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Загальні відомості
• Підручник продовжує лінійку підручників зі всесвітньої історії, створених у видавництві «Ранок».
• Підручник розрахований на учнів із різними здібностями й покликаний забезпечити їх успішне навчання. 
• Зміст підручника орієнтує школярів не тільки на засвоєння системи історичних знань, але й на опанування 

навчальних компетентностей (хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, аксіологічної). 
• У підручнику відсутні суб’єктивні, упереджені судження та мова ворожнечі 

у викладі суперечливих питань історії.

Складові підручника
• Передмова та рекомендації щодо роботи з підручником
• Весь теоретичний матеріал, передбачений навчальною програмою
• Розробки всіх практичних занять
• Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів
• Словник основних термінів і понять
• Загальна хронологічна таблиця основних подій Новітнього часу
• Електронний додаток
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Електронний додаток до підручника
• Додатковий матеріал до параграфів
• Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання, що виконуються в режимі онлайн

Переваги підручника
• Методичний апарат орієнтований на творче опрацювання навчальної теми. 
• Фрагменти історичних джерел і праць істориків допоможуть оцінити історичні події, визначити

власне ставлення до них. 
• Кольорові ілюстрації та фотодокументи сприятимуть розвитку образного мислення, навичок роботи

з історичними джерелами.
• Схеми, таблиці й діаграми унаочнять і полегшать сприйняття навчального матеріалу
• Історичні карти допоможуть учням усвідомити єдність простору і часу. 
• Запитання і завдання наприкінці параграфів диференційовані за рівнями складності та мають

переважно практичний характер.
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Підручник чітко структурований, 
містить передмову, розділи, 
параграфи за темами, додатки

Кожен параграф розпочинає рубрика 
на мотивацію навчальної діяльності

Запитання та завдання на актуалізацію
знань

Цілісність викладу навчального
матеріалу, який заохочує до вивчення
всесвітньої історії

Наявність цікавого додаткового
матеріалу

Визначення термінів і понять подано 
окремими врізками, що полегшить їх
запам’ятовування
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Ілюстрації до параграфів
унаочнюють історичні події, явища, 
процеси, мають розвивальну та  
інформаційну функції; до багатьох
із них подано запитання

Схеми й таблиці мають
порівняльний аспект 
(розвиток певної події або явища в 
часі), залучаючи учнів до 
дослідження причинно-наслідкових
зв’язків цих процесів

Історичні карти сприяють
формуванню просторової
компетенції, тобто вміння учнів
орієнтуватися в історичному
просторі, використовувати карту як 
джерело інформації

Висновки
Наприкінці кожного параграфа 
міститься підсумковий огляд
його змісту у вигляді стислих
висновків

Різнорівневі завдання
Блок завдань і запитань, 
диференційованих за рівнями
складності та видами 
діяльності: завдання для 
здійснення самоперевірки, 
завдання на осмислення
вивченого матеріалу, що
вимагають висловлення своєї
думки, практичні та розвиваючі
завдання (скласти таблицю, 
план тощо)

Творчі завдання, спрямовані на самостійне набуття та інтеграцію знань, 
розвиток читацької компетенції, уміння складати повідомлення, есе, 
історичний портрет тощо на основі інформації з різних джерел
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У підручнику
розроблено всі
практичні заняття, 
передбачені
навчальною
програмою

Матеріал кожного розділу
завершують завдання на 
узагальнення знань учнів

Тестові завдання
для підготовки до 
тематичного оцінювання
допоможуть здійснити
самоконтроль і виявити
рівень засвоєння
навчального матеріалу
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Словник містить основні
терміни та поняття, які
зустрічаються в підручнику

Загальна хронологія подій сприяє
набуттю хронологічної компетентності



Контакти:
Головний редактор відділу (e-mail):
Швєдова Лариса Афанасіївна
geo@ranok.com.ua



Видавництво «Ранок»:
вул. Космічна, 21-а, м. Харків, 61145
тел./факс: (057) 701-11-22,
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www.ranok.com.ua
www.e-ranok.com.ua
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