
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 6 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

56 

лекционные 36 
семинарские 20 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Экзамен  
Количество кредитов 3,5 

Содержание дисциплины 
В шестом семестре центральное место в курсе методики преподавания 
истории занимают разделы курса, содержание которых включает в себя: 
вопросы реализации деятельностного компонента исторического 
образования через формирование основных профессиональных компетенций; 
методы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся в процессе 
учебной деятельности на основе использования наглядных, словесных и 
практических средств обучения; форм организации обучения истории (урок, 
нетрадиционные формы его проведения и т. д.); современных технологий 
обучения истории, в том числе и информационных. Учет результатов 
обучения истории отражен в специальном разделе, посвященном 
организации повторения и проверки результатов учебной деятельности 
школьников. В заключительном шестом разделе курса нашли освещение 
вопросы организации внеклассной работы по истории и характеристика 
профессиональных качеств учителя 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 6 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

56 

лекцыйныя 36 
семінарскія 20 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Экзамен    
Колькасць крэдзітаў 3,5 

Змест дысцыпліны 
У шостым семестры цэнтральнае месца ў курсе методыкі выкладання 
гісторыі займаюць раздзелы, змест якіх уключае у сябе: пытанні рэалізацыі 
дзейнаснага кампанента гістарычнай адукацыі праз фарміраванне асноўных 
прафесійных кампетэнцый;  метады ўзаемазвязанай дзейнасці настаўніка і 
навучэнцаў у працэсе вучэбнай дзейнасці на аснове выкарыстання 
наглядных, слоўных і практычных сродкаў  навучання; формаў арганізацыі 
навучання гісторыі (урок, нетрадыцыйныя формы яго правядзення і г.д.; 
выкарыстанне сучасных тэхналогій навучання, у тым ліку і інфармацыйных. 
Улік вынікаў навучання гісторыі адлюстраваны ў спецыяльнай раздзеле, 
прысвечаным арганізацыі паўтарэння і праверкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 
школьнікаў. У заключным шостым раздзеле курса знайшлі асвятленне 
пытанні арганізацыі пазакласнай працы па гісторыі і характарыстыка 
прафесійных якасцей настаўніка гісторыі. 
 
 
Загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі   
і методыкі выкладання гісторыі        А.А.Корзюк 
 


