Додаток до листа Міністерства освіти і науки України
від 09.08.2017 р. № 1/9-436

Методичні рекомендації МОН щодо викладання предметів суспільногуманітарного спрямування
Історія
У 2017/2018 навчальному році чинними будуть оновлені 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; для учнів 10-11 класів:
програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.
Загальноосвітні навчальні заклади можуть також обрати для пілотування програму
інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ. 10– 11 класи». Програми розміщено на
сайті
Міністерства
освіти
і
науки
України
за
посиланнями:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi5-9-klas2017.html;
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html У 2017 р. програми для 5–9 класів були оновлені з
урахуванням положень Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016 р.) і
результатів громадського обговорення на сайті EdEra. Метою оновлення було
запропонувати стратегію прогресу в навчанні через формування предметних умінь
і визначених Концепцією ключових компетентностей. Для цього програми
перебудовано на основі результатів навчально- пізнавальної діяльності учнів як
сукупності знаннєвого, смислового і діяльнісного компонентів. Зміст історичної
освіти в оновлених програмах виступає не як самоціль, а як інструмент для
досягнення результатів, що забезпечують формування життєво важливих навичок.
Оновлене формулювання мети загальної історичної освіти і компетентнісний
потенціал предмета викладено в пояснювальній записці до програм. При
організації навчальної діяльності вчитель має дбати насамперед про розвиток
історичного мислення учнів. Вимоги щодо знання фактологічного матеріалу (дат,
імен, подій, термінів) підпорядковано формуванню низки життєво важливих
компетенцій. Вилучено обов’язкові теми практичних занять, які обмежували
самостійність учителя в доборі джерельного матеріалу, методів і прийомів
навчання. Натомість запропоновано орієнтовну тематику практичних і творчих
робіт із зазначенням, що вони є невід’ємною частиною навчання історії в сучасній
школі і можуть відбуватися в різних формах, зокрема практичних (лабораторнопрактичних) занять. Напрям для оновлення програм задавали інтегровані
надпредметні змістові лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та
фінансова грамотність». Ці змістові лінії відображають провідні соціально й
особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і
виховання учнів; інтегровані змістові лінії співвідносяться з ключовими
компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і

світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях.
Програми передбачають реалізацію й міжпредметних змістових ліній. Змістова
лінія «Культурна самосвідомість» спрямована на розвиток школяра як особистості,
яка розуміє роль культури у формуванні мислення, усвідомлює зміни різних
культур упродовж історії, має уявлення про різноманіття культур та їх особливості,
цінує свою культуру і культурну багатоманітність світу. Під час вивчення питань,
що належать до змістової лінії «Інформаційне середовище», головною метою є
зростання учня як людини, яка сприймає і розуміє навколишнє інформаційне
середовище, здатна його критично аналізувати, а також діяти в ньому відповідно
до своїх цілей і усталеної в суспільстві комунікативної етики. Змістова лінія
«Цінності й моральність» спрямована на формування учня як морально
повноцінної людини, яка знає загальновизнані правила поведінки, дотримується їх
у школі і поза школою, не байдужа до нехтування ними і за потреби реагує на це
відповідно до можливостей. Ефективній реалізації міжпредметних змістових ліній
сприятимуть внесені у програми відомості про можливі в межах кожної теми
міжпредметні зв’язки. Навчання по змістових лініях реалізується через
актуалізацію відповідних знаннєвих, діяльнісних і оцінно-ціннісних компонентів,
творчу роботу при міжпредметній і внутрішньопредметній інтеграції, позакласну
роботу й роботу гуртків за інтересами, участь у загальнонаціональних учнівських
конкурсах. Концепція реформування середньої освіти й оновлені навчальні
програми орієнтують учасників освітнього процесу на результат. У зв’язку з цим
учителеві надано широкі можливості самостійно планувати навчальну роботу з
учнями як за змістом, так і за видами. Орієнтуючись на результати навчальнопізнавальної діяльності (що акцентують на зв’язку знаннєвого, смислового і
діяльнісного компонентів), учитель має самостійно розподілити навчальний час за
розділами програм. При тому потрібно подбати про збереження повноти завдань
розділу, визначених як очікувані результати навчання. Перелік історичних сюжетів
у змісті кожного розділу програми не розділено на окремі заняття. Тому
формулювання тематики уроків у межах розділів є також компетенцією вчителя.
Формулюючи назву теми і перелік питань до кожного заняття, учителеві слід
враховувати наявні в школі умови організації навчального процесу, пізнавальні
інтереси й можливості учнів класу, а також власне бачення змісту розділу та
підходів до його викладання. Обов’язковою складовою кожного розділу програми є
практичні роботи. Вони можуть бути як окремими вправами на частині уроку, так і
спеціальними лабораторно-практичними заняттями. Учитель самостійно визначає
форму, зміст і тривалість практичних робіт, орієнтуючись на визначені в розділах
програми результати навчально-пізнавальної діяльності та подані до кожного з них
орієнтовні завдання. Запропоновані в програмі завдання для практичних і творчих
робіт (а в деяких випадках – 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). Для підвищення ефективності
навчання (зокрема доцільного розподілу навчального часу) рекомендуємо
синхронізувати вивчення історії України та всесвітньої історії. В оновлених
програмах для 7– 9 класів рекомендовану послідовність роботи над

проблематикою історії України та всесвітньої історії за розділами наведено в
таблиці наприкінці пояснювальної записки, а також у записках перед програмою
для кожного конкретного класу. У програмах для 10–11 класів учитель може
визначити послідовність такої роботи самостійно. Синхронізація вивчення історії
України і всесвітньої історії – один зі способів забезпечити баланс між обсягом
навчальних цілей у їх часовому вимірі та обсягом виділеного на вивчення цих
предметів навчального часу. У змістовому плані програми для 7–9 класів суттєво
«розвантажено». Відібрано відповідні до віку учнів навчальні досягнення, частину з
них сформульовано заново, декілька тем об’єднано. Відтак учні зможуть здобути
знання (базові відомості), розуміння (ключові ідеї/поняття) і вміння (тобто дії, що
забезпечують систематизацію, застосування й поглиблення знань і розумінь) на
основі опрацювання менших обсягів інформації. Зміст програми інтегрованого
курсу для 6 класу переформатовано на основі цивілізаційного підходу до
розуміння історії стародавнього світу, що дало змогу інтегрувати навчальний
матеріал навколо поняття європейської цивілізації, формування якої розгорталося
й на теренах України. Програма «Вступ до історії» для учнів 5 класу створена так,
щоб найкраще врахувати призначення пропедевтичного навчання: підготувати
школярів до сприйняття історії як важливої складової інтелектуального життя
сучасного суспільства. Головні завдання цього курсу: а) формування уявлень і
початкових знань учнів про історію як галузь людських знань, як науку, що має свій
предмет вивчення і свої методи дослідження; б) розвиток у школярів інтересу до
предмета та мотивації до його вивчення; в) формування первинних уявлень про
структуру і зміст історії України. «Вступ до історії» укладено так, аби в навчальній
роботі вчитель міг надалі використовувати наявні підручники і водночас мав
можливість залучати інформацію з інших джерел. Учителеві надано широкі
можливості для самостійного наповнення навчальної роботи змістом відповідно до
національного і локального вимірів, для вибору форм і методів роботи. За потреби
він може навіть змінити порядок розділів програми, використовувати як пряму, так і
зворотну хронологію, планувати вивчення інших (не тільки визначених у програмі)
історичних осіб, подій, пам’яток з акцентом на історії України. У зв’язку з
внесеними в навчальні програми змінами наголошуємо, що вчитель здійснює
календарне і поурочне планування в довільній формі (у друкованому або
електронному вигляді). Він самостійно визначає формат, обсяг, структуру, зміст і
оформлення календарних планів і поурочних планів-конспектів. Академічна
свобода вчителя так само передбачає вільний вибір форм організації навчальновиховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів
реалізації змісту освіти. Учитель може дотримуватися пропонованої програмами
стратегії навчання історії або вибудувати власний алгоритм роботи з учнями
конкретного класу, зокрема, акцентувати на певних навчальних цілях, змістових
елементах, змінити послідовність вивчення матеріалу в межах розділів, додати
матеріал з історії рідного краю, доповнити тематику практичних і творчих робіт
тощо. Ці зміни вчитель повинен відобразити в робочій програмі, яку може укласти
за зразком програм, що затверджені Міністерством. Перепланування допустиме за
умови збереження вчителем орієнтації на вимоги чинних програм щодо очікуваних
результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Створена вчителем робоча
програма набуває чинності після розгляду педагогічною радою і затвердженням

керівником навчального закладу. У 2017/2018 навчальному році загальноосвітні
навчальні заклади можуть долучитися до пілотування в десятих класах
інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ». Для цього потрібні згода учнів та їхніх
батьків, відповідне рішення педагогічної ради навчального закладу, а також
затвердження навчального плану школи (якщо це передбачено) відповідним
органом управління освітою. Викладання у шкільних навчальних курсах з історії
проблематики геноцидів, вчинених у ХХ столітті сталінським і гітлерівським
режимами – Голодомору 1932 – 1933 рр., Голокосту, Депортації
кримськотатарського народу – має проводитись з перспективи виховання в
учнів/учениць поваги до людських цінностей та формування ключових освітніх
компетентностей – передусім соціальної та громадянської, ініціативності.
Ураховуючи наближення 85-х роковин Голодомору 1932 – 1933 рр. – геноциду
українського народу, особливу увагу слід приділити набуттю учнями/ученицями
конкретно-історичних знань та осмисленню обставин виникнення, перебігу та
наслідків сталінської політики творення голоду. При цьому історія трагедії
українського народу має вписуватися в ширший історичний та порівняльний
аспекти. Важливим є також поєднання класних та позакласних заходів для
активізації потенціалу педагогіки партнерства, поєднання зусиль вчителів-батьківдітей для кращого осмислення й передачі пам’яті про голод-геноцид з погляду
виховання усвідомлення цінності власної держави, демократичних свобод, а також
соціальної активності та відповідальності. У поточному навчальному році
загальноосвітні навчальні заклади можуть обрати для пілотування програму курсу
за вибором для учнів 10 класу «Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: історія,
уроки на майбутнє», схвалену Міністерством. Навчальні заклади у 2017/2018 р.
також можуть долучитися до Всеукраїнського конкурсу учнівських робіт імені Лідії
Коваленко і Володимира Маняка, що буде проведено Українським науководослідним та освітнім центром вивчення Голодомору (HREC in Ukraine) у співпраці
з Міністерством освіти і науки України, за підтримки Науково-освітнього
консорціуму вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських
студій Альбертського університету. Правознавство У цьому начальному році
чинними є такі програми: для 9-го класу «Навчальна програма з основ
правознавства», для 10-го класу – «Правознавство» (рівень стандарту) ( 35 год.);
для 10-11-х профільних класів – «Правознавство» (профільний рівень) (105 год.) зі
змінами, внесеними в 2016 році. Програми названих предметів інваріантної
частини навчальних планів розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і
науки України www.mon.gov.ua, видані окремими брошурами та опубліковані у
фахових виданнях. 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. Відповідно до Керівних принципів освіти в галузі прав людини для
систем середньої школи1 , розроблених Бюро демократичних інститутів і прав
людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ 1 Керівні принципи
освіти в галузі прав людини для систем середньої школи, ОБСЄ БДІПЛ, 2012
http://www.osce.org/odihr/93969 БДІПЛ) основні компетенції в галузі прав людини
для учнів середніх шкіл включають такі основні елементи: знання і розуміння
(філософія прав людини, принципи прав людини і прав дитини, міжнародні
стандарти, дотримання прав людини); ставлення і цінності (повага до себе та
інших, критичне мислення, толерантність тощо); навички та поведінка
(відстоювання прав людини тощо). Під час викладання правознавства варто також
звернути увагу на рекомендації Координатора проектів ОБСЄ в Украйні щодо
запровадження підходу, заснованого на правах людини, до загальної середньої
освіти в Україні (соціогуманітарний цикл). У результаті посилення освітнього
компоненту з прав людини, засвоєння учнями/ученицями знань і розуміння
принципів прав людини надасть можливість користуватися своїми правами і
реалізовувати їх, а також поважати і відстоювати права інших. Найефективнішим
методом у засвоєнні принципів та норм права, прав людини є пояснювальноілюстративний (учитель/учителька надає інформацію за допомогою різноманітних
дидактичних засобів, а учні/учениці сприймають, осмислюють та запам'ятовують).
Для опанування уміннями та навичками найпридатнішим є репродуктивний метод,
який полягає у виконанні вправ на повторення знань або дій у стандартних
повторюваних умовах. Досвід творчої діяльності можна набути внаслідок
застосування проблемних методів навчання (проблемний виклад, частковопошуковий, дослідницький), що передбачають розв'язування проблемних
правових задач від максимальної участі учителя/учительки до мінімальної.
Розв'язування правових проблемних задач має на меті узгодження різноманітних
прав суб'єктів взаємодії та вибудовування ієрархії їхньої важливості тощо.
Засвоєння цінностей відбувається внаслідок осмислення (рефлексії) розв'язків
проблемних задач, тобто для прищеплення цінностей також використовуються
проблемні методи навчання. Таким чином, 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. Ураховуючи важливість прав людини

як наскрізного компонента усього освітнього процесу, особливу увагу потрібно
приділити ознайомленню учнів/учениць із Міжнародним біллем прав людини, що
складається із Загальної декларації прав людини (1948), Міжнародного пакта про
громадянські і політичні права (1966) і Міжнародного пакта про соціальні,
економічні і культурні права (1966). Також важливо передбачити практичні заняття
щодо застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(1950) та обов’язковості практики Європейського суду з прав людини в Україні.
Окремо варто ознайомити учнів/учениць із Конвенцією ООН про права дитини
(1989) Практичні заняття за методикою проведення можуть бути різноманітними:
неімітаційні (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 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. За період 2016-2017 н.р. Верховною Радою
України було прийнято низку законів, які повинні бути враховані при викладанні
правознавства: „Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю
України щодо захисту трудових прав працівників” від 06.04.2017 № 2005-VIII, „Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків” від 05.04.2017 № 1999- VIII, „Про внесення
змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища” від
09.02.2017 №1848-VIII, „Про Вищу раду правосуддя” від 21.12.2016 № 1798-VIII,
„Про споживче кредитування” від 15.11.2016 № 1734-VIII. 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 російської агресії украй
актуальним є вивчення курсу за вибором "Досліджуючи гуманітарне право", який
містить основні положення Міжнародного гуманітарного права. Курс сприяє
формуванню в учнів власного ставлення до норм МГП, отриманню ними знань про
найбільш поширені способи захисту себе і своїх близьких в неординарних
життєвих ситуаціях, пов'язаних з ризиком; розвитку вмінь учнів регулювати власну
поведінку в повсякденному житті; вчить визначати межі порушень МГП, формувати
вміння оцінювати ситуації насильства з гуманітарної точки зору; попереджувати
ескалацію насильства. Школярі мають розуміти причини появи біженців, складнощі

їхнього життя тощо. Філософсько-світоглядні дисципліни У старшій школі чинними
залишаються програми «Людина і світ. 11 клас», «Філософія. 10-11 класи», (К.:
Поліграфкнига, 2010). У контексті російської інформаційної агресії особливе місце
в нашому суспільстві посідає медіаграмотність. З 2015 року відбувається
методологічне та кваліфікаційне забезпеченню процесу упровадження
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/),
у 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). Одним з важливих напрямів освіти є розвиток толерантності й порозуміння
в Україні через міжкультурну освіту, запровадження інноваційних практик роботи з
формування соціальної компетентності дитини починаючи з дошкільних
навчальних закладів, в початковій школі та під час виховних годинах в середній та
старшій школі. Рекомендуємо інтегровану програму з міжкультурної освіти
«Культура добросусідства». У 2017/2018 навчальному році загальноосвітні
навчальні заклади можуть долучитися до пілотування в десятих класах
інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Для цього потрібні згода учнів та їхніх
батьків, відповідне рішення педагогічної ради навчального закладу, а також
затвердження навчального плану школи (якщо це передбачено) відповідним
органом управління освітою.
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