Мета вивчення хронології в школі - показати
послідовність подій і явищ, тривалість їх у часі,
підвести учнів до розуміння виміру часу і
познайомити з системами літочислення.

Мета визначає завдання:
1. Забезпечити в свідомості учнів правильне
відображення історичного часу.
2. Сприяти розвитку їхніх часових уявлень.
3. Допомогти засвоєнню найважливіших дат,
подій, часових категорій.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ХРОНОЛОГІЧНИХ
ЗНАНЬ ПЕРЕДБАЧАЄ:
Систематичне поурочне планування вчителем очікуваних результатів і
контроль за їх досягненням; проведення відбору та структурування
навчального змісту для кожного з уроків історії та курсів загалом

Цілеспрямований і систематичний відбір та використання прийомів
набуття й застосування засвоєних хронологічних знань, що
активізують пізнавальну діяльність
Реалізацію методичних прийомів навчальної роботи, спрямованої на
застосування засвоєних хронологічних знань у стандартних і
нестандартних умовах
Планування вчитетем пізнавальних завдань і вправ до кожного розділу
і великих тем кірсу з урахуванням перспективи формування
хронологічних знань через різні способи пізнавальної діяльності

Виконання учнями пізнавальних завдань і вправ, що закріплюють засвоєні
хронологічні знання про способи діяльності, учать творчо їх застосовувати

В Державному стандарті базової і повної середньої освіти хронологічні знання і
вміння представлені наступними вимогами:
1)
2)

3)

4)
5)

Мати уявлення про історичність людської цивілізації та періодизацію історичного
процесу; про циклічний і абсолютний час.
Мати знання про відлік часу в історії; відмінності в часі; найважливіші періоди в
історії людства, основні етапи і ключові події історії України і світу з найдавніших
часів до наших днів
Вміти свідомо застосовувати поняття «історичний календар», «хронологія»,
«століття», «ера», «епоха», критично оцінювати інформацію історичних джерел та
історичні тлумачення, встановлювати зв'язок між подіями і явищами.
Отримати та засвоїти системні знання про головні події, явища та тенденції в
історії України та світу.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів з історії серед усіх інших знань і вмінь
враховуються знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних
подій і процесів.

картинний, аналітичний опис, образна
характеристика, прийоми творчої
реконструкції образу історичних
фактів (персоніфікація, драматизація,
стилізація, інтерв’ю), складання
різних видів планів, схем,
хронологічних, синхроністичних
таблиць, робота з історичною картою,
конспективне оповідання, коротке
повідомлення тощо.

Показники оволодіння прийомами набуття та застосування хронологічних
знань містять: а) спроможність визначати дати і хронологічні межі подій; б)
співвідносити рік зі століттям, століття з тисячоліттям, дати подій з певним
періодом історії, типом держави; в) правильно користуватися лінією часу,
установлювати послідовність і синхронність історичних подій, складати
відповідні таблиці, синхронізувати події історії України та всесвітньої
історії; г) виокремлювати суттєві ознаки історичного періоду, етапу; д)
спроможність самостійно здобувати й аналізувати історичну інформацію з
різних джерел; визначати, застосовувати історичні терміни й поняття;
розповідати про історичні події та явища, описувати їх, давати історичну
характеристику видатним діячам, життю пересічних людей; е) визначати
причини, сутність, наслідки та значення історичних подій, явищ, процесів і
тенденцій тощо.
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