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Модуль 1. IСТОРIЯ УКРАiНИ
1 Первiсна доба на територii Украiни.
2, АнтичНi колонii ПiвнiчногО Причорномор'я за писемними й археологiчнимиджерелами.
3. Схiднi слов'яни у V - IX ст.
4, ВиникНен* 

1u розквiт Давньоруськоi держави. (*i". Х - сер. )О ст.) Teopiiпоходження Киiвськоi pyci.
5. Полiтична Роздробленiсть Киiъськоi Pyci (KiH XI - сер. )СII ст.).6. ГалицЬко-Волинська держава - спадкоемиця Киiвськоi Pyci.7, YKpaiHcbKi землi у "*алi 

Литви i П.ольщi СБр. >CV - сер. ХVI ст.).
1 У_творення Кримського ханства та його окспансiя на ykpaiHcbki землi.9, YKpaiHcbKi землi у складi Речi Посполитоi (сер. XVI - сер. ХИI ст.).
1 0, Утворення Запорiзькоi Сiчi, внугрiшнiй уйЁ ; ;рганiзацЬ.
l l. YKpaiHcbKa нацiончlJIьна р""опrцi" с.р.д"rri - друiоi половини ХVII ст. Писемнiджерела та iсторiографiя проблеми.
12, Змiни соцiально-економiчноi системи Украiни в ходi yKpaiHcbKoi нацiональноТ

революцii середини - лругоi половини ХVгI сr.
l3, ФормуваннrI та розвиток yKpaiHcbKoi державноgгi в ХИI ст.
14, PyiHa, подолання Ii наслiдкiв та а}пимосковський виступ пiд проводом I. Мазепи.15, Руйнуванн,I державних струкгур Гетьманщини та iнтеграцiя украiнських земель доскJIаду Росiйськоi iмперii. Лiквiдацiя Запорозькоi Сiчi.
16, СоцiаЛьно-еконОмiчний розвиток украiнських земель наприкiнцi xvIII - на початку

l7. ГайдаМацькиЙ рух, йоЮ причини, характер, розмах. Колiiвщина. Рух опришкiв.18. Колонi:lльна полiтика Росiйськоi iмпЬрii;;;У-рui"" у ХWII ст.
]| Ппавобережна YKpaiHa наприкiнцi xvII - хИII ст.
20. Культура Украiни наприкiнцi ХИI - ХИII ст.
21. Проблеми нацiонально-духовного вiдродження на украiнських землrrх у )ох ст.22,ПолiтизаuЪ наlIiонtlJIьного руху в YKpaiHi *rа.,рr*i"цiхrХ - ";;;;".-у ХХ ст.23. YKpaiHcbKa нацiонilльна революцiя rЧrZ-rЯZО рр.24. YKpaiHcbKi землi у мiжвоЪнний перiод
25. ,Щруга cBiToBa вiйна та YKpaiHa.
2б. СуспiЛьно-полiтИчна ситуаЦiя в YKpaiHi в добу <<вiдлигю>.2! Украiнське державотворення в умовах незалежностi,
28, кРеволюцiя гiдностi>>: рушiйнi сили та ocHoBHi етапи. ,Щостроковi президентськi

вибори (травень 2йа ф.
29, Окупацiя Криму. Вiйськовий конфлiкг на сходi Украiни. Антитерористична операцiяв,Щонецькiй та Луганськiй областях.
30. OcHoBHi тенденцii сучасноi зовнiшньоi та внугрiшньоi полiтики Украiни.



ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ
l. ВиникнепнrI людини (антропогенез).
2, ВиникНення людСькогО суспiльстВа. OcHoBHi формч соцiальноi органiзацii в первiсностi.3, СТаРОДаВНiй еГИПеТ: oco6rr"uo.Ti соцiально-.iЙri"ного та попЬ""пого розвитку.4, Щивiлiзаuii Месопотамii: хронологiчнi межi, соцiально-економiчнi та gгно-полiтичнi

харакгеристики.
5, Афiнська та Спартанська держави як ocHoBHi типи полiтичноi та соцiально-економiчноiорганiзацii грецького полiсу.

9 Перiод республiки в icTopii Стародавнього Риму.
Т Перiод iмперii в icTopii Стародавнього Риму.
8, Розумiння сугностi Феодаrriзrу в iсториrr,iй паучi. Соцiально-економiчний i полiтичний
_ розвиток Середньовiчноi европи.
9, ВИНИКНеННЯ i РОЗВИТОК КаПiТалiстичних вiдно синукраiнах захiдноi европи. промисловийпереворот.
10, Щивiлiзацii Америки до появи европейцiв. Великi географiчнi вiдкритгя.
l l, РеформацЬ та paHHi буржуазнi рЬволюцii в KpaiHax Захiдноi Cupo.,, хи -ХVII ст.12 Епоха Вiдродження. Мистецтuо В".о*о.о ВiдЪодженнrl в Iталii.
13. Велика французька буржуазна революцiя|4, Вiйна пiвнiчноаМериканськиХ колонiй Англii за незалежнiсть та угвореннrI сIIIдГромадянська вiйна у США.
15. Пiдсумки економiчного та суспiльно-полiтичного розвитку провiдних iндусгрiальнихKpaiH на межi кх-)о( ст,( на прикладi Англii).
16, Мiжнароднi вiдносини Ha.rorir*y )о( ог. Визрiвання причин Першоi CBiToBoi вiйни, iiпочаток, ocHoBHi подii та наслiдки.
17. Гуситський рр< в Чехii ХV ст.
18. Польща в жV - ХИ ст.
19. Реформи Петра I. Становленrrя Росiйськоi iмперii.
20. Росiйська iмперiя на рубежi кх-хх ст. Революцiя l905-1907 рр.2l, Зарубiжнi слов'янськi народи пiсля Першоi cBiToBot вiйни. Vтфення нез.UIежних держав.22, Становлення тоталiтарноi системи в iарубiжних слов'янських краiъах (друга половинаl940-x - 1950-Ti рр. ХХ ст),
23,Подii 1968 р, в Чехословаччинiяк прояв сисгемноi кризи соцiалiстичного табору в европi.Народнi антитот:lлiтарнi революцii i qBg- l 990 рр. в KpafHax Щентральноi та Схiдноi европи.24. Фашизм в Нiмеччинi. ПI Рейх.
25. OcHoBHi iдейно-полiтичнi течii в KpaiHax Захiдноi европи i сшА у ХХ ст.
26. Версальсько-Вашинггонська система.
27. CBiToBa економiчна криза lg29-1g33 рр. та шляхи ii подолання (на прикладi сшА).28- Щруга cBiToBa вiйна: причини, ос"о""i-.rодii, пiдсумки, наслiдки,
29. Економiчний розвиток провiдних iндустрiальнЬ KpaiH У другiй половинi )О( ст. (наприкладi США )
30. евроiнтеграчiя.
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МодулЬ 2 Методика викJIадання icTopiI та правознавства
Мета i змiст шкiльноi iсторичноi та суспiль.r"о."u'""оi освiти
засоби органiзацiт систематичних kypciB icTopii: лiнiйнийта концеrrтр ичний.
Навчальнi програми з icTopii," пра"озrавства.
Струкгура шкiльного пiдручника з icTopii, правознавства.
С_пiввiднОшеннJI факгiв i Teopii у шкiльни* *урса* icTopii.
Учитель як особистiсть та професiонал.
Вирiшення конфлiктнr* с"rуацiй у школi.
Педагогiчне спiлкування.
Права та обов'язки вчителя.
IIIляхи пiдвищення квалiфiкацii вчителя icTopii та правознавства.
пiзнавальнi можливостi учнiв як факгор навчання в школi.
Cy,lacHa психологiЯ i педагогiка про iндивiдуальнi особливостi спри йнятrяiнформацii
учнями.

l 3. Класифiкацiя основних yMiHb (комлетенцiй).
l4. Типологiя ypoKiB з icTopii.
15. Стукгури основнкх типiв ypoKiB.
16. Форми ypoKiB з icTopii та правозн:lвства.
l7, Пiдготовка вчитеJUI до уроку icTopii та правознавства. ГIлан-конспекг уроку.
1 8. Зага-гrьна харакгеристика iнновацiйнr* 

"""r", навчаfiня.
19. Методи усного викJIаду.
20. Мегоди роботи з джерелами на уроках.
21. Мегоди наочного навчаннrI icTopii та правознавства.
22. IHTepHeT на уроках icTopii,а .rрiuоз*rавства,
2З. Щискусiя як одна iз форм навчання.
24. Методика навчання у грi
25. Суь i мета кооперативного навчання.
26. Патрiотичне виховання на уроках icTopiI та правознавства.
27. Виховний потенцiалi iсторичного краезнавства.
28. Проектне навчанЕя.
29, Позакласната позаlдкiльна робота. Шкiльний кабiнет icTopii. йо.о мiсце в органiзацii

позакJIасноi роботи з iсгорii.
30. Критерii оцiнюваннrl навчalльних досягнень pHiB.



l. Педагогiка як наука, ii роль у пiдготовцi фахiвця.
2. Предмег, завданrи психологii, if роль у лiяльностi фахiвця.
3. Генезис педагогiки як науки, 

""еЪо* "ir.r"з*"r* у.r"""* в il розвиток.4. OcHoBHi етапи становлення психологiiяк науки.
5, МетодИ науково-ПедагогiчнИх дослiджень, ix роль у дiяльностi фахiвця.! Сrру*.ура психологii, ii зв'язок з iншими *"y*ur"."
7. Методологiчнi принципи i методи психологii..
8. Б_олонський процес: европейський вибiр yKpaiHcbKoi вищоi освiти.9 XapaKTepHi рисИ та особлиВостi трудОвоI дiяльностi за фахом.
10. Свiдомiсть - вищий piBeHb розuиr*у психiки.
1 l. Змiст освiти та соцiа-гlьно-економiчниИ piBeHb розвитку суспiльства.
] _2 

1агальна харакгеристика пiзнава.llьнr* .rроц..й.
13. Психiчнi gгани: сугнiсть, змiсг, урахування в дiяльностi фахiвця.14. Дидактика: предмет, ocHoBHi категорiТ
l5. Стрес: характеристика, шляхи запоб-iгання у дiяльностi фахiвця.
16. особистiсть: психологiчний аспект сугностi, змiсту, рушiйних сил.
l7. Процес навчання: сугнiсть, ocHoBHi компон9нти.
1 8. Структура особистостi.
l9. Закономiрностi, принципи навчання, ik мiсце у дiяльностi фахiвця.20, СамосВiдомiстЬ особистоСтi: с)rгнiсТь, змiсЦ уrо"" розвитку.21. Темперамент: сугнiсть, типи, вплив 

"а,рудо"у дiялiнiсть.
22. Методи навчаннrl. класифiкацiя, змiст, .ru".n* в дiяльноgгi фахiвця.23. Роль i мiсце знань про емоцii та почугтя в дiяльностi фахiвця.
24. Воля як психiчний процес: змiст, струкгура вольовою акту.
25. Органiзацiйнi форми процесу навчанrи.
2б. Спрямованiсть як провiдний компонент у струкгурi особистостi.
27. ВиховНий процеС: сугнiсть, змiст, роль удiял;"й; фахiвця
28, Мегоди виховання: класифiкацiя, iмiст,-пракгичне використанЕя в дiяльностi фахiвця.30, Органiзацiйнi форми процесу вихованЕя: cyTHicTb, змiст, роль у дiяль"осri фахiвця.
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