
 

 
 

 
  



 

РОЗРОБНИК:  

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії  

Місостов Т.Ю 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  Вченою радою Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди  від  2 вересня 2022 р. протокол № 7 

 

УВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора  від 2 вересня 2022 р.  № 101- од. 

 

 

  



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Навчально-методичний центр факультету історії і права (далі – 

Центр)  створений як освітньо-консультативна платформа для підвищення 

рівня методичної підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського, 

освітньо-наукового рівнів вищої освіти і підвищення кваліфікації викладачів. 

1.2. Діяльність Центру спрямовано на розроблення теоретичних питань 

та розв’язання практичних завдань організації та методичного супроводу 

освітнього процесу в закладах освіти різних рівнів, сприяння впровадженню 

інноваційних методів і технологій навчання, популяризації напрацювань інших 

навчально-методичних центрів закладів освіти, установ неформальної освіти 

України. 

1.3. Центр створено з метою: 

 формування у здобувачів вищої освіти факультету історії і права творчого 

та відповідального ставлення до виконання професійних функцій 

відповідно до майбутньої спеціальності; 

 розширення дидактичного інструментарію викладання навчальних 

дисциплін за спеціальностями факультету історії і права (014.03 Середня 

освіта (Історія), 014.07 Середня освіта (Географія), 081 «Право», 032 

«Історія і археологія», 033 «Філософія)); 

 допомоги здобувачам бакалаврського, магістерського, освітньо-наукового 

рівнів вищої освіти факультету історії і права, викладачам закладів 

загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої 

освіти у підвищенні рівня сформованості предметно-методичної 

компетентності, оволодінні новітніми методами і технологіями 

викладання, зокрема цифровими, формування навичок Soft skills у дітей і 

молоді; 

 вивчення та обміну досвідом роботи з навчально-методичними центрами 

закладів освіти України, установ неформальної освіти; 



 ознайомлення здобувачів бакалаврського, магістерського, освітно-

наукового рівнів освіти за визначеними спеціальностями, професійної 

спільноти з методичними кейсами провідних навчально-методичних 

центрів України; 

1.4. Положення про навчально-методичний центр факультету історії і 

права розроблено на підставі “Положення про діяльність ініціативних 

об’єднань університетської спільноти «Skovoroda associations»” 

1.5. Центр є ініціативним об’єднанням факультету історії і права та 

підпорядкований декану . 

1.6. Роботу Центру  організовує на громадських засадах керівник та 

фахівці за напрямами. 

1.7.  План роботи Центру складається на навчальний рік, обговорюється на 

Вченій раді факультету історії і права та схвалюється деканом факультету. 

1.8. Керівник звітує про діяльність Центру вченій раді факультету. 

1.9. Інформація про діяльність Центру висвітлюється на сайті факультету. 

 

2. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ 

 

2.1. Метою діяльності Центру є навчально-методичне та науково-

методичне забезпечення освітнього процесу на факультеті історії і права, 

підвищення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти всіх 

освітніх рівнів, поширення передового педагогічного досвіду і методичних 

розробок фахівців відповідно до вказаних спеціальностей .  

2.2. Основні напрями діяльності Центру : 

 розробка і поширення інноваційних методів викладання і навчання 

фахових дисциплін  факультету історії і права; 

 експертно-консультативна допомога здобувачам вищої освіти факультету 

історії і права та викладачам з питань методики викладання історії, права, 

суспільствознавчих дисциплін, громадянської освіти, географії; 

 розробка методичних рекомендацій і програм формування навичок soft 

skills щодо патріотичного, правового, економічного виховання, 



утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, вміння 

швидко адаптуватися та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

 створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів; 

 підвищення рівня методики викладання історії, права, громадянської 

освіти, географії, інтегрованих суспільствознавчих дисциплін, що 

грунтуються на компетентісному й інноваційному підходах; 

 вивчення і популяризація як традиційних підходів до методики 

викладання історії, права, громадянської освіти, географії, інших 

суспільствознавчих дисциплін, так і високотехнологічних, які активно 

використовуються в провідних університетах України і світу; 

 оновлення дидактичного інструментарію Центру шляхом власних 

розробок, напрацювань провідних освітніх центрів України; 

 розвиток консультативної діяльності Центру у напрямі організації 

дистанційної освіти, зокрема набуття навичок роботи на різних 

дистанційних інтернет-платформах, які використовуються для організації 

освітнього процесу в закладах освіти України різних рівнів; 

 організація співпраці з українськими та закордонними профільними 

інституціями, виконання спільних проєктів, проведення досліджень, 

організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, 

гостьових лекцій та публічних дискусій; 

 підготовка збірників наукових праць, зокрема, електронних, за 

результатами роботи Центру; 

 створення мультимедійних та презентаційних навчально-методичних 

матеріалів із застосуванням інноваційних методик; 

 організація стажування й підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників з питань методики викладання історії, 

права,  суспільствознавчих дисциплін, громадянської освіти та географії 

на базі Інституту післядипломної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 



 експертна участь у розробці й аналізі нормативних документів, що 

стосуються викладання історії, права, суспільствознавчих дисциплін, 

громадянської освіти та географії в закладах освіти, рецензування 

навчально-методичної літератури за фахом; 

2.3. Інформування та залучення професорсько-викладацького складу, 

здобувачів вищої освіти факультету історії і права, педагогічної спільноти до 

участі в науково-практичних конференціях різних рівнів;  

2.4. Аналіз, узагальнення й популяризація передового досвіду 

провідних методистів університету через різні форми;  

2.5. Надання методичної супервізійної підтримки здобувачам вищої 

освіти різних рівнів факультету історії і права у період проходження 

передбачених видів педагогічних та/або науково-педагогічної практики в 

закладах освіти; 

2.6. Організація та проведення науково-практичної конференції 

«Актуальні питання навчання історії, права, суспільствознавчих дисциплін, 

громадянської освіти та географії» . 

 

3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ 

 

3.1. Поширення передового педагогічного досвіду навчання історії, 

права,  суспільствознавчих дисциплін, громадянської освіти та географії  в 

закладах освіти різних рівнів. 

3.2. Використання бази Центру для проведення навчальних занять з 

методики викладання фахових дисциплін з використанням інноваційних 

технологій, зокрема цифрових.  

3.3. Організація та проведення зустрічей з провідними методистами 

України, авторами  навчальної і навчально-методичної літератури, посібників, 

робочих зошитів для здобувачів вищої освіти, викладачів і вчителів. 

3.4. Популяризація педагогічної  та науково-методичної періодики. 

3.5. Проведення методичних семінарів та консультативних зустрічей 

для педагогічних/науково-педагогічних працівників районів м. Харкова та 

Харківської області.  

3.6. Організація профорієнтаційної роботи. 

 



4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Керівник Центру несе відповідальність за якість і своєчасність 

виконання завдань та функцій, покладених на нього даним Положенням.  

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Положення затверджується Вченою радою Університету і вводиться в 

дію наказом ректора. У такому ж порядку Положення скасовується.  

 


