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Форми і методи навчання історії постійно є предметом дослідження 

українських вчених.  

Одним з поширених занять, характерних для старших класів, є семінар. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, на якому переважає 

самостійна робота старшокласників при вивченні нового матеріалу, його 

узагальненні й систематизації. Цей вид заняття сприяє розвитку діалогічного 

мовлення учнів, формує самостійність у роботі з першоджерелами. Семінари 

зазвичай цілком присвячують вивченню нового матеріалу. За тиждень до його 

проведення учитель оголошує учням тему, дає план, перелік питань для 

обговорення та список літератури. Сильним учням пропонує подумати над 

найбільш складними запитаннями, підготувати невеликі повідомлення. На 

семінарі висвітлюються і обговорюються основні питання плану, 

заслуховуються повідомлення. На закінчення вчитель узагальнює головне, 

оголошує оцінки [4, c. 176]. 

З лабораторними заняттями з історії семінар зближує цільова установка: 

формування і поглиблення знань, їх систематизація, узагальнення на основі 

самостійного вивчення різноманітних джерел; розвиток широкого спектра 

аналітичних умінь, зокрема: конспектування, рецензування, підготовки 

розгорнутих проблемно-тематичних виступів, опонування, критичного 

зіставлення джерел і т. ін. Але, на відміну від інших форм навчальних занять з 



історії, на семінарі школярі не просто оволодівають новими знаннями і 

вміннями, а виносять їх на колективне обговорення в класі після попередньої 

роботи з рекомендованою літературою. Таким чином, семінар є більш 

складною формою організації навчального процесу, якій передують уроки 

вивчення нового матеріалу та лабораторні заняття. 

За місцем у формуванні нових знань семінари діляться на три види: 

– тематичні, присвячені вивченню однієї конкретної теми. Від уроків 

вивчення нового матеріалу вони відрізняються тим, що напередодні заняття 

старшокласники самостійно за рекомендованим планом і списком літератури 

опрацьовують невідомий їм раніше історичний факт і в класі колективно 

обговорюють результати домашньої підготовки. На тематичні семінари 

рекомендується виносити проблеми і питання, актуальні для сучасності і, 

можливо, ті, які не мають однозначних вирішень; 

– узагальнювальні вивчення великої навчальної теми. При підготовці та 

проведенні семінарського заняття такого виду розгорнуті і розлогі доповіді 

учнів менш ефективні, тут заохочуються короткі, але ємні виступи більшої 

кількості старшокласників. Тому для узагальнювального семінару 

рекомендується великі питання розчленувати на декілька складових і до 

кожного з них приготувати проблемні завдання, аналітичні тексти (суперечливі 

вислови, фрагменти дискусій і т. ін.), питання на висловлювання власної думки 

з приводу подій і персоналій, що обговорюються; 

– узагальнювальні й систематизувальні знання за розділами і цілим 

історичним курсом. Такі семінари проводяться на заключних заняттях 

навчального року або півріччя, націлюючи школярів на повторення і 

актуалізацію основних історичних фактів і теоретичних положень, на 

зіставлення і синхронізацію історичних явищ і процесів, що відбувалися в один 

і той же час у різних частинах земної кулі або континенту; на формулювання 

узагальнювальних висновків про характер, спрямованість, особливості 

історичного розвитку досліджуваних країн, регіонів і світу в цілому. У цьому 

випадку, навпаки, очікуються глибокі і ґрунтовні аналітичні виступи 



старшокласників, що не виключає дискусій щодо спірних проблем теми [4, c. 

177–178]. 

Практичне заняття – форма навчальних занять, де на основі раніше 

отриманих знань і сформованих умінь школярі вирішують пізнавальні 

завдання, представляють результати своєї творчої діяльності або засвоюють 

складніші пізнавальні прийоми вивчення історичного минулого. 

Від усіх навчальних занять, наведених вище, практикуми відрізняються 

своєю спрямованістю на навчання школярів застосовувати отримані знання та 

вміння в нових навчальних ситуаціях. Тому в тематичних блоках вони логічно 

йдуть за уроками вивчення нового матеріалу, лекціями, лабораторними та 

семінарськими заняттями, але передують повторювально-узагальнювальним і 

контрольним урокам. Однак якщо практикум присвячений формуванню 

елементарних пізнавальних умінь, необхідних для оволодіння новим предметом 

або історичним курсом, то тоді це заняття може бути організовано на самому 

початку тематичного блоку або у вступі. Такі практичні заняття належать до 

першого виду – практикуми з розвитку пізнавальних умінь. 

Другий вид практичних занять – практикуми з рішенням пізнавальних 

завдань – доречно використовувати в кінці тематичного блоку як спосіб 

актуального повторення, систематизації та практичного застосування нових 

знань і вмінь. Різні історичні завдання містяться в спеціальних збірниках, що 

входять у навчально-методичні комплекси конкретних курів історії [4, c. 179]. 

Структура практичного заняття другого виду приблизно така: 

1-й етап – організаційний. На ньому повідомляється тема заняття, його 

завдання, умови і способи проведення, форми роботи учнів. Якщо необхідно, 

розподіляються ролі консультантів, експертів, керівників робочих 

(проблемних) груп; 

2-й етап – рішення пізнавальних завдань. На початку заняття доречно 

розібрати одне із завдань колективно, погоджуючи свої дії зі спеціальною 

пам’яткою. Потім учні вирішують інші завдання: самостійно або в групах, 

вдаючись до допомоги консультантів-однокласників або вчителя; 



3-й етап – обговорення готових рішень. Якщо учні працювали в групах, то 

від їх імені виступає спеціально підготовлений представник. Весь клас бере 

участь в уточненні способів рішення і відповідей, а експерти аналізують і 

оцінюють роботу груп. 

4-й етап – підведення підсумків. Учитель оцінює результати заняття, 

досягнення школярів у вирішенні пізнавальних завдань нового типу, 

підвищеної складності, характеризує роботу консультантів та експертів. 

Третій вид практичних занять – практикуми з перевірки результатів 

творчо-пошукової діяльності. Вони теж можуть завершувати тематичний блок, 

вивчення розділу або курсу, а також переходити у позаурочні форми роботи з 

предмета [4, c. 179]. Тут заслуховуються і обговорюються розповіді школярів 

про історичні події, складені за допомогою прийомів персоніфікації, 

драматизації і стилізації або підготовлені на матеріалах краєзнавчих музеїв, 

регіональних архівів і сімейних переказів.  

Старшокласники можуть представити реферат або наукову доповідь. 

З пам’яткою про роботу над доповіддю старшокласники знайомляться ще в 

основній школі. Ось її зміст [4, с. 177]: 

1. Прочитайте матеріал підручника за заданою темою. 

2. Складіть план своєї розповіді. 

3. Підберіть додаткову літературу за заданою темою. 

4. Залучаючи наочний матеріал, використовуйте в доповіді ілюстрації, 

репродукції з картин, мультимедійний супровід і т. ін. 

5. Подумайте над висновками, чи відповідають вони наведеним фактам. 

6. Перед початком доповіді ознайомтесь з її планом, назвіть літературу, 

якою користувалися, покажіть, якщо потрібно, діаграми, таблиці. 

7. Під час виступу стежте за правильністю мови. 

8. Не забувайте звертатися до наочних посібників, не відволікаючись на 

переказ змісту. 



Доповіді учнів доцільніше планувати і проводити за одною темою. У 

цьому випадку у групи доповідачів буде загальна зацікавленість у роботі й 

більш активне обговорення доповідей серед учнів класу. 

Щодо рефератів, то дореволюційні методисти вважали, що навчання 

реферуванню краще всього почати з одного твору, поступово розширюючи 

коло літератури та джерел. Наші сучасники розробили рекомендації та 

пам’ятки для роботи над рефератом [4, с. 177]. 

Написання реферату на історичну тему ґрунтується на вміннях: відібрати 

літературу з теми; скласти план; отримати інформацію з кількох джерел; 

працювати з довідковою літературою та електронними джерелами інформації; 

систематизувати і логічно викладати матеріал, робити посилання на авторів. 

Завершений реферат являє собою повідомлення на певну тему, при підготовці 

якого учень застосовує цілий комплекс умінь і навичок, набутих у школі. 

Поширилися в останній час так звані евристичні форми навчання історії, 

серед яких уроки-диспути, уроки-дискусії. Такі уроки поширені саме у старшій 

школі під час вивчення складних проблем історії ХХ століття. 

Методисти наголошують, що перед диспутом учні повинні ознайомитися з 

правилами його ведення. Ось основні з них: 

– продумайте головне, що хочте довести; 

– кращий доказ – точні факти, говоріть логічно й послідовно; 

– говоріть лише те, в чому добре розібралися самі; 

– поважайте свого опонента і не спотворюйте його думок, не повторюйте 

сказане до вас, зайве не жестикулюйте і не підвищуйте голосу [4, с. 178]. 

До дискусії учні готуються заздалегідь. Вони продумують, як спростувати 

теоретичне положення або захистити ту чи іншу позицію. Проводити дискусії 

можна як міні-вистави, невеликі вистави. Захищаючи певну позицію, учні 

змінюють голос, міміку, позу, створюючи образ особи, від імені якої 

виступають. 

На уроках-диспутах можливе моделювання та обговорення 

альтернативних ситуацій – ситуацій вибору варіантів історичного розвитку, що 



реально існували в історії. При аналізі альтернативних ситуацій учні можуть 

використовувати таку пам’ятку: 

1. Сформулюйте сутність кожного із пропонованих шляхів (рішень). 

2. Виявіть історичну зумовленість кожного з пропонованих шляхів 

(варіантів вирішення питання). 

3. Визначте своє ставлення до них. 

4. Поясніть переваги і недоліки обраного шляху. 

5. Покажіть переваги і недоліки відкинутого шляху розвитку. 

6. Оцініть вибір, який стався [4, с. 179]. 

Методисти відзначають також можливість проведення інтегрованих 

уроків, на яких взаємопов’язано вивчаються теми історії та географії, 

суспільствознавства, літератури тощо. 

Навчання історії також може здійснюватися за блочною системою. Творчі 

вчителі намагаються впроваджувати нові форми організації навчання, зокрема 

застосовувати технологію концентрованого навчання. Це комплекс навчальних 

занять з теми, об’єднаних цільовою установкою. Вивчення нового матеріалу 

відбувається в процесі внутрішньої взаємодії і збільшення обсягу знань. 

Інша річ блокове, або тематичне, навчання, коли у блок об’єднують різні 

види і форми занять, що проводяться за спеціальним планом протягом 

тривалого часу. Методично виправдані для такого навчання теми, розраховані 

на 6–10 уроків і які становлять цілісну частину курсу з однорідним історичним 

змістом (однотипні соціально-економічні процеси, війни, революції) [4, с. 180]. 

На перший план висувається істотне в предметі, воно стає об’єктом міцного 

засвоєння. Передбачається поетапне оволодіння матеріалом, поступове його 

поглиблення, вводиться відстрочене опитування при перевірці знань. 

Системне навчання передбачає реалізацію низки етапів і застосування на 

них певних форм і прийомів навчання. В узагальненому вигляді ці етапи можна 

визначити так: 



1. Повторення попередньої теми і введення в нову тему (настановча 

проблемна лекція вчителя; оглядові лекції із змісту всієї нової теми; 

відеоуроки). 

2. Оволодіння знаннями (лабораторно-практичні заняття з картографії, 

складання схем, порівняльних таблиць, вивчення документів; комбінований 

урок; урок-конкурс; навчальні екскурсії з узагальненням матеріалу на основі 

міжпредметних зв’язків). 

3. Поглиблення знань, створення умов для оперування ними (уроки 

розв’язання задач, навчальні семінари). 

4. Підсумковий розгляд та узагальнення теми (консультація, колоквіум, 

співбесіда, повторювально-узагальнюючий урок, семінар, лекція, конференція, 

екскурсія, залік). Оцінка знань за кінцевим результатом з урахуванням 

поурочних балів. 

Підводячи підсумок зауважимо, що навчання істоії старшокласників може 

здійснюватися за допомогою різних форм навчання: урок, лекція, лабораторне 

заняття, семінар, практичне заняття тощо. Відбір оптимальних форм для різних 

рівнів навчання (стандарту, академічного, профільного) учитель повинен 

здійснювати у відповідності до мети, завдань навчальної роботи, змісту 

матеріалу, підготовленості учнів тощо. 

Крім того, класи за різними рівнями навчання історії за здібностями, 

психо-індивідуальними особливостями учнів є гетерогенними. Тому потрібно 

приділяти серйозну увагу внутрішній диференціації навчання. 

Групова діяльність може по-різному поєднуватися з фронтальною: кожна 

група виконує одне завдання, але різними методами; кожна група виконує 

взаємодоповнюючі завдання; у групі учні виконують індивідуальне завдання з 

урахуванням його пізнавальних можливостей. 

Найбільш складна диференціація в групах може бути одночасно за змістом 

та ступенем складності матеріалу, методами й засобами роботи, обсягом 

допомоги [4, c. 174]. 



Диференціація за умовами навчання передбачає використання різних 

способів або різних навчальних матеріалів у навчанні різних груп. Групи 

формуються з урахуванням індивідуальних особливостей і рівня розвитку 

інтелектуальних умінь: учні вміють виокремлювати суттєві ознаки, знаходити 

причинно-наслідкові зв’язки, порівнювати, класифікувати, аргументовано 

оцінювати тощо. 

М. Студенікін наводить приклади організації роботи в групах. Така робота 

може проходити при вивченні нового матеріалу теоретичного характеру і при 

узагальненні вивченого. Індивідуальні завдання повинні враховувати рівень 

підготовленості учнів, зокрема, до роботи з джерелами інформації. Спочатку 

організовуються пари постійного складу. Це повинні бути учні із спільними 

загальними інтересами, психологічно сумісні. Після ознайомлення зі змістом, 

наприклад, документа їм необхідно виявити та порівняти особливості, характер 

і значення подій, скласти таблицю або зробити опорні записи. Виконавши 

завдання, учні обговорюють у парі результати роботи і доповідають про них 

класу [4, c. 174]. 

Засвоївши прийоми аналізу текстів у парах, учні об’єднуються в групи по 

4–6 осіб з однаковим рівнем підготовки. Надалі склад груп коригується за 

результатами навчальної діяльності. Створюються групи за принципом 

взаємного збагачення. Учитель призначає експертів та керівників груп з числа 

успішних учнів. Експерти закріплюються за групами, щоб надавати допомогу й 

оцінювати роботу. 

Про результати роботи доповідає один із учнів групи. Інші задають йому і 

членам групи запитання. Потім виступають із доповненнями і виправленнями 

експерти, узагальнення може зробити вчитель. Але в цілому його роль 

зводиться до організації пізнавальної діяльності груп учнів. Індивідуальну 

роботу членів груп оцінюють їх керівники, а підсумок (у балах) підводять 

експерти. 

Що ж до наукової літератури, то тут бачимо тенденцію розглядати 

нетрадиційні уроки як форми інтерактивного навчання або навчальні заняття в 



«режимі інтерактиву». У такому навчанні акцент робиться на міжособистісній 

комунікації, в основі якої – здатність індивіда стати на позицію іншої людини 

або групи людей, і тільки з цієї позиції оцінити свої власні дії (самооцінка). 

Інтерактивне навчання О. Пометун визначає як організацію вчителем за 

допомогою певної системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, 

заснованого на: суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога й учня (паритетності); 

багатосторонній комунікації; конструюванні знань учнем; використанні 

самооцінки та зворотного зв’язку; постійній активності учня [1, с. 7]. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процесс 

відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів [1, с. 13]. 

Технологія навчання, за висновками О. Пометун, по суті, означає таку 

організацію процесу навчання, що передбачає певну систему дій і взаємодій 

усіх, але, насамперед, активних елементів навчального процесу (його 

учасників). При цьому важливо підкреслити два моменти. По-перше, 

технологія навчання детально розглядає систему дій не тільки вчителя, але й, 

насамперед, того, хто навчається, – учня. По-друге, вона забезпечує, гарантує, 

при коректному застосуванні, досягнення певного результату. Дослідження 

свідчать, що структура технології навчання, або технологічна структура 

процесу навчання є системою певних операцій, технічних дій і функцій 

учителів і учнів, згрупованих за основними етапами процесу навчання. 

Якщо з цих позицій спробувати дати визначення поняття інтерактивна 

технологія навчання, то це – така організація навчального процесу, за якої 

неможлива неучасть школяра в колективному взаємодоповнювальному, 

заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання: або 

кожен учень має конкретне завдання, за яке він має публічно звітувати, або від 

його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою та перед 

усім класом завдання [1, с. 31]. Інтерактивні технології навчання включають у 

себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні 

методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові й навчальні 

умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих 



результатів. На відміну від методик, інтерактивні навчальні технології не 

обираються для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю 

структурою визначають кінцевий результат. 

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги й до 

структури уроку. Як правило, структура інтерактивного уроку складається з 

трьох основних частин: 

– вступної, завданням якої є мотивація навчальної діяльності учнів, 

актуалізація опорних знань і уявлень учнів та оголошення, представлення теми 

й очікуваних навчальних результатів; 

– основної, що передбачає опанування учнями нового змісту; 

– підсумкової, коли засвоєне систематизується й узагальнюється, 

відбувається рефлексія процесу навчання й оцінювання результатів уроку [1, с. 

32]. 

Ціль мотивації – сфокусувати увагу учнів на проблемі і викликати інтерес 

до обговорюваної теми. Прийомами навчання можуть бути запитання, цитата, 

коротка історія, невеличке завдання, розминка і т. ін. Займає не більше 5% часу 

заняття. 

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів 

необхідно для забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто 

того, чого вони повинні досягти в результаті уроку (заходу) і що від них очікує 

вчитель. Часом буває доцільним залучити до визначення очікуваних 

результатів усіх учнів (приблизно 5% часу). 

Надання необхідної інформації учням для того, щоб вони могли 

виконувати практичні завдання. Це може бути, наприклад, міні-лекція. На 

самому уроці вчитель може ще раз надати учням практичні поради, якщо 

необхідно – прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування 

(приблизно 10% часу заняття). 

Центральна частина заняття – інтерактивні вправи. Послідовність 

проведення цього етапу така: 



– інструктування – вчитель розповідає учасникам про цілі вправи, про 

правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи 

все зрозуміло учасникам; 

– об'єднання в групи і/або розподіл ролей; 

– виконання завдання, при якому вчитель виступає як організатор і як 

помічник, як ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум 

можливостей для самостійної роботи і навчання в співробітництві один з 

одним; 

– презентація результатів виконання вправи. 

Інтерактивна частина заняття займає, як правило, близько 60% його часу. 

Підсумки оцінювання результатів уроку потрібні для рефлексії, 

усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуті поставлені цілі, як 

можна застосувати отримане на уроці в майбутньому. Підведення підсумків 

бажано проводити у формі запитань: що нового дізналися, чого навчилися, чи 

може це бути корисним у житті? Крім того, можна поставити запитання і щодо 

проведення самого уроку: що було найбільш вдалим, що сподобалося, що 

потрібно змінити в майбутньому? Важливо, щоб самі учні змогли 

сформулювати відповіді на всі ці запитання. Для підведення результатів бажано 

залишати до 20% часу уроку [2, с. 292]. 

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що на кожному рівневі 

диференційованого навчання, має бути використовуваний специфічний набір 

форм навчання. Виходячи із мети і завдань навчання історії на рівні стандарту 

та кількості відведених за навчальним планом годин, оптимальною формою тут 

залишається урок, тип і методика якого залежать від дидактичної мети. За 

чинною програмою передбачаємо необхідність використання вчителем таких 

типів уроку, як урок засвоєння (опанування) нових знань, урок узагальнення, 

урок тематичного оцінювання. В окремих випадках, якщо попередньо 

об’єднано вивчення двох-трьох тем за рахунок переструктурування матеріалу 

може бути використаний урок формування (застосування) умінь і навичок. 



Проте уроки одного типу мають проводитись у різних формах, залежно від 

домінуючого методу. Наприклад, урок засвоєння нового матеріалу можна 

провести у вигляді викладу матеріалу вчителем, самостійного опрацювання 

учнями джерел, екскурсії, бесіди чи поєднання розповіді й бесіди тощо. 

Головним у навчальному процесі є переорієнтація з пасивних форм навчання 

старшокласників на активну творчу працю із застосуванням активних й 

інтерактивних методів навчання. Це дозволить організувати освітній процес на 

основі суб’єкт-суб’єктних стосунків педагога й учня (паритетності); 

багатосторонній комунікації; конструюванні знань учнем; використанні 

самооцінки та зворотного зв’язку; постійній активності учня. А отже, дасть 

можливість реалізувати на практиці діяльнісний, особистісно орієнтований та 

компетентнісний підходи, декларовані в чинному стандарті освіти. Виходячи з 

цього, слід ретельніше відбирати фактичний матеріал до уроку і додаткові 

засоби навчання: тексти документів, інші джерела за темою, завдання, тексти 

тощо. 

На уроках історії за програмою академічного рівня використовуються 

більш різноманітні види діяльності: дискусії та розповіді на задану тему, 

підготовка і захист рефератів, імітаційні ігри, уроки-конференції, «круглі 

столи», аукціони. 

Як на академічному, так і обов’язково на профільному рівні навчання 

формами навчальних занять з історії мають стати вже не уроки, а лекції, 

семінари, лабораторні та практичні заняття, шкільні екскурсії і дискусії, 

звичайно, адаптовані для потреб школи (вікових особливостей старших 

підлітків). Причому у кожній формі навчання перевага має надаватись 

інтерактивним методам навчання, насамперед груповій, парній роботі, 

проектній діяльності, колективним обговоренням контроверсійних питань 

тощо. 

Щодо прийомів, методів та технологій інтерактивного навчання то у 

відомій книзі О. Пометун і Л. Пироженко вони розподілені на чотири групи 

залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів: 



інтерактивні технології кооперативного навчання; інтерактивні технології 

колективно-групового навчання; технології ситуативного моделювання; 

технології опрацювання дискусійних питань [3, с. 27]. 

В «Енциклопедії інтерактивного навчання» О. Пометун навела перелік за 

іншою класифікаційною підставою: 

– прийоми і методи створення позитивної атмосфери навчання й 

організації комунікації учнів (активне слухання; бажано, обов’язково, не 

можна; вітер дме; герб; градусник; дві правди і одна брехня; спільна угода; 

землетрус; знайомство; комплімент; очікування; павутиння; перефразування; 

перемішайтеся (замріть); об’єднайтеся в пари; поглянь, ман; поговори зі мною; 

подаруй квітку; прийняття правил; приховані «скарби»; прогноз погоди; таємні 

таланти; ти мені подобаєшся, друже; фігурки; якби я був явищем природи); 

          – прийоми і методи мотивації навчальної діяльності й актуалізації 

опорних знань, уявлень учнів (вітер дме; герб; два-чотири-всі разом; дві правди 

і одна брехня; знайомство; мікрофон; мозковий штурм; мультиголосування; 

незакінчені рішення; обговорення проблеми в загальному колі; 

обміркуйте/об’єднайтеся в пари/ обміняйтеся думками; очікування; поняття 

про…; робота в парах; рольова гра; імітаційна гра; ходимо навколо – говоримо 

навколо; якби я був явищем природи); 

– прийоми і методи засвоєння нових знань, формування вмінь, навичок, 

емоційно-ціннісних орієнтацій і ставлень учнів (ажурна пилка; взаємне 

навчання; громадські слухання; діалог; керована лекція; коло ідей; лекція з 

допомогою учнів; лекція з паузами; навчаючи – вчуся; один залишається/три 

йдуть; почережні запитання; робота в малих групах; робота в парах; ролі в 

груповому навчанні; ролі під час обговорення на уроках з різних предметів; 

рольова гра; ротаційні (змінювані) трійки; ручки всередині; імітаційна або 

ділова гра; спеціальні ролі під час обговорення; спрощене судове слухання; 

учнівський конгрес; читаємо та запитуємо; читання в парах); 

– прийоми і методи узагальнення, систематизації знань, організації 

рефлексії пізнавальної діяльності (акваріум; відгадай; дебати; дебати у формі 



Карла Поппера; дерево рішень; дискусія; дискусія у стилі ток-шоу; займи 

позицію; карусель; круглий стіл; безперервна шкала думок; обмін проблемами; 

одна хвилина; оцінювальна дискусія; павутинка дискусії; публічний форум; 

письмова дискусія; письмові дебати; прийоми рефлексії наприкінці уроку; 

порожній стілець; спільне опитування; так і ні; торнадо; чотири погляди) [1]. 

Інтерактивні методи, прийоми і міні-технології застосовуються на уроках 

історії в старшій школі на всіх трьох рівнях навчання: стандарту, академічному 

й профільному. Причому незначна кількість годин на вивчення історії у 

непрофільних класах потребує застосування лише невеликих за часовим 

виміром і нескладних за організацією інтерактівних методів, як-от: дискусія та 

обговорення у загальному колі, мікрофон, різні способи групової взаємодії, 

елементи дискусії та ін. Більша кількість годин і специфічні завдання роблять 

більш складні інтерактивні методи необхідними у профільних класах. Тут 

можуть бути застосовувані багатокомпонентні складні інтерактивні міні-

технології, навіть такі, що поєднують кілька уроків, як, наприклад, учнівський 

проект, панельна та оцінювана дискусії, імітаційна гра тощо. 

Отже, творче комбінування різних форм і методів навчальної роботи у 

відповідності до мети, завдань і змісту історичної освіти гарантують 

ефективність пропонованої нами методичної системи диференційованого 

навчання старшокласників. 

Додатковим важливим засобом диференціації навчання історії на різних 

рівнях є використання вчителем пізнавальних завдань різних типів, групованих 

за складністю в залежності від мети їх застосування: від різних видів тестів, до 

складання різнотипових таблиць, схем, розробки презентацій, творчих текстів, 

підготовки рефератів і навіть нескладних самостійних досліджень. 

Звернемо також увагу на те, що класи за різними рівнями навчання історії, 

за здібностями, психолого-індивідуальними особливостями учнів є 

гетерогенними. Тому ефективність пропонованих форм і методів стає більш 

ефективною за умови приділення серйозної уваги внутрішній диференціації 

навчання. Як складова цілісної системи диференційованого навчання вона має 



реалізуватись за рахунок періодичного об’єднання учнів у гомогенні (за 

приблизно рівним рівнем пізнавальних можливостей) групи і поєднання 

групової роботи з фронтальною, наприклад, якщо кожна група виконує одне 

завдання, але різними методами; кожна група виконує взаємодоповнювальні 

завдання; у групі учні виконують індивідуальні завдання, потім обмінюються 

результатами і представляють класові спільний варіант тощо. 

Внутрішня диференціація може бути реалізована на розсуд учителя за 

змістом та ступенем складності матеріалу, методами і засобами роботи, 

обсягом допомоги. Вона також може здійснюватись за умовами навчання: 

використання різних способів або різних навчальних матеріалів у навчанні 

різних груп. 

Додатковим важливим засобом диференціації навчання історії на різних 

рівнях є використання вчителем пізнавальних завдань різних типів, групованих 

за складністю в залежності від мети їх застосування: від різних видів тестів, до 

складання різнотипових таблиць, схем, розробки презентацій, творчих текстів, 

підготовки рефератів і навіть нескладних самостійних досліджень. 
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