
Заклади загальної середньої освіти

Шановні колеги!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020  р.  №  211  «Про  запобігання  поширенню  на  території  України
коронавірусу COVID-19» та на виконання листа МОН України від № 1/9-154
від 11.03.2020 з 12 березня по 3 квітня запроваджується карантин для усіх
типів закладів освіти.

У зв’язку з карантином та переходом на дистанційне навчання автори
Видавничого дому «Освіта» запускають цикл уроків з історії для учнів 6-х та
7-х класів за темами «Стародавній Рим» та «Галицько-Волинська держава».
Матеріал  складатиметься  з  короткого  відео,  корисних  посилань  на  інші
безкоштовні ресурси та переліку онлайн – завдань.  Відео частина – це не
тільки роз’яснення з теми, а й рекомендації до виконання завдань: аналізу
документів,  візуальних  джерел,  складання  портрету  історичного  діяча  та
інфографіки.  Також  до  кожного  відео  дібрані  завдання  для  учнів,  за
результатами виконання яких кожний зможе отримати оцінку. 

Уроки  спрямовані  на  розвиток  історичної,  загальнокультурної,
соціальної  та  громадянської  компетентностей,  стимулювання  розвитку
критичного  і  логічного  мислення,  інноваційні,  також  сприятимуть
підвищенню рівня знань учнів та мотивації до вивчення історії України.

Звертаємо  вашу  увагу,  що  матеріали  будуть  корисними  під  час
підготовки до ЗНО.

Трансляція відбуватиметься два рази на тиждень за посиланнями:

 

Уроки історії 6 клас. Давній Рим

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLKryum2977DH7P4fYygbu4TvrglOsbFz4

Уроки історії 7 клас. Галицько-Волинська держава

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLKryum2977DGVDvcFFJ7PC0PWa3YY4QJd

Рекомендуємо організувати дистанційне навчання учнів за  розкладом:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKryum2977DH7P4fYygbu4TvrglOsbFz4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKryum2977DH7P4fYygbu4TvrglOsbFz4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKryum2977DGVDvcFFJ7PC0PWa3YY4QJd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKryum2977DGVDvcFFJ7PC0PWa3YY4QJd


Для учнів 6 класу

1. вівторок, 17 березня 10:00
Природно-географічні умови Апеннінського півострова. Виникнення 
міста Риму

2. четвер, 19 березня 10:00
Римська республіка в V–І ст. до н.е.: соціальний устрій та 
організація влади. Військова експансія Риму

3. вівторок, 24 березня 10:00

Диктатура Цезаря

4. четвер, 26 березня 10:00
Римська імперія. Октавіан Август

5. вівторок, 31 березня 10:00

Пантеон римських богів. Мистецтво Давнього Риму

6. четвер, 2 квітня 10:00

Римське право

Для учнів  7 класу

1. вівторок, 17 березня 10:00 
Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави

2. четвер, 19 березня 10:00 
Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича 
та її розпад.

3. вівторок, 24 березня 10:00
Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV
ст

4. четвер, 26 березня 10:00
Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого 
князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав

5. вівторок, 31 березня 10:00
Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів 
політиці централізації та його наслідки.

6. четвер, 2 квітня 10:00

Держава Феодоро в Криму

Ми спробуємо коригувати теми наших уроків відповідно до ваших побажань.

Залишайте ваші пропозиції, відгуки і коментарі під відео на нашому каналі.


