
Пытанні да іспыта па дысцыпліне «Методыка выкладання гісторыі» 

 

1) Методыка выкладання гісторыі як навука: прадмет, задачы, сувязь з іншымі 

навукамі. 

2) Станаўленне і развіццё школьнай гістарычнай адукацыі і методыкі выкладання 

гісторыі ў XVIII— пачатку ХХ ст. 

3) Развіццё школьнай гістарычнай адукацыі і методыкі выкладання гісторыі ў СССР. 

4) Развіццё школьнай гістарычнай адукацыі ў Беларусі ў ХХ ст.  

5) Характарыстыка сістэмы гістарычнай адукацыі Рэспублікі Беларусь.  

6) Прынцыпы пабудовы праграм па гісторыі. Характарыстыка дзеючай праграмы па 

гісторыі. 

7) Структура гістарычных ведаў вучняў і характарыстыка яе асноўных кампанентаў. 

8) Класіфікацыя гістарычных уяўленняў. Методыка фарміравання ўяўленняў аб 

фактах. 

9) Лакалізацыя гістарычных фактаў у часе. Методыка фарміравання ўяўленняў аб 

часе. 

10) Методыка працы з храналогіяй на ўроках гісторыі. 

11) Лакалізацыя гістарычных фактаў у прасторы. Методыка работы з гістарычнай 

картай. 

12) Роля паняццяў у вывучэнні гісторыі. Класіфікацыя гістарычных паняццяў.  

13) Методыка фарміравання гістарычных паняццяў і праца з імі на ўроках 

гісторыі. 

14) Класіфікацыя агульных і спецыяльных уменняў. Методыка фарміравання 

ўменняў. 

15) Методыка працы з тэарэтычным матэрыялам на ўроках гісторыі. 

16) Праблема метадаў у педагагічнай і метадалагічнай літаратуры. 

17) Паняцце аб метадзе і прыёмах навучання гісторыі. Выбар метадаў і прыёмаў 

навучання гісторыі. 

18) Сродкі навучання гісторыі як крыніца гістарычных ведаў. Правілы выбару 

сродкаў навучання да ўрока гісторыі ў школе. 

19) Інтэрактыўныя метады навучання. Класіфікацыя і выкарыстанне на ўроках 

гісторыі. 

20) Метад вуснага навучання гісторыі. Характарыстыка асноўных прыёмаў 

вуснага навучання. 

21) Характарыстыка школьнага падручніка па гісторыі. Методыка працы з 

падручнікам. 

22) Выкарыстанне дакументаў на ўроках гісторыі і методыка працы з імі. 

23) Методыка выкарыстання навукова-папулярнай і мастацкай літаратуры пры 

навучанні гісторыі. 

24) Школьная лекцыя: характарыстыка, віды, умовы выкарыстання ў сярэдняй 

школе. 

25) Структура лекцыі. Патрабаванні да школьнай лекцыі. 

26) Роля і асаблівасці нагляднага навучання гісторыі. Віды наглядных 

дапаможнікаў. 

27) Правілы адбора і дэманстрацыі наглядных дапаможнікаў. Метадычныя 

прыёмы і спосабы нагляднага навучання гісторыі. 



28) Методыка выкарыстання вучэбных карцін на ўроках гісторыі. 

29) Методыка выкарыстання партрэта і карыкатуры на ўроках гісторыі. 

30) Методыка выкарыстання ўмоўна-графічнай нагляднасці. 

31) Выкарыстанне сэрвісаў Web 2.0 у арганізацыі адукацыйнага працэса. 

32) Урок гісторыі як асноўная форма арганізацыі вучэбнага працэса.  

33) Асноўныя патрабаванні да ўроку і выкладчыцкай дзейнасці настаўніка. 

34) Тыпалогія ўрокаў гісторыі. Структура ўрока гісторыі і характарыстыка яе 

асноўных кампанентаў. 

35) Асноўныя этапы падрыхтоўкі настаўніка да ўроку. Патрабаванні да 

састаўлення каляндарна-тэматычнага плана і плана-канспекта ўрока. 

36) Асноўныя віды паўтарэння. Методыка арганізацыі паўтарэння на ўроках 

гісторыі. 

37) Прызначэнне праверкі ведаў і методыка яе арганізацыі. 

38) Улік ведаў і крытэрыі выстаўлення адзнак на ўроках гісторыі. Атэстацыя па 

гісторыі. 

39) Методыка работы з медыятэкстамі у навучанні гісторыі. 

40) Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо.  

41) Навучанне гісторыі праз фарміраванне вобразаў: метады, прыём, сродкі. 

42) Выкарыстанне праектных тэхналогій на ўроках гісторыі. 

43) Нетрадыцыйныя формы арганізацыі вучэбнага працэсу па гісторыі і іх 

характарыстыка. 

44) Арганізацыя пазаўрочнай работы па гісторыі ў школе. 


