
Особливості викладання історії, 
правознавства та громадянської освіти 

в закладах освіти
2022-2023 н.р.
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ОНОВЛЕНІ – НОВІ ПРОГРАМИ. ДВА ДЕРЖСТАНДАРТИ

Держстандарт 2011 року – 6-11 класи                                           Держстандарт 2020 року – 5 класи НУШ

Оновлені програми                                                                                               Модельні навчальні програми

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

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-

ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku








МЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

 розвиток особистості учнів через осмислення минулого,
сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між
глобальними, загальноукраїнськими та локальними
процесами;

 формування ідентичності громадянина України, його
активної громадянської позиції на засадах демократії,
патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання
цінності верховенства права та нетерпимості до корупції.



МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас

 Історія України. Всесвітня історія. 6 клас   

 Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 класи (інтегрований курс)             

 Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 
класи (інтегрований курс)    



ПІДРУЧНИКИ ТА ДОДАТКОВІ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_

G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=795922471

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=795922471




У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ В 6 -11 КЛАСАХ ЧИННИМИ Є 
ТАКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ІСТОРІЇ:

• – «Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс). 6 клас. Навчальна
програма для закладів загальної середньої освіти».

• – «Історія України. 7-9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої
освіти».

• – «Історія України. 10-11 класи. Навчальна програма для закладів загальної
середньої освіти».

• – «Всесвітня історія. 7-9 класи. Навчальна програма для закладів загальної
середньої освіти».

• – «Всесвітня історія. 10-11 класи. Навчальна програма для закладів загальної
середньої освіти».

• – Для учнів 10-11 класів також рекомендовано інтегрований курс «Історія: Україна і
світ. 10-11 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти».

https://mon.gov.ua/ua

https://mon.gov.ua/ua


ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПАТРІОТИЗМУ, УСВІДОМЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ 

ЦІННОСТЕЙ :

• Важливим є формування в учнівства чіткої понятійної системи

• історію України треба розглядати не тільки як історію етнічних українців, але й як історію 
земель і народів України, які їх населяли і зробили важливий внесок в українську історію та 
культуру. 

• необхідно дотримуватися принципу проблемно-хронологічної синхронізації зі всесвітньою, 
європейською історією, інтегральною частиною яких є історія України

• Варто дотримуватися балансу та рівномірності у відведенні певного часу на вивчення історії 
країн – сусідів України, з якими історія нашої держави тісно пов’язана: серед них Польща, 
Словаччина, Чехія та ін., та важливість стратегічного партнерства України з Великою 
Британією та Сполученими Штатами Америки 

• Важливим є також українське, європейське та правдиве бачення історії Другої світової війни і 
післявоєнного світу

• Пильної уваги потребує також розгляд історії Революції Гідності та початку російсько-
української війни у 2014 р., і новий етап агресії Росії – початок повномасштабної війни у 
лютому 2022 р

• У навчальні програми включено погляд на Союз Радянських/ Совєтських Соціалістичних 
Республік (Радянський/Совєтський Союз, СРСР/СССР) як на тоталітарну державу
імперського типу. 



ВИЗНАЧНІ/ПАМ’ЯТНІ ДАТИ, ЯКІ 
ВІДЗНАЧАТИМУТЬ/ВШАНОВУВАТИМУТЬ 

У 2022–2023 РОКАХ

• День пам’яті жертв Голодомору випадає на 26 листопада 2022 р.

• 9 рудня 2022 р. у світі та в Україні відзначатимуть чергову

річницю прийняття Генеральною асамблеєю Організації

Об’єднаних Націй Конвенції про геноцид (09.12.1948 р.)

• 10 грудня 2022 р. у світі та в Україні відзначатимуть чергову річницю

прийняття Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй

Загальної декларації прав людини (10.12.1948 р.).



КОНКУРСИ У 2022-2023 Н.Р.

• Всеукраїнський конкурс учнівських робіт імені Лідії 

Коваленко і Володимира Маняка

• ХІХ Міжнародний конкурс творчих робіт учнів, студентів та

вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки

толерантності». (Організаторами конкурсу традиційно є

Міністерство освіти і науки України та Український

інститут вивчення Голокосту «Ткума».)

• ХХІІ Всеукраїнський конкурсу учнівської творчості» 

присвячений Шевченківським дням, під гаслом 

«Об’єднайтеся ж, брати мої!»



ВЕБСТОРІНКИ ОФІЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

• Громадський проект «LIKБЕЗ. Історичний фронт»: http://likbez.org.ua;

• Електронний архів українського визвольного руху: http://avr.org.ua;

• Інститут історії України Національної академії наук України:

http://history.org.ua;

• Історична правда: https://istpravda.com.ua;

• Україна Incognita: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita.

• Український інститут національної пам'яті: https://uinp.gov.ua;

• Український освітянський видавничий центр «ОРІОН»: 

https://orioncentr.com.ua/vebinary.

http://likbez.org.ua/
http://avr.org.ua/
http://history.org.ua/
https://istpravda.com.ua/
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita
https://uinp.gov.ua/
https://orioncentr.com.ua/vebinary




ПРАВОЗНАВСТВО

Викладання навчальних предметів «Основи

правознавства» у 9 класі та «Правознавство» для учнів

10–11 класів у 2022/2023 навчальному/році обумовлене

особливостями національної правової системи в умовах

дії правового режиму воєнного стану та

повномасштабної збройної агресії РФ проти України.



У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ЧИННИМИ Є 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ:

«Основи правознавства. 9 клас» та 

«Правознавство (профільний рівень). 10–11 класи»



НОВА ЛОГІКА ЗМІСТУ

Від людини – через право – до держави

• Вивчення предмета розпочинається з таких 

основоположних понять: людська гідність, свобода, 

рівність, справедливість

• Акценти:

 Людина - найвища соціальна цінність демократичного 

суспільства

Право – інструмент справедливості



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
(НОВІ ПОЛОЖЕННЯ)

• Короткий опис змісту та основних положень розділів програми з метою

показати вчителю логіку побудови та розгортання навчального

матеріалу, закцентувати увагу на основних його питаннях

• Таблиця з розлогим описом компетентнісного потенціалу предмета як

обов'язкового елемента навчальних програм

• Положення про формувальне оцінювання



НАЗВИ РОЗДІЛІВ: ЗМІНИ 

• Розділ 1

«Основи теорії права і держави»

(попередня назва «Основи теорії держави і права»)

• Розділ 2 

«Реалізація права»

(попередня назва «Правовідносини. Правопорушення. Юридична 

відповідальність»)

• Розділ 5

«Правнича професія»

(попередня назва «Юристи в нашому житті»)



НОВІ ПИТАННЯ ПРОГРАМОВОГО ЗМІСТУ
Вступ до «Основ правознавства» Соціальні передумови права. Мораль і релігія. 

Фундаментальні засади права: гідність, свобода, 
рівність, справедливість

Розділ 1. Основи теорії права і держави Цінність права

Розділ 3. Взаємозв'язок людини і держави Права людини. Покоління прав людини. 
Механізму захисту прав та свобод людини і 
громадянина в Україні. Демократія. Верховенство 
права. Поняття Конституційний лад України.
Правовий режим надзвичайного стану. Правовий 
режим воєнного стану.

Розділ 4. Неповнолітні як суб'єкти цивільних, 
сімейних, трудових, адміністративних і 
кримінальних правовідносин

Неповнолітні як учасники договірних 
правовідносин.
Власність неповнолітніх.
Спадкування і спадщина.
Права дитини і їх захист.

Розділ 5. Правнича професія. Призначення правника в сучасному 
демократичному суспільстві. Правничі професії. 
Охорона правопорядку. Правозахисна діяльність.



ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (НОВІ ТЕМИ)

Розділ Теми

1 «Соціальне призначення держави»

2 «Обставини що виключають юридичну відповідальність» (уточнено)

3 «Зобов'язання держави у сфері прав людини: повага, захист, забезпечення», 
«Особливості додержання прав і свобод людини і громадянина, прав і 
законних інтересів юридичних осіб в умовах правового режиму 
надзвичайного або воєнного стану »

4 «Неповнолітні як користувачі мережі Інтернет», «Здійснення прав неповнолітніх на 
результати інтелектуальної власності», 

5 «Професійна етика правника»
«Зустріч з представниками правничих професій, правозахисниками»
«Права та обов'язки неповнолітніх»



ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ

• Закони України «Про корінні народи України» від 01.07.2021 № 1616-ІХ,

• «Про основи національного спротиву» від 16.07.2021 № 1702-ІХ,

• «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» від 22.09.2021

№ 1770-ІХ, «Про медіацію» від 16.11.2021 № 1875-ІХ,

• «Про Службу військового капеланства» від 30.11.2021 № 1915-ІХ,

• «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо

спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб» від

14.12.2021 № 1941-ІХ.

• Під час дії воєнного стану зупинено застосування окремих норм трудового

законодавства України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022

№ 2136-ІХ



НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/metodichni-rekomendaciyi

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi


ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ
ПОВЕДІНКИ УЧНІВ В ІНТЕРНЕТІ

• «Онлайк» «Керівництво із соціальнопедагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки підлітків в інтернеті»

https://www.osce.org/odihr/93969

• «Інтернет, який ми хочемо – посібник для учителів»

http://webwewant.eu/documents/10180/973204/Handbook_teachers_less

on_plans_all_UA.pdf/87b2bd1c-bcab-4701-8017-19dff1887003

• «Інтернет, який ми хо чемо – посібник для підлітків» 

http://webwewant.eu/documents/10180/945868/WebWeWant_youthUA.p

df/b5d8c012-ff53-40d0-967e-e0dc32ffcb22

https://www.osce.org/odihr/93969
http://webwewant.eu/documents/10180/973204/Handbook_teachers_lesson_plans_all_UA.pdf/87b2bd1c-bcab-4701-8017-19dff1887003
http://webwewant.eu/documents/10180/945868/WebWeWant_youthUA.pdf/b5d8c012-ff53-40d0-967e-e0dc32ffcb22


ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА, 10 КЛАС

• Курс передбачає набуття особистістю 

громадянської ідентичності на різних рівнях 

особистому, 

 сімейному та родинному, 

рівні освітнього закладу та місцевої громади, 

України, 

Європи та світу.

















ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

• Теми практичних занять переважно у форматі питальних речень.

• Практичні заняття передбачають застосування набутих учнями знань та 
навичок у практичній площині: започаткувати й розробити проєкт, 
підготувати плакат, лепбук, скласти петицію, написати листа-звернення, 
допомогти тим, хто цього потребує, взяти участь у соціально значущих
акціях громади тощо.

• Навчальна програма курсу містить орієнтовний перелік тем практичних
занять (6–8 до кожного розділу). 

• Вчитель може обирати із запропонованого переліку чи пропонувати власні
теми, враховуючи потреби та інтереси конкретного класного колективу
та/або конкретних учнів. 

• Рекомендується проводити 3–4 практичні заняття з кожного розділу.

• Зміст програми з громадянської освіти не містить уроків узагальнення і 
тематичного контролю. Вчитель може (за необхідності) планувати такі уроки 
на свій розсуд



ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

Головну увагу слід приділяти не стільки здобуттю учнями нових знань, скільки розвитку їхніх умінь і 
навичок, формуванню ціннісних орієнтирів. 
Основою оцінювання має бути діяльнісний компонент навчання:

• вміння дебатувати, 

• аргументувати власну думку (усно та письмово), 

• досліджувати суспільно значимі явища, події і процеси, 

• організовувати кампанії з адвокації тощо. 

Застосування інструментів формувального оцінювання, в тому числі й самооцінювання та 
взаємооцінювання, має надавати учням можливість аналізувати власний поступ, приймати 
рішення щодо вдосконалення власних навичок, спонукати до управління власним навчанням.

Учитель може використовувати також педагогічне спостереження, аналіз діяльності учнів, надання 
зворотного зв’язку. 

Для підсумкового оцінювання учнів із курсу, що може здійснюватися наприкінці семестру 
(семестрове) та/або наприкінці навчального року (річне), можна застосовувати виконання учнями 
практичних робіт, навчальних проєктів, тестових завдань, письмових робіт (написання есеїв, 
створення інфографіки, таблиць, діаграм, аналіз текстових та візуальних джерел) та ін



ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ 
ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

«НОВА ДОБА»:
• Онлайн-платформа підручника з громадянської освіти для 10 класу www.citizen.in.ua

• Текст онлайн підручника постійно доповнюється різними навчальними матеріалами: 
ілюстраціями, аудіо- та відеоматеріалами, цікавими фактами і прикладами з життя. 

• На сайті www.citizen.in.ua  працює онлайн курс з громадянської освіти для учнів 10 класу, що 
складається з 60 інтерактивних відеоуроків від кращих вчителів громадянської освіти України. 

• Реєстрація вчителя та його здобувачів освіти на сайті дає змогу брати участь в опитуваннях, 
знайомитися із додатковими джерелами й здобувати за це додаткові бали, користуватися 
сервісами підсумкового оцінювання знань з кожного із семи розділів

http://www.citizen.in.ua/


РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

• Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав 

людини. укр/англ / 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali

• Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і прав людини 

(скорочене видання) укр/рос/англ /http://ukr.theewc.org/Content/What-we-

do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali

• "Хартія для всіх" (дитяче видання "Хартії") укр/рос/англ / 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali

• Декларація ООН з освіти та виховання в області прав людини / 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/66/137&Lang=E

• Глобальні цілі ООН. UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1 / 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/66/137&Lang=E
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


ПОСІБНИКИ РАДИ ЄВРОПИ З  ОСВІТИ
ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСТВА І ПРАВ ЛЮДИНИ

(ОДГ/ОПЛ)

• "Демократичне врядування в школах" укр/рос/англ / 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
• Том I з ОДГ/ОПЛ "Навчаючи демократії" укр/рос/англ /

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
• Том II з ОДГ/ОПЛ "Зростаємо у демократії" укр/рос/англ / 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
• Том III з ОДГ/ОПЛ "Живемо в демократії" укр/рос/англ / 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
• Том IV з ОДГ/ОПЛ "Беремо участь у демократії" укр / 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
• Том V з ОДГ/ОПЛ "Досліджуємо права дитини" укр/рос / 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
• Том VI з ОДГ/ОПЛ "Навчання демократії" укр / 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
• Освіта для демократичного громадянства : посіб. для підготов. вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та 
освіти з прав людини (вдосконалена версія – вересень 2007) / [Р. Голлоб, Е. Хаддлестон, П. Крапф та ін.] ; пер. з англ. та 
адапт. Л. М. Ващенко ; за ред. Е. Хаддлестона ; заг. ред. укр. версії : Н. Г. Протасова. - К. : НАДУ, 2009. - 92 с. // 
http://osvita.khpg.org/files/docs/1366804266.pdf 

http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali


ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА: МЕДІАОСВІТА ТА 
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

❏ Посібник із громадянської освіти UNITY (2021 р.), адаптований до онлайн занять, який містить 4 

теми-модулі: учнівське самоврядування, гро мадянське суспільство та організації, молодіжні обміни 

та політичні дебати (доступ за посиланням: https://mriemotadiemorazom.org/resources );

❏ Посібник «Всі різні. Всі свої» (2022 р.), адаптований до онлайн занять, який містить практичні 

вправи для урочних і позаурочних форм діяльності з розвитку в учнів толерантності, виховання 

інклюзії та поваги до культурного різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння 

знаходити порозуміння з іншими людьми для досягнення суспільно значущих цілей; громадянської 

активності та обізнаності (доступ за посиланням https://mriemotadiemorazom.org/resources) .

❏ У контексті російської-української війни та інформаційної агресії Росії особливе місце посідає 

медіаграмотність. На методичному ресурсі АУП https://toolbox.medialiteracy.org.ua/ в рубриці 

«Медіаграмотність в умовах війни» розміщені розробки занять 

https://toolbox.medialiteracy.org.ua/predmet/mediagramotnist-v-umovah-vijny/page/2/?post_types=toolbox

❏ На базі онлайн-бібліотеки з медіаосвіти АУП є портал «Медіаосвіта та медіаграмотність» (доступ: 

http://medialiteracy.org.ua ) як інтерактивна платформа для спілкування медіа педагогів, де розміщено 

відео архівом, новини медіаосвіти, електронна бібліотека, календар подій, плани уроків, презентації

❏ Для вчителів стануть в пригоді навчальна програма для учнів 8 (9) класів «Основи 

медіаграмотності» (пропедевтичний курс) https://aup.com.ua/uploads/ Program_8_9_2017.pdf, а також 

посібник «Основи медіаграмотності», що містить плани-конспекти занять відповідно до тем 

програми, основні та додаткові ресурси і матеріали. Доступ за покликанням: 

https://aup.com.ua/ book035/

https://mriemotadiemorazom.org/resources
https://mriemotadiemorazom.org/resources
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/predmet/mediagramotnist-v-umovah-vijny/page/2/?post_types=toolbox
http://medialiteracy.org.ua/
https://aup.com.ua/uploads/
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