
Історія та правознавство 

Під час карантину рекомендуємо продовжити навчання учнів, 

використовуючи технологію дистанційного навчання. 

    Для організації  навчання школярів з історії  України, всесвітньої  історії, 

правознавства та  громадянської освіти використовувати календарні плани на 

II семестр 2019/2020 н.р., не враховуючи уроки узагальнення та тематичного 

контролю. 

     Проаналізувати календарно - тематичне планування та визначити теми, які 

при відновленні навчання можна ущільнити.. 

     Учитель може здійснювати вивчення програмового матеріалу за 

технологією дистанційного навчання у наступних  формах: 

 оприлюднювати завдання для самостійної роботи учнів на сайті 

закладу освіти (можна у вайбергрупі для батьків) з відповідної теми 

предметів суспільствознавчого напрямку; 

 оприлюднювати практичні завдання  з методичними рекомендаціями 

щодо їх виконання; 

 учителі, що мають власні блоги та сайти можуть організувати 

щоденне навчальне спілкування з учнями, здійснювати 

індивідуальну допомогу учням через Skype, Viber, WhatsApp; 

 розміщувати в мережі Internet (Google Диск) мультимедійні 

матеріали - презентації, відеоролики, які допоможуть учневі у 

вивченні зазначеної теми, посилання на які розмістити на сайті 

навчального закладу; 

 надати учням перелік інтернет –джерел, які сприятимуть легшому 

засвоєнню навчального матеріалу. 

         Після відновлення навчального процесу доцільно проаналізувати та 

оцінити усі завдання,  виконані  учнями  самостійно. Це дасть можливість 

побачити рівень засвоєння матеріалу, вивченого самостійно. 

       Першим провести урок застосування знань умінь і навичок, урок 

узагальнення та систематизації знань з тем, вивчених за технологією 

дистанційного навчання.  

                         Рекомендовані інтернет-джерела: 

1.Відеоуроки з історії України: 

https://www.youtube.com/watch?v=_hAdIboJxUs&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yO

zw-IJr4jRnwSJLdQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=_hAdIboJxUs&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-IJr4jRnwSJLdQ
https://www.youtube.com/watch?v=_hAdIboJxUs&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-IJr4jRnwSJLdQ


https://besmart.study/ 

2. Правознавство: онлайн курс«Права людини в освітньому просторі» 

https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about. 

3.Громадянська освіта: https://www.citizen.in.ua/. 

4. Підготовка до ДПА/ЗНО: 

https://lv.testportal.gov.ua/index.php/component/tags/tag/istoriia-ukrainy. 

https://drive.google.com/file/d/15kQhxFN_fZL-06_fHEOWE4E-

FkRnaoAn/view. 

https://drive.google.com/file/d/1kASwQhp7T8fhHm70lB7YeLlHQHH6Hoce/vie

w. 

5 клас. Історія України 

Тема. Головні цілі пізнання минулого. Фах історика. Що таке історичний факт, 

історична особа, історичне дослідження. Історичні праці про Україну та їхні 

автори: а) руські літописи. «Повість минулих літ» літописця Нестора; 

б) козацькі літописи. Літопис Самійла Величка. 16.03-20.03. 2020. 

Тема. Історичні праці ХІХ – початку ХХ ст. «Історія України-Руси» Михайла 

Грушевського. Дослідження з історії рідного краю. 30.03-03.04. 2020. 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних і 

творчих робіт: 
– підготувати міні-дослідження з історії своєї родини, використовуючи 

відомості з різних доступних джерел; 

– зіставити й пов’язати вибрані факти з історії України, рідного краю і своєї 

родини;  

– представити повідомлення з історії родини, підготувати презентацію 

родового дерева. 

 

6 клас. 

Тема. Пантеон римських богів. Римське право. Мистецтво Давнього Риму. 

16.03-20.03. 2020. 

Тема. Кризові явища в Римській імперії. Виникнення і поширення 

християнства. Перетворення християнства на офіційну релігію Римської 

імперії. 30.03-03.04. 2020. 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних і 

творчих робіт: 

– порівняти правове становище різних груп громадян, а також громадян і 
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негромадян у Стародавньому Римі; 

- сформулювати життєву позицію (вибір у конкретній життєвій ситуації) 

історичного персонажа на основі висловів з його творів. 

7 клас. Історія України 

Тема. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її 

розпад. 16.03-20.03. 2020. 

 

Тема. Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст. 

30.03-03.04. 2020. 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних і 

творчих робіт: 

– виявити (за доступними візуальними і текстовими джерелами) свідчення 

впливу західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв 

у Королівстві Руському; 

- підготувати та представити історичний портрет короля Данила / іншого князя 

з династії Романовичів (на вибір учня /учениці). 

7 клас. Всесвітня історія.  

Тема. Книгодрукування. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. 

Гуманізм. 16.03-20.03. 2020 

Тема. Чернечі лицарські ордени (Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) 

та християнізація Східної Європи. 30.03-03.04. 2020. 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних і 

творчих робіт: 
– описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного 

студента/учня; 

- підготувати ілюстровану уявну екскурсію «Середньовічні замки та собори: 

візитна картка туристичної Європи». 

 

8 клас. Історія України. 

Тема. Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок. 

Данило Апостол. Нова Січ. 16.03-20.03. 2020 

Тема. Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в 

Україні. 30.03-03.04. 2020. 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних 

робіт: 



- внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про остаточну 

ліквідацію гетьманства й Запорозької Січі, 

- підготувати та представити історичний портрет П. Калнишевського, К. 

Розумовського (на вибір учня /учениці). 

 

8 клас. Всесвітня історія. 

Тема. Правління династії Романових. Внутрішня та зовнішня політика Петра І. 

16.03-20.03. 2020 

Тема.  Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (друга 

половина XVII – XVIIІ ст.) 30.03-03.04. 2020 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних і 

творчих робіт: 
– позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської 

імперії, Речі Посполитої і Російської держави (Московського царства, 

Російської імперії) в XVI–XVIIІ ст.; 

-  обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ 

Петра І. 

 

9 клас. Історія України.  

Тема. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність 

українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське 

питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців. 

Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у 

Відні. 16.03-20.03. 2020 

 

Тема. Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну.                                    

30.03-03.04. 2020 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних і 

творчих робіт: підготувати доповідь «Українська політична думка: між 

федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів 

українського національного руху» та ін.; 

– спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією 

повсякденного життя і трудовою еміграцією; 

– укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах 

українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини». 

 

9 клас. Всесвітня історія. 

Тема. «Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної 

експансії. 16.03-20.03. 2020 

 



Тема. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція. Спроби модернізації Османської 

імперії. 30.03-03.04. 2020 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних і 

творчих робіт: 
-  на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку 

(репортаж) про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і 

країн Азії та Африки. 

 

10 клас. Історія України. 

Тема. Правовий статус українських земель у складі Польщі. Національна 

політика та міжнаціональні відносини. Осадництво. Пацифікація. Економічне і 

соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації 

краю. Андрей Шептицький. 16.03-20.03. 2020 

Тема. Українські політичні організації. Українське народно-демократичне 

об’єднання. Українська військова організація й Організація українських 

націоналістів. Євген Коновалець. 30.03-03.04. 2020 

Рекомендуємо  на період карантину надати  практичну роботу: 

– Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР та в українських регіонах у 

складі Польщі в міжвоєнний період: спільне та відмінне. 

 

10 клас. Всесвітня історія.  

Тема. Спроби перегляду Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних 

договорів. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі.  

Вісь “Берлін – Рим – Токіо”. Нарощення озброєнь. 16.03-20.03. 2020 

Тема. Політика “умиротворення” агресора. Задоволення територіальних 

претензій Німеччини: “аншлюс” Австрії та Мюнхенська угода. 

Антикомінтернівський пакт. 30.03-03.04. 2020 

Рекомендуємо  на період карантину надати  практичну роботу: 

– Міжнародні відносини в другій половині 1930-х рр. у світлі історичних 

джерел. 

 

11 клас. Історія України.  

Тема. Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичне життя України в 

2005–2013 рр. Віктор Янукович. Загострення відносин із Російською 

Федерацією. 16.03-20.03. 2020 

Тема. Революція Гідності. Небесна Сотня. Окупація та анексія Криму 

Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Російсько – українська 

війна. Олександр Турчинов. Петро Порошенко. 30.03-03.04. 2020 

Рекомендуємо  на період карантину надати завдання для практичних 

робіт: 



– “У 1918-му Україна здобула незалежність, у 1991-му – відновила, сьогодні – 

захищає” (завершення проекту з укладання інтерактивної стрічки часу, яка 

відображає неперервність і спадкоємність державотворчих процесів у ХХ–ХХІ 

ст., презентація проекту). 

– Усна історія Майданів: від Революції на граніті до Революції Гідності 

(електронна Книга пам’яті). 

 

11 клас. Всесвітня історія.  

Тема. Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО і ОВД. 16.03-20.03. 2020 

Тема. Прояви міжнародної напруженості (Берлінська криза, війна в Кореї, 

Карибська криза, війни у В’єтнамі й Афганістані). 30.03-03.04. 2020 

Орієнтовна тема для написання історичного есе: 

– Міжнародні відносини другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: точки 

перетину інтересів. 

 

9 клас. Правознавство. 

Тема. Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку 

неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з 

неповнолітніми. 16.03-20.03. 2020 

Тема.  Охорона праці неповнолітніх. 30.03-03.04. 2020 

 Практичне завдання. Працевлаштування неповнолітніх. 


