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Тэматыка семінарскіх заняткаў 
 па дысцыпліне “Методыка выкладання гісторыі” 

 
Метадычныя рэкамендацыі 

Асноўная мэта семінарскіх заняткаў па методыцы выкладання гічторыі – 
падрыхтаваць студэнтаў да будучай прафесійнай дзейнасці. У гэтай сувязі на 
занятках прадугледжваецца як абмеркаванне тэарэтычнага матэрыяла, так і 
падрыхтоўка фрагментаў урока, урока, выкананне пісьмовых заданняў (у выглядзе 
КСР), якія будуць адлюстроўваць ступень асэнсавання тэорыі і здольнасць 
прымяніць атрыманыя веды на практыцы. 

Цякучая адзнака за пройдзены курс будзе складацца з адзнакі за працу на 
семінарскіх занятках і выкананых пісьмова заданнях для кантралюемай самастойнай 
работы студэнтаў (кожны год у залежнасці ад граіфка праходжання вучэбнай 
дысцыпліны тэрміны здачы КСР будуць дакладна акрэслены). 

 
 
Тэма 1. Фарміраванне гістарычных уяўленняў на уроках гісторыі. 
1. Шляхі і сродкі фарміравання ўяўленняў пра гістарычныя факты. 
2. Фарміраванне ўяўленняў пра гістарычны час.  
3. Методыка замацавання і праверкі ведаў вучняў аб храналогіі. 
4. Лакалізацыя фактаў ў прасторы. Методыка працы з гістарычнай картай. 
5. Шляхі і спосабы замацавання і праверкі картаграфічных уменняў. 
 
Практычнае (вуснае) заданне. 
Падрыхтуйце фрагмент урока, падчас якога сфарміруйце ў вучняў гістарычнае 

ўяўленне (на Ваш выбар). 
 
Літаратура. 
Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. М., 1968. 
Годер Г. И. Пути формирования пространственных представлений (5 класс) // 

Преподавание истории в школе. 1983. №5. С. 45-51. 
Жук Т. Фарміраванне храналагічных ведаў і ўменняў на уроках гісторыі 

Беларусі ў V―VI класах // Гісторыя: праблемы выкладання. 2002. №4. С. 94-102. 
Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика обучения истории в схемах, 

таблицах, описаниях. ― М., 1999. 
Лизунова Е. Обучение способам деятельности с картографическим материалом 

при изучении истории в пятом классе // Гісторыя: праблемы выкладання. 2007. №8. 
С. 37-44. 

Ракуць В. Карта як крыніца гістарычных ведаў // Беларускі гістарычны часопіс. 
2000. №1. С. 57-64. 

Ракуць В., Барыс С. Храналогія на уроках гісторыі // Беларускі гістарычны 
часопіс. 1999. №1. С. 95-100; №2. С. 61-69. 

Стражев А. И. Методы работы с исторической картой // Преподавание истории 
в школе. 2002. №10. С. 59-63. 

Фатке В. Работа с картой // Преподавание истории в школе. 1992. №3-4. С. 48-
54. 
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Тэма 2. Фарміраванне гістарычных ведаў. 

1. Шляхі і сродкі фарміравання прыватнагістарычных паняццяў у гісторыі 
старажытнага свету, гісторыі сярэдніх вякоў, новага і навейшага часу, гісторыі 
Беларусі. 

2. Шляхі і сродкі фарміравання агульнагістарычных і сацыялагічных 
паняццяў. 

3. Шляхі і сродкі фарміравання ведаў пра заканамернаці гістарычнага 
развіцця. 

 
Практычнае (вуснае) заданне. 
Падрыхтуйце фрагмент урока, падчас якога сфарміруйце ў вучняў гістарычнае 

паняцце (паняцце выберыце са спіса асноўных паняццяў ў вучэбнай праграме па 
гісторыі). 

 
Літаратура. 
Актуальные вопросы методики обучения истории в школе. М., 1984. 
Барыс С. Работа над паняццямі (5 клас) // Беларускі гістарычны часопіс. 1997. 

№ 1. С. 132-141. 
Барыс С. Работа над паняццямі // Беларускі гістарычны часопіс. 1997. №1. 

С. 132-141. 
Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. М., 1966. 
Калядка Л. Падрыхтоўка да экзаменаў па гiсторыi Беларусi (9 кл.). Работа над 

тэрмiнамi i паняццямi. Храналогiя // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 1. С. 83-
90. 

Лупаядаў В. Гiстарычныя тэрмiны i паняццi на ўроку i дома //Беларускі 
гістарычны часопіс. 1997. № 4. С. 97-102. 

Методика преподавания истории в школе. М., 1986. 
Ракуць В. Рабоце над гістарычным паняццем – прыярытэтны накірунак у 

выкладанні прадмета // Гісторыя: праблемы выкладання. 1998. №3. С. 42-59. 
Ракуць В.У. Дыферэнцыяваны падыход да працы над гiстарычнымi паняццямi // 

Беларускі гістарычны часопіс. 1994. №1. С. 95-100. 
Солдатова О. Развитие мышления учащихся на уроках истории // Гісторыя: 

праблемы выкладання. 1999. №2. С. 43-54. 
 
Тэма 3. Методыка працы з друкаванымі тэкстамі на ўроках гісторыі. 
1. Характарыстыка друкаваных сродкаў навучання гісторыі. 
2. Роля падручніка ў навучанні гісторыі і методыка працы з ім. 
3. Методыка выкарыстання гістарычных дакументаў на ўроку. 
4. Методыка выкарыстання навукова-папулярнай і мастацкай літаратуры ў 

працэсе вывучэння гісторыі. 
 
Літаратура. 
Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. М., 1972. 
Забельникова О. Использование исторических источников в учебно-

воспитательном процессе // Гісторыя: праблемы выкладання. 2009. №10. С. 58-60. 



 3

Залесский М. Художественная литература в помощь изучающим историю. ― 
М., 1993. 

Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика обучения истории в схемах, 
таблицах, описаниях. М., 1999. 

Котаў А. Выкарыстанне дапаможнай лiтаратуры пры вывучэннi гiсторыi 
Беларусi // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. № 2. С. 138-149. 

Озерский И. З. Начинающему учителю истории: из опыта работы. М., 1989. 
Селицкая Л. Методика работы с текстами // Гісторыя: праблемы выкладання. 

2000. №3. С. 76-87. 
Черваков Н. Н. Организация работы с документами на уроке // Преподавание 

истории в школе. 1999. №8. С. 47-50. 
 
 
Тэма 4. Методыка працы з нагляднымі дапаможнікамі на ўроках гісторыі. 

(4 гадзіны) 
1. Асаблівасці і роля нагляднага навучання ў вырашэнні адукацыйна-

выхаваўчых задач. 
2. Віды наглядных дапаможнікаў. 
3. Правілы адбора і дэманстрацыі вучэбных наглядных дапаможнікаў. 
4. Методыка работы з мастацкімі і вучэбнымі гістарычнымі карцінамі, 

партрэтамі, карыкатурай. 
5. Методыка выкарыстання схем, крэйдавых малюнкаў і аплікацый на ўроку 

гісторыі. 
6. Асаблівасці выкарыстання наглядных сродкаў на электроннай аснове. 

 
Практычнае (вучнае) заданне. 
Падрыхтуйце фрагмент урока з выкарыстаннем нагляднага дапаможніка. 
 
Літаратура. 
Аппарович Н. И. Наглядные пособия в сегодняшней школе. М., 1994. 
Гора П. В. Методические приемы и средства наглядности обучения истории в 

средней школе. М., 1971. 
Казакевіч М. Выкарыстанне мультымедыяпрэзентацый на ўроках гісторыі // 

Беларускі гістарычны часопіс. 2008. №3. С. 69-72. 
Никифоров Д. Н., Скляренко С. Ф. Наглядность в преподавании истории и 

обществоведения. Пособие для учителя. М., 1978. 
Паноў С. Камп’ютэр на уроках гісторыі Беларусі // Беларускі гістарычны 

часопіс. 1994. №4. С. 114-116. 
Пляшкевич Л., Бушило А. Использование иллюстраций на уроках истории 

цивилизации Древнего мира // Гісторыя: праблемы выкладання. 2007. №8. С. 9-15. 
Полторак Д. И., Аппарович Н. И., Думин С. В. Методика использования средств 

обучения в преподавании истории. ― М., 1987 
Ракуць В. Вучэбны дыяфільм як эфектыўны сродак навучання гісторыі // 

Беларускі гістарычны часопіс. 2002. № 6. С. 82―85; 2003. № 1. С. 76―82. 



 4

Рыбаков С. Д. Способы организации работы с иллюстративным материалом на 
уроке истории (на примере карикатур политического содержания) // Преподавание 
истории в школе. 2007. №5. С. 64―69. 

Селеменев С. «Оживляя историю» // Педагогическая техника. 2008. № 5(29). С. 
12-24. 

 
КСР 1.  

1. Састаўце стужку часу. Дайце тлумачэнні. 
2. На падставе тэксту аднаго з параграфаў школьнага падручніка складзіце 

храналагічную табліцу. Пазначце галоўныя і негалоўныя даты ў табліцы. Дайце 
тлумачэнне. 

3. Складзіце на падставе гістарычнага сюжэта табліцу (альбо графік ці 
схему). 

4. Распрацуйце прыемы фарміравання ўмення аналізаваць, абагульняць, 
параўноўваць гістарычныя звесткі, рабіць выснову (у сукупнасці – 4 задання). 

5. Складзіце 5 пытанняў да ілюстрацыі. 
6. З дапамогай памяткі напішыце разгорнутую характарыстыку 

гістарычнага дзеяча. 
7. Складзіце пытанні да тэкста падручніка, дакумента, літаратурнага твора 

(5-3-2). 
 
Тэма 5. Урок гісторыі. Тыпы урокаў. 
1. Асноўныя патрабаванні да ўрока гісторыі. 
2. Вызначэнне мэты ўрока гісторыі. Сувязь мэты ўрока з методыкай яго 

правядзення. 
3. Тыпалогія ўрокаў гісторыі. Характарыстыка розных тыпаў урока. 
4. Альтэрнатыўныя/нетрадыцыйныя формы правядзення заняткаў (праекты, 

гульні і інш.). 
 
Літаратура: 
Беляков Е. М., Воскресенская Н. М. Проектная деятельность в образовании // 

Преподавание истории в школе. 2007. №5. С. 3-12. 
Использование игры как средства привития интереса к истории // Гісторыя: 

праблемы выкладання. 1998. №3. С. 84-89. 
Калицкий Э. М. Методические рекомендации по определению познавательных 

целей урока. Мн., 1984. 
Кларин М. В. Обучение как игра // Школьные технологии. 2004. №5. С. 45-58.  
Ракуць В. Тыпы і структура ўрокаў гісторыі // Беларускі гістарычны часопіс. 

2001. №6. С. 82-85. 
Цыренова М. Г. Повторительно-обобщающий урок по истории // Беларускі 

гістарычны часопіс. 2007. №4. С.3-8. 
Багдановіч І. Метадычныя ўмовы павышэння эфектыўнасці ўрока гісторыі // 

Гісторыя: праблемы выкладання. 1997. №2. С. 18-23. 
Молош Е., Чупик Д. Игровые формы обучения как средство активизации 

познавательной деятельности на уроках истории // Гісторыя: праблемы выкладання. 
2007. №8. С. 24-33 
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Проектные (продуктивные) методы против классно-урочной организации 
образования // Школьные технологии. 2004. №5. С. 59-63. 

Жычко В., Кобрына Л., Міхайлава Л. Праблемныя гульні і пазнавальныя заданні 
ў выкладанні гісторыі // Гісторыя: праблемы выкладання. 1999. №3. С. 76-90. 

 
Тэма 6. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках 

гісторыі. 
1. Сутнасць педагагічных тэхналогій і іх функцыі. 
2. Выкарыстанне інтэрактыўных метадаў на ўроках гісторыі. 
3. Модульная тэхналогія і асабліваці яе выкарыстання. 
4. Педагагічная рэфлексія і яе арганізацыя ў навучаным працэсе. 
 
Практычнае (вуснае) заданне 
Падрыхтуйце фрагмент урока з выкарыстаннем аднаго з інтэрактыўных 

метадаў. 
 
Літаратура. 
Казакевіч М. Выкарыстанне мультымедыяпрэзентацый на ўроках гісторыі // 

Беларускі гістарычны часопіс. 2008. №3. С. 69-72. 
Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения педагогике. Мн., 2004. 
Магчымасці рэалізацыі педагагічных тэхналогій: вопыт работы настаўніка 

гісторыі. Мн., 2009. 
Соболевская З. Применение интерактивных методов обучения // Гісторыя: 

праблемы выкладання. 2007. №8. С. 16-23. 
Шевченко Н. И. Нетрадиционные методы преподавания истории в старшей 

школе // Преподавание истории в школе. 2002. №9. С. 46-50. 
Шоган В. В. Методика преподавания истории в школе: Новая технология 

личностно-ориентированного исторического образования: учебное пособие. Ростов-
на-Дону, 2007. 

 
Тэма 7. План-канспект урока, яго значэнне і састаўленне. (4 гадзіны) 
1.Календарна-тэматычнае планаванне ўрокаў гісторыі. 
2.Патрабаванні да састаўлення плана і плана-канспекта ўрока. 
3.Унутраная структура ўрокаў гісторыі. 
4. Элементы плана-канспекта ў залежнасці ад тыпа ўрока. 
5. Паслядоўнасць састаўлення плана-канспекта. 
6. Выбар тыпаў, метадычных варыянтаў і форм урока гісторыі. 
 
Практычнае (вуснае) заданне 
Падрыхтуйце камбінаваны ўрок па гісторыі. 
 
Літаратура: 
Дайри Н.Г. Современные требования к уроку истории: Пособие для учителей. 

М., 1978. 
Методика обучения истории в школе. Ч.2. М., 1978. 
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Сякацкая К. Складанне планаў на ўроках гiсторыi // Беларускі гістарычны 
часопіс. 1997. № 4. С. 70-72. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О. Ю. Методика преподавания истории в школе: 
Практическое пособие. М., 1999. 

Шарова Н. Сінхроннае каляндарна-тэматычнае планаванне па сусветнай 
гісторыі і гісторыі Беларусі ў 10 класе 12-гадовай школы // Беларускі гістарычны 
часопіс. 2006. №9. С. 75-77. 

Ліхараў І. Заданні для абагульняючых урокаў па сусветнай гісторыі // Беларускі 
гістарычны часопіс. 2003. №2. С. 86-89. 

 
Тэма 6. Паўтарэнне, праверка і ацэнка гістарычных ведаў. 
1. Паўтарэнне і яго віды. Методыка арганізацыі паўтарэння. 
2. Арганізацыя, прыёмы праверкі і ацэнкі вынікаў навучання гісторыі. 
3. Атэстацыя па гісторыі, яе разнавіднасці і методыка. 
 
Літаратура. 
Биберина А.В. Проверка уровня подготовки учащихся с помощью текстов // 

Преподавание истории в школе. 1999. № 2. С. 26-29. 
Бондараў В. Тэсты з памылкамі як форма кантролю ведаў // Беларускі 

гістарычны часопіс. 2005. №2. С. 46-49. 
Варановіч В. Экзаменацыйны рэферат: патрабаванні да зместу, афармлення, 

абароны (XI, XI’ класы) // Беларускі гістарычны часопіс. 2009. №4. С. 70-76. 
Волкава Т. Праверка ведаў i навучанне // Беларускі гістарычны часмопіс. 1997. 

№ 3. С. 85―87. 
Жук Т. Выніковае абагульненне як падрыхтоўка да экзамену // Беларускі 

гістарычны часопіс. 2005. №4. С. 56-65. 
О контроле результатов учебной деятельности учащихся и их аттестации // 

Гісторыя: праблемы выкладання. 2002. №4. С. 7-14. 
Пасман Т. Б. Контрольные тесты // Преподавание истории в школе. 1996. №7. 

С. 60-61. 
Ракуць В.У. Экзамен па гiсторыi: праблемы i пошук шляхоў iх вырашэння // 

Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 4. С. 115-125. 
Старобинская Г.И. Обобщающее повторение в курсе истории средних веков // 

Преподавание истории в школе. 1998. № 6. С. 44-57. 
Сякацкая К. Паўтарэнне перад экзаменамi ў школе // Беларускі гістарычны 

часопіс. 1997. № 1. С. 157-161. 
Сякацкая К. Экзаменацыйны рэферат па гісторыі (метадычныя рэкамендацыі, 

прыкладная тэматыка) // Беларускі гістарычны часопіса. 1996. 31. С. 143-148. 
 
КСР 2.  

1. Выберыце ў падручніку адно пытанне і заканспектуйце яго ў 
адпаведнасці з памяткай для вучняў “Асноўныя правілы канспектавання”. 
Складзіце тэзісы. Адзначце розніцу паміж канспектам і тэзісамі. 

2. Выберыце параграф падручніка і напішыце мэтавую устаноўку 
камбінаванага ўрока (мэта+задачы). 
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3. У адпаведнасці з памяткай “Як скласці план” састаўце складаны план 
аднаго параграфа. 

4. Напішыце разгорнуты план-канспект камбінаванага ўрока па гісторыі. 
5. Складзіце пытанні, якія патрабуюць кароткага і разгорнутага адказу 

вучняў (5-3). Прапануйце тэму паведамлення. 
6. Распрацуйце рознаўзроўневыя заданні для праверкі ведаў вучняў на 

ўроку (10). 
7. Распрацуйце заданні для індывідуальнай працы моцных, сярэдніх і 

слабых вучняў (2-2-2). 


