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Зміст
Від авторів
Методичні рекомендації щодо викладання курсу «Вступ до історії» за новою
програмою
Матеріали до теми «Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ»
Матеріали до теми «ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ»
Матеріали до теми «ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ»
Матеріали до теми «ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ»
Матеріали до теми «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ»
Матеріали до теми «ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ»
Матеріали до теми «УСЕ МАЄ МИНУЛЕ»

3

Від авторів
Шановні колеги! Перед вами навчально-методичні матеріали до курсу «Вступ до
історії. 5 клас», створені з метою сприяти впровадженню програми, затвердженої
Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Посібник написано з
думкою про вчителя, якому нелегко навчати за новою програмою, не маючи методичної
підтримки та можливості обміркувати досвід колег. Укладаючи матеріали, автори
ставили перед собою завдання ознайомити вчителів історії з власним баченням того, як
допомогти учням досягнути визначених Програмою результатів навчально-пізнавальної
діяльності та осмислити зміст окреслених у ній тем. Окрім того, тут пропонуються нові
тексти, запитання та завдання, корисні для досягнення очікуваних результатів.
Представлений у Програмі задум кожної теми можна реалізувати в різний спосіб.
Наведені в посібнику види навчальної діяльності для досягнення передбачених
Програмою очікуваних результатів – лише окремі з можливих варіантів організації
навчання. Автори, які самі є педагогами, добре знають, що тільки вчитель – творець
уроку, і в кожного – свій стиль роботи. Неповторність пізнавального потенціалу
кожного класу, різний обсяг навчальних ресурсів та нерівні можливості їх застосовувати
теж зумовлюють необхідність учителеві обирати, чи буде він послідовно вибудовувати
запропоновані в посібнику навчальні ситуації, чи використовуватиме тільки окремі
матеріали, найбільш придатні, на його думку, для втілення власного задуму уроку.
Концепція цього посібника ґрунтується на кількох положеннях, а саме:
1. Остаточний вибір змісту навчання, його методів і прийомів залишається за
вчителем. Для цього, зокрема, стратегія навчання виписана як перелік ключових
навчальних ситуацій, що є первинними елементами освітнього процесу. У посібнику
немає ні розподілу годин між темами, ні тематики уроків. Автори розраховують, що
кожний учитель – користувач цього посібника – самостійно згрупує пропоновані
навчальні ситуації в уроки, розподілить між цими уроками зміст теми та визначить
оптимальну для конкретного класу кількість годин на її освоєння учнями.
2. Досягнення учнями очікуваних результатів навчання відбувається переважно
на уроках. Саме тому навчальні ситуації, що стосуються домашніх завдань,
пропонуються тільки тоді, коли учням треба доручити роботи, які неможливо виконати
у школі, наприклад, зібрати матеріал для родинної історії та підготувати відповідну
презентацію. Автори також рекомендують за допомогою домашніх завдань формувати
потрібні учням навички. Для цього, наприклад, після вивчення теми 1 час від часу учні
могли б удома розв’язувати історичні задачі на орієнтацію в часі, після вивчення теми 2
– позначати на контурній карті й надписувати історико-просторові об’єкти (пам’ятки,
пам’ятники), після вивчення теми 4 – готувати презентації тощо.
3. Навчальний поступ учнів забезпечується насамперед їх сталою активністю на
уроках. З цих міркувань автори пропонують педагогам використовувати переважно
активні та інтерактивні методи навчання, детально розписують хід практичних робіт та
закликають знайти спосіб постійно долучати до навчально-пізнавальної діяльності
кожного учня.
4. Навчальний поступ учня забезпечується не лише через розвиток предметних
умінь, але й шляхом формування десяти ключових компетентностей Нової української
школи. Зокрема, значну частку матеріалів посібника складають завдання та вправи на
розвиток усного і писемного мовлення учнів. Йдеться про тексти для читання вголос,
ілюстрації з запитаннями, що виходять за межі їхнього змісту, завдання описати,
пояснити, представити результати свого дослідження тощо. Особливу увагу приділено
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роботі учнів з термінологічним словничком. Не менш важливими для сучасного
школяра автори посібника вважають здатності комунікувати та співпрацювати. У
зв’язку з цим багато навчальних ситуацій пропонується формувати з використанням
різних методів групової роботи.
5. Для забезпечення навчального поступу учнів потрібне систематичне
діагностування перебігу та результатів освітнього процесу. Тому методичні
рекомендації до тем акцентують на потребі систематично обмірковувати, як відбувся
урок, піклуватись про узагальнення та систематизацію вивченого, об’єктивно оцінювати
навчальні досягнення учнів.
Посібник складається з шести розділів, у яких представлено виділені Програмою
теми. Кожний з розділів посібника містить:
1. Стислий виклад завдань учителя та очікуваних результатів учіння, що
розкривають задум теми.
2. Орієнтовне планування теми. План вивчення теми являє собою послідовність
навчальних ситуацій, виписаних як конкретний очікуваний результат, досяжний завдяки
застосуванню вказаного методу, прийому навчання.
3. Методичні рекомендації до теми. Автори надають учителю окремі поради,
стислі роз’яснення, виконання яких, на їхню думку, має сприяти найбільш ефективному
освоєнню учнями змісту теми.
4. Допоміжні навчальні матеріали: тексти для читання, ілюстрації із запитаннями
до них, хронологічні задачі, дидактичні ігри і т. ін.
Посібник призначено насамперед для молодих учителів, а також для тих, хто не
будучи фахівцем-істориком за освітою, викладатиме п’ятикласникам курс «Вступ до
історії». Досвідчені вчителі зможуть порівняти запропоновані тут підходи з власним
задумом реалізації змісту цього курсу. Автори посібника сповнені надії на те, що він
допоможе навчати учнів ефективно та з задоволенням.
На завершення вважаємо за необхідне подякувати всім, хто долучився до
створення цього посібника. Окрема подяка його науковому редакторові Мар’янові
Мудрому, керівникові авторської групи з оновлення програм з історії для 5–9 класів,
доцентові кафедри новітньої історії України ім. М. Грушевського Львівського
національного університету імені Івана Франка.
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Методичні рекомендації
щодо викладання курсу «Вступ до історії»
за новою програмою
1. Розпочніть підготовку до викладання курсу з обмірковування того, навіщо в
загальноосвітніх навчальних закладах вивчаються основи науки історії. Для кращого
розуміння призначення шкільної історії дайте відповідь на запитання до визначення
мети шкільної історичної освіти, яке узяте з Пояснювальної записки до оновлених
програм:
«Метою шкільної історичної освіти є: а) формування вільної особистості, яка
визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними
критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці;
б) виховання засобами історії громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне
почуття приналежності до власної країни та до її спільних історичних, політичних і
культурних цінностей, а також на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві;
в) прищеплення толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур,
уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих
цілей.
Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних складових
історичної свідомості: а) накопичення знань про основні події, явища та процеси, їх
давніші та сучасні інтерпретації; б) оволодіння способами розумових дій, необхідних
для розуміння минулого, осягнення сучасного і прогнозування майбутнього, а саме:
бачення зв’язку між історичними подіями та явищами (логічне мислення); уміння
оцінювати їх під різними кутами зору (критичне мислення); знаходження нових
аспектів змісту чи нових способів розв’язання проблем (творче мислення);
співпереживання людям, що опинилися у вирі несприятливих історичних подій
(емпатійне мислення)».
Запитання:
1. Наскільки справедливо, що визначення мети загальної історичної освіти
виходить за межі історії як науки та акцентує на необхідності формування
громадянської свідомості дитини?
2. Який сенс наголошувати у формулюванні мети загальної історичної освіти на
потребі орієнтуватися в загальнолюдських і національних цінностях, прищепленні
толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур?
3. Яка роль історичної свідомості у формуванні свідомого українця – громадянина
Української держави?
Корисними для пошуку відповідей на ці запитання будуть наведені нижче
судження професорки Києво-Могилянської академії Наталії Яковенко:
„Після того як Геродот виклав на письмі все, про що дізнався завдяки
«розпитуванням», його послідовники стали ототожнювати «розпитування» з
«описуванням». Власне з цього старту слово «історія» почало поширювати свої
повноваження – спершу до позначення всякого зафіксованого знання про минуле,
байдуже, в який спосіб його отримано, ще далі – до позначення як оповіді про минуле,
так і самого минулого. <…˃
Погляд на історію як на «науку про спільноти» є прапором позитивістського, а
пізніше й історико-соціологічного способу мислення, що його окремо взяте людське
життя не цікавило, бо сприймалося лише як піщинка або на шляху залізної ходи
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закономірностей, або в коліщатках сконструйованих соціологами колективних
сутностей, де народ «прагне», клас «бореться», селянство «стогне під гнітом» тощо.
<…˃ Саме так тлумачила історію радянська історіографія, де позитивістську
парадигму, доповнену кількома «марксистсько-ленінськими» штрихами, було
законсервовано як «єдино вірне вчення». <…˃
На відміну від радянських істориків, західні науковці вже з першої третини
ХХ ст. ототожнювали свій фах з вивченням людини <…˃ «Що ж розкриває історія? Я
відповідаю: res gestae – дії людей, що відбулися в минулому», – напише у 1920-х рр. Робін
Колінґвуд,
англійський
дослідник
Античности
й
відомий
теоретик
історіописання. <…˃
Перманентні «інтелектуальні заколоти» ХХ ст. в західній історіографії призвели
в підсумку до того, що історія перетворилася на дволикого Януса. Одне її обличчя
уособлює дослідницька наука, а друге – навчальна (дидактична) продукція
<…˃ Призначення другої – передусім пізнавально-виховне. В цій своїй іпостасі історія,
звісно, не може уникнути простих правд і повчальних прикладів, себто зберігає за
собою давній статус «наставниці життя»”.
(Наталія Яковенко. Вступ до історії. – Київ: Критика, 2007. – С. 17–22).
Запитання:
1. У чому, на думку авторки, спорідненість між прийнятим українськими
істориками кінця ХІХ – початку ХХ ст. позитивістським баченням історії та
«марксистсько-ленінським» її трактуванням?
2. Наскільки корисним для посилення мотивації учнів до вивчення основ
історичної науки є акцент на діяльності в минулому Людини?
2. Щоб зробити наступний крок у підготовці до викладання курсу «Вступ до
історії», спробуйте усвідомити призначення (сенс) історичної пропедевтики в школі. На
нашу думку, необхідність впроваджувального (пропедевтичного) курсу зумовлена
складністю завдань загальної історичної освіти. Мета її, якщо коротко, дати змогу
кожній людині пізнати людський досвід та навчитися здобувати уроки з минулого.
Отже, розвиток історичної свідомості дитини – це завдання на тривалу перспективу.
Розпочинати його втілення потрібно в ранньому віці, а значить відповідно до природи
дитини та її вікових можливостей. У молодшій школі учнів можна знайомити з
окремими історичними відомостями, які будитимуть їхню уяву та інтерес до минулого.
Натомість у 5 класі можемо вже сформувати первинне уявлення про історію як галузь
людських знань і закласти базові елементи предметних умінь (компетентностей), без
яких осмислення здобутків цієї науки неможливе.
Вивчення пропедевтичного курсу історії має бути підпорядковане загальним
завданням шкільного навчання: створити можливості для того, щоб діти стали
успішними учнями, впевненими у собі людьми та відповідальними громадянами.
Орієнтація на перше з названих завдань зумовлює необхідність дбати, щоб учням
подобалося навчатися, щоб вони прогресували в учінні й раділи навчальним
досягненням. Реалізація другого завдання спонукає систематично знайомити учнів з
досвідом облаштування людьми свого повсякденного життя, акцентуючи на розвитку в
них здатності жити в безпеці, підтримувати здоров’я і духовний ріст. Щоб виконати
третє завдання, потрібно створювати учням можливості практично застосовувати свої
знання та вміння, самостійно і з користю для інших пізнавати те, що їх цікавить,
висловлювати та обстоювати свою думку, дискутувати.
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Першорядним завданням пропедевтики є формування в учнів стійкого інтересу до
предмета. Багатьом здається, що ця стійкість досягається, якщо дитина отримує
задоволення від того, що відбувається на уроках, наприклад, від можливості виявити
свою активність, погратися. Інші думають, що інтерес до історії для людини природний,
його не треба спеціально підтримувати та розвивати у зв’язку з існуванням так званої
історичної пам’яті нації. Не заперечуючи ролі названих чинників, наголосимо, що
нерозуміння того як знання минулого може прислужитися вдосконаленню сучасного та
поліпшити майбутнє – основна причина втрати старшокласниками інтересу до історії як
предмета.
Ефективність вступного курсу історії безпосередньо залежить від того, чи учні
усвідомлять, що історія – наука про людину, та чи матимуть вони можливість пізнавати
себе й інших через осмислення людських помислів і дій, пошук мотивації, виявлення
залежностей між подіями. Важливо також враховувати, що шкільна історія має сприяти
соціальній ідентифікації дитини. Щоб кожен учень/учениця усвідомлювали себе
українцями, тобто громадянами України та місцевої територіальної громади, членами
конкретної родини, проукраїнське бачення історії має сприйматися ними не просто як
відомості-знання, а як спадщина від предків, яка має безумовну цінність.
Розробляючи посібник, його автори намагалися враховувати всі названі
міркування. Подані в кожній темі тексти для читання розкривають перед школярами
призначення та можливості історії як науки. Пропоновані навчальні прийоми і методи,
зокрема дидактичні ігри, передбачають пізнавальну активність учнів, дають змогу їм
виявити ініціативу і дослідити, поміркувати (у гурті та самостійно) над розв’язками
проблеми, проаналізувати навчання і побачити свій поступ. Документи, ілюстрації, інші
навчальні матеріали знайомлять як з пам’ятними для громадян України подіями,
цінними свідченнями минулого, так і з набутим українцями досвідом повсякденного
життя.
3. Третім кроком до вдалого планування та ефективного викладання курсу «Вступ
до історії» є розуміння задуму кожної окресленої в Програмі теми. Задум теми
визначають очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. Для вчителя
вони є цілями, на які має бути спрямоване її вивчення. Саме очікувані результати (цілі)
навчання визначають зміст теми. Останній, отже, слугує інструментом для їх
досягнення. Цілі (очікувані результати) навчання підібрані з урахуванням потреби
формувати ключові та предметні учнівські компетентності і викладені через знання,
розуміння й уміння, які відповідають їх (компетентностей) знаннєвому, смисловому й
діяльнісному компонентам. Ціннісний компонент компетентностей (зважаючи на
особливості історичного матеріалу) окремо в темах не описується, позаяк актуалізується
через знання, розуміння й уміння наскрізно в межах усіх тем курсу. Кількість та якість
цілей (очікуваних результатів) зумовлені також завданнями пропедевтичного курсу та
обраною для пізнавальної діяльності темою.
У Програмі немає розподілу виділених на курс навчальних годин (уроків) за
темами. Зміст тем теж не розподілений на окремі заняття, що дає змогу самостійно
визначати обсяг часу на вивчення кожної теми, обирати назви і зміст уроків, способи
оцінювання навчальних досягнень учнів. Щоб розподілити навчальний час і спланувати
окремі заняття, орієнтуйтеся на цілі (очікувані результати) навчання учнів, врахуйте їхні
пізнавальні можливості та власне розуміння змісту теми. У посібнику задум кожної
теми відображено в завданнях для вчителя, обов’язкових, на думку авторів, результатах
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учіння та через орієнтовне планування, де передбачені Програмою результати
опрацювання теми подані в послідовності, що відображає наступність їх досягнення.
4. Добре спланувати викладання курсу неможливо без знання й урахування
вікових психологічних особливостей учнів п’ятого класу. П’ятикласники – це діти
молодшого підліткового віку (10–13 років). Підлітковий вік – перехідний від дитинства
до дорослості, коли особливо активно відбуваються процеси соціалізації дитини й,
водночас, її індивідуалізації, становлення власного, неповторного «Я». Мислення
молодшого підлітка ще в значній мірі зберігає конкретно-образний характер. Це
означає, що обмірковування ним історичної інформації буде ефективнішим, якщо
використовувати наочність: тексти для читання вголос, малюнки, схеми тощо. У той же
час підліток більше здатний мислити логічно, системно, може самостійно аналізувати,
порівнювати, підбирати аргументацію. Щоб така мислительна діяльність дитини
протікала успішно, необхідні чітко та зрозуміло (доступно) сформульовані для школяра
завдання (запитання, задачі).
Ще одна обов’язкова умова – організація уваги учня: у нього не повинно бути ні
часу, ні бажання, ні можливості відволікатися. Врахуйте, що увага підлітка стає усе
більш довільною (цілеспрямованою, ґрунтованою на вольовому зусиллі), але він ще не
може довго виконувати одноманітну роботу. Йому буває важко зосередитися, бо світ
вражень і переживань підлітка значно ширший, ніж у молодшого школяра. Іншою
причиною неуважності підлітка є підвищена емоційна збудливість, його імпульсивність,
швидкі зміни настрою, схильність до афектів – різкого й бурхливого вираження
пережитих почуттів. Через емоційну нестабільність молодші підлітки можуть боляче
сприймати недостатню (на їхню думку) увагу до себе. Зневага до потреб та інтересів
підлітка зачіпає його гідність. Йому приємно, коли до нього ставляться як до дорослого,
і неприємно, коли вбачають у ньому безпорадну дитину.
Слід мати на увазі, що діти молодшого підліткового віку вже не схильні вважати
нормою жорсткий контроль їхньої поведінки, очікують від дорослих визнання свого
права на самостійність, висувають власні пропозиції щодо способів розв’язання
проблемних питань. У той же час, вони все ще потребують підтримки від учителя,
заохочення за старанність, радіють заслужено отриманим високим оцінкам.
5. Не забуваймо також, що п’ятикласники вже мають фрагментарні знання з
історії, які вони здобули в молодшій школі та з ініціативи батьків. Актуалізація таких
знань важлива для ефективного навчання, оскільки дає змогу збільшити обсяги часу на
самостійну мислительну діяльність учнів. Щоби спланувати відповідні навчальні
ситуації, опрацюйте Державний стандарт та навчальні програми молодшої школи. Наш
досвід свідчить, що більшість п’ятикласників знає зміст державних атрибутів (прапора і
герба), легенду про заснування Києва, фрагменти історії козацтва (Запорозька Січ і
побут січовиків, морські походи, спосіб будівництва козацьких «чайок» тощо), окремі
події Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, визвольних змагань
середини ХХ ст. Ці та інші знання, історичні образи чи враження від оглянутих спільно
з батьками пам’яток історії та культури, музейних експонатів найкраще використати,
практикуючи пропоновані в посібнику активні й інтерактивні методи або прийоми
навчання: роботу (спілкування) в гурті, евристичну бесіду, навчальну дискусію та інші.
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6. Укладаючи календарно-тематичний план або робочу програму, врахуйте, що
учні молодшого підліткового віку потребують частої зміни видів навчальнопізнавальної діяльності. На урок у 5 класі навчальних ситуацій не може бути менше
чотирьох-п’яти. Причому, у більшості з них діти повинні мати можливість працювати у
власному темпі, щоб здобути потрібні знання. Постійно дбайте, аби розроблені вами
навчальні ситуації давали змогу підлітку діяти спільно з іншими, передбачали право на
помилку, на власну думку, на вибір, ініціативу і творчість. У зв’язку з цим потрібно
систематично використовувати інтерактивні методи навчання, а також завдання, що
передбачають самостійну дослідницьку діяльність. Плануючи пошуково-дослідницьку
роботу та оцінюючи результати учнівських досліджень, пам’ятайте: для п’ятикласника
довершеність дослідження не настільки важлива як його задум і реалізація.
Найважливіше виявити, якою мірою учень зумів осмислити дослідницьку проблему,
зібрати та опрацювати необхідний для її розв’язання джерельний матеріал, застосувати
потрібні дослідникові вміння. Найкраще для цього застосовувати портфолійне
оцінювання, коли завдяки систематичному збиранню напрацювань учнів можна
задокументувати і побачити прогрес у навчанні кожного з них.
Плануючи викладання курсу, важливо пам’ятати ще одне: урок – не єдина форма
організації навчального процесу. Пропонуємо широко застосовувати такі форми
організації навчання, як екскурсії, дидактичні чи рольові ігри, дискусії, практичні
роботи. Лише за всіх названих умов наполегливе навчання для підлітка зберігатиме
сенс.
7. Врахуйте також, що в умовах української школи 5 клас певною мірою
перехідний. Тому, плануючи навчання, треба передбачити адаптаційний період, не
розраховувати на домашні завдання, темп навчання підвищувати поступово, з
урахуванням рівня підготовки учнів. Не всі учні, які завершили початкову школу, добре
володіють технікою читання або/і грамотно пишуть, у деяких не розвинена здатність
розв'язувати проблемні завдання. Для таких дітей доведеться підбирати інші, посильні
для них задачі, виробити індивідуальний навчальний план, проводити консультації.
Бажано разом з іншими педагогами, які працюють з цими школярами, скласти для
кожного такого учня/учениці індивідуальну програму його/її навчального поступу.
8. Орієнтуйтесь насамперед на розвиток в учнів історичного мислення. Для цього
найкраще спрямувати навчання в практичне русло. У Пояснювальній записці до
оновлених програм з історії для 5–9 класів наголошено, що практичні роботи є
обов’язковою складовою кожного розділу (теми) програми. Учителю надано право
самостійно визначати форму, зміст і тривалість практичних робіт, орієнтуючись на
вказані в темі результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та на подані до неї
орієнтовні завдання.
Як у сучасній дидактиці розуміють поняття «практична робота»? Під час
практичної роботи з історії, яка може займати й цілий урок (практичне заняття) учні, як
правило, опрацьовують різні джерела, виконуючи певні завдання (відповідаючи на
запитання). Тож, орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (а саме таке
формулювання вжито в оновлених програмах) – не що інше, як пропозиція щодо цілей
та обсягів роботи, яку учні повинні виконати для формування конкретного
уміння/навички або для застосування певних знань (наприклад, про історичний
час/простір) на практиці. Такі роботи можуть плануватись як окремі вправи, що
займають тільки частину уроку, і як спеціальні лабораторно-практичні заняття. У
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п’ятому класі проводити 45-хвилинні практичні заняття, на нашу думку, недоцільно.
Для формування умінь учнів достатньо пропонувати їм нетривалі практичні роботи, а
для їх розвитку – творчі завдання. Запропоновані в орієнтовному плануванні тем види
навчальної діяльності зорієнтовані переважно на практичне застосування отриманих
знань і самостійну дослідницько-пошукову діяльність.
У темі 1 практичну спрямованість мають завдання на орієнтацію в часі, а саме на
формування умінь співвіднести рік–століття–тисячоліття; встановити тривалість
історичної події; розмістити події на шкалі часу, у хронологічній таблиці; встановити
хронологічну послідовність подій (за допомогою шкали часу, хронологічної таблиці);
розв’язати історичну задачу на обчислення часу. Рекомендуємо час від часу
пропонувати подібні завдання при вивченні всіх наступних тем. Для цього в класі
доцільно мати (виготовити) як наочність шкалу історичного часу та позначати на ній усі
дати, які зустрічатимуться учням при вивченні кожної теми (у навчальних текстах,
поясненнях учителя тощо). Натомість у хронологічну таблицю, для якої потрібний
окремий зошит 1, доцільно вносити тільки ті події, які передбачені у програмі курсу як
обов’язкові для учнів знання.
У темі 2 з допомогою практичних робіт формуємо уміння орієнтуватися в
історичному просторі, зокрема, визначати територіальне розташування історикопросторового об’єкта; характеризувати (за картою) природні умови, в яких проходила
людська діяльність; позначати на контурній карті окремі історико-просторові об’єкти
(держави, історико-географічні регіони тощо). Подібні завдання доцільно пропонувати
учням під час вивчення наступних тем курсу. Для цього в класі мають бути фізична,
політична та історична карти України, а в учнів – контурні карти для 5 класу.
Тема 3 передбачає формування вмінь опрацьовувати адаптовані письмові та
окремі речові історичні джерела. Учні вчаться групувати пропоновані учителем джерела
за різновидами, часом і територією створення; добирати з них інформацію про минуле,
ставлячи відповідні запитання; розпізнавати в джерелах відомості про осіб і події та
судження про них. Вивчаючи теми 4–6 доцільно продовжувати практику виконання
учнями подібних завдань на іншому інформаційному матеріалі.
Вивчаючи тему 4, учні мають змогу набути умінь читати символіку пам’ятників
історичним подіям і особам, описувати пам’ятки культури й укладати розповідь про
історичні події, з якими пов’язані конкретний пам’ятник чи пам’ятка. Розвивати ці
вміння потрібно й на матеріалі п’ятої та шостої тем. Вивчаючи кожен такий пам’ятник
чи пам’ятку, учні можуть групувати їх за періодами й історико-географічними
регіонами. Це забезпечить їм кращу орієнтацію в історичному часі/просторі.
Згідно з задумом теми 5 учні мають навчитися підготувати та провести мінідослідження з історії своєї родини, використовуючи відомості з різних доступних
джерел, а також представити звіт про нього у формі учнівського повідомлення.
Практичні роботи до теми 6 теж передбачають збирання потрібної інформації
(насамперед, з усних джерел) та підготовку на їх основі міні-повідомлень. Вивчаючи ці
дві теми, доцільно навчити учнів укладати іменний довідник.

У такому зошиті можна розмістити не тільки хронологічну таблицю, а й термінологічний
словник та іменний довідник, календар пам’ятних подій, список пам’яток історії та культури України.
1
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Запропоновані в програмі курсу «Вступ до історії» завдання для практичних і
творчих робіт (а в деяких темах – ще й рекомендований перелік історичних подій,
об’єктів і джерел для організації навчальної роботи) не обмежують право вчителя на
вибір чи залучення інших джерел і пізнавальних завдань, диференціацію завдань за
рівнем складності, виконання учнями практичних робіт не лише в класі, а й удома (з
презентацією результатів на занятті).
9. Організовуючи пізнавальну діяльність дітей, подбайте насамперед про
навчальний поступ кожного учня/учениці. У новій програмі вимоги щодо знання
фактологічного матеріалу (дат, імен, подій, термінів) підпорядковано формуванню
ключових, надпредметних, міжпредметних і предметних компетентностей. Цій меті
служать також додані до кожної теми вказівки про можливі міжпредметні зв’язки.
Водночас пропедевтичний характер курсу й вікові особливості п’ятикласників –
це підстави для того, щоб не ставити до учнів надто високих вимог. Нові наукові
поняття і нові форми навчальної діяльності необхідно вводити поступово. На початку
вони повинні відповідати засобам навчання останнього року перебування дітей у
початковій школі. Навчайте дітей виокремлювати поняття, розкривати їхній зміст
(характеризувати явища, процеси, які вони відображають), використовувати відповідні
терміни в різних ситуаціях.
Намагайтеся налагодити емоційний контакт з класом. Недопустимо також карати
п’ятикласників за нестриманість, надмірну емоційність, категоричні чи однобокі
судження, упереджені ставлення. Здатність розуміти інших людей, комунікувати з ними
як з рівними, толерантність до іншості в цьому віці тільки починають формуватися.
Розвиток цих здатностей вимагає поступовості, діалогового навчання, створення
ситуацій, в яких підлітки навчаються враховувати різні точки зору.
Орієнтуючись на загальні й предметні критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів, випрацюйте (спільно з п’ятикласниками, їхніми батьками, а за потреби – з
класним керівником та іншими учителями-предметниками) правила роботи на уроці й
оцінювання навченості учнів, при виставленні оцінок дотримуйтеся тих самих критеріїв.
Виставляйте оцінки не формально, а з урахуванням особистісних досягнень кожного
учня. Кожна оцінка повинна орієнтувати на успіх, мотивувати продовжувати навчання, а
не байдужіти до нього. Тож знайдіть спосіб фіксувати динаміку розвитку кожного учня
(наприклад, портфоліо). Виставляючи оцінки за практичні, тематичні, семестрові
роботи, не допускайте психотравмуючих ситуацій. Ніколи не використовуйте оцінку як
засіб покарання. Якщо при оцінюванні досягнень учня чи його поведінки трапилася
помилка, не бійтеся публічно її визнати. Лише відстежуючи свої помилки, аналізуючи
здобутки й вади своєї роботи, Ви будете вдосконалювати методику навчання і
зростатимете як професіонал. Так само розвивайте в дітей навички самоконтролю,
вміння оцінювати свою роботу й роботу групи. Практикуйте рефлексію як завершальну
навчальну ситуацію уроку.
Успіхів вам, Колеги, у викладанні пропедевтики історії за новою програмою!
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Матеріали до теми «Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ»
Завдання учителя:
– Сприяти усвідомленню того, що кожна людина часто подумки повертається у
своє минуле, намагаючись у сьогоденні використати здобутий досвід та
передбачити наслідки рішень, які хоче прийняти.
– На прикладах продемонструвати взаємопов’язаність минулого, сьогодення і
майбутнього.
– Ознайомити учнів з об’єктом і предметом історії як науки, її призначенням як
шкільної дисципліни.
– Формувати вміння використовувати підручник з історії для учіння.

Результати учіння теми:
Завершивши вивчення теми, учні розумітимуть:
– історія – це наука про Людину в її рішеннях і діяннях;
– мотиви інтересу (звернення) людини до минулого;
– взаємопов’язаність минулого, теперішнього і майбутнього;
– завдання історії як шкільного предмета.
й умітимуть:
– використовувати термін «історія» в різних значеннях (як оповідь, як досвід, як
живу пам’ять про життя людей у минулому, як науку);
– формувати й укладати історичний словник;
– застосувати алгоритм користування підручником.

Орієнтовне планування теми:
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Навчальна
ситуація
1

2

3

4

5

6

7.

8

9

10

Очікувані
результати учіння
Встановити, чому люди
пам’ятають події, та з
яких мотивів цікавляться
минулим;
Розрізнити минуле,
сучасне і майбутнє.
Пояснити значення слова
«історія».
Обґрунтувати судження
про взаємопов’язаність
минулого, сьогодення і
майбутнього;
Встановити сутність
історичних знань
(відомості про історичні
явища і загальне бачення
минулого) та їх
корисність (життєвий
досвід).
Сформувати історичний
словничок;
Дати визначення понять
«історія», «історик» і
внести їх у словничок.
Пояснити, як
користуватися
підручником.
Навести приклади (з
життя, літератури)
користі від обдумування
минулого.
Підібрати свідчення того,
що українці цінують свою
історію (пам’ятки, музеї,
архіви).
Встановити, якими
уміннями володіють
вчені-історики;
Визначити предмет
досліджень (коло питань)
історії України.
Дати визначення понять
«історична подія»,
«історичне явище»,
«історичний процес»,
«історичний факт» та
внести їх у
термінологічний
словничок.

Назвати завдання історії
як шкільного предмета.

Рекомендовані види
навчальної діяльності
Дидактична гра «Історія
у хмарках слів»;
Спілкування в гурті
(обмін думками);
«Мозковий штурм».
Робота з тлумачним
словником;
Фронтальна бесіда.
Читання вголос;
Виконання завдань і
відповіді на запитання
(під час читання).

Навчальні
матеріали
Власов В., с. 11;
Пометун О., Костюк І.,
Малієнко Ю., с. 6–7;
Рис. 1., 2, 3, 4. (Ел. Ресурс.
Режим доступу:
https://wordart.com )
Власов В., с. 11;
Пометун О., Костюк І.,
Малієнко Ю., с. 7.
Текст «Історія – наука про
Людину».

Робота з історичним
термінологічним
словничком.

Власов В., с. 11–12;
Пометун О., Костюк І.,
Малієнко Ю., § 1, п. 1.2–1.3.

Ознайомлення з
підручником.

Власов В., с. 3 - 5;
Пометун О., Костюк І.,
Малієнко Ю., с.4
Запитання для бесіди
укладає учитель

Фронтальна бесіда.

Робота з ілюстраціями
(відповіді на
запитання).

Використовується наявний
у вчителя краєзнавчий
матеріал

Читання вголос;
Виконання завдань і
відповіді на запитання
(під час читання).

Текст «Дослідження історії
України».

Робота з історичним
словничком;
Дидактична гракросворд «Історичний
словничок».

Перелік термінів для
історичного словничка та
їхніх визначень;
Гра-кросворд «Історичний
словничок» (Ел. ресурс.
Режим доступу:
http://pidruchniki.com/13170
70247601/dokumentoznavstv
o/slovniki_dzherelo_informat
siyi_rol_slovnikiv_pidvische
nni_movnoyi_kulturi ).
Вправи «Обміркуймо
вислови» та «Подумаймо
над вивченим»

Робота в групах
(прийом «Два–чотири–
всі разом»).
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Методичні рекомендації до теми:
Тема закладає основи для формування в учнів розуміння об’єкта і предмета історії, її
завдань як шкільного предмета. Увагу варто зосередити на формуванні в учнів уміння
розрізняти значення слова «історія» залежно від його контексту, розумінні призначення
історії як шкільного предмета й на набутті початкового досвіду користування
підручником з історії. Цього можна досягнути через залучення п’ятикласників до
роботи з текстом та ілюстраціями підручника, до читання учнями вголос поданих у цих
матеріалах текстів (частинами) та пошуку відповідей на запитання до них (у процесі
читання), до обмірковування алгоритму виконання домашнього завдання тощо.
Для опрацювання цієї теми за новою програмою можна використати матеріал таких
підручників:
1. Власов В. С. Історія України (Вступ до історії): підручник для 5-го класу
загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2013 (Вирушаючи в подорож у
минуле. Як працювати з підручником: с. 3–5 і § 1. Подорож починається або Історія як
наука: c. 9–14).
2. Пометун О. І., Костюк I. А., Малієнко Ю. Б. Історія України (Вступ до історії):
підручник для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2006
(Шановні п’ятикласники!: с. 4 і § 1. Що таке історія: c. 6–11).
3. Мисан В. О. Вступ до історії України: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч.
закл. Вид. 2-ге, перероб. та допов. – К.: Генеза, 2010 (Юні друзі!: с. 7 і § 1. Загадкова
історія: с. 11–13).
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Допоміжні навчальні матеріали
І. Тексти для опрацювання з учнями
Текст 1

Історія – наука про Людину
Текст для читання вголос

Запитання і завдання
до тексту

Ми часто пригадуємо собі минулі пригоди, думаємо
про людей, з якими спілкувались, відтворюємо
думки, які вони висловлювали. Ми також
розповідаємо іншим про те, що побачили, почули,
пережили, уважно вислуховуємо подібні розповіді,
обговорюємо їх. Навіщо ми це робимо? Не лише
тому, що приємно ще раз пережити тодішні
враження або похвалитись своїми успіхами. Нам
хочеться обміркувати те, що трапилось, порадитись.
Ми прагнемо зробити висновки з минулого.
Існують різні науки, які пропонують важливі для
кожного з нас висновки з того, що відбувається з
нами і навколо нас, у світі природи та у суспільстві –
світі людей. Люди послуговуються висновками
вчених, виробляючи різні речі, керуючи державою,
борючись з хворобами, плануючи власне життя. Вам
можливо відомі назви наук, що займаються
вивченням і поясненням Природи: фізика, хімія,
біологія. Є також науки, що досліджують Людину та
створений людьми світ. Однією з таких наук є
історія.
Історія – це наука про Людину, її минуле: про дії
та прийняті нею рішення. Історики дізнаються про
минуле людей, збираючи та опрацьовуючи письмові
й усні свідчення (спогади, розповіді, документи і т.
д.), шукаючи і досліджуючи матеріальні пам’ятки
(житла, знаряддя праці, малюнки та інші витвори
мистецтва). Історики вивчають не лише життя
видатних людей. Їх цікавить все, що створено
людьми. Досліджують, наприклад, історію іграшок,
одягу, меблів, житла, медицини, письма, грошей,
гербів, родин. Укладають навіть історію самої
історичної науки – історіографію. Вони роблять це
для того, щоб виявити, яким смислом люди наділяли
свої вчинки та висловлювання.

Поміркуйте, яка
користь людям від
повторного
переживання того, що
відбулося?

Які завдання
природничих наук?

Що вивчає наука
історія?
Як називають вчених,
які досліджують
минулі діяння
людини?
Навіщо вчені
досліджують минуле
усього, створеного
людьми?
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Те, що трапилось, більше не повториться. Навіщо ж
досліджувати минуле? Найчастіше люди
повертаються думкою у минуле, якщо потребують
знати себе, свої звички, чесноти та вади. Вони
хочуть зрозуміти, як досягнути успіху в подібних до
тих, що стались, життєвих ситуаціях, впевнитись, що
вчинили правильно, знайти зроблені помилки. Люди
обдумують минуле, щоб зрозуміти сьогодення та
знати як діяти в майбутньому. Таке знання себе і
життя, засноване на пережитому, випробуваному,
називається досвідом.
Звичайно, не всі вважають знання минулого цінним
для себе. Ви зустрінете чимало людей, які думають
тільки про те, що відбувається з ними і навколо них
сьогодні, у цю хвилину. Вони, звичайно, пам’ятають
про те, що відбувалося колись, але не обдумують
цього. Не вміючи набувати досвіду, такі люди
найчастіше потрапляють у полон буденних проблем:
вчитися або працювати не хочеться, ладу в сім’ї
немає, заробітки малі, розваги не по кишені. А тут
ще ця нескінченна метушня повсякденності: з дому у
школу, на роботу, в крамницю, знову додому. Цим
людям бракує радості від життя та надії на зміни.
Є люди, які живуть тільки мріями. Все, що
відбувається, їм нецікаве і не важливе. Бо воно
буденне. А на майбутнє, через те, що воно не
визначене, можна планувати будь що. Таким людям
здається, що все зміниться якось само по собі і з
користю для них. На жаль, так не буває.
Дослідження минулого для застосування набутого
досвіду вказує на цілісність, неперервність життя.
Люди давно зауважили, що нічого не трапляється без
причини. Якщо хтось із вас проживав би в іншому
місті чи селі, ви навчалися б в іншій школі. Якщо
підготуєтесь до уроків, матимете хороші оцінки і т.д.
Отже, наші минулі дії визначають теперішній стан,
ситуації, почуття. А вчинене людьми, створене,
досліджене ними матиме наслідки у майбутньому.
Для прикладу: хто добре вчився, має більше шансів
знайти дохідну роботу, знання англійської дозволяє
порозумітися з іноземцями, читати англомовні книги
та переглядати фільми. І навпаки, невдачі у школі
стануть на перешкоді отриманню вищої освіти,
обмежать можливості подорожувати за межами
Батьківщини. Тож минуле пов’язане не тільки з

Навіщо (з яких
мотивів) люди раз по
раз передумують
прожите?

Поясніть на
прикладах, що таке
«життєвий досвід».
Які риси характерні
для теперішнього
(сьогодення)?

Чи варто жити тільки
теперішнім? Чому?

Які риси
майбутнього?
Чи можна жити
виключно мріями?

Підберіть інші
приклади
взаємопов’язаності
минулого,
теперішнього і
майбутнього.
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сьогоденням, воно впливає на майбутнє, певною
мірою зумовлюючи його.
Люди завжди прагнули дізнатись про те, що буде,
тому зверталися до ворожок та віщунів. Але
правдиве уявлення про майбутнє здобувається тільки
через обдумування того, що вже відбулося. У царині
мистецтва передбачення майбутнього пропонують
нам письменники-фантасти, а у царині науки –
футурологи. Можливо ви читали твори
французького письменника Жюля Верна, написані
понад сто років тому. Те, над чим до нього і в його
часи вчені тільки думали, сьогодні стало дійсністю.
Так, наприклад, підводний човен або подорож на
Місяць колись сприймалися як фантастика.
До минулого звертаються не тільки історики,
письменники та прогнозисти-футурологи. Воно
знайшло своє відображення у легендах, спогадах
очевидців, розповідях про пригоди. Оповідаючи про
події, часто кажуть: «я розповім тобі історію».
Історією називають не лише науку, а й саме минуле.
Це слово потрапило у нашу мову з грецької, де
означало «розповідь», «переказ відомого»,
«розпитування про минуле». В українській мові воно
має, як мінімум, сім значень. Однак, ми
користуватимемося терміном «історія», розуміючи,
що це одна з наук, історична наука. Її завдання –
дослідити різні свідчення про те, що діялось колись,
та пояснити минуле. Історики працюють на те, щоб
допомогти нам здобути досвід, обрати життєву
позицію, спланувати своє життя, більш-менш
достовірно уявляючи майбутнє.

У чому різниця між
віщуванням та
передбаченням
(прогнозом)
майбутнього?

Знайдіть (у
тлумачному словнику,
з допомогою
Інтернету) пояснення
слова «історія».

Чому корисно вивчати
історію?
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Текст 2

Дослідження історії України
Текст для читання вголос

Чимало людей думають, що досліджувати минуле
нескладно. Достатньо зібрати відомості про те, що
відбулося колись, та цікаво це переповісти.
Можливо, ви також думаєте, що історією може
займатися кожний, досить забажати. Інша річ –
природничі науки. Фізикові чи хімікові треба вміти
експериментувати, мати для цього дорогі прилади
та знати сотні різних незрозумілих пересічній
людині формул.
Але чи так уже легко, як ми часто думаємо,
історикам пізнавати, наприклад, минуле нашого
народу? Поміркуймо разом. Минуле – це низка
подій, що трапились у різних місцях, кожна у свій
час. Учасниками цих подій були різні люди. Багато
з цих подій трапились не з нами, у часі, коли ми ще
не жили, та у місцевості, яку ніколи не відвідували.
Більшість очевидців минулих подій не залишили
нам жодних свідчень. Вони навіть не намагались
запам’ятати у деталях, як усе було. Як дізнатись
про ці події?
А головне, про які події слід дізнаватись? Адже
навіть за одного людського життя їх відбувається
безліч. Тож завдання кожного, хто вивчає минуле,
дізнатись про події, знання яких допоможе
зрозуміти теперішнє та спрогнозувати майбутнє.
Завдання істориків – допомогти нам «поживитись»
життєвим досвідом наших предків. Захопливе
оповідання про минуле, звичайно, залишить
приємні враження. Але чи завжди знайдемо у ньому
корисні для себе знання?
Отже, перше, що має уміти дослідник історії
України – це здобути свідчення про події. Для
цього доведеться відшукати якомога більше джерел
інформації. На основі знайдених відомостей треба
відновити у думці те, що колись було дійсністю,
створити образ минулого. Інформацію з різних
джерел доведеться пов’язати з якимось часом та
місцевістю, згрупувати та зіставити. Це допоможе
відкинути неправдиві свідчення та упереджені

Запитання і завдання
до тексту

З якими труднощами
зустрічаються
історики,
досліджуючи минуле?

Яка мета історичних
досліджень?

Про що насамперед
має подбати
дослідник?
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думки.
Наступний важливий крок – відібрати серед
різнорідної інформації важливі для розуміння
теперішнього і прогнозування майбутнього події,
явища, процеси. Відібране необхідно розтлумачити,
тобто пояснити, які зв’язки поєднують різні факти,
з чого усе почалось, до чого йшло і чим
завершилось. Це третій крок історичного
дослідження.
Далі дослідник мусить зробити висновок про
правдивість створеного ним образу (пояснення)
минулих подій. Тільки за умови, що його бачення
історії правдиве і що воно пояснює дещо у
сьогоденні та допомагає спрогнозувати майбутнє,
історик має право публікувати своє дослідження.
Вчений також має подбати про грамотність викладу
своїх міркувань. Історія – описова наука, яка
послуговується не спеціальною (як математика), а
живою повсякденною мовою. Більшість термінів,
які використовують історики, знайомі багатьом
людям (держава, влада, лицар і т. д.). Для вченогоісторика уміти грамотно висловлювати свої думки
та зацікавити ними слухача або читача не менш
важливо, ніж зібрати різнорідні відомості про
минуле.
Яка мені користь від знання того, що мають уміти
вчені-історики, – запитає хтось із вас. – Я не мрію
бути істориком. Ба, навіть знаю, ким я буду. Може
мені достатньо уміти та любити читати? Нехай
минуле для мене досліджують інші.
Кожна людина має право і може так думати. Але
так само кожний рано чи пізно сам собі задає
запитання: хто я є? Чому моє життя складається
саме так, як воно складається? Який його сенс?
Проте, ніхто не зможе замість вас відповісти на ці
питання. Ви самі змушені писати свою історію, щоб
зрозуміти себе як Людину.
При цьому слід врахувати, що кожний з нас не сам
у цьому світі. У нас є родина, товариші, односельці,
ми - громадяни України. Належачи до цих спільнот,
ми впливаємо на життя у кожній з них. Причому,
життя цих спільнот, а значить і наше життя, суттєво
залежить навіть від тих, хто жив до нас. Залежить
настільки, що впливає на долю усіх, хто житиме на
наших теренах після нас. Тому, щоб пізнати хто я є,

Як створюють
пояснення минулого?
Встановіть, з
допомогою
тлумачного словника
або Інтернету, що таке
історичний факт.
За якими критеріями
необхідно оцінити
своє пояснення
минулого?
Які риси
характеризують
історію як науку?
Якими уміннями
володіють вченіісторики?

Навіщо вміння
історика кожному з
нас?
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чим живу, треба зрозуміти, що мене пов’язує з
живими та померлими земляками, з усіма, хто жив
на українській землі. Відповідні пояснення
пропонує історія України. Ця галузь науки
досліджує, за яких обставин і коли на теренах
сучасної Української держави з’явилися люди, який
спосіб життя вони вели. Вона розповідає про
формування українського народу, його розвиток та
відносини з іншими народами, впливи близьких і
далеких сусідів, про боротьбу українців за свою
незалежність і державність, про геніальні прозріння
та помилки наших провідників. Отже, історія
України - це наука про історичну долю народу,
до якого ми належимо. А знання історії України –
це частина вашого світогляду, тобто поглядів на
життя, природу і суспільство.

Що вивчає історія
України?

Обґрунтуйте,
використовуючи
факти з життя і/або
літератури, що знання
про минуле є
частиною уявлень
людини про себе і
світ.

Рекомендації для вчителя:
Пропоновані тексти призначені для читання учнями вголос та обмірковування, з
допомогою запитань і завдань до них, предствлених у цих текстах проблем. На думку
авторів, опрацювання цих текстів дозволяє з високою ефективністю досягнути
очікуваних результатів, вказаних у навчальних ситуаціях 1 – 3 (Текст 1) та 8 – 9 (Текст
2). Опрацьовувати ці тексти учитель може поруч з текстами підручника, яким
користуються діти, або замість них.
Алгоритм роботи з текстом для читання вголос:
– вступне слово вчителя. Необхідно стисло пояснити важливість обдумування
проблематики тексту та правила роботи;
– виразне читання учнем частини тексту, яка буде основою для відповіді на
запитання/виконання завдання. Учитель, який попередньо подумки уже розбив
текст на частини, має вказати учневі кількість абзаців, які той повинен
прочитати, або зупинити його, коли це потрібно;
– забезпечення зрозумілості прочитаного. Учитель запитує учнів, чи вони
розуміють усі слова у цьому тексті та, при потребі, пояснює незрозумілі /просить
когось з учнів пояснити незрозуміле іншим слово;
– виразне читання учнем запитання/завдання до прочитаної щойно частини тексту.
Учитель знову ж таки має подбати, щоб учні розуміли прочитане запитання/
завдання;
– відповіді учнів на почуте запитання (завдання). Завдання вчителя – створити
умови для того, щоб учні могли вільно висловити свої міркування на тему
запитання / завдання, та спільно з ними знайти правильне (і) судження;
– читання та обговорення наступних частин тексту за вказаним вище алгоритмом.
Доцільно залучати до читання та пошуку відповідей багатьох учнів, а не тільки
бажаючих читати або відповідати;
– узагальнення прочитаного та обдуманого тексту. Запитання для узагальнення
учитель визначає, спираючись на тему тексту.
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ІІ. Візуальні матеріали для опрацювання з учнями
Дидактична гра «Історія у хмарках слів»

Рис. 1. Хмара слів до виразу «Історія – свідок минулого, світло істини, жива пам’ять»

Рис. 2. Хмара слів до виразу «Історія – це вчителька життя»

Рис. 3. Хмара слів до виразу «Історія – приклад і повчання для майбутнього»
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Рис. 4. Хмара слів до виразу «Історія – наші корені, без них неможливе життя сьогодні і
в майбутньому»

Рекомендації для вчителя:
Гра проводиться з метою активізації пізнавальної активності учнів. Щоб перейти до
спілкування в гурті над питанням: чому люди пам’ятають події та з яких мотивів
цікавляться минулим? – варто запропонувати учням з хмарок слів скласти крилаті
вирази про історію. Для роботи пропонуються такі висловлювання:
– Історія – свідок минулого, світло істини, жива пам’ять;
– Історія – це вчителька життя;
– Історія – приклад і повчання для майбутнього;
– Історія – наші корені, без них неможливе життя сьогодні і в майбутньому.
Зміст запропонованих крилатих виразів покликаний допомогти вчителю спрямувати
спілкування з учнями в потрібному напрямі. Для підготовки хмарок слів можна
скористатися сервісом Tagul (https://wordart.com)
Алгоритм проведення гри:
– організація розгадування хмарок слів учнями в групах або фронтально;
– презентація складених учнями висловів;
– організація спілкування щодо змісту висловів за питанням «Що, на вашу думку,
означають вислови?»;
– перехід до роботи з ключовим питанням «Чому люди пам’ятають про минуле?»
Очікувані результати роботи: готовність учнів до роботи з формулювання визначення
слова «історія». Можна запропонувати учням самостійно сформулювати визначення, а
потім звернутися до тлумачного словника.
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ІІІ. Робота із словником
Досвід – те, з чим доводилося зустрічатися, здобуті в житті, на практиці знання та
уміння.
Історія – наука про Людину в прийнятих нею в минулому рішеннях і вчинених
діях.
Історик – дослідник минулого, вчений, який вивчає минулі діяння людей.
Історичне джерело – носій інформації, завдяки якому вчені з’ясовують, яким
було життя в попередні часи (предмет, документ, рисунок).
Історичне дослідження – оперте на носії інформації про минуле їх осмислення та
пояснення, яке дозволило відтворити, реконструювати образ минулих
часів.
Історія України – галузь історичної науки, предметом якої є формування
держави Україна, української нації, виникнення українського народу з
його культурою та досвідом суспільного життя.
Історична подія – те, що в минулому сталося, відбулося та привернуло нашу
увагу (увагу дослідника). Події неповторні, бо завжди відбуваються за
участі конкретних людей, в певний час та в певному місці. Подія
(наприклад: подорож, битва, відкриття тощо) суттєво змінює життя її
учасників. Саме тому події зауважують.
Історичне явище – подія, низка подій, загальні ознаки яких повторюються в
інших подібних подіях, що відбулися на іншій території або в інший час.
У явищах минулого виявляються людські взаємовідносини, що мають
спільні ознаки. Однотипні історичні явища (наприклад: народи,
держави, війни, вірування, культури) порівнюють.
Історичний процес – послідовність взаємозв’язаних у часі й просторі причиннонаслідковими зв’язками історичних подій і явищ.
Історичний опис – розповідь про риси, ознаки певної історичної події, явища,
процесу, особи.
Історичний факт – історична подія, явище, процес, відтворені, реконструйовані
істориком на основі відбору правдивих, важливих, на його думку,
відомостей про минуле.
Майбутнє – усі явища і події, що не здійснились, не відбулися для людини, яка
перебуває в більш ранньому часі.
Минуле – усі явища та події, які вже відбулися.
Сьогодення – незавершені події, усе, що тепер відбувається.
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Рекомендації для вчителя:
Перед тим, як запропонувати учням формат словника історичних термінів і почати
укладати словничок, учитель має попросити учнів пригадати:
– Що означає слово «словник»?
– Навіщо укладають словники?
– Якими словниками ви вмієте користуватися?
«Словники – це зібрання слів, розташованих у певному порядку (алфавітному,
тематичному, гніздовому тощо). Вони є одним із засобів нагромадження результатів
пізнавальної діяльності людства, показником культури народу. Словники – скарбниця
народу, у них зберігаються знання і досвід багатьох поколінь. Праця над укладанням
словників вимагає глибоких знань і великих зусиль. Про це образно сказав український
просвітитель початку XVIІІ ст. Феофан Прокопович: „Якщо кого-небудь очікує вирок
судді, то не слід тримати його на каторзі, доводити його руки до знемоги добуванням
руди*, хай він укладає словники. Ця праця містить у собі всі види покарань”» (Витяг із
статті «Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної
культури». – Електронний ресурс. Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1317070247601/dokumentoznavstvo/slovniki_dzherelo_informatsiyi_r
ol_slovnikiv_pidvischenni_movnoyi_kulturi )
Далі вчитель пояснює, яку користь матимуть учні, якщо укладатимуть власний
термінологічний історичний словничок. Переваги ведення такого словника:
– Дає змогу запам’ятовувати значення внесених до нього слів, а це, переважно,
слова, що позначають поняття, а також слова, які використовували колись і які
характеризують минуле.
– Завдяки тому, що слова розташовані в алфавітному порядку, словник зручний для
пошуку значення нових для учнів термінів історичної науки.
Формат історичного словничка 2
Буква
С

Слово
Словничок
історичний

Т

Термін

Зміст (пояснення слова)
Упорядкований в алфавітному порядку список слів, зміст яких
передає важливі висновки-узагальнення історичної науки, а
також слів, які використовувалися колись і характеризують
минуле .
Слово або вислів, що вживається в тому чи іншому середовищі,
на певній території, людьми певного фаху, які розуміють його
однаково.

Дидактична гра-кросворд «Історичний словничок»
Для закріплення розуміння понять уроку учням пропонується розгадати онлайнкросворд. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://LearningApps.org/watch?v=pfhj73i7j17

Рекомендуємо попередньо розрахувати обсяг текстів на кожну букву алфавіту, скориставшись для
цього програмою, де вказані обов’язкові для розуміння поняття курсу. На основі своїх розрахунків дайте
учням поради, скільки місця залишати для записів під кожною буквою.
2
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Запитання до онлайн-кросворду «Історичний словничок»
1. Наука про минуле (історія).
2. Помічники дослідників історії – історичні… (джерела).
3. Осмислення, пояснення, відтворення минулих часів – це історичне… (дослідження).
4. Те, що сталося в минулому, в конкретному часі за участі людей – це історична… (подія).
5. Низка історичних подій із схожими ознаками – це історичне… (явище).
6. Послідовність взаємозв’язаних історичних подій і явищ – це історичний… (процес).
7. Розповідь про риси, ознаки певної історичної події, явища, процесу, особи – це
історичний… (опис).
8. Історична подія, правдивість якої доведена вченими – це історичний… (факт).

Рис. 5. Скріншот веб-сторінки з кросвордом «Історичний словничок»
Питання до кросворду висвітлюються на екрані під час натискання відповідного поля з
нерозгаданим словом. Слова-відгадки заводяться з допомогою клавіатури і натискання
кнопки «Ок» (рис. 6). По завершенні роботи натискаємо блакитну кнопку перевірки в
правому нижньому куті поля кросворду.

Рис. 6. Скріншот веб-сторінки з полем для розгадування кросворду
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IV. Вправи для учнів на аналіз, узагальнення та оцінювання
Вправа «Обміркуймо вислови»
1. Людина – це те, що з нею відбулося.
(Хосе Ортега-і-Гассет)
2. Прочитайте лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова. <…˃
Все розберіть… та й спитайте
Тоді себе: що ми?
Чиї сини? Яких батьків?
(Тарас Шевченко)
Запитання та завдання:
1. Спробуйте обґрунтувати або спростувати вислів іспанського філософа
Х.Ортеги-і-Гассета.
2. Що має на увазі Т. Шевченко, радячи читачам свого твору «прочитати..
добре, прочитати знову тую славу»? Чому, на його думку, треба її читати
дуже уважно («від слова до слова») та «розібратись» у прочитаному?
Вправа «Подумаймо над вивченим»
Питання для вправи: Чого ми маємо навчитися на шкільних уроках історії?
Методичні рекомендації для вчителя:
Запропоноване для вправи запитання спонукає учнів до спільного пошуку відповіді та
допомагає узагальненню матеріалу вступної теми. Ефективним для виконання цієї
вправи, на думку авторів, буде використання прийому «Два–чотири–всі разом». Цей
прийом використовується, коли необхідно, щоб учасники обговорили якесь питання
спершу в парах, потім у квартетах, пізніше в октетах і т. д. Допомагає в навчанні як
викладення, так і слухання поглядів, аргументів, характеристики речей, ознайомлення з
різними підходами. Переваги методу в тому, що навчає вести переговори і робити вибір.
Однак треба пам’ятати, що його використання буде ефективним тоді, коли проблема
цього варта.
Алгоритм роботи:
– ознайомлення учнів з питаннями для обговорення, дискусії тощо;
– об’єднання учнів у пари і обговорення завдання з метою прийняття узгодженого
рішення – консенсусу (обов’язково);
– об’єднання пар в четвірки і обговорення попередньо досягнутих рішень щодо
поставленої проблеми. Прийняття спільного рішення обов'язкове;
– обговорення питання, узгодження позицій і вироблення спільного рішення в
більшій групі.
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