
Каталог учебной дисциплины (модуля) 
 

Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Методика преподавания 
обществоведческих дисциплин 

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

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

58 

лекционные 30 
семинарские 28 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Экзамен 
Количество кредитов 3,5 

Содержание дисциплины 
Учебная дисциплина обеспечивает подготовку квалифицированного 
преподавателя, который обладает знаниями в широком спектре 
общественных наук, умеет определять наиболее эффективные методы, 
формы и средства обучения, способствует развитию образовательных 
компетенций учащихся, связи теоретических знаний с жизненным опытом и 
практической деятельностью учащихся.  
В теоретической части студенты должны усвоить знания об этапах 
становления обществоведческого образования, проанализировать цели, 
логику построения, структуру, особенности содержания и методики 
преподавания трех разделов учебного предмета «Обществоведение». В ходе 
семинарских занятий студенты должны проанализировать действующие 
учебные программы и пособия по предмету, методическую литературу, 
посетить уроки педагогов-практиков, научиться самостоятельно 
разрабатывать планы-конспекты разнообразных форм учебных занятий по 
предмету. 

 
 

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



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

 Методыка выкладання 
грамадазнаўчых дысцыплін 

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

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

58 

лекцыйныя 30 
семінарскія 28 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Экзамен   
Колькасць крэдзітаў 3,5 

Змест дысцыпліны 
Вучэбная дысцыпліна забяспечвае падрыхтоўку кваліфікаванага выкладчыка, 
які валодае ведамі ў шырокім спектры грамадскіх навук, умее вызначаць 
найбольш эфектыўныя метады, формы і сродкі навучання, спрыяе развіццю 
адукацыйных кампетэнцый вучняў, сувязі тэарэтычных ведаў з жыццёвым 
вопытам і практычнай дзейнасцю навучэнцаў. 
У тэарэтычнай частцы студэнты павінны засвоіць веды пра этапы 
станаўлення грамадазнаўчай адукацыі, прааналізаваць мэты, логіку 
пабудовы, структуру, асаблівасці зместу і методыкі выкладання трох 
раздзелаў вучэбнага прадмета «Грамадазнаўства». У ходзе практычных 
заняткаў студэнты павінны прааналізаваць вучэбныя праграмы і дапаможнікі 
па прадмеце, метадычную літаратуру, наведаць ўрокі педагогаў-практыкаў, 
навучыцца самастойна распрацоўваць планы-канспекты разнастайных форм 
вучэбных заняткаў па прадмеце.  
 
Загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі   
і методыкі выкладання гісторыі        А.А.Корзюк 
 


