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Вивчення історії та суспільствознавчих предметів у 2018-2019 навчальному 

році 

 

Основним стратегічним ресурсом консолідації нації є освіта, зокрема – 

історична. Шкільний курс історії України має найбільші потенційні можливості для 

розвитку особистості, яка усвідомлює свою приналежність до Українського народу 

та сучасної європейської цивілізації; необхідність збереження та збагачення 

українських культурно-історичних традицій, шанобливого ставлення до 

національних святинь, української мови, історії, формування культури міжетнічних і 

міжособистісних відносин. 

 Саме тому було створено нову редакцію програм з історії, в основу якої 

покладено новітні досягнення історичної науки, особливості державотворення й 

закономірності формування нації. Акценти зроблено на наступність українських 

державотворчих традицій; постійній боротьбі за незалежність і територіальну 

цілісність, відновленні, збереженні й популяризації особливостей розвитку й 

традицій української культури тощо. 

У 2018/2019 навчальному році чинними будуть програми для учнів 5-9 класів: 

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», затверджені Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 (режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-5-9-klas).  

Для учнів 10-11 класів: програми, затверджені наказом Міністерства від 

14.07.2016 р. № 826. У багатьох закладах загальної освіти області учителі обрали 

програму інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ. 10-11 класи», яка теж є 

чинною у 2018/2019 навчальному році (режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-10-11-klasiv). 

Для підвищення результативності навчання пропонується  синхронізувати 

вивчення історії України та всесвітньої історії у тих класах, де всесвітня історія та 

історія України вивчаються паралельно (7 - 11). Рекомендовану послідовність вивчення 

історії України та всесвітньої історії за розділами наведено у програмах. Проте вчитель 

може організувати вивчення учнями програмного матеріалу зазначених курсів як 

послідовно, так і паралельно. Методичні структури не уповноважені регламентувати 

розподіл учителем навчальних годин у межах тем. 

Програма інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ», який 

запроваджується в 2018 р. для 10-го класів закладів загальної середньої освіти, 



спрямована на формування розумінь і вмінь інтерпретувати історію України як 

частину світового культурного, економічного та політичного простору. Змістове 

наповнення предмета базується на засадах: громадянської спрямованості, 

людиноцентризму, україноцентризму, націєтворення, європейськості. Проблематику 

історії України (що повинна становити дві третини змістового наповнення) 

вмонтовано у світовий, насамперед європейський історичний контекст і водночас 

показано, як вона цей контекст творить. Програма акцентує увагу на взаємодії 

української та світової історії, а також на складних викликах, які з’являлися перед 

тогочасними державами, націями і людьми. 

Програма охоплює основні події, явища і процеси, які визначали історію 

України і світу в 1914–1945 рр. 

Програма орієнтує учасників освітнього процесу на результативну діяльність. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної роботи описані як завдання, 

виконання яких учні повинні продемонструвати (назвати, описати, 

охарактеризувати, зробити підбірку, систематизувати тощо). Умовою досягнення 

результатів, що пов’язані з осмисленням ключових історичних явищ, оцінкою 

діяльності історичних осіб, є дослідницько-пошукова і творча робота. Програма, 

зокрема, спонукає школярів до занять біографістикою, творення психологічних 

портретів історичних особистостей, а відтак до розуміння сутності історії. До 

кожної теми подано орієнтовну тематику практичних занять, навчальних проектів 

і/або есе. Проекти й есе можуть виконуватися за вибором як учителя, так і учнів, як 

у класі, так і вдома, але з обов’язковим обговоренням результатів на уроці. 

Учитель/учителька має оцінити, насамперед, уміння учнів виконувати подібні 

завдання, бо переліки фактів завжди будуть неповними, а судження учнів матимуть 

різний рівень узагальнення.  

Передбачено можливості для вчителя/вчительки самостійно планувати 

навчальну роботу з учнями: вибудувати власний алгоритм роботи з 

учнями/ученицями, зокрема акцентувати на певних навчальних цілях, змістових 

елементах, розширювати коло історичних діячів, змінювати послідовність вивчення 

матеріалу в межах розділів, додавати матеріал з історії рідного краю, доповнювати 

тематику практичних занять, творчих робіт. Для практичного заняття, проекту, есе 

учитель/учителька може обрати іншу тему, розробити пізнавальні завдання, що 

ґрунтуються на самостійно підібраній джерельній базі. Пропоновані 

учням/ученицям завдання мають бути аналітичними, зорієнтованими на визначені у 

відповідному розділі Програми очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності, сприяти освоєнню учнями ключових компетентностей, формувати 

розуміння зв’язку між вивченим матеріалом і сучасністю. 

У програмі немає розподілу навчальних годин за розділами. У межах загальної 

річної кількості годин учитель/учителька самостійно визначає час для роботи над 

кожним розділом програми, дбаючи при тому про досягнення учнями/ученицями 

повноти завдань, що визначені як очікувані результати учіння. 



У програмах з історії України та всесвітньої історії для 10-11 класів 

передбачено виконання   практичних робіт, навчальних проектів та написання есе. 

Виконання рекомендованих видів робіт спрямоване на формування предметних 

компетентностей,  розвиток творчо-пошукових умінь і навичок. Для досягнення цієї 

мети та раціонального використання навчального часу вчитель/вчителька обирає 

запропоновані види робіт з розрахунку не більше двох видів робіт під час вивчення 

навчального розділу. Водночас, учитель/учителька на власний розсуд можуть обирати/ 

змінювати/ корегувати/ доповнювати  як назви тем цих видів робіт, так і їх кількість.   

Враховуючи мультидисциплінарні підходи щодо організації освітнього процесу 

у закладах загальної освіти, рекомендуємо під час вивчення всіх курсів історії 

намагатися використовувати міжпредметні зв’язки, де б при вивченні подій із історії 

учителі залучали матеріали із літератури, мистецтва, культурології, релігієзнавства 

тощо, використовували різноманітні тестові on-line програми, елементи STEM-

освіти. 

Громадянська освіта. Правознавство. Стрімке, неординарне, креативне й 

інформаційно насичене ХХІ століття ставить перед освітою вимогу виховання 

відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє критично 

мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання й 

уміння для творчого розв’язання проблем, а отже вимагає формування життєвих 

компетенцій учнів, необхідних для забезпечення повноцінного функціонування 

суспільства та реалізації особистісних інтересів особистості.  

У 2018/2019 навчальному році учні 10 класів вивчатимуть новий предмет 

«Громадянська освіта. Інтегрований курс» (режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-10-11-klasiv). 

Цей курс має на меті:  

 формування вільної, креативної особистості;  

 виховання поваги до людської гідності й дотримання прав людини, 

демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, 

неупередженості, рівності;  

 виховання толерантності, інклюзії та поваги до культурного різноманіття, 

різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з 

іншими людьми;  

 розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної 

грамотності, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до 

співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати дискримінації.  

Виходячи із мети курсу, зауважуємо, що основними видами роботи на уроці і 

поза ним мають стати різноманітні активні та інтерактивні форми навчання як-от: 

рольові та ділові ігри (моделювання відносин, вивчення ситуацій, що 

уможливлюють обговорення соціальних проблем і спільне їхнє розв’язання); аналіз 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
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документів громадянознавчої тематики; проектування (розробка та реалізація 

учнівськими командами проектів у місцевій громаді); дискусії з актуальних 

соціальних проблем; учнівські конференції, збори, круглі столи (обговорення та 

прийняття рішень, що визначають основні напрямки діяльності); спільні заходи із 

місцевою спільнотою; он-лайн спілкування (обговорення на форумі, ведення блогів, 

розміщення інформаційних ресурсів на сайтах, обмін досвідом проектної діяльності 

тощо); організація рефлексії учнів (обговорення, твори-роздуми, бесіди тощо).  

Зміст програми з громадянської освіти не містить уроки узагальнення і 

тематичного контролю. Тому вчитель на свій розсуд може (за необхідності) 

планувати такі уроки, оскільки програма не містить розподілу навчального 

матеріалу за годинами. 

Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти, що програма 

передбачає вивчення курсу лише в 10 класах в обсязі 70 годин на рік (2 години на 

тиждень) і не може бути «розтягнутою» на 10 і 11 класи (1 год./тижд.).  

Під час розподілу навантаження варто надавати перевагу вчителям історії та 

правознавства, як викладачам  курсу «Громадянська освіта».   

У старшій школі чинними залишаються програми для учнів11 класів «Людина 

і світ. 11 клас», «Філософія. 10-11 класи».  

«Основи правознавства» як предмет у 2018/2019 навчальному році 

вивчатиметься учнями 9-х класів впродовж одного навчального року в обсязі 35 

годин (режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-5-9-klas). 

Для учнів 10 і 11 класів правознавство також може викладатися за умови, якщо 

оберуть години із розділу «Профільні предмети і спеціальні курси». У такому 

випадку буде чинною програма «Правознавство. Профільний рівень» (режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv). 

Програма курсу з правознавства спрямована на отримання знань, навичок, 

ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального 

функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань, забезпечення умов для 

формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної 

поведінки учнів. 

У процесі вивчення курсу важливим є оволодіння учнями практично 

значущими для них знаннями та розуміннями, застосування найважливіших 

понять і термінів, розвиток у школярів/школярок навичок діяти у різноманітних 

життєвих ситуаціях, уміння аналізувати з правової точки зору явища та ситуації 

суспільного і повсякденного життя, використовувати правові знання та навички 

для реалізації та захисту своїх прав та формування активної громадянської позиції. 

Під час вивчення правознавства особливу увагу варто приділити правам 

людини як наскрізному компоненту усіх навчальних дисциплін.  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
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Процес навчання правознавства повинен бути спрямований на ознайомлення 

учнів/учениць із принципами та нормами права; виконання вправ на застосування 

принципів та норм права у стандартних ситуаціях (тактичне навчання); згодом 

розв’язування правових проблемних задач (стратегічне навчання – конструювання 

методів вирішення проблем); завершуватися навчання повинно  рефлексією 

розв’язків, тобто прищепленням цінностей шляхом засвоєння уроків із 

розв’язування проблемних задач (усвідомлення важливості тих чи тих ідей). 

Окремою структурною складовою програм є практичні заняття (уроки), які 

включені до програм упродовж вивчення певного правознавчого змісту. Кожне 

практичне заняття є тематичним і має певне змістове наповнення відповідно до 

контексту конкретної теми. Програма передбачає також уроки-узагальнення до 

розділів курсу та підсумкові уроки до курсу. На цих уроках учні/учениці за 

допомогою вчителя/вчительки мають можливість систематизувати та узагальнити 

вивчене, відрефлексувати процес навчання, реалізувати міжпредметні зв’язки. 

Практичні заняття за методикою проведення можуть бути різноманітними: не 

імітаційні (дискусії, екскурсії, виїзні заняття), імітаційні неігрові (аналіз 

конкретних ситуацій або  документації), імітаційні ділові, рольові ігри, ігрове 

проектування тощо. 

Одним із різновидів практичної роботи є дослідні практичні роботи. 

Приміром, складання позову  про відшкодування моральної шкоди, складання 

позову про стягнення аліментів, складання шлюбного договору або трудового 

договору, складання конституційної скарги тощо.  

Використання на уроках практичних завдань передбачає не тільки 

підвищення рівня знань учнів за рахунок активізації їхньої навчально-пізнавальної 

діяльності, а й сприяє розвитку їхніх творчих здібностей та формуванню 

практичних компетенцій. 

Серед навчальних ресурсів для проведення практичних завдань, зокрема з 

акцентом на права людини, варто використовувати напрацювання міжнародних 

організацій, таких як ООН, Рада Європи та ОБСЄ, які містяться у відкритому 

електронному доступі у мережі Інтернет. 

Також слід пам’ятати про законодавчі зміни, що стосуються конституційно-

правового та галузевого регулювання суспільних відносин Верховною Радою 

України було прийнято низку законів, які повинні бути враховані при викладанні 

правознавства: «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 р. № 2447-VIII, 

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. 

№ 2275-VIII, «Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» від 07.12.2017 р. № 2229-VIII, «Про освіту» від 

05.09.2018 р. № 2145-VIII, зміни до процесуальних кодексів від 3.10.2017 р.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2229-19


Варіативні курси правознавчого й громадянознавчого змісту в основній школі 

виконують роль пропедевтичних курсів та курсів до профільної підготовки учнів. 

Це «Живи за правилами» (7–8 кл.); «Вчимося бути громадянами» (8 клас);         

«Ми – громадяни України» (9 клас). 

Варіативні курси правознавчого й громадянознавчого змісту в основній школі 

виконують роль пропедевтичних курсів та курсів допрофільної підготовки учнів. 

Це «Живи за правилами» (7–8 кл.); «Вчимося бути громадянами» (8 клас);         

«Ми – громадяни України» (9 клас). 

В умовах війни України з Росією украй актуальним є вивчення курсу за 

вибором «Міжнародне гуманітарне право» (для учнів 10 (11) класів закладів 

загальної середньої освіти). Вивчення курсу  сприятиме виробленню  в учнів стійкої 

зацікавленості проблемами міжнародного гуманітарного права,  формування вміння 

використовувати гуманістичні цінності, як базові в повсякденному житті і в 

подальшій професійній діяльності; вести діалог, спілкуватися з носіями різних 

культур і цінностей; культуру ненасильницьких відносин, здатність аналізувати свої 

погляди тощо. Також надзвичайно важливим є формування громадсько активних та 

відповідальних молодих людей, здатних дотримуватися норм гуманітарного права і 

принципів поваги до життя і людської гідності, захищати і розвивати їх у майбутніх 

сферах своєї діяльності. Школярі мають розуміти причини появи тимчасово 

переміщених осіб, біженців, складнощі їхнього життя тощо. 

З 2015 року відбувається  методологічне  та кваліфікаційне  забезпечення 

процесу впровадження медіаграмотності та методик критичного мислення до 

викладання суспільних дисциплін у середній загальноосвітній школі.  Посібник 

«Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін» та  електронний посібник для 

вчителя «Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства» 

сприятиме набуттю медіаграмотності та навичок критичного мислення 

старшокласниками під час вивчення курсу «Людина і світ» та інших 

суспільствознавчих курсів. На базі онлайн-бібліотеки з медіаосвіти АУП з вересня 

2013 є портал «Медіаосвіта та медіаграмотність» 

(http://www.medialiteracy.org.ua/), в тому числі з відеоархівом, з метою створення 

інтерактивної платформи для спілкування медіапедагогів, задля сприяння 

відкритості та публічності процесів у медіаосвітньому середовищі.  

На порталі розміщуються новини медіаосвіти, поповнюється електронна 

бібліотека, календар подій, плани уроків, презентації тощо).  

Аналітичні матеріали, а також дані багатьох сучасних досліджень показують, 

що у наш час в країні склалася ситуація, коли  реально існуюче культурне розмаїття 

недооцінюється, а іноді сприймається як гальмо на шляху національної консолідації. 

Незважаючи на фактичне культурне, етнічне та конфесійне розмаїття в країні, 

більшість населення не бажає приймати світ у всьому його різноманітті. Протягом 

багатьох десятиліть формувались забобони і стереотипи до різних груп населення. 



Велика кількість внутрішньо переміщених осіб із Криму й Сходу країни стала ще 

одним викликом, що спонукає шукати дієві інструменти для адаптації та соціалізації 

в регіонах України людей, відмінних своїми мовними, релігійними, культурними та 

іншими характеристиками. Також надзвичайно актуальними є розвиток 

громадянської освіти й системна цілеспрямована робота по об’єднанню країни, 

розвитку міжрегіональних зв’язків, інтеграційних процесів і співпраці. Відповіддю 

на ці виклики може бути увага до регіональних особливостей й їхнє широке 

представлення у загальноукраїнському контексті, а також системний, інтегрований, 

компетентністний підходи до знайомства з оточуючим середовищем і інклюзія у 

широкому сенсі цього слова. Формування громадянської та соціальної 

компетентності дітей є також важливим компонентом розвитку дитини й підготовки 

її до реалій життя у світі, що швидко змінюється.  

Саме для набуття практичних навичок й компетентностей для життя й був 

розроблений наскрізний інтегрований курс «Культура добросусідства». Його  

програми успішно пройшли апробацію й схвалені до використання.    Зміст курсу є 

інтегрованим і, таким чином, дозволяє здобувачеві освіти побачити явища 

навколишнього життя в їх взаємозв'язку і взаємовпливі. А пріоритетність виховних 

та розвиваючих завдань через активну практичну діяльність сприятиме формуванню 

певних навичок і моделей поведінки, в першу чергу, спрямованих на розвиток 

особистості, її культурної компетентності, громадянської свідомості й повагу до 

різноманіття.  

Зазначені програми дозволяють широко використовувати новітні освітні 

технології у навчанні, стимулюють введення інноваційних форм роботи, таких як 

інтерактивні заняття, тренінги, дискусії, ділову гру, кейс-стаді та ін.  Курс 

«Культура добросусідства» може стати важливою складовою частиною сучасної 

громадянської освіти дітей різного віку, а також їхніх батьків, бо дає змогу широко 

залучати до освітнього процесу дорослих і громаду, що також сприяє розвиткові 

інтеграційних процесів у суспільстві. 

Навчальний курс «Культура добросусідства» може бути введений починаючи 

з будь-якого класу як спецкурс за рахунок годин варіативної частини навчальних 

планів (35 годин на рік), за відсутності годин у варіативній частині - як виховна 

година. Викладання курсу може здійснюватися класними керівниками - вчителями 

початкових класів і вчителями-предметниками, шкільними психологами, 

соціальними працівниками, за умови проходження ними відповідної методичної 

підготовки.  

Курси духовно-морального спрямування. У 2018/2019 навчальному році у 

закладах загальної середньої освіти продовжується вивчення предметів духовно-

морального спрямування. Ці курси можуть вивчатись за рахунок варіативної 

складової.  



Натепер Міністерством освіти і науки України рекомендовано декілька 

навчальних програм: «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Християнська етика в 

українській культурі» (вид. «Сім кольорів», 2013), «Біблійна історія та християнська 

етика» (вид. «АСМІ», Полтава, 2011), «Основи християнської етики» (вид. «Літера 

ЛТД», 2011).  

Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-

морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах відбувається за 

умови письмової згоди батьків та за наявності  підготовленого вчителя. При цьому 

просимо враховувати ситуацію, коли не всі діти відвідують зазначені курси. В 

такому випадку ці заняття повинні бути в розкладі першим або останнім уроком. 

 Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає катехізацію, 

неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні 

до тих чи інших Церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування 

церковних служб тощо. 

Предмети духовно-морального спрямування слід викладати в тісній співпраці 

з батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської 

етики, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмета. 
 

 Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх 

навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки №240 від 23.06.2000 р.) 

календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем 

безпосередньо у навчальних програмах. Можна користуватись також окремими 

брошурами, зробленими на основі навчальних програм . На основі календарних 

планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається 

ними самостійно. Поурочними  планами  для вчителів можуть слугувати також 

методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.   Під час 

розроблення календарних планів вчитель може на власний розсуд використовувати 

резервні години – планувати проведення   практичних, контрольних  робіт, 

семінарів, засідань «круглих столів» тощо.   

Крім того вчитель на свій розсуд може об’єднувати уроки узагальнення і 

тематичний контроль; зробивши відповідні записи у журналі. 

           Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу переглядаються 

учителем один раз на семестр і   бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя ) 

виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний 

розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.  

Підручники, посібники, робочі зошити, атласи та контурні карти, зошити для 

контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, 

повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України. 
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