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В С Т У П 

Місце кожної держави у світі, рівень життя її громадян 

дедалі менше залежать від запасів корисних копалин, сьогодні 

його визначають  рівень людського розвитку та інтелектом 

нації. Знання й компетентність стали найбільш цінним 

товарам, серед яких важливе місце посідають  історичні 

знання. Вони стали невід'ємною складовою освіти 

громадянина, необхідною умовою розбудови економічно     

міцної та вільної держави. 

Актуальність педагогічної проблеми полягає в тому, що у 

сучасному швидкозмінному соціально-економічному середовищі 

рівень освіти значно залежить від результативності 

запровадження інноваційних методів, які розвивають 

діяльнісний підхід до   навчання і дають суспільству людей, які 

здатні приймати нестандартні рішення, вміють об`єктивно та 

творчо мислити. 

Історія як навчальний предмет відіграє значну роль у 

розвитку особистості,   розвиває  учнівську  допитливість та уяву,            

надихає   ставити  запитання та  отримувати відповіді щодо 

минулого  свого краю, своєї  держави,  Європи та світу в цілому. 

Історія допомагає школярам ідентифікувати себе як громадян 

України, усвідомлювати складність зв’язку сьогодення з 

минулим, сприймати  культурне розмаїття суспільств,          

підготуватися  до життя в складному сучасному світі.  
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       Учень має  відчувати себе компетентною особою,                   

здатною до ефективної   діяльності. Сутність компетентнісного 

підходу полягає у спрямуванні навчального процесу на набуття 

учнями необхідного комплексу знань,   вмінь,   досвіду й 

ціннісних орієнтацій, що дозволяють учням здійснювати 

пізнавальну діяльність. 

Особливої уваги  потребує  навчання вітчизняної та 

всесвітньої історії в  5-7 класах загальноосвітньої школи.   Адже  

саме в цей  період  відбувається ознайомлення з предметом  та 

закладаються основи знань з курсу «Історія». Завдяки цікавим 

урокам формується  захоплення даним предметом.  

Для учнів  5 - 7 класів характерно конкретно-образне 

мислення. Тому  засвоєння навчальної інформації  у вигляді 

хронологічних уявлень як образу певного історичного часу 

(доби), тривалості історичного явища, послідовності чи 

синхронності протікання фактів минулого на певному  просторі в 

контексті співвідношення елементів історичної освіти з 

потребами і мотивами школярів є важливою умовою формування 

в них предметних компетентностей та гуманістичного світогляду. 

Різні  аспекти даної проблеми відображено у численних 

працях зарубіжних та вітчизняних вчених (І.О. Зимньої, А.В. 

Хуторського, Г. Селевка, О. І. Пометун, Р. Пастушенка, О. В. 

Овчарук, Н. Бібік, Л. Ващенка, О.І. Локшиної, Л. Паращенко,  

О.Я. Савченко, С. Трубачевої, Г.О.Фрейман, К.О.Баханов та ін.) 
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Об`єкт дослідження: інтерактивні  методи як засіб 

формування  просторової та  хронологічної компетентностей на 

уроках історії  у 5 – 7 класах. 

            Предмет дослідження:  просторова та хронологічна 

компетентності. 

Завдання: 

1. Охарактеризувати   основні інноваційні методики 

навчання та сутність просторової та хронологічної 

компетентностей; 

2. Показати на основі власного досвіду практичне 

досягнення мети; 

3. Довести, що використання інноваційних   методів  

навчання сприяють об`єктивному формуванню  

просторової та хронологічної компетентностей. 
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1. Організація     інтерактивного     навчання      

Слово  «інтерактив»  прийшло  до  нас  з  англійської  від  

слова  «interact»,    «inter» - взаємний і «act» - діяти. Таким чином, 

інтерактивний – здатний  до   взаємодії,   діалогу.   Інтерактивне   

навчання   –  це   спеціальна   форма  організації  пізнавальної  

діяльності,  яка  має  конкретну,  передбачувану   мету – створити 

комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває  свою 

успішність, інтелектуальну спроможність.  

Суть    інтерактивного      навчання     у   тому,    що    

навчальний      процес  відбувається   за   умови   постійної,   

активної   взаємодії   всіх   учнів.   Це   співнавчання,  

взаємонавчання  (колективне,  групове,  навчання  у  співпраці),  

де  і  учень    і  вчитель   є   рівноправними,      рівнозначними      

суб’єктами    навчання,  розуміють,  

що  вони  роблять,  рефлектують  з  

приводу  того,  що  вони  знають,  

вміють    і   здійснюють.      

Організація     інтерактивного     

навчання     передбачає  моделювання   

життєвих   ситуацій,   використання   

рольових   ігор,   вирішення  проблеми  на основі  аналізу  

обставин  та  відповідної  ситуації.  Воно  ефективно  сприяє   

формуванню   навичок   і   вмінь,   виробленню   цінностей,   
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створенню  атмосфери  співробітництва,  взаємодії,  дає  змогу  

педагогу  стати  справжнім  лідером дитячого колективу.  

 Інтерактивна      взаємодія    виключає      як   домінування      

одного    учасника  навчального  процесу  над  іншими,  так  і  

однієї  думки  над  іншою.  Під  час  інтерактивного  навчання  

учні  вчаться  бути  демократичними,  спілкуватися  з  іншими 

людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, тобто  

набувають ключових та предметних компетентностей. 

   Серед основних історичних компетентностей –   

просторова  та хронологічна, що формуються на кожному уроці 

відповідно віковим особливостям учнів.. Історія є єдиним 

шкільним предметом, у процесі вивчення якого події 

розглядаються і в часі, і в просторі. 

 

2. Формування в учнів просторової 

компетентності 

    Просторова – передбачає вміння учнів орієнтуватись у 

історичному просторі: 

 співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з  

географічним положенням країн та природними умовами;  

 користуючись картою, пояснювати причини і наслідки 

історичних подій, процесів вітчизняної та всесвітньої 

історії, основні тенденції розвитку міжнародних відносин;  
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 характеризувати, спираючись на карту, історичний процес 

та його регіональні особливості. 

Історична карта  - це зображення 

поверхні Землі або її частини на площин іу 

зменшеному або збільшеному вигляді, що 

відображає особливості природи та 

суспільства у будь-який момент розвитку 

людства, що зазвичай передує сучасності. 

 

Типи завдань при роботі з картою: 

 1.Універсальні картографічні завдання;  

 2. Тестові завдання за картою; 

 3.  Картографічний  диктант; 

 4.Завдання на розвиток образного    мислення; 

5. Завдання пошукового характеру; 

 6.Використання електронних карт. 

 

Типові завдання на формування в учнів просторової 

компетентності: 

 Знайти і показати місцезнаходження об’єкта; 

 За допомогою карти атласу нанести на                     

контурну     карту   зазначені об’єкти; 

 Складання своїх картосхем.  

Ці роботи  можна виконувати в парах,  групах з  чотирьох учнів. 
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Приклад 1. 

Уявіть себе в ролі гіда. Складіть туристичну картосхему 

Які, місця пов’язані з  найвідомішими археологічними пам`ятками  

Житомирської області, ви б показали туристам? 

 Завдання дозволяє перевірити сформованість не тільки 

хронологічної предметної компетентності (уміння орієнтуватися 

в історичному часі), а й просторової (уміння орієнтуватися в 

історичному просторі). 

 

Приклад 2. 

Територію розселення яких племен зафарбовано на 

картосхемі? Чи входить до даної території наш край? 

На картосхемі зафарбовано  територію розселення племен 

трипільської культури, які у  ІV—ІІІ тис. до н. е. розселилися у 

басейнах р. Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Пруту, а також на 

Волині, Поділлі й у Північному Причорномор’ї. Територія 

сучасної Житомирщини   представлена  археологічним 

пам`ятками трипільської культури, особливо її південні райони. 
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Приклад 3. 

Користуючись картою, 

вкажіть князівство Русі, землі якого 

простяглися на Правобережжі й 

межували на півдні з половецькими 

степами. 

Завдання можна віднести до 

категорії найпростіших у роботі з 

картою. Воно не стільки перевіряє 

уміння працювати з картою, скільки 

вчить це робити.  

 

Приклад 4.   

Укажіть, яке завдання 

можна виконати, користуючись 

наведеною картосхемою. 

А. Показати, де проживали і 

назвати східнослов'янські 

племінні  

     союзи. 

Б. Показати кордони Київської 

держави за князя Ярослава. 

В. Показати, де пролягали  

     кордони держави, створеної  Чингісханом. 
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Г. Показати,  де було розташоване  місто, у якому князь Олег 

уклав  вигідні для Русі угоди. 

 

Приклад 5. 

Якою цифрою позначено на карті столицю Галицько-

Волинської держави за часів правління князя Юрія І Львовича?  

Чи знаходились землі сучасної Житомирщини в складі цього 

державного утворення в цей 

період? 

 

 

 

 

 

 

 

         Загальні правила використання історичної карти в 

навчанні: 

 жодного уроку історії без карти чи інших картографічних 

засобів; 

 використання карти доцільне і необхідне на всіх етапах 

навчання: при вивченні нової теми, при закріпленні й 

узагальненні вивченого, при перевірці знань і умінь 

школярів. 
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 паралельно з формуванням знань на основі карти треба 

навчати учнів прийомам навчальної роботи з різними 

типами картографічних посібників; 

 при переході від однієї карти до іншої забезпечується 

наступність між ними, або співвіднесення із загальною 

картою, чи характеристикою їхніх часових відносин; 

 робота з настінною і настільною картами за можливістю 

ведеться паралельно і скоординовано; 

 постійним компонентом домашніх завдань з історії є 

робота школяра з контурною картою над питаннями нової 

навчальної теми.                                    

Основні правила показу об`єктів на карті: 

 стійте праворуч від карти, указку тримайте у правій руці; 

 показуючи на карті населений пункт, торкніться кінцем 

указки до відповідної крапки і назвіть орієнтири; 

 показуючи державу, проводьте по карті указкою 

відповідну лінію і називайте орієнтири; 

 як орієнтири використовуйте знайомі географічні об`єкти 

(гори, моря, ріки), а також історико-географічні 

позначення (міста, держави); 

 річки показуйте від витоку до гирла; 

 показуючи на карті, говоріть «північніше», «південніше», 

«на схід», «на захід», уникайте слів «вище», «нижче». 
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Відповідно нової програми, учні 5 класу одержують 

первинні знання про історичну карту,  знайомляться з переліком  

основних умовних позначок легенди карти. У 6 класі учні вчаться 

користуватись   історичною та працювати з контурною картами . 

Семикласники мають  використовувати історичну карту як 

джерело знань, виявляти територіальні зміни, знати територію 

народів, що жили поблизу український земель. 

Карта на уроці покликана сприяти розв`язанню завдань 

уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3. Формування в учнів  хронологічної 

компетентності                

Хронологічна компетентність – це уміння учнів 

орієнтуватися в історичному часі. 

 

Структуру хронологічної компетентності складають такі 

вміння: 

 розглядати суспільні явища у розвитку та в конкретно-

історичних умовах певного часу; 

 співвідносити історичні події, явища з періодами 

(епохами), орієнтуватися в науковій періодизації історії; 

 використовувати періодизацію як спосіб пізнання 

історичного процесу. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Після успішного розв’язання даних задач учні 

навчаться: 

 визначати дати та хронологічні межі подій; 

 співвідносити рік зі століттям, століття – з 

тисячоліттям; 

 співвідносити дати подій з певним періодом історії; 
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 встановлювати послідовність та синхронність 

історичних подій; 

 синхронізувати події історії України та всесвітньої 

історії; 

 складати хронологічні та синхроністичні таблиці; 

 співвідносити різні системи літочислення; 

 працювати з неадаптованими історичними джерелами. 

Формування хронологічної компетентності учнів має бути 

органічним елементом у загальній системі навчання історії; його 

слід планувати на всіх етапах 

навчального процесу — від 

початкового (ознайомлювального) 

вивчення матеріалу до його 

закріплення, повторення, 

узагальнення й оперування ним. 

Найважливішим елементом у 

методиці розвитку хронологічних 

вмінь учнів на першому етапі 

постають хронологічні задачі, серед яких можна виділити два 

підвиди: стандартні й нестандартні. Якщо стандартні дозволяють 

розвивати найпростіші хронологічні вміння учнів, такі як вміння 

співвідносити рік зі століттям, підраховувати час, який минув від 

однієї події до іншої, то нестандартні розраховані на формування 

таких складних вмінь учнів, як співвідносити різні системи 



15 

 

літочислення, працювати з неадаптованими історичними 

джерелами, зміст яких складає хронологічний матеріал.  

Наведемо приклади стандартних хронологічних задач:  

1. Задачі на встановлення віддаленості події від 

сьогодення: «Скільки років тому відбулася подія, якщо 

відома її дата?».  

Скільки років м. Овручу, якщо перша літописна згадка 

належить до 978 р.? 

2. Задачі на встановлення віддаленості однієї події від 

іншої: «Скільки минуло років від однієї події до іншої?» 

або «На скільки років одна подія відбулася раніше за 

іншу?».  

Скільки років минуло від заснування м. Житомира до 

надання йому Магдебурзького права? 

3. Задачі на встановлення дати події за її віддаленістю від 

сьогодення: «Якого року відбулася подія, якщо відомо, 

що після неї минуло ... років?».  

Коли  вперше згадується м. Коростень у літописі, якщо з 

того часу минуло 1068 р.? 

4. Задачі на встановлення дати події за її віддаленістю від 

іншої події: «Якого року відбулася подія, якщо відомо, що 

це сталося після вказаної події через певну кількість 

років?».  
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Через 52 роки після першої літописної 

згадки про м. Житомир йому було надано 

Магдебурзьке право. Коли сталась ця подія? 

5. Задачі на встановлення 

віддаленості події від зазначеної дати (з 

переходом через еру): «Під час захоплення Ніневії 612 р. 

до н. е. згорів палац Ашшурбаніпала. Скільки років 

пролежали недоторканними книжки з бібліотеки царя, 

якщо залишки палацу було розкопано 1854 р.?».  

6. Задачі на встановлення дати події н. е. за віддаленістю 

її до іншої події (з переходом через еру): «Якого року 

греки святкуватимуть 2500-річчя перемоги у Саламінській 

битві?». 

7. Задачі на встановлення дати події, що відбулася до н.е. 

за віддаленістю її від сьогодення (або від певної дати): 

«Якого року відбулася 

Марафонська битва — перша 

перемога греків над персами, 

якщо відомо, що 2011 р. у 

Греції відзначали 2500 років 

цієї події?».  

8. Задачі на встановлення 

подій за датами або дат за 

подіями: «Якого року 
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вперше в документальних джерелах вжито назву 

«Україна»?» або «Яка подія відбулася 972 р. біля 

Дніпрових порогів?».  

9. Задачі на встановлення та групування дат на основі 

наведених подій, явищ, процесів; па співвіднесення дат з 

явищем або процесом: «За датами встановіть події з 

історії Галицько-Волинської держави: 1199 р., 1238 р., 

1223 р., 1241 р., 1253 р., 1340 р., 1349 р.» або «Розмістіть 

на хронологічних сходинках імена найбільш відомих 

князів Київської Русі доби роздробленості».  

10.  Задачі на встановлення синхронності фактів, подій, 

історичних періодів: «Сучасником яких відомих вам 

історичних діячів був князь Данило Романович 

(Галицький)?»  

11. Задачі на встановлення хронологічної послідовності 

подій з використанням уривків з джерел, історичних 

малюнків (картин) тощо: «Назвіть події історії 

Київської Русі за перших князів, про які розповідає 

літопис. Розташуйте їх у хронологічній послідовності» або 

Розташуйте портрети князів у хронологічній 

послідовності».  

Як аналізувати події з хронологічної точки зору: 

 Коли пройшли події, як довго тривали, в якій 

послідовності проходили; 
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 На який період історії людства вони припадають; 

 Як ця подія співвідноситься з іншими подіями чи 

процесами; 

 Як ця подія кореспондується з однотипними 

подіями чи процесами вітчизняної та регіональної 

історії 

 Складання хронологічних чи синхроністичних, 

простих чи складних таблиць. 

Складання хронологічних таблиць не повинно бути 

самоціллю, оскільки зміст кожної хронологічної таблиці повинен 

стати матеріалом для осмислення певних тенденцій розвитку 

історичних процесів і служити встановленню причинно- 

наслідкових зв’язків. проблемного питання: «Чому більшість 

завоювань османи здійснили в першій половині XVI ст. і зовсім 

мало в наступний період?»  

Заслуговує на увагу метод складання хронологічних 

таблиць, побудований на принципі зворотної хронології подій, 

оскільки дозволяє більш чітко визначити причинно-наслідкові 

зв’язки між подіями і руйнує шаблонність у сприйнятті 

історичного процесу. Подія, від якої вчитель може запропонувати 

побудувати зворотний хронологічний ланцюжок причинно-

наслідкових зв’язків, може бути як державного, так і історично- 

особистого масштабу. 
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Хронологічна таблиця 

Дата Зміст події Історична оцінка  

    

 

Розгорнута  хронологічна таблиця 

Дата Подія Сутність       Результати  

    

 

Синхроністична хронологічна таблиця 

Час 

Період 

Всесвітня  

історія 

Історія  

України 

Історія 

рідного 

краю 

 

     

 

Специфічну роль у викладі й формуванні хронологічних 

вмінь учнів відіграють різноманітні схеми. Наприклад, схема-

«драбина» дозволяє відстежити причинно-наслідкові зв’язки між 

різними історичними подіями. періодизація яких викликає 

дискусію. Методичні прийоми, які використовуватиме вчитель 

для розвитку хронологічних вмінь учнів, залежать від 

особливостей етапу уроку. Наприклад, на етапі вивчення нового 

матеріалу найбільш доцільним було б заповнення різноманітних 

видів таблиць й складання певного хронологічного комплексу, 

який супроводжує вивчення навчального матеріалу; на етапі 
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систематизації й повторення раніше вивченого матеріалу — 

різноманітні хронологічні задачі й дидактичні ігри; на етапі 

осмислення вивченого матеріалу — проблемні питання, 

евристична бесіда або ж дискусія. Хронологічні таблиці 

групують факти на основі часових відносин між ними, 

відбивають послідовність (календар) подій. У них, як правило, 

два стовпчики: дата, подія. Синхроністичні таблиці відбивають 

«горизонтальні» часові зв'язки між подіями і явищами, тобто 

фіксують події, що відбувались у різних місцях в один і той 

самий час. логічні схеми - графічні зображення, що відбивають 

процес, містять його складові, що випливають одне з іншого, 

наприклад причинно-наслідкові або інші зв'язки між подіями, 

явищами чи поняттями. Схеми можуть використовуватись у 

заповненому вигляді, наприклад для систематизації, узагальнення 

чи повторення інформації, або пропонуватись учням для 

самостійного заповнення.  
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Тема І. УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

І. Початковий рівень 

1. 945 р. Яке це століття, тисячоліття ? 

2. 972 р. До якої половини якого століття відноситься  дата? 

3. Що відбулося раніше  похід Олега на Візантію чи  

реформи Ольги ? 

4. Заповніть пропуски у тексті. 

За загадкових обставин в … році помер князь Олег. 

5. Із запропонованих цифр скласти дату події: 

828 – вбивство князя Аскольда. 

У 947 р. княгиня Ольга здійснила реформування  

системи збору данини: 

А) «Так»;     Б) «Ні» . 

ІІ. Середній рівень 

1. Пригадайте, що відбулося у зазначені роки : 860 р., 907 р.? 

2. Пригадайте, коли Ольга відійшла від державної діяльності 

і передала владу Святославу? 

3. Назвіть роки княжіння Олега. 

4. Хто княжив в період 945-964 рр.? 

5. Що відбулося раніше: 

А) смерть Святослава; 

Б) реформи Ольги; 

В) заснування Києва; 
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Г) похід Ігоря на Візантію ? 

6. Розташуйте події у хронологічній послідовності : 

А) облога печенігами Києва; 

Б) прихід до влади династії Рюриковичів; 

В) повстання деревлян; 

Г) смерть князя Святослава. 

7. Розв’яжіть хронологічну задачу. 

Скільки років минуло від виходу Русі на міжнародну 

арену до сьогоднішнього дня ? 

ІІІ. Достатній рівень 

1. Співвіднесіть дату з подіями. 

1) реформи княгині Ольги;                              а) 964-972 рр.; 

2) княжіння Ігоря;                                             б) 946-947 рр.; 

3) походи русичів проти Візантії;                   в) 912-195 рр.; 

4) княжіння Святослава;                                  г) 907, 911 рр.. 

 

2. Який зв’язок між датами ? 

860 р., 907 р., 911 р., 941 р., 944 р. 

 

3. Яка з дат зайва і чому ? 

Тема «Політика перших князів» 

882 р.,   912 р.,   945 р.,   964 р. 

 

4. Розв’яжіть хронологічні задачі: 
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а) хто з князів правив найдовше Олег, Ігор, Ольга чи  

Святослав; 

б) через скільки років після смерті батька почав князювати  

   Святослав? 

 

5. За датами встановіть події історії Київської Русі за перших 

князів: 

882 р., 912 р., 946-947 рр., 964 р.. 

 

6. Коли і за яких обставин загинув Святослав: 

А) у 860 р. був убитий варягами; 

Б) у 945 р. під час повстання деревлян; 

В) у 972 р. у бою з печенігами? 

 

ІV. Високий рівень 

1. Співвіднесіть дату з подіями, укажіть з якою історичною 

особою вони пов’язані. 

1) 860 р.;  а) повстання деревлян; 

2) 972 р.;  б) вихід Русі на міжнародну арену; 

3) 945 р.; в) прихід до влади Рюриковичів на  

      Русі; 

4) 882 р.;  г) напад печенігів на русичів біля  

   дніпрових порогів. 

Довідка: Аскольд, Ігор, Олег, Святослав. 
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2. Складіть хронологічну таблицю «Походи перших руських 

князів» на основі карт в атласі. 

 

3. Складіть ланцюжок подій історії Київської Русі за перших 

князів, на основі уривків з літопису «Повість минулих 

літ». 

 

4. Співвіднесіть різні системи літочислення: 

В якому році за слов’янським літочисленням ми з вами 

проживаємо,  якщо   відомо, що князь Ігор загинув у 6453 

році? 

 

5. Розв’яжіть хронологічну задачу. 

На міжнародну арену Русь вийшла, уклавши угоду з 

Візантією, під час походу Аскольда на Константинополь. 

За скільки років до встановлення  династії Рюриковичів на 

Русі це сталося? 

 

Тема ІІ. КИЇВСЬКА РУСЬ наприкінці Х – у першій  

              половині ХІ ст. 

 

І. Початковий рівень 

1. Яка подія відбулася в 988 році? 



25 

 

2. Коли помер Ярослав Мудрий? 

3. Що відбулося пізніше початок правління Володимира чи 

смерть Ярослава? 

4. Заповніть пропуски у тексті. 

В … році постав Софійський собор – видатна пам’ятка 

світової архітектури. 

5. Із запропонованих цифр складіть дату події: 

0115 – заснування Києво-Печерського монастиря. 

6. В 1036 році Ярослав стає єдиновладним правителем Русі: 

А) «Так»;      Б) «Ні». 

 

ІІ. Середній рівень 

1. Пригадайте, що відбулося у зазначені роки: 980 р.,       

1019 р.? 

2. Пригадайте, коли і кого із русичів було вперше обрано 

митрополитом  «Київським та всія Русі» ? 

3. Назвіть роки княжіння Ярослава Мудрого. 

4. Хто княжив в період 980-1015 рр.? 

5. Що відбулося раніше : 

А) битва на р. Альті; 

Б) хрещення Русі; 

В) спорудження Софійського собору; 

Г) заснування Києво-Печерського монастиря? 

6. Розташуйте події у хронологічній послідовності : 
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А) початок правління Ярослава Мудрого; 

Б) завершення будівництва Десятинної церкви; 

В) поразка Ярослава під містом Волинь; 

Г) хрещення Русі. 

7. Розв’яжіть хронологічну задачу. 

Скільки років тому Володимир Великий охрестив Русь? 

 

ІІІ. Достатній рівень 

1. Співвіднесіть дату з подіями. 

1) 980-1015 рр.; а) княжіння Ярослава  Мудрого;  

2) 1015-1019 рр.; б) княжіння Володимира Великого; 

3) 1016 р.  в) видання Новгороду грамоти 

    «Найдавніша правда»; 

4) 1019-1054 рр. г) боротьба Ярослава за владу на Русі. 

 

2. Який зв’язок між датами ? 

988 р.;   996 р.,   1037 р., 1051 р.. 

 

3. Яка з дат зайва і чому ? 

Тема «Розквіт Русі» 

860 р.,   1019 р.,   1037 р.,   1051р.. 

 

4. Розв’яжіть хронологічні задачі: 

а) скільки років минуло від хрещення Русі до спорудження  
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    Софійського собору; 

б) хто правив довше Володимир Великий чи Ярослав  

    Мудрий; 

 

ІV. Високий рівень 

1. Співвіднесіть дату з подіями, укажіть з якою історичною 

особою вони пов’язані. 

1) 996 р.;   а) спорудження Золотих воріт; 

2) 1018 р.;                       б) поразка Ярослава під  

    Лиственом; 

3) 1037р.;   в) поразка Ярослава під  

    Волинню; 

4) 1024 р.;   г) спорудження Десятинної  

    церкви. 

Довідка: Болеслав Хоробрий, Ярослав Мудрий, Мстислав, 

Володимир  Великий. 

 

2. Розшифруйте «Історичну хронологічну драбину» 

сходження Ярослава до єдиновладдя на Русі. 

1036 р. 

1026 р. 

1024 р. 

1019 р. 

1018 р. 
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3. Співвіднесіть різні системи літочислення: 

Відомо, що мусульмани ведуть своє літочислення від року 

переселення  Мухаммеда із Мекки в Медину. Встановіть, в 

який рік за  мусульманським літочисленням відбулося 

хрещення Русі . 

 

4. Розв’яжіть хронологічну задачу. 

Ідея запровадження християнства на Русі виникла в 

Аскольда під час походу на Візантію. Через скільки років і 

ким вона була реалізована? 

5.  Тренінгові  ігри для формування просторової та 

хронологічної компетентностей 

Для формування просторової та хронологічної 

компетентностей можна використовувати тренінгові ігри.. 

Наприклад, одновекторні ігри можуть сприяти 

формуванню хронологічної компетенції («Дата — події», 

«Розв’яжи приклад»), просторової («Знавець карти», 

«Розгадай карту»  «Раніше чи пізніше», «Коли? Де?», « 

Історичний ланцюжок») 

Проводячи тренінгові ігри, вчитель має дотримуватись 

таких рекомендацій: 

 Ігрове завдання можна давати як відпочинок. 
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 Воно дається так, ніби не планується педагогом 

заздалегідь. 

 

  



30 

 

Висновки 

 

Формування просторової та хронологічної  компетентностей  

у процесі навчання історії в 5-7  класах може бути 

ефективним, якщо:  

 реалізовувати навчальні та розвивальні можливості 

шкільних програм, підручників, інших дидактичних 

засобів навчання;  

 під час організації навчального процесу забезпечувати 

постійну активну позицію учня через мотивацію;  

 створювати умови для ефективного формування у 

школярів уміння здобувати,  переробляти,  інтерпретувати 

інформацію,  набуту з різних  джерел,     застосовувати  її  

для  індивідуального  розвитку  та самовдосконалення; 
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