
О.С.Білявська 
 

МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР  „ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО 
ВИКЛАДАННЯ  ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ” (4 червня 2009 р.) 

 
Політизація українського суспільства, жвавий інтерес до подій 

минулого, необхідність виховання у молоді патріотизму зумовлюють 
необхідність та практичну значимість викладання курсу „Історія України” 
в НТУУ „КПІ”. Як і всі інші дисципліни, цей предмет перебуває в стані 
перебудови: відбувається пошук нових підходів до викладання та 
виховання студентів. Надати викладачам інформацію про новітні 
технології у цій сфері, проаналізувати та узагальнити кращий досвід 
викладання – мета методичного семінару з історії України. 

* Фото № 7. Пані Тамаро, тут треба зробити викадровку – по-
перше, „вирізати” людей, які розташовані справа, бо некрасиво 
„світять” лисі голови професорів; по-друге, вирізати над головою 
оратора – там  занадто багато пустого місця на стіні до стелі. А 
підтекстівка до тексту така: Виступ доктора історичних наук, 
професора Ф.Л.Левітаса на методичному семінарі. 4 червня 2009 р. 

4 червня 2009 р. на методичному семінарі з доповіддю „Інноваційні 
підходи до викладання історії України у вищій школі” виступив доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри методики соціально-
гуманітарної освіти та виховання інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка 
Фелікс Львович Левітас. Він – член Національної спілки журналістів 
України, член редакційної колегії науково-методичного журналу „Історія в 
школі”, автор 50 підручників та посібників. 

У своєму виступі професор Ф.Л.Левітас звернув увагу на 
необхідність впровадження інтерактивних форм та методів викладання 
історії України, який передбачає постійну взаємодію викладача та 
студентів. Навчити молодь здобувати знання – основний напрям 
удосконалення навчання. Важливе значення має визначення стандарту – 
певного обсягу знань з історії на рівні факультетів всіх вищих навчальних 
закладів України. Це є складною проблемою в умовах, коли у науковий 
обіг потрапляє велика кількість раніше невідомих громадськості архівних 
матеріалів 30-50-х рр. ХХ ст., а окремі відібрані факти використовуються у 
сучасних політтехнологіях. Тому треба вчити студентів об'єктивно 
оцінювати історичний матеріал, усебічно аналізувати його, логічно 
міркувати. 

Під час обговорення питань на методичному семінарі було 
поставлено завдання перетворити лекцію з пасивної в активну форму 



навчання через постановку проблемних питань, систематизацію 
історичного матеріалу методом складання схем, таблиць, діаграм. Ознакою 
сучасних підходів до викладання є використання міжпредметних Зв’язків, 
публіцистичних та музичних творів. Семінари також доцільно проводити у 
формі дискусії, диспутів, застосовувати рольові ігри. З метою виховання 
патріотизму, активної життєвої позиції потрібно дотримуватися принципів 
гуманізму та демократизму в навчальному процесі, коли викладач має 
можливість обирати форми та методи навчання, а студент має право на 
свій власний погляд на події минулого. Як дотримуватися принципу 
історизму, як поєднати сучасні процеси із закономірністю суспільного 
розвитку, визначення і вирішення проблем методології у викладанні історії 
України – ці та інші питання було розглянуто на методичному семінарі. 

В обговоренні питань взяли участь викладачі кафедри. Завідувач 
кафедри історії, доктор історичних наук, професор С.О.Костилєва 
поцікавилася думкою доповідача щодо ситуації, коли під час викладання 
гострих проблем історії, які перебувають у центрі уваги суспільства, 
світоглядні позиції викладача відрізняються від офіційного трактування 
історичних подій. Відповідь була така: викладач у державному вищому 
навчальному закладі має дотримуватися трактування історичних фактів, 
спираючись на офіційні документи: „Акт проголошення незалежності 
України” від 24 серпня 1991 р., Конституцію України, інші важливі для 
сучасного державотворення закони та постанови. Доцент В.В.Кукса 
звернув увагу на особливості запровадження кредитно-модульної системи 
у викладанні історії України у НТУУ „КПІ”. Доцент С.М.Ховрич 
підкреслив важливість роз’яснення необхідності викладання історії 
України у технічному вузі керівництву факультетів та студентам. Доцент 
С.І.Лисенко зазначив, що провокаційні публікації з історичної тематики у 
засобах масової інформації на замовлення деяких фінансово-промислових 
груп не допомагають молоді у визначенні власних думок. 

На думку присутніх, методичний семінар був корисним. Він став 
однією з ефективних форм обговорення актуальних тем, пошуку нових 
методів викладання історії України. 
 


