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Методичні рекомендації щодо 
вивчення суспільствознавчих 

дисциплін у 2013-2014 н.р.
Історія України. Всесвітня історія

У 2013-2014 навчальному році учні 6-9 класів на-
вчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня 
історія. 5–9 класи». Для 10-11 класів академічного рівня 
та рівня стандарту чинними є програми «Історія України. 
10-11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н.М., Фрей-
мана Г.О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для 
класів історичного профілю чинними є програми «Історія 
України. 10-11 класи» (140 годин на рік, 4 години на тиж-
день) авторів Кульчицького С.В., Лебедєвої Ю.Г. 

Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми 
«Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/ака-
демічний рівень)» колективу авторів Ладиченко Т.В. та 
ін. Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година 
на тиждень). 

Для класів історичного профілю чинною є програма зі 
всесвітньої історії (автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С., 
Камбалова Я.М.), що розрахована на 3 години тижневі 
(105 годин на рік). 

 Вивчення історії України та всесвітньої історії до-
цільно синхронізувати. Проте вчитель може організувати 
вивчення учнями програмного матеріалу зазначених 
курсів як послідовно, так і паралельно. 

Як і в попередні навчальні роки, необхідно зосеред-
ити увагу на:

• забезпеченні виховання особистості, яка усвідом-
лює свою належність до українського народу, сучасної 
європейської цивілізації, сприяє розвитку і збагаченню 
українських культурно-історичних традицій, вихованню 
культури міжетнічних і міжособистісних відносин, форму-
ванню навичок самостійного наукового пізнання, само-
освіти і самореалізації особистості;

• використанні інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ);

• роботі з картографічними посібниками – атласами, 
контурними картами, настінними картами;

• показі взаємозв’язку із сучасністю;
• організації позакласної та позашкільної роботи (до-

слідницької, пошукової, краєзнавчої, участі в олімпіадах, 
турнірах).

Правознавство

При вивченні правознавства слід враховувати дина-
мічні зміни у системі суспільних відносин України, най-
новіші досягнення теоретико-правових поглядів на пра-
вові явища, результати активної нормотворчої діяльності 
органів державної влади та певну ступінь консерватизму 
українського законодавства. 

Прилучення учнів до правової культури збагачує її ду-
ховне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов’язків 
розширює можливості її реалізації, зокрема у власних 
інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, 
підвищує громадську активність та загострює почуття не-

примиренності до негативних явищ. Порівняно з іншими 
складниками виховання, правове виховання має свою 
специфіку, що визначається передусім соціально право-
вим статусом учнівської молоді в суспільстві. 

Варто звернути увагу на зміни, що відбулись у чин-
ному законодавстві.

 У 2013 - 2014 навчальному році учні 9–х класів на-
вчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний 
курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т.О. На відміну від 
інших навчальних курсів, «Правознавство. Практичний 
курс» передбачає, що учні набувають ряд основних 
умінь, зокрема: орієнтуватися в системі законодавства, 
користуватися джерелами права; володіти елемен-
тарною правовою термінологією; зв’язно та логічно 
викладати матеріал з морально-правових проблем; 
використовувати правову літературу; брати участь в 
обговоренні, дискусії, аргументовано висловлювати і 
відстоювати свою думку, робити висновки; застосовувати 
правові знання для пояснення фактів навколишнього 
життя і вибору варіанта правомірної поведінки в різних 
життєвих ситуаціях.

«Правознавство» як навчальний предмет у старшій 
школі має на меті формування системного уявлення в 
учнів про державу та право як основні засоби впорядку-
вання суспільних відносин, вміння використовувати їх у 
практичному житті.

Для 10 класів рівня стандарту / академічного на ви-
вчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 
година на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка 
І.І. та Палійчук Н.Й.

Для класів правового профілю чинною є програма 
авторів Ремех Т.О., Ратушняка С.С. «Правознавство. 10-
11 класи (профільний рівень)». Програма розрахована 
на 105 годин протягом навчального року (3 години на 
тиждень) та охоплює 10-11 класи. 

Метою курсу «Правознавство» у профільних класах є 
формування в учнів розуміння права як відкритої систе-
ми, що базується на невід’ємності суспільства від держа-
ви, законів від повсякденного життя. Право представлене 
в курсі елементом цілісного світу, що складається з по-
нять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на 
розвиток правової і громадянської компетентності, від-
повідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.

Для ефективного навчання правознавства, профіль-
ної та допрофільної підготовки учнів з цього навчального 
предмета важливим є підготовленість учителя – доско-
нале знання ним змісту основного та елективних право-
знавчих курсів, володіння педагогічними технологіями, 
зацікавленість у самоосвіті. 

З метою більш кваліфікованого викладання право-
знавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, 
щоб цей навчальний предмет щорічно викладався в школі 
одним учителем. До проведення уроків з правознавства, 
активізації правовиховної роботи варто залучати пред-
ставників обласних (районних) управлінь юстиції. 
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Філософія

Вивчення філософії учнями загальноосвітніх на-
вчальних закладів (профільний рівень) розпочинається 
з історії філософії у 10 класі. Для профільного навчання 
учнів 10-11 класів чинною є програма «Філософія» ав-
торів Огнев’юка В.О., Утюж І.Г., яка розрахована на 70 
годин (2 години на тиждень); вчитель самостійно визна-
чається з кількістю годин до кожної теми.

У курсі «Історія філософії» хронологічно та логічно 
показано усю різноманітність філософських шкіл та на-
прямів, що, насправді, є історією філософій. Він дозво-
ляє освоїти теоретичну і методологічну інтелектуальну 
спадщину та неоціненний, найбагатший категоріальний 
апарат, необхідний для успішної теоретичної і практичної 
діяльності. Розглядаючи людину як рівновелику цінність, 
філософія покликана бути саморефлексією в усвідом-
ленні людиною змісту і цілей свого життя, долі своєї нації 
та людської цивілізації.

Необхідною умовою формування світоглядної куль-
тури є активне усвідомлення ідей системного, узагаль-
неного характеру, які виникають на основі сукупності 
знань, що їх набувають учні у школі. Високий рівень 
світоглядної культури можна забезпечити тільки тоді, 
коли випускник школи здатний самостійно зробити най-
загальніший висновок стосовно свого місця, ролі і зна-
чення в світі. Тож важливішою формою навчання учнів є 
самостійна робота, основою якої відповідно до завдань 
курсу «Філософії» має стати вивчення філософської лі-
тератури та інших джерел, в яких знайшли відображення 
актуальні проблеми філософії.

Таким чином, головними складовими навчального 
процесу є розв’язання завдань пізнавального характе-
ру, а також виконання практичних робіт, що мають бути 
спрямовані на розвиток в учнів самостійності мислення, 
формування вмінь застосовувати набуті знання в житті.

Людина і світ

У старшій школі знання про взаємозв’язки людей і 
суспільства, про моральний зміст культури та релігій, ре-
лігійні моральні цінності, історію та основні засади світо-
вих релігій учні отримують під час вивчення навчального 
предмета «Людина і світ», який з 2011/2012 н.р. став 
обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів, що передбачає опанування філософ-
ських, світоглядних знань інтегрованого узагальнюючого 
характеру й має величезний виховний потенціал.

Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення 
предмета «Людина і світ» відводиться 17 годин на рік 
(0,5 годин на тиждень), а профільного рівня – 35 годин на 
рік (1 година на тиждень). Чинними є програми: «Людина 
і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» 
та «Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)» авторів 
Ладиченко Т.В., Бакки Т.В., Марголіної Л.В. 

Предмету притаманний інтегративний характер. Він 
спрямований на узагальнення знань, отриманих учнями 
з різних навчальних предметів (літератури, історії, права, 
географії, біології, астрономії тощо) та досвіду, набутого 
в процесі життєдіяльності дитини; освоєння базових 
знань з філософії, політології, соціології, культурології, 
розвиток теоретичних та практичних умінь і навичок, 
формування самосвідомості особистості.

Важливість шкільного суспільствознавчого предмета 
«Людина і світ» зумовлюється змістом стратегічних за-

вдань, які покликані вирішувати загальноосвітні навчаль-
ні заклади, готуючи особистість до життя у суспільстві. 
Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути 
природу суспільства і держави, в якій вони живуть, роз-
крити можливості й передумови для реалізації ними 
своїх прагнень та інтересів у суспільному житті. 

Знання учнів про людину і світ як специфічну ціліс-
ність мають бути засвоєні на високому науковому рівні, 
тому в структурі курсу інтегровані знання цілісного циклу 
суспільних наук: соціології, політології, правознавства, 
етики, економічної теорії, соціальної психології, культу-
рології, соціальної екології, філософії.

Предмет «Людина і світ» базується, крім загально-
дидактичних принципів, на принципах демократичності, 
зв’язку з практичною діяльністю, орієнтованістю на 
позитивні соціальні дії та плюралізм. Для реалізації 
запропонованого рекомендується використовувати 
інноваційні досягнення сучасної методичної науки та те-
оретичні й методичні засади педагогіки співробітництва, 
що передбачають створення демократичної атмосфери 
на уроках. 

Курси за вибором, які мають програми, 
затверджені МОНмолодьспорту України

№
з/п

Назва курсу за вибором Автори К-ть 
год.

1. Міфологія Стародавнього світу, 6 
клас

І.Нікітіна 35

2. Спецкурс «Трипільська протоцивілі-
зація», 
8 клас

М.Відейко 17

3. Видатні постаті України кінця XVI-
XVIII ст., 8 клас

Н.Лівун, 
В.Островський

35

4. Українська культура середини XVI-
ХІХ століть, 8-9 класи.

С.Загребельна 35

5. Видатні постаті України кінця XVIII-
початку ХХ століть, 9 клас

Н.Лівун, 
В.Космірак, 

В.Островський

35

6. Спеціальні (допоміжні) історичні дис-
ципліни, 10-11 класи

Ю.Василюк, 
В.Островський

35

7. Історія українського кінематографа 
ХХ ст. (10-11 класи.)

А.Приходько 35

8. Досліджуємо історію України (10-11 
кл.)

Ю.Малієнко 35

9. Українське відродження у ХХ ст. 
(10-11 класи.)

Т.Мацейків 35

10. Історія України першої половини ХХ 
ст. в особах (10-11 класи.)

Т.Чубукова 35

11. Історія української культури (10-11 
класи)

В.Власов 35

12. Видатні постаті України (10-11 класи.) І.Гирич
13. Полікультурна історія України (11 клас) 

(Програма опублікована в журналі 
«Історія і суспільствознавство в школах 

України: теорія і методика викладання»)

В.Мисан 35

14. Міжнародні відносини у другій поло-
вині ХХ століття (11 клас.)

Ю.Василюк, 
М.Семкіяш, 

В.Островський

17

15. Основи християнської етики (5-11 
класи)

Авт.кол-в під  кер. 
Жуковського В.М.

по 35 
год.

16. Основи християнської етики: дослі-
джуючи Євангеліє від Івана

Авт.. кол-в 
Горбачова Л.І., 

Одинак М.М.
Федорак В.Ф.

5-11 кл., 
по 35 год. 
у кожно-
му класі 
основної 
і старшої 

школи
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Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової 
навчальних планів з правознавства у 2013/2014 н.р.

№
з/п

Назва курсу/
факультативу 

за вибором

Програмне 
забезпечення

Навчально-методичне забезпечення

рекомендовано 
МОНУ

підручники посібники робочі 
зошити

Від…№..
1. Права людини (лист №1/11-1652 

від 12.03.2010 р.)
Пометун О.І., Ремех 
Т.О. Права людини 
«Літера ЛТД» 2008

2. Права дитини в 
Україні

Всеукраїнський 
Комітет Захисту 

дітей, МОН
Проект «Навчання 
правам дитини в 
Україні» 2004 р.

ППЗ. Права дитини 
в Україні. Матеріали 
навчально-методич-

ного семінару проекту 
«Навчання правам 
дитини в Україні»

3. Конституційне 
право України

(лист №1/11-1652 
від 12.03.2010 р.)

4. Досліджуючи 
гуманітарне 

право

Рекомендовано 
МОНУ (протокол №2 

від 17.11.05

Рекомендовано 
МОНУ (протокол №2 

від 17.11.05
5. Правознавство 

(підсилення)
(наказ МОН від 

28.10.2010 №1021)
С.Б.Гавриш, 

В.Л.Сутковий, 
Т.М.Філіпенко, «Пра-

вознавство.
Рівень стан-дарту, 

академічний рівень»
«Генеза» 2010

6. Я і мої права Програма курсів за 
вибором 1-4 класи 
Книга №2 «Мандрі-

вець» 2011

« Я і Україна»

7. Практичне 
право (підси-

лення)

(лист від 21.05.08 р. 
№1/11-1969)

Порметун О.І., Ремех 
Т.О. «Правознавство. 

Практичний курс  
«Літера ЛТД» 2009

8. Правова 
абетка

Програма курсів за 
вибором 1-4 класи 
Книга №2 «Мандрі-

вець» 2011

«Я і Україна»

Громадянська освіта

№
з/п

Назва курсу/
факультативу 

за вибором

Програмне 
забезпечення

Навчально-методичне забезпечення

рекомендовано МОНУ підручники посіб- 
ники

робочі 
зошити

Від…№..
1. Живи за 

правилами
(лист №1/11-1652 від 

12.03.2010 р.) 
Голосова Н., Ратушняк С., Ремех 
Т. Живи за прави-лами. Львів: ВА 

«Нова Доба», 2005
2. Ми громадяни 

України
ВА «Нова Доба» Листи 
МОН № 1/11-2817, № 

1/11-2816 від 20.06.2001

За заг. ред. О.Пометун 
 Ми – громадяни України. 

Львів: ЗУКЦ, 2008
3. Вчимося бути 

громадянами
Лист МОН № 1/11-1652 

від 12.03.2010
Вчимося бути громадя- нами. За 
ред. В.Мисана, Л.Вербиць- кої, 

О.Войтенка. Львів: ЗУКЦ, 2008. Лист 
МОН № 1/11-7680 твід 26.11.2005

4. Мистецтво 
жити в гро-

маді

ВА «Нова Доба» Буров С., Жадько О., Педан-
Слєпухіна О., Шашура Л., Дяків В. 

Мистецтво жити в громаді
Львів: ЗУКЦ, 2008

5. Громадянська 
освіта: основи 

демократії

(лист №1/11-1652 від 
12.03.2010 р.)

Бакка Т. В., Ладиченко Т.В., 
Марголіна Л. В., Рябов С. Г.
Громадянська освіта: основи 

демократії (навчальний посібник) 
. К.: Основа, 2011. Лист МОН № 

1/11-1145 від 25.02.2009
6. Основи 

критичного 
мислення

(лист №1/11-1652 від 
12.03.2010 р.)

За заг. ред.. О.Пометун
Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-260

від 02.07.2009
7. Ми – різні: ми 

– рівні.
(лист №1/11-1652 від 

12.03.2010 р.)

Календарне планування 
навчального матеріалу вчителі 
можуть робити безпосередньо 
в навчальних програмах. Мож-
на користуватися також окре-
мими брошурами, зробленими 
на основі навчальних програм. 
На основі календарних планів 
учителі розробляють поурочні 
плани, структуру і форму яких 
визначають самі. Поурочними 
планами для вчителів можуть 
слугувати також методичні 
посібники, що мають гриф 
Міністерства освіти і науки 
України. Під час розроблення 
календарних планів учитель 
може на власний розсуд ви-
користовувати резервні годи-
ни – планувати проведення 
контрольних робіт, лаборатор-
них, практичних, семінарів, за-
сідань «круглих столів» тощо.

Учнівські зошити з пред-
метів суспільно-гуманітарного 
циклу вчителі перевіряють 
один раз на семестр, вистав-
ляючи або не виставляючи 
(на власний розсуд) бал за 
ведення зошита в журнал. Ви-
ставляючи тематичні оцінки, 
вчитель може враховувати 
чи не враховувати оцінку за 
ведення зошита. 

Підручники, посібники, ро-
бочі зошити, атласи, зошити 
для контролю і корекції на-
вчальних досягнень, що ви-
користовуються на уроках, по-
винні мати гриф Міністерства 
освіти і науки України.

Всі зазначені вище про-
грами з предметів суспільно-
гуманітарного циклу розміщені 
на сайті Міністерства освіти і 
науки. Вийшов друком збірник 
програм курсів за вибором та 
факультативних курсів, реко-
мендованих міністерством (у 
трьох частинах). 

Етика та курси 
духовно-морально-

го спрямування

Формування духовного сві-
ту дітей та молоді, духовності 
як провідної якості особистості 
– велике і складне завдання. 
Серед дітей та молоді падає 
духовність, зріє зневіра у мо-
ральних орієнтирах у повсяк-
денному житті. Засоби масо-
вої інформації та комунікації 
дедалі більше впливають на 
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суспільство й особливо на молодь, нерідко поту-
раючи культам сили, зброї, моральному релятивізму і 
конформізму. 

 У 2013/2014 навчальному році курс «Етика» буде 
вивчатись у 6 класі за рахунок інваріантної складової, а 
у 5 класі – за рахунок варіативної складової Типових на-
вчальних планів. На це вказується і в листі МОН України 
за №1/9-324 від 16.05.13. Стосовно курсів духовно-мо-
рального спрямування, якими є курси з основ християн-
ської етики та моралі, наголошуємо на двох моментах. 
Перше – це світські курси, а не основи Закону Божого 
того чи іншого конфесійного спрямування. 

Викладання предметів духовно-морального спряму-
вання в ЗНЗ можливе лише за умови письмової згоди 
батьків та за наявності підготовленого вчителя. Відпо-
відно до Закону України „Про загальну середню освіту”, 
викладати навчальний предмет „Етика” та факультативні 
курси морально – етичного спрямування можуть особи, 
які мають вищу педагогічну освіту та документ про про-
ходження відповідної курсової підготовки. Підготовка 
вчителів курсів духовно-морального спрямування здій-
снюється на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів при обласних інститутах післядипломної педаго-
гічної освіти. 

У 2013/2014 н.р. у 5-6 класах чинною є програма 
«Етика, 5–6 кл.» (видавництво «Перун» 2005 р.). 

 Основи етики школярі вивчають за рекомендовани-
ми Міністерством освіти і науки України підручниками: 
«Етика. 5 клас» (автори Данилевська О. М., Пометун 
О.І.) та «Етика. 5 клас» (автори Фесенко В.І., Фесенко 
О.В., Бакіна Т.С.); «Етика. 6 клас» (автори Данилевська 
О.М., Пометун О.І.) та «Етика. 6 клас» (автори Мовчун 
А., Хоружа Л.).

Частиною навчально-методичного комплекту з етики 
для учнів 5–6 класів є «Робочий зошит з етики для учнів 
5 класу», «Робочий зошит з етики для учнів 6 класу» 
(автор Данилевська О.М.) (видавництво «Літера ЛТД»).

Підготовка вчителів християнської етики здійснюється 
в навчальних закладах або на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних кадрів у Національному універси-
теті «Острозька академія», Львівському католицькому 
університеті, при обласних інститутах післядипломної 
педагогічної освіти. Для належного підвищення кваліфі-
кації вчителів етики та інших курсів духовно-морального 
спрямування, обміну досвідом, підвищення якості викла-
дання можуть бути створені районні (міські) методичні 
об’єднання вчителів, творчі групи тощо.

Загальні методичні рекомендації щодо організації 
навчально-виховного процесу у п’ятих класах ЗНЗ

2013/2014 н.р. є особливим для учнів п’ятих класів: 
саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступо-
ве впровадження нового Державного стандарту базової 
та повної загальної середньої освіти й нових навчальних 
програм з усіх базових дисциплін. 

У межах навчального предмета «Історія України» в 5 
класах загальноосвітніх навчальних закладах України з 
2013/14 н. р. вивчатимуть курс Вступ до історії. Цей курс 
є пропедевтичний, що й визначає його місце в системі 
шкільних історичних курсів та поміж інших навчальних 
дисциплін, а також початковість, елементарність його 
змістової частини й тих вимог, які висуваються до загаль-
ноосвітньої підготовки учнів. 

 З огляду на це основною метою курсу є створення 
умов для успішного опанування учнями наступних сис-

тематичних курсів історії України та всесвітньої історії.
П’ятикласники уперше ознайомлюються з навчаль-

ним предметом «Історія», тому головними завданнями 
курсу є:

– формування уявлень і початкових знань учнів про 
історію як галузь людських знань, як науку, що має свій 
предмет вивчення і свої методи дослідження;

– розвиток у школярів інтересу до предмета та моти-
вації до його вивчення.

Крім того, курс передбачає розв’язання низки за-
гальнодидактичних завдань із розвитку пізнавальних 
можливостей та особистісних якостей учнів. 

Зміст пропедевтичного курсу передбачає, що після 
його вивчення учні будуть: 

– знати і розуміти, що таке історія, як відбувається 
відлік часу в історії, як історики довідуються про минуле, 

– застосовувати набуті знання та вміння для того, 
щоб визначати тривалість і послідовність історичних 
подій, співвідносити рік із століттям, розрізняти умовні 
позначки і знаходити місця історичних подій на карті, 

– знаходити у підручнику та адаптованому тексті 
документа відповіді на запитання і складати розповідь 
про подію або постать за запропонованим учителем 
алгоритмом, 

– зіставляти окремі події з історії родини з історією 
рідного краю та України, виявляти ставлення до історії, 
окремих подій та вчинків історичних діячів, оцінювати 
роль громадян, музеїв та історичної науки у збереженні 
минулого.

У новій програмі зазначено кількість годин на ви-
вчення курсу (загалом – 35 годин, 1 година на тиждень). 
Передбачено години для уроків узагальнення та тема-
тичної перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок 
учнів, уроку підсумкового узагальнення та практичних 
занять. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 
підготовки в програмі сформульовано як перелік умінь 
та навичок, що їх мають набути учні в процесі вивчення 
кожної теми. Програмою курсу обов’язково передбачено 
години резервного часу, які вчитель використовуватиме 
на власний розсуд.

Історичний зміст курсу реалізовано в хронологічній 
послідовності, що дає змогу створити конкретні образи 
історичних епох та сформувати чіткі просторові й часові 
уявлення учнів. Беручи до уваги вікові особливості пізна-
вальної діяльності дітей 10–11 років, в учнів формуються 
первинні знання та уявлення про розвиток історії як на-
уки і як живої пам’яті про життя людей у минулому, про 
історичний час і простір, про що саме та про кого пишуть 
історики. Передбачається ознайомлення дітей з істо-
ричними джерелами різних типів – як письмовими, так і 
візуальними, а також речовими, включаючи пам’ятки, що 
формують навколишнє історичне середовище. 

Курс не передбачає системного викладу інформації 
про минуле. Відібраний та запропонований у підручниках 
матеріал про події, явища, історичні персонажі тощо не 
є вичерпним і може доповнюватись вчителем за умови 
його збалансованості як з огляду подання національної 
та регіональної історії, так і багатоаспектності соціальної, 
політичної історії, історії культури та повсякдення.

За результатами вивчення курсу учні мають набути 
таких предметних компетентностей:

– позначати на лінії часу запропоновані вчителем 
дати подій, співвідносити рік зі століттям або їх частина-
ми при необов’язковому співвіднесенні з подіями; визна-
чати (за вказаними датами) послідовність та тривалість 
подій, віддаленість від сьогодення;
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– орієнтуватися на адаптованій історичній карті, пока-
зувати на ній територію України, її головні міста та рідне 
або найближче місто (село); основні події, зазначені у 
тексті параграфів.

– свідомо читати текст підручника, переказувати 
його основний зміст; відрізняти художній та науково-по-
пулярний історичні тексти; знаходити в тексті відповіді на 
поставлені запитання або ставити по кілька запитань до 
нього; складати простий план, добирати назву, знаходити 
в тексті історичні поняття і терміни та витлумачувати їх 
на основі тексту, свідомо застосовувати у навчальних 
ситуаціях;

– отримувати інформацію з різноманітних адаптова-
них історичних джерел, насамперед документальних та 
візуальних, робити нескладні висновки, узагальнення; 

– на основі тексту та зображень стисло розповідати 
про історичну постать, складати план перебігу історичної 
події та кількома реченнями розповідати про неї на осно-
ві тексту, інших матеріалів підручника, висловлювати 
нескладні оцінні судження щодо історичних постатей і 
їх діяльності;

– описувати історичні пам’ятки різних історичних 
періодів, правильно застосовуючи необхідні терміни; 
визначати приналежність зображених на історичних 
ілюстраціях пам’яток, портретів історичних діячів до 
певних епох.

 Форми та методи навчання історії в 5 класі, а також 
зміст історичної освіти повинні обов’язково узгоджува-
тися з віковими особливостями учнів. Організовуючи 
роботу на уроках, учитель має віддавати перевагу роз-
вивальним прийомам, уникати лекцій, конспектувань, 
рефератів та фронтальних зрізів знань. 

 З метою набуття школярами історичної та інших 
компетентностей та відповідно до державних вимог із 
загальноосвітньої підготовки учнів окремою структурною 
складовою програми вперше стають спеціальні уроки – 
практичні заняття. 

 Уроки узагальнення до окремих розділів та урок 
узагальнення до курсу мають на меті допомогти 
учням систематизувати вивчене, відрефлексувати 
процес навчання і повернутись до найскладніших 
моментів теми, курсу, піднести розуміння навчального 
матеріалу на новий рівень, використати міжкурсові та 
міжпредметні зв’язки. Елементарність, початковість 
курсу зумовлює певні труднощі в проведенні уроків 
узагальнення. 

Звертаємо увагу, що регламентована навчальною 
програмою година тематичного оцінювання викорис-
товується для проведення уроку контролю і корекції 
навчальних досягнень учнів. Урок контролю і корекції 
проводиться із пропонуванням усних, письмових або 
комбінованих видів завдань. На правій сторінці журналу 
робиться запис «Урок контролю і корекції навчальних 
досягнень учнів із теми «________». На такому уро-
ці оцінюється пізнавальна діяльність усіх присутніх 
п’ятикласників. Оцінка за урок контролю враховується 
під час виставлення бала за тему.

 Пропедевтичний курс Вступ до історії укомплекто-
ваний підручниками – переможцями Всеукраїнського 
конкурсу підручників для 5 класу загальноосвітньої шко-
ли: В.Власова (Видавництво «Генеза») та О.Пометун, 
І.Костюк, Ю.Малієнко (Видавничий дім «Освіта»). 

 Історична пропедевтика націлена передусім на по-
чаткові знання, елементарні уявлення та найпростіші 
вміння. Історичні знання п’ятикласників можна схаракте-
ризувати як фрагментарні, початкові. Відповідно, їхні на-

вчальні досягнення мають елементарний рівень і більш 
практичну спрямованість, пов’язані в основному з умін-
нями читати й розуміти адаптований історичний текст, 
працювати з історичними ілюстраціями, джерелами та 
адаптованою історичною картою. У компетенції вчителя 
залишається створення таких навчальних ситуацій, які 
максимально сприяють досягненню учнями очікуваних 
результатів навчання, адже елементарний рівень курсу 
передбачає можливість його успішного засвоєння кож-
ним учнем.

У п’ятому класі написання рефератів не передба-
чено. Водночас варто заохочувати учнів до читання 
додаткової історичної літератури, до підготовки та 
участі у позаурочних тематичних заходах. Бали до-
статнього та високого рівня з історії може отримати 
п’ятикласник, який знаходить відповіді на запропо-
новані вчителем чи у підручнику запитання; складає 
простий план тексту і невелике історичне повідо-
млення; вміє виокремлювати історичну інформацію, 
тобто розповідає, про яку історичну подію чи постать 
йдеться, вміє сформулювати одне два запитання до 
тексту та супутніх зображень, демонструючи рівень 
розуміння запропонованої інформації; позначає на 
лінії часу запропоновані дати, співвідносить їх зі 
століттями або їх частинами; знаходить на історичній 
карті місця найвизначніших подій тощо. 

Особливої уваги вчителів історії всіх класів потребує 
вивчення пам’яток архітектури та образотворчого мис-
тецтва. Традиційно зображення пам’яток архітектури 
та образотворчого мистецтва залучають до предметної 
наочності – таких пам’яток матеріальної культури або 
їхніх реконструкцій, які дають змогу на основі безпо-
середнього сприйняття створювати в учнів достовірні 
зорові образи історичного минулого. Такі зображення 
служать опорою для розкриття сутності історичних 
явищ, дають змогу конкретизувати історичні факти, 
сприяючи формуванню історичних понять, розвитку до-
слідницьких умінь, пізнавального інтересу до минулого. 
Окрім того, пам’ятки архітектури виконують роль пер-
винних джерел історичних знань школярів, адже вони 
справжні, документальні пам’ятки історії й культури 
досліджуваної епохи.

З метою виконання вимог програми історії, як-от: 
характеризувати культурні досягнення, розпізнавати 
найвідоміші пам’ятки архітектури та образотворчого 
мистецтва, стисло описувати їх – комісією з історії  
Науково-методичної ради МОН України було ухвалено 
Переліки пам’яток архітектури та образотворчого мис-
тецтва з історії України та всесвітньої історії, обов’язкові 
для розпізнавання учнями. (Переліки будуть надруковані 
у фахових виданнях). 

 Інформуємо також, що Міністерство рекомендує 
серед інших курсів вивчати курс за вибором «Культура 
добросусідства» (автори Араджионі М.А., Смірнов О.К.), 
що сприяє поглибленню знань учнів з питань багатокуль-
турності, історії, географії, культури та традицій народів 
рідного краю. Курс має позитивний вплив на розвиток 
міжкультурної освіти, виховної роботи, профілактику 
ксенофобії та зниження конфліктного потенціалу в освіт-
ньому середовищі.

Галина КЕНЦ,
методист Хмельницького ОІППО.


