
Каталог учебной дисциплины (модуля) 
 

Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Методика преподавания истории 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 3 
Семестр обучения 5 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

50 

лекционные 30 
семинарские 20 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 2 

Содержание дисциплины 
Методика преподавания истории исследует основные закономерности 
процесса обучения истории и возможности их использования для 
дальнейшего повышения эффективности обучения, воспитания и развития 
учащихся. Она призвана создать условия для овладения студентами 
основными профессиональными компетенциями, необходимыми для 
организации обучения истории в школе.  
Курс состоит из шести разделов, три первые изучаются в пятом семестре. 
Первый раздел посвящен характеристике методики обучения истории как 
науки, основных этапов ее становления и развития. Задачи, структура и 
содержание исторического образования и пути реализации воспитательных 
возможностей истории рассматриваются во втором разделе. Третий раздел 
посвящен изучению структуры исторических знаний школьников и процесса 
их формирования: методическим приемам и средством формирования 
исторических представлений, логическим путям и методическим условиям 
формирования исторических понятий и закономерностей исторического 
развития, путям реализации межпредметных связей в обучении истории. 
 

 
 

Заведующий кафедрой всеобщей истории  
и методики преподавания истории       А.А.Корзюк 
 
  



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

 Методыка выкладання гісторыі 

Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 
дысцыпліны 

Курс навучання 3 
Семестр навучання 5 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

50 

лекцыйныя 30 
семінарскія 20 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік    
Колькасць крэдзітаў 2 

Змест дысцыпліны 
Методыка выкладання гісторыі даследуе асноўныя заканамернасці працэсу 
навучання гісторыі і магчымасці іх выкарыстання для далейшага павышэння 
эфектыўнасці навучання, выхавання і развіцця вучняў. Яна заклікана 
стварыць умовы для авалодання студэнтамі асноўнымі прафесійнымі 
кампетэнцыямі, неабходнымі для арганізацыі навучання гісторыі ў школе.  
Курс складаецца з шасці раздзелаў, тры першыя вывучаюцца ў пятым 
семестры.  Першы раздзел прысвечаны характарыстыцы методыкі навучання 
гісторыі як навукі, асноўных этапаў яе станаўлення і развіцця. Задачы, 
структура, змест гістарычнай адукацыі і шляхі рэалізацыі выхаваўчых 
магчымасцей школьных курсаў гісторыі разглядаюцца ў другім раздзеле. 
Трэці раздзел прысвечаны вывучэнню структуры гістарычных ведаў 
школьнікаў, працэсу іх фарміравання: метадычным прыемам і сродкам 
фарміравання гістарычных уяўленняў, лагічным шляхам і метадычным 
умовам фарміравання гістарычных паняццяў і заканамернасцей гістарычнага 
развіцця, шляхам рэалізацыі міжпрадметных сувязей у навучанні гісторыі. 
 
 
 
Загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі   
і методыкі выкладання гісторыі        А.А.Корзюк 
 


