
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ ЗМІСТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ,
ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1. З 13.03. по 03.04.2020 року в закладах загальної середньої освіти міст
(районів, об’єднаних територіальних громад) призупинено навчальний освітній
процес.  СОІППО  рекомендує продовжити  навчання  учнів, використовуючи
технологію дистанційного навчання.

2. Організувати навчання учнів 5-11 класів з історії  України, всесвітньої
історії, правознавства (9 клас) та  громадянської освіти (10 клас) відповідно до
календарних планів на II семестр 2019-2020 н.р. (окрім уроків узагальнення та
тематичного контролю).

3. Пропонуємо  перевести  роботу  педагогів  та  методичних  об’єднань 
учителів  історії  та  правознавства  щодо  супроводу навчання  історії  та
суспільних дисциплін  у дистанційний формат.

4. Проаналізувати календарно-тематичне планування, визначити теми, які
за відновлення  навчання  можна  ущільнити  та  які  учні  можуть  вивчити
самостійно, а які потребують детального пояснення.

5. Вивчення  програмового  матеріалу  за  технологією  дистанційного
навчання учитель може здійснювати у таких формах:

– оприлюднювати  завдання  для  самостійної  роботи  учнів  на  сайті
закладу  загальної  середньої  освіти  (можна  у  вайбергрупі  для  батьків)  з
відповідної теми предметів суспільного напрямку;

– оприлюднювати практичні  завдання  з  методичними рекомендаціями
щодо їх виконання;

– учителі, що мають власні блоги та сайти можуть організувати щоденне
навчальне спілкування з учнями, здійснювати індивідуальну допомогу учням
через Skype, Viber;

– розміщувати в мережі Internet (Google Диск) мультимедійні матеріали-
презентації,  відеоролики,  які  допоможуть  учневі  у  вивченні  тем  з  історії,
правознавства,  громадянської  освіти,  посилання,  які  розмістити  на  сайті
закладу загальної середньої освіти;

– надати  учням  перелік  інтернет-джерел,  які  сприятимуть  легшому
засвоєнню навчального матеріалу з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Для  отримання  зворотного  зв’язку,  –  пропонувати  учням  онлайн-
тестування,  використовуючи  онлайн-сервіси  для  вчителя,  платформи  для
створення тестів.

Під  час  карантину  для  ефективного  навчання  предметів  суспільно-
гуманітарного циклу рекомендуємо використовувати:

– платформу «Доступна освіта», розміщено відеоуроки з історії України,
з метою якісної підготовки до Державної підсумкової атестації та зовнішнього
незалежного оцінювання з історії України;

– спецпроєкт  «EDERA» ТА «ОСВІТОРІЇ» (історія України в історіях)»  ТА «ОСВІТОРІЇ»  (історія  України  в  історіях)
повний курс з історії України для підготовки до ЗНО: Історія України. Повний
курс підготовки до ЗНО; 

– навчання  на  платформах  соціальних  мереж. Для  цього  у  обраній
соціальній мережі створюється окрема група (коло, спільнота), на якій учитель
розміщує навчальні матеріали. Це можуть бути як його власні матеріали, так і
матеріали  інших  авторів  з  теми,  що  розміщені  в  інтернеті,  або  у  тій  же
соціальній  мережі.  Учням пропонується  ознайомитися  з  цими матеріалами і
написати до них коментар на задану тему (можуть бути як однакові, так і різні)
із встановленого обсягу. 

https://znohistory.ed-era.com/

