Практична педагогіка
Курс передбачає ознайомлення студентів з головними принципами
викладання історії України та всесвітньої історії в сучасній середній школі.
Метою курсу є формування у студентів базових навичок, які безпосередньо
необхідні під час постійної роботи з учнями середньої школи. Головна увага
спрямована на ознайомлення з особливостями підготовки до уроків з історії,
використання засобів Інтернет, проведення поточного та підсумкового
контролю, використання підручників та різноманітних навчальних
посібників. Окремо аналізуються специфічні риси підготовки учнів до участі
в історичних олімпіадах та інших конкурсах. Увага студентів буде
спрямована на зміни у викладанні історії в школі, які викликані
впровадженням системи зовнішнього незалежного оцінювання з історії
України та всесвітньої історії.
Практическая педагогика
Курс предусматривает ознакомление студентов с основными
принципами преподавания истории Украины и всемирной истории в
современной средней школе. Целью курса является формирование у
студентов базовых навыков, которые непосредственно необходимы при
постоянной работы с учащимися средней школы. Главное внимание
направлено на ознакомление с особенностями подготовки к урокам по
истории, использования средств Интернет, проведение текущего и итогового
контроля, использования учебников и различных учебных пособий. Отдельно
анализируются специфические черты подготовки учащихся к участию в
исторических олимпиадах и других конкурсах. Внимание студентов будет
направлена на изменения в преподавании истории в школе, вызванные
внедрением системы внешнего независимого оценивания по истории
Украины и всемирной истории.
Practical Pedagogy
The course provides familiarize students with the main principles of the
teaching of the history of Ukraine and World History in Modern High School. The
aim of the course is to develop students' basic skills that are directly required
during regular work with high school students. The main attention is focused on
exploring the features of preparation for the lessons of history, the use of the
Internet, the current and final control, the use of textbooks and various manuals.
Separately analyzed specific features preparing students to participate in historic
competitions and other competitions. Attention of the students will be focused on
changes in the teaching of history in schools, caused by the introduction of external
testing on history of Ukraine and World History

