
 

 
 

Назва кафедри Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін 

Назва дисципліни Організація позакласної гурткової роботи в школі 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 

4 кредити (120 годин) 

Курс та півріччя, де 

починається дисципліна 

4  курс, VІІІ семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна 

1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна 

Попередні умови Вивчення дисциплін: «Історія України», «Всесвітня історія», 

«Історичне краєзнавство», «Етнографія України» , 

«Педагогіка», «Психологія».  Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 

014 Середня освіта (Історія) 

 
Короткий опис дисципліни Мета викладання дисципліни: підготувати студента – 

майбутнього вчителя історії і суспільствознавчих предметів - 

до позакласної гурткової роботи в школі, дати знання, уміння і 

практичні навики здобуття знань про рідний край, про джерела 

цих знань, способи їх використання, форми організації 

краєзнавчої діяльності учнів, застосування краєзнавчої 

інформації в гуртковій шкільній і в позашкільній діяльності; 

засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, 

умінь і навичок студентів з організації історико-краєзнавчої, 

пошукової, музейної, пам’яткоохоронної роботи в школі; 

здатність проведення занять з вивчення рідного краю в 

гуртковій шкільній і позашкільній освіті, використовуючи 

сучасні технології навчання; формування загальних, 

спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для 

ефективного розв’язування стандартних і нестандартних 

комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. Така підготовка не 

просто бажана, вона необхідна і витікає з нормативних вимог 

до організації освітньо-виховного процесу, безперервної 

історичної освіти в Україні. 

Завдання курсу: розширити знання про позакласну гурткову 

роботу в школі, про методику історико-краєзнавчої роботи в 

школі в позакласний час; упорядкувати знання студентів про 

організаційні форми і основні напрями позакласної гурткової 

роботи; ознайомити методикою організації всеукраїнських та 

регіональних рухів, експедицій, акцій як засобу організації 

історико-краєзнавчої діяльності й патріотичного виховання 

учнівської молоді; дати знання про порядок підготовки, 

проведення й узагальнення результатів краєзнавчої експедиції; 

сформувати практичні навики збору, упорядкування й 

використання топонімів та мікротопонімів населеного пункту; 

посилити теоретичні і практичні знання студентів з шкільного 

музейництва та пам’яткоохоронства; студенти, повинні 

навчитися застосовувати у практичній діяльності сучасні 

технології навчання у позакласній гуртковій роботі в школі. 

  


