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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ 
«ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРІЮ І СУСПІЛЬСТВО» 

у 5 класі закладів загальної середньої освіти 
 

№ Дата 
проведення 

уроку 

Теми уроків Зміст за програмою 

  Вступ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО. ІСТОРІЯ 
1  Як люди живуть у спільнотах і суспільстві Людина – неповторна особистість. Гідність 

людини. 
Людські спільноти та їх розмаїття 

2  Чому люди пам’ятають свою історію  Історія – наука про минуле суспільства. 
Історія України – частина європейської та світової 
історії 

  Розділ 1. ІСТОРИЧНИЙ ЧАС І ПРОСТІР 
3  Що таке історичний час та як його виміряти Синхронність і послідовність подій в історії.  

Відлік історичного часу. Лінія часу.  
Основні періоди історії людства 

4  Чим відрізняються географічний та 
історичний простори 

Людина  у  просторі життєдіяльності.  
Географічний та історичний простір. 
Взаємодія людини і природи  

5  Як карти розповідають про минуле й 
сьогодення 

Історична мапа.  
Україна та її сусіди на географічних та історичних 
картах. Суверенна Україна та сусідні держави на 
карті світу та Європи 

6  Що розповідають про минуле етнографія та 
топоніміка 

Географічні назви в історії.  
Етнографічні регіони України 
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  Розділ 2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ. ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
7  В яких джерелах люди шукають інформацію Джерела інформації.  

Первинні та вторинні історичні джерела.  
Писемні історичні джерела 

8  Які є види історичних джерел Речові та візуальні джерела інформації. Мова, 
фольклор як джерела знань про минуле  

9  Чому важливо зберігати історичні джерела Текст та медіатекст. Факти і судження.   
Способи нагромадження та пошуку інформації у 
минулому і сьогодні 

10  Чому книги супроводжують людство з 
давнього минулого 

Йоганн Гутенберг. Іван Федоров.  Книги як носії 
інформації 

11  Які джерела можна назвати достовірними  Пошук та збереження історичних джерел. 
Архіви, музеї, бібліотеки України та світу 

  Розділ 3. МАНДРІВКИ  У МИНУЛЕ УКРАЇНИ 
12  Що називають історичними подіями та 

процесами 
Причини, приводи, результати і наслідки 
історичних подій, явищ, процесів.  Історичні 
постаті 

13  Чим уславилися князі Київської Русі Русь-Україна і Королівство Руське. Княгиня Ольга. 
Король  Данило 

14  Як українське козацтво прославилось 
у битвах і походах 

Українське козацтво у військовий час. Козацьке 
повсякдення. Джури 

15  Які події називають  українською революцією Перебіг Української революції (1917–1921) та її 
значення Михайло Грушевський. Євген 
Петрушевич 

16  Чому потрібно пам’ятати про Голодомор  Голодомор в історичній пам’яті України.  
Голодомор у пам’ятниках України і світу 

17  Як Друга світова війна змінила життя людей і 
суспільства 

Друга світова війна на території України.  Друга 
світова війна історичній пам’яті та пам’ятниках 
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 України. Воєнне дитинство 
18  Коли і як утворилася сучасна українська 

держава 
Віхи становлення української державності. 
В’ячеслав Чорновіл. Україна сучасна 

19  Чому для людини важлива історія малої 
батьківщини 

Основні етапи історії мого краю  у минулому й  
сьогоденні. Історичні постаті мого краю.  Історія 
моєї родини  

  Розділ 4. ІСТОРІЯ НАВКОЛО НАС 
20  Як відбуваються зміни в житті людини і 

суспільства. 
Чинники змін. Зв'язок минулого і сьогодення 

21  Що таке бізнес-ідеї у минулому й сьогоденні Господарство, підприємництво, гроші упродовж 
історії людства 

22  Як розвивались освіта, наука і техніка у 
минулому й сьогоденні 

Навчальні заклади, традиції шкільництва у 
минулому й сьогоденні.  
Внесок України в розвиток науки і техніки 

23  Який шлях пройшли місто і село від 
виникнення до сучасності 

Історія міст і сіл в Україні та світі. Традиції і 
повсякдення 

24  Навіщо і як люди пересуваються у просторі Дозвілля і спорт колись і тепер.   
Подорожі та міграції. Українці в світі 

25  Що таке доброчинність і волонтерство в 
історії і сьогодні 

Прояви добродійності і волонтерства в історії й 
сьогоденні. Добродійники і волонтери 

  Розділ 5. РОЗМАЇТТЯ УКРАЇНИ 
26  Чому сучасне суспільство називають 

полікультурним  
Полікультурність: етнічне, релігійне, культурне та 
інше розмаїття в Україні та світі в минулому і 
сьогоденні. Співіснування різних культур  

27  Яку роль в історії відігравали замки, палаци і 
фортеці  

Причини появи і роль в історії України.  
Збереження замків, фортець, палаців в сучасній 
Україні 

28  Чому храми є пам’ятками історії України Поняття про релігії, храми і святі місця. Роль  
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релігій, храмів і святих місць в сучасній України 
29  Чому важливо створювати заповідники  Поняття про історичні та природні заповідники  

Збереження історичних і  та природних 
заповідників  в сучасній Україні 

30  Як пов’язано минуле, сучасність і майбутнє в 
житті людства 
 

Зв'язок минулого, теперішнього  і майбутнього в 
житті людини та суспільства 

30-
35 

 Резерв для тематичних і підсумкового узагальнень 
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