагічнага даследавання ў дзейнасці настаў-
ніка гісторыі. Этапы прафесійнага ўдасканалення. Асноўныя напрамкі 
самаадукацыі, яе планаванне. 
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ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАНЯТКІ  

1. Станаўленне і развіцце школьнай гістарычнай адукацыі і методыкі 
выкладання гісторыі ў дасавецкі час.  
2. Характарыстыка вучэбна-метадычнага комплекса вывучэння сусветнай 
гісторыі  
3. Характарыстыка вучэбна-метадычнага комплекса вывучэння гісторыі 
Беларусі ў 6-11 класах 
4. Шляхі і сродкі фарміравання гістарычных уяўленняў 
5. Метадычныя шляхі фарміравання гістарычных паняццяў 
6. Метадычныя прыемы фарміравання гістарычных заканамернасцей 
7. Метадычныя прыемы фарміравання гістарычных заканамернасцей 
8. Методыка фарміравання спосабаў вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці 
9. Метадычныя прыемы выкарыстання нагляднасці ў навучанні гісторыі 
10. Прыемы вуснага навучання гісторыі 
11. Метадычныя прыемы работы з друкаванымі крыніцамі па гісторыі. 
12. Мадэліраванне мэты і задач ўрока гісторыі 
13. Канструяванне структуры і падрыхтоўка палана-канспекта ўрока гісторыі 
14. Прыёмы праверкі і ацэнкі ведаў па гісторыі 
15. Методыка арганізацыі паўтарэння ў навучанні гісторыі.  
16. Методыка выкарыстання ў навучанні гісторыі сучасных тэхналогій 
17. Асноўныя напрамкі прымянення інфармацыйных тэхналогій у вучэбным 
працэсе 
 

ПЕРАЛІК ВЫКАРЫСТОЎВАЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ  
 

Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнта на экзамене і пры абароне 
курсавой работы ажыцяўляецца па дзесяцібальнай шкале.   

Ацэнка прамежкавых вучэбных дасягненняў студэнтаў ажыцяўляецца  
ў адпаведнасці з абранай кафедрай десяцібальнай шкалой адзнак. 

Для ацэнкі дасягненняў студэнтаў выкарыстоўваецца наступны 
дыягнастычны інструментарый: 

- выступленне студэнта на канферэнцыі па падрыхтаванаму рэфэрату; 
- правядзенне бягучых кантрольных апытанняў па асобных тэмах; 
- абарона на семінарах выкананых індывідуальных заданняў; 
- абарона выкананых у рамках самастойнай работы індывідуальных 

заданняў; 
- абарона курсавой работы; 
- здача экзамена па вучэбнай дысцыпліне. 
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ПАТРАБАВАННІ ДА КУРСАВОЙ РАБОТЫ 
 

Структура курсавой работы павінна спрыяць раскрыццю выбранай 
тэмы і яе састаўных элементаў. Усе часткі курсавой работы павінны быць 
узаемазвязаны і выкладзены ў строгай лагічнай паслядоўнасці. 

Структурнымі элементамі курсавой работы з'яўляюцца: тытульны ліст; 
змест; уводзіны; асноўная частка; заключэнне; спіс выкарыстанай 
літаратуры; дадаткі.   

Змест ўключае ў сябе назвы глаў і раздзелаў з указаннем нумароў 
старонак, на якіх пачынаюцца матэрыялы адпаведных частак курсавой 
работы. 

Ва ўводзінах абгрунтоўваецца выбар тэмы, актуальнасць і ступень яе 
распрацаванасці, фармулююцца мэта і задачы даследавання, вызначаецца яго 
аб'ект і прадмет, паказваюцца метады, з дапамогай якіх будуць вырашацца 
пастаўленыя задачы. Таксама ва ўводзінах даецца агульная характарыстыка 
работы і паказваецца яе аб'ём: колькасць глаў, дакладная колькасць табліц, 
схем, малюнкаў, дадаткаў і выкарыстаных крыніц. 

Мэта курсавой работы – пэўны вынік (тэарэтычны, практычны), які 
павінен быць дасягнуты ў ходзе даследавання. Задачы курсавой работы – гэта 
праграма, накіраваная на дасягненне мэты. 

У асноўнай частцы курсавой работы (главах і раздзелах) неабходна 
лагічна і аргументавана паказаць методыку і вынікі даследавання. Змест 
структурных частак работы павінен адпавядаць мэце і задачам даследавання. 

Заключэнне – гэта лагічнае стройнае выкладанне асноўных вынікаў 
даследавання і зробленых на іх падставе высноў. У ім павінны быць 
падведзены вынікі даследавання па праблеме, яно можа ўтрымліваць 3–5  
буйных абагульненняў, якія падводзяць вынікі выкананай працы. 

Спіс выкарыстанай літаратуры – гэта пералік літаратурных крыніц і 
іншых матэрыялаў, на якія ў курсавой рабоце прыводзяцца спасылкі. Спіс 
выкарыстанай літаратуры афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі 
«Інструкцыі па афармленні дысертацыі, аўтарэферата і публікацый па тэме 
дысертацыі». 

Дадаткі (пры неабходнасці) уключаюць графічныя, статыстычныя і 
іншыя матэрыялы па выніках даследавання, а таксама дадатковыя і 
дапаможныя матэрыялы. 
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Патрабаванні да выканання самастойнай работы студэнтаў 
 

№ 
п/п 

Назва тэмы, раздзела Колька
сць 
гадзін 
на СРС 

Заданне Форма 
выканання 

1 Раздзел 1.  Методыка 
навучання гісторыі як 
педагагічная навука 

8 Семинарское 
занятие 1.3.1 
КСР 1.2, 5,1 

Подготовка и 
защита 
презентаций и 
сообщений  

2 Раздел 2.  Задачы і змест 
навучання гісторыі ў 
школе.” 

8 Семинарское 
занятие 2.2.1 

Подготовка и 
защита учебно-
исследовательск
их  проектов 

3 Раздзел 3. Працэс 
фарміравання гістарычных 
ведаў. 

8 Семинарское 
занятие 3.1.1, 
3.2.1, 3 3.1 
3.4.1 

Подготовка и 
защита учебно-
исследовательск
их  проектов 

4 Раздзел 4.  Рэалізацыя 
дзейнаснага падыходу ў 
працэсе навучання гісторыі 

10 Семинарское 
занятие 4.1.1. 

Подготовка и 
защита учебно-
исследовательск
их  проектов 

     5 Раздел 5. Прыемы і 
сродкі ўзаемадзеення 
настаўніка і вучняў у 
працэссе навучання 
гісторыі 
 

14 Семинарское 
занятие 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1. 

Подготовка и 
защита учебно-
исследовательск
их  проектов 

6 
 
 
 

Раздзел 6. Формы 
арганізацыі навучання 
гісторыі 

12 Семинарские 
занятия 6.1.1, 
6.1.2, 6.2.1, 
6.4.1, 6.5.1. 

Подготовка и 
защита учебно-
исследовательск
их  проектов 

7 
 

Раздзел 7. 
Пазакласная работа па 
гісторыі. Настаўнік 
гісторыі 

4 Занятие  7.1 Подготовка 
учебно-
исследовательск
их  проектов 
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Пратакол узгаднення вучэбнай праграмы  

 
Назва вучэбнай 
дысцыпліны, з 

якой патрабуецца 
ўзгадненне 

Назва 
кафедры 

Прапановы кафед-ры аб 
змяненнях у змесце 
вучэбнай праграмы 
ўстановы вышэйшай 
адукацыі па вучэбнай 
дысцыпліне 

Рашэнне, прынятае 
кафедрай,  
распрацаваўшай 
вучэбную праграму 
(з указаннем даты і 
нумар пратакола) 

1 2 3 4 
Гісторыя 
Беларусі 
 

Кафедра 
гісторыі 
Беларусі і 
славянскіх 
народаў 

Большую ўвагу 
надаваць знаемству 
студэнтаў са зместам 
школьнага курса 
гісторыі Беларусі 

 Пры распрацоўцы 
планаў семінарскіх 
заняткаў улічыць 
выказаную заўвагу 
Пр. 12 ад 26.04.2018 

Метадалогія 
гістарычнай 
навукі 

Кафедра 
гісторыі 
Беларусі і 
славянскіх 
народаў 

Звярнуць ўвагу на 
метадалагічныя 
прынцыпы 
гістарычнага пазнання 

Пры распрацоўцы 
планаў семінарскіх 
заняткаў улічыць 
выказаную заўвагу 
Пр. 12 ад 26.04.2018 
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