
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна10.4 «Організація 

науково-пошукової роботи в школі» 

Рівень BO бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

014 Середня освіта (Історія) / Середня 

освіта. Історія, правознавство 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 8 семестр/ 5 курс, 9 семестр, один 

семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

150 годин, 30 лекційних, 24 

практичних/150 годин, 8 лекційних, 6 

практичних 

Мова викладання Українська 

 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання  

Історії України та археології 

 

Автор дисципліни Приймак Валентина Олексіївна 

 

Короткий опис 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати набуті знання у практичних 

ситуаціях професійної діяльності; знання та розуміння 

предметної області та специфіки професійної діяльності 

історика та археолога; навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

Що буде 

вивчатися 

Організація навчальної діяльності  та позаурочної роботи 

учнів у загальноосвітніх закладах; застосування основних 

форм залучення школярів до пошукової та дослідницької 

діяльності; 

 формування мотивації в учнів до науково–дослідницької 

діяльності; формування дослідницьких умінь в учнів у 

процесі систематичної пошукової та дослідницької 

роботи; створення  і підтримка психологічно безпечного 

освітнього середовища; використання на уроках  

інноваційних методик та технологій навчання, реалізація 

міжпредметних зв’язків; форми і методи роботи з 

обдарованими учнями у краєзнавчій секції МАН ( Малої 

Академії Наук). 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Розвиток мотивації студентів до професійного 

вдосконалення; здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі 

професійної діяльності та в процесі навчання учнів, що 



передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки та археології на практиці; оволодіння навичками 

використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Історична, хронологічна,просторова, 

інформаційномовленнєва,логічна,дослідницька,інформаці

йна,практична,науково-методична компетентність у сфері 

інновацій. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності

) 

Студенти матимуть базові знання про основні напрямки, 

тенденції та закономірності організації  пошуково-

дослідницької діяльності учнів у школі; ознайомляться із 

новітніми досягненнями освітніх методик залучення 

школярів до пошукової та дослідницької діяльності; 

сформують уміння самостійно залучати до наукового 

пошуку найбільш обдарованих учнів; володітимуть 

формами і методами роботи з обдарованими учнями у 

краєзнавчій секції МАН ( Малої Академії Наук). 

 

 

Інформаційне 

забезпечення  

Web-посилання 

на (опис 

дисципліни) 

силабус 

навчальної 

дисципліни на 

вебсайті 

факультету 

(інституту) 

  

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

