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«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
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Автори:

Олександр Гісем
Олександр Мартинюк

підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти 



Продовжує лінійку підручників — переможців конкурсів 

2018 і 2019 років
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Авторський колектив
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Гісем Олександр Володимирович
учитель історії ЗНЗ «Міжнародна українська 
школа» (м. Київ), учитель-методист, кандидат 
історичних наук.
Співавтор підручників — абсолютних 
переможців конкурсів 5—11 класів

Мартинюк Олександр Олександрович
учитель історії СЗШ № 138 (м. Київ), 
учитель-методист.
Співавтор підручників — абсолютних 
переможців конкурсів 5—11 класів
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Переваги підручника
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• Формує уявлення про найважливіші події, що 
відбувалися на українських землях у період 
середньовічної історії

• Розвиває вміння працювати в парах і групах, 
аналізувати інформацію з різних джерел

• Виховує патріотичні почуття та повагу 
до історичної спадщини українства

Кількість підручників,
які обрали вчителі

України

151 935

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 клас

Підручник
видано мовами

національних
меншин



Складові підручника
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• Передмова та рекомендації щодо роботи 
з підручником

• Весь теоретичний матеріал, передбачений 
навчальною програмою

• Розробки всіх практичних занять

• Словник основних термінів і понять

• Загальна хронологічна таблиця основних 
подій

• Електронний додаток
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Кожен параграф 
розпочинається 

рубриками
«Опрацювавши цей 

параграф, ви 
дізнаєтесь», мета 
якої — спонукати 

учнів до опанування 
нових знань, 

та «Завдання на 
повторення», 

що містить завдання 
на актуалізацію 

знань Підручник чітко
структурований, містить

передмову, розділи, 
параграфи за темами, 
довідкові матеріали

Особливості подання матеріалу
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Ілюстрації 
унаочнюють 

історичні події, 
явища, процеси 

тощо. До багатьох
із них наведено 

запитання 
та завдання

Особливості подання матеріалу

Навчальний текст 
підручника викладено 

стисло, послідовно, 
зрозуміло й цікаво

для учнів

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 клас



Інтернет-підтримка

• Інтерактивне онлайн-тестування 
за розділами

•Документи, історичні карти, додаткова
інформація до параграфів

• Практичні заняття для закріплення
набутих умінь і навичок

• Узагальнюючі завдання, що
дозволяють підсумувати вивчений
матеріал
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https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_7klas/Istoriya_UKR_Gisem.mp4
https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_7klas/Istoriya_UKR_Gisem.mp4
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• Підручник

• Зошит для оцінювання результатів навчання 
(містить поточне, тематичне та підсумкове (річне) 
оцінювання та надає можливість онлайн-підготовки)

• Робочий зошит (містить різнорівневі завдання, 
спрямовані на формування знань і розвиток навчальних 
компетентностей)

• Розробки уроків (містять детальні розробки уроків,
а також схеми, таблиці та багато цікавої додаткової 
інформації, які  можна завантажити за допомогою 
QR-кодів) 9ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 клас

Навчально-методичний комплект
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Отримайте більше
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ranok.com.ua
interactive.ranok.com.ua

office@ranok.com.ua
тел. (057) 719-48-65

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 клас

https://www.ranok.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/

