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▪До Дня пам’яті ( масові розстріли, здійснені гітлерівцями у Бабиному
Яру (29-30.09.1941) URL:http://history.kby.kiev.ua/
▪Друга світова війна URL: https://cutt.ly/znQI760
▪Історія Криму першої половини ХХ століття. Нариси URL:
https://www.aup.com.ua/istoriya-krimu-pershoi-polovini-khkh-st-na/
▪Посібник «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін» URL:
https://www.aup.com.ua/book1/
▪Велика Злука УНР і ЗУНР 22 01 1919 / документальні кадри з
коментарями/ URL: https://cutt.ly/fjRp50d
▪День Соборності України / Акт злуки: відтворення історичної правди //
документальний фільм URL: https://cutt.ly/NjRaidH
▪До Дня Соборності України URL: https://cutt.ly/AjRadPu
▪Акт злуки УНР і ЗУНР URL: https://cutt.ly/5jRajeZ
▪Символи нашої волі /документальний фільм/ URL: https://cutt.ly/4jRazFl
▪Київські історії 22. 01.20 | Акт Соборності 1919 рік URL:
https://cutt.ly/ejRavog
▪Крути. З циклу «Перемоги України» URL: https://cutt.ly/cjRaQxS
▪День в історії. Бій під Крутами URL: https://cutt.ly/9jRaE3G
▪Конституція Української Народної Республіки, 29 квітня 1918 року URL:
https://cutt.ly/ijRaPyd
▪Крути | Пишемо історію URL: https://cutt.ly/hjRaFz4
▪Україна: забута історія. Крути: молода кров URL: https://cutt.ly/zjRaJV1

▪Крути: як відрізнити історичну правду від міфу URL:
https://cutt.ly/ujRaCCj
Голодомор 1932-1933 років
28 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ

▪ Геноцид Голодом: www.holodomoreducation.org/
▪ Енциклопедія голодомору 1932-1933 років в Україні:
www.history.org.ua/?discussion&nazva=_enhld_
▪ Пам’ятники жертвам Голодомору в Україні: www.holodomormonuments.org
▪ Спецпроєкт «Історичної правди» – «Голодомор 1932-1933»:
URL:http://www.istpravda.com.ua/themes/holodomor/
▪ Великий Голод https://holodomormuseum.org.ua/film/velikiy-golod/
▪ Спеціальний проєкт сайту «Історична правда» – «Голодомор 1932-1933»
URL: http://www.istpravda.com.ua/themes/holodomor/
▪ Пам’ятники жертвам Голодомору в Україні URL: http://www.holodomormonuments.org/
▪ Правда про Голодомор URL: https://old.uinp.gov.ua/page/pamyat-progolodomor-1932-1933, приєднані файли (Презентація «Голодомор 1932-1933 геноцид українського народу»)
Художній та документальні фільми про Голодомор
▪ «Голод-33», за мотивами роману Василя Барки «Жовтий князь», режисер
О. Янчук, 1991, кіностудія імені О. Довженка, Україна. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=sh5_9i9gBdQ
▪«Україна: забута історія. Голодомор. Влада варта смерті» URL:
https://www.youtube.com/watch?v=WBzvqb63964&list=PLYwO2aph1VtINr5MWM
zbjAbufc_JmuFZi&index=14&t=0s&app=desktop
▪Фільми про Голодомор. Музей Голодомору
URL:https://holodomormuseum.org.ua/filmy-pro-holodomor/
Посилання на друковані видання
Голодомор очима жертви: іммобілізація та упокорення працею як
стратегія виживання URL: https://uinp.gov.ua/informaciynimaterialy/statti/golodomor-ochyma-zhertvy-immobilizaciya-ta-upokorennya-praceyuyak-strategiya-vyzhyvannya
21 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

21 листопада вшановується патріотизм і мужність громадян, які під час
Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2014 року)
захищали національні інтереси української держави та її європейський вибір. 21
листопада – пам’ять про тих, хто віддав своє життя заради вільної України.

▪Революція Гідності. Історія України 11 клас
URL: https://www.youtube.com/watch?v=eVddT07wmhA;
▪Революція Гідності Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=QTvgFOVB-Xs;
▪Точка неповернення: 20 лютого в історії Революції Гідності URL:
https://www.youtube.com/watch?v=agm-gS0E6Xg
▪Український інститут національної пам’яті (проєкти)
URL:
https://old.uinp.gov.ua/news/muzei-revolyutsii-gidnosti-proponue-virtualnepovernennya-u-chasi-maidanu
▪День Гідності та Свободи (відео)
URL: https://www.youtube.com/watch?v=B5nTHpduNSQ&ab_channel
URL:https://www.youtube.com/watch?v=3mY2Gv2-eOY&ab_channel
▪Основні принципи Гідності URL:https://nus.org.ua/affiche/den-gidnosti/
▪Право на повагу до людської гідності
URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96
%D1%81%D1%82%D1%8C
URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83_
%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%
D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
Освітні портали
Методичний портал
URL: http://metodportal.net/
Мала Академія Наук України
URL: http://www.man.gov.ua/
Освіта України
URL: http://fij.com.ua/
Освіта.UA
URL: http://osvita.ua/
Освіта в Україні
URL: http://www.ednu.kiev.ua/
Острів знань
URL: http://ostriv.in.ua/
UROKI.NET Сценарії, уроки, конспекти URL: http://www.uroki.net
Цікаві відео
URL: https://drive.google.com/
Онлайн-тестування"Тесторіум"
URL: http://www.testorium.net/
Форум педагогічних ідей «Урок»
URL:https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/
Освітній портал «Академія»
URL:http://zno.academia.in.ua/course/index.php?categoryid=4
Універсальні енциклопедії, довідники, бібліотеки в Інтернеті
▪Повний новітній довідник школяра - Історія України
URL:https://subject.com.ua/history/full/index.html
▪Історичний словник термінів та понять з історії України
URL:https://subject.com.ua/history/full/index.html
▪Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ)

URL:https://558.slovaronline.com/
▪Енциклопедія України в Інтернеті (The Internet Encyclopedia of Ukraine
www. encyclopediaofukraine. com/)
▪Міста та села України Багатотомне енциклопедичне видання (who-iswho.ua/main/categories/2l)
▪ІЗБОРНИК: Історія України IX-XVIII cm. Першоджерела та інтерпретації
(litopys.org. ua/)
▪Національна бібліотека України ім. В.Вернадського (http://nbuv.gov.ua/)
▪Бібліотеки України (e-catalog.name/)
▪ELibUkr-OA — Електронна бібліотека України (oa. elibukr.org/)
▪Довідник з історії України: e-версія (history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm),
▪Вікіпедія (uk.wikipedia.org/wiki/Гoлoвнa_cmopiнкa)
▪ Librarius – онлайн бібліотека URL: https://librarius.pro/
▪Малий словник історії України URL:https://uahistory.co/book/dict.html
▪Сто видатних імен України
URL:http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=335
▪Українські гетьмани, кошові отамани Запорізької Січі та козацькі ватажки
URL: http://proukraine.net.ua/?page_id=202
▪Україна: хронологія розвитку (енциклопедичне видання у 6 томах)
URL:http://resource.history.org.ua/item/0000055
▪Енциклопедія українознавства. Словникова частина
URL:http://litopys.org.ua/encycl/euii279.htm
▪Енциклопедія українознавства. Загальна частина
URL:http://litopys.org.ua/encycl/eui.htm
▪Енциклопедія сучасної України (фотогалерея)
URL:https://esu.com.ua/galleries-sections.php
Спеціалізовані історичні ресурси
•Історична правда (istpravda.com.ua/)
•Україна Incognita: Історичний вебпроєкт (incognita. day.kiev. ua/)
•Архіви України (archives.gov.ua/)
•Український інститут національної пам'яті (https://uinp.gov.ua/)
•Український центр вивчення історії Голокосту (holocaust. kiev.ua/)
•Historians.in.ua (historians.in.ua/)
•Електронний архів українського визвольного руху (avr.org. ua/)
▪Фото-Планета. Фотографії міст, селищ, сіл. Україна.
foto-planeta.eom/ua/region/4/1/ukrana.html
Методичні сайти
•Учительський Журнал онлайн. Історія та правознавство. (teacherjournal.
com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo.html)
•"НоваДоба" (novadoba.org.ua/)

•Методичний портал (metodportal.net/)
•Історія України. Конспекти та розробки уроків —
Oceima.UA(osvita.ua/school/lessons_summary/history_ukraine/)
•"Компас". Методика навчання правознавства в школі (eycb.coe.
int/Compass/ru/contents.html.)
"Історія України. Повний курс підготовки до ЗНО" - цей курс стане у
пригоді всім, хто прагне закріпити набуті знання з історії України та
підготуватись до ЗНО й ДПА. Курс розбито на теми, які відповідають програмі
ЗНО та охоплюють історію України від заселення території до подій
сучасності. Курс складається з 32 тем з історії України від стародавніх часів до
сучасних подій у незалежній Україні:
Вступ до історії України.
Стародавня історія України.
Київська держава (Русь-Україна).
Галицько-Волинська держава. Монгольська навала.ж
Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині
XIV - першій половині XVI ст. Кримське ханство.
6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ ст.
7. Українські землі у складі Речі Посполитої першій половині ХVІІ ст.
8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
9. Козацька Україна наприкінці 50 - 80-х рр. XVII ст.
10.Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
11.Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
12.Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій
половині ХІХ ст.
13.Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у
першій половині ХІХ ст.
14.Культура України кінця XVIII- першої половини XIX ст.
15.Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.
16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.
17.Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
18.Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр.
19. Українські землі у складі Австро -Угорщини в 1900-1914 рр.
20.Україна в роки Першої світової війни.
21.Початок Української революції.
22. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності
23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.
24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.
25. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.
26. Україна в роки Другої світової війни.
1.
2.
3.
4.
5.

27.Україна у перші повоєнні роки.
28.Україна в умовах десталінізації.
29.Україна у період загострення кризи радянської системи.
30.Відновлення незалежності України.
31.Становлення України як незалежної держави.
32.Творення нової України.
Перехід до деталізованої Програми зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти, за посиланнями:
URL: https://osvita.ua/doc/files/news/10/1006/History.pdf
URL: https://testportal.gov.ua/progist/
Чинна програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО),
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 696 від 26
червня 2018 року
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України містить
пояснювальну записку, 32 теми змісту навчального матеріалу, структуровані за
темами очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів, які
зорієнтовані на перевірку елементів історичної компетентності та представлені
у вигляді знань і вмінь. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії
України має формат таблиці, яка поєднує дві частини. У лівій - результати
навчально-пізнавальної діяльності здобувачів, де виокремлено події, поняття й
терміни, список персоналій, історично-географічні об’єкти, історичні джерела,
історично-культурні пам’ятки - мінімум, з якого випускники повинні виявляти
знання, а також основні вміння в розрізі елементів історичної компетентності. У
правій - зміст історії України відповідно до усталеної періодизації.
Відео, події, музеї світу, віртуальні екскурсії, матеріали цифрової та
медіаграмотності
▪Youtube канал імені Т.Г. Шевченка. Цікаві 15-20-хвилинні відео на тему
історії України. Ведучі: Брати Капранови - українські письменники, видавці,
публіцисти, громадські діячі. URL:
https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY1ZheTcYighttps://www.yout
ube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig
▪«Пишемо історію» – канал, присвячений багатьом подіям і постатям
історії України ХVI – XX століть. Недовгі за хронологією та насичені цікавим
відеорядом лекції відкриють невідомі сторінки нашої історії. URL:
https://www.youtube.com/playlist
▪Музеї світу, які можна побачити онлайн URL: https://cultura.city/news/vebekskursii-muzeami-svitu
▪Віртуальні екскурсії музеями України.
URL:http://incognita.day.kyiv.ua/exposition

▪Подорожі містами і селищами України URL:
http://incognita.day.kyiv.ua/marshrut Історія і "Я".
▪Історичні екскурси. URL:http://incognita.day.kyiv.ua/history
▪Сайт Національного військово-історичного музею України, Екскурсії,
Уроки. Військовоісторична реконструкція URL:
http://nvimu.com.ua/pages/view/70#yrok
▪Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН в Україні, CISCO, СFC
Consulting, Освіторія, Global Teacher Prize. URL: https://osvita.diia.gov.ua/
▪Дія. Цифрова освіта. Проєкт Міністерства цифрової трансформації
України. Освітні серіали з цифрової грамотності, розроблені студією онлайносвіти EdEra за підтримки компаній: Google Україна, Microsoft Ukraine,
Академія ДТЕК, Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН в Україні, CISCO,
СFC Consulting, Освіторія, Global Teacher Prize. URL:https://osvita.diia.gov.ua/
▪Портал «Медіаосвіта та медіаграмотність»
URL:https://www.aup.com.ua/mediaosv/portal-mediaosvita-ta-mediagramotnist/
▪Практична медіаосвіта: творчі завдання для роботи з візуальними та
аудіовізуальними медіапродуктами на уроках історії
URL:https://medialiteracy.org.ua/praktychna-mediaosvita-tvorchi-zavdannya-dlyaroboty-z-vizualnymy-ta-audiovizualnymy-mediaproduktamy-na-urokah-istoriyi/
Інтернет - ресурси для вивчення історії, самостійного навчання та
підготовки до ЗНО
▪Підручник Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. URL:
https://history.vn.ua/pidruchniki/strykevich-ukraine-history-11-class-2019-standardlevel/
▪Підручник Історія України. Рівень стандарту. 10 клас. URL:
https://history.vn.ua/pidruchniki/ukraine-history-10-class-2018-strykevich-standardlevel/
▪Підручник Всесвітня історія 11 клас. Рівень стандарту. 11 клас. URL:
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