
 

 

 
Назва кафедри Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін 

Назва дисципліни Усна історія в сучасній 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 Зазначена дисципліна передбачена для студентів на здобуття 

кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальності 014.03 

Середня освіта (історія). Лекційні та семінарські заняття 

допоможуть студентам засвоїти методику проведення усно 

історичних досліджень, особливості організації та пошукової 

роботи шкільного гуртка з «усної історії», ознайомлять із 

основними шкільними проектами, спрямованими на пошукову 

й дослідницьку роботу учнів. 

Важливою особливістю курсу є те, що він зорієнтований на 

вивчення найважливіших культурно-просвітніх, соціально-

економічних та суспільно-політичних процесів в Україні через 

призму усноісторичних досліджень, а також застосування 

студентами спеціальності 014.03 - середня освіта (історія) 

набутих знань, умінь і навичок у майбутній професії – вчитель 

історії і суспільствознавчих дисциплін.  

Мета курсу - засвоєння і поглиблення теоретичних та 

практичних знань, умінь і навичок студентів на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти з дисципліни «Усна 

історія в сучасній школі»; опанування і застосування ключових 

теоретико-методологічних засад і методів вивчення та 

інтерпретації історичного минулого України; формування 

інтегральної, загальних, фахових компетентностей, достатніх 

для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних 

комплексних задач у професійній 

педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої 

освіти. 

Завдання курсу: подати студентам системні, комплексні 

знання з проблем теорії та методології усно історичних 

досліджень;  

– розвинути навики збору та фіксації джерельних 

матеріалів від респондентів;  

– навчити використовувати в професійній і соціальній 

діяльності знання, отримані у ході опитувань очевидців;  

– виробити в майбутніх вчителів навички самостійних 

оцінок і власних суджень із розглянутих історичних проблем; 

 – сприяти вихованню у студентів толерантності, національно-

патріотичних почуттів, поваги до загальнолюдських цінностей. 
 


