
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (інтегрований курс).  

6 клас 
 

Підручники: 

О.Бондровський, В.Власов «Історії України. Всесвітня історія (інтегрований курс) 6 клас» 

(підручник). Електронну версію підручника можна знайти за наступним посиланням 

http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=pidruch

nyky або на інших ресурсах. 

Також Ви можете користатися підручниками і інших авторів. 

Електронні версії атласів, підручників, посібників 

http://www.osvitanet.com.ua/ 

 

І семестр 
 

Тематична контрольна робота № 1  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

1 Вступ. КОЛИ І ЯК 

РОЗПОЧАЛАСЯ 

ІСТОРІЯ 

ЛЮДСТВА 

Предмет і завдання історії. Теорії походження 

людини. Періодизації історії людства 

(антропологічна, археологічна, історична).  

Як працювати з підручником інтегрованого 

курсу історії (Всесвітня історія. Історія 

України) для учнів/учениць 6 класу 

Основні поняття і терміни. 

«ера (історична доба)», «кам’яний вік», 

«бронзовий вік», «залізний вік», «первісні 

часи», «античність», «антропологія», 

«археологія». 

Дати 
Від появи людей до 476 р. – історія 

Стародавнього світу 

Близь 1 млн років тому – початок заселення 

території України 

 

2 Розділ 1. 

ПЕРВІСНІ 

СПІЛЬНОТИ. 

АРХЕОЛОГІЧНІ 

КУЛЬТУРИ 

Як працюють археологи. Природні умови, 

спосіб життя, суспільна організація, 

світорозуміння і мораль первісних людей. 

Основні стоянки і пам’ятки первісних людей на 

території України (Королеве (Закарпаття), 

Мізин (Чернігівщина), Кирилівка (м. Київ), 

Межиріч (Черкащина), Киїк-Коба (Крим) та 

ін.). Трипільська археологічна культура. 

Основні поняття і терміни. 

«homo sapiens (людина розумна)», «стоянка 

первісних людей», «археологічна культура», « 

родова громада (рід)», «територіальна 

(сусідська) громада», «плем’я», «ремесло», 

«мораль», «звичай». 

Дати 

Кінець V – середина ІІІ тис. до н.е. – 

Трипільська культура. 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

Людина розумна 

https://www.youtube

.com/watch?v=dd42

HdEottM 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=CrLF

2rhLnBw 

 

Мультфільм 

«Первісна людина» 

http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=pidruchnyky
http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=pidruchnyky
http://www.osvitanet.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=dd42HdEottM
https://www.youtube.com/watch?v=dd42HdEottM
https://www.youtube.com/watch?v=dd42HdEottM
https://www.youtube.com/watch?v=CrLF2rhLnBw
https://www.youtube.com/watch?v=CrLF2rhLnBw
https://www.youtube.com/watch?v=CrLF2rhLnBw


https://www.youtube

.com/watch?v=4Mxh

d3KE9WI 

 

 

Тематична контрольна робота № 2  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

3 Розділ 2. 

СТАРОДАВНІ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

АЗІЇ ТА АФРИКИ 

 

 

Що в історії називають цивілізацією. 

Цивілізація долини Нілу. Природно-

географічні умови розвитку давньоєгипетської 

цивілізації. Повсякдення й господарське життя. 

Організація суспільства і влади в Давньому 

Єгипті. Міфологія, писемність і мистецтва. 

Будівництво пірамід. 

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні 

умови розвитку Шумеру та Вавилону. 

Повсякдення і господарське життя. Організація 

суспільства і влади у містах-державах і 

царствах Дворіччя. Закони Хаммурапі. 

Міфологія, писемність і мистецтва. Епос про 

Гільгамеша. 

Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство. 

Природно-географічні умови розвитку. 

Повсякдення й господарське життя. Фінікійська 

колонізація. Карфаген. Алфавіт. Ізраїльсько-

Юдейське царство: організація влади й 

суспільства. Єрусалим. Біблія як історичне 

джерело. 

Основні поняття і терміни 
«цивілізація», «іригаційне (зрошувальне) 

землеробство», «колонізація», «суспільство», 

«суспільна верства», «держава», «місто-

держава», «фараон», «закон», «реформа», 

«релігія», «політеїзм», «монотеїзм», «Біблія», 

«міфологія», «ієрогліф», «клинопис» 

Дати 
IV тис. до н.е. – об’єднання Верхнього і 

Нижнього Єгипту; 

ХІ ст. до н.е. – завершення періоду Нового 

царства.   

1794 - 1750 рр. до н.е. царювання Хаммурапі 

ХІ ст. до н.е. утворення Ізраїльсько-Іудейського   

царства 

VІІ ст. до н.е. - утворення Нововавілонського 

(Халдейське царство) 

550 р. до н.е. - виникнення  Перської держави. 

Персоналії 
Джосер, Імхотеп, Ехнатон, Тутмос ІІІ, 

Хапшепсут, Рамзес ІІ, Гільгамеш, 

Ашшурбаніпала, Хаммурапі, Давид, Соломон,  

Мойсей, Навуходоносор ІІ 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

Давній Єгипет 

https://www.youtube

.com/watch?v=f0Nt

H7vYDYs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Mxhd3KE9WI
https://www.youtube.com/watch?v=4Mxhd3KE9WI
https://www.youtube.com/watch?v=4Mxhd3KE9WI
https://www.youtube.com/watch?v=f0NtH7vYDYs
https://www.youtube.com/watch?v=f0NtH7vYDYs
https://www.youtube.com/watch?v=f0NtH7vYDYs


 

 

 

 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4 Розділ 3. 

АНТИЧНА 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ 

 

Періодизація історії давніх Греції та Риму.  

Природно-географічні умови Балканського 

півострова. Археологічне відкриття 

Мінойської й Ахейської палацових 

цивілізацій. Давньогрецьке суспільство. 

Афіни і Спарта. Греко-перські війни. 

Утвердження демократії в Афінах за 

Перикла. Господарювання і повсякденне 

життя в Давній Греції. Грецька релігія та 

міфологія. Античні олімпійські ігри. Сім’я, 

освіта та виховання афінян і спартанців. 

Підкорення Греції Філіпом II. Еллінізм. 

Александр Македонський. Елліністичні 

держави. Культура елліністичної доби. 

Велика грецька колонізація. Заснування 

античних грецьких поселень на території 

України (у Північному Причорномор’ї). 

Суспільне, господарське життя і побут в 

античних полісах на території України. 

Взаємини греків і місцевого населення. 

Кімерійці, скіфи, сармати, готи, гуни. 

Природно-географічні умови 

Апеннінського півострова. Виникнення 

міста Рима. Римська республіка в V–І ст. 

до н.е.: соціальний устрій та організація 

влади. Військова експансія Риму. 

Диктатура Цезаря. Римська імперія. 

Октавіан Август. Пантеон римських богів. 

Римське право. Мистецтво Давнього Риму.  

Кризові явища в Римській імперії. 

Виникнення і поширення християнства. 

Перетворення християнства на офіційну 

релігію Римської імперії. Розпад Римської 

імперії. Велике переселення народів. 

Падіння Західної Римської імерії.  

Походження (витоки) слов’янських 

народів. Природно-географічні умови 

історичної прабатьківщини слов’ян. 

Суспільне та господарське життя і 

духовний світ. Передумови розселення 

слов’ян. Розвиток слов’янських племен у 

процесі розселення. Анти і склавини на 

теренах України. 

Основні поняття і терміни. 

«еллінізм», «поліс», «громадянин», 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

 

Греція та Рим 

https://www.youtube.c

om/watch?v=rr_7Uu9l

wck&index=2&list=P

Lv6ufBUWdRi3moW

GDYLjB8WcI-

7dV4c6Y  

 

Македонія 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LWmF4

92eZWY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rr_7Uu9lwck&index=2&list=PLv6ufBUWdRi3moWGDYLjB8WcI-7dV4c6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rr_7Uu9lwck&index=2&list=PLv6ufBUWdRi3moWGDYLjB8WcI-7dV4c6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rr_7Uu9lwck&index=2&list=PLv6ufBUWdRi3moWGDYLjB8WcI-7dV4c6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rr_7Uu9lwck&index=2&list=PLv6ufBUWdRi3moWGDYLjB8WcI-7dV4c6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rr_7Uu9lwck&index=2&list=PLv6ufBUWdRi3moWGDYLjB8WcI-7dV4c6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rr_7Uu9lwck&index=2&list=PLv6ufBUWdRi3moWGDYLjB8WcI-7dV4c6Y
https://www.youtube.com/watch?v=LWmF492eZWY
https://www.youtube.com/watch?v=LWmF492eZWY
https://www.youtube.com/watch?v=LWmF492eZWY


«демос», «аристократія», «тиранія», 

«демократія», «пантеон богів», 

«республіка», «імперія», «патриції», 

«плебеї», «сенат», «диктатор», «вето», 

«легіон», «провінція», «гладіатор», 

«експансія», «курган», «прабатьківщина 

слов’ян», «розселення слов’ян» 

Дати 
ІІ тис. до н.е. - розквіт і занепад мінойсько-

мікенської (кріто-ахейської) цивілізації 

ХІ-VІІІ ст. до н.е. – панування кіммерійців 

у Причорноморських степах 

776 р. до н.е. - Перші Олімпійські ігри 

VIII-VІ ст. до н.е. - Велика грецька 

колонізація 

753-509 рр. до н.е. – виникнення Риму. 

Царський етап в історії Давнього Риму; 

594 р. до н.е. - Реформи Солона 

VІ - ІV ст. до н.е. – існування Великої 

Скіфії 

509-30 рр. до н.е. – Римська республіка 

500-449 рр. до н.е. - Греко-перські війни 

514-512 р. до н.е. – похід Дарія І у Велику 

Скіфію 

480 р. до н.е. – заснування Боспорського 

царства 

450 р. до н.е. – «Закони ХІІ таблиць» – 

початок кодифікації римського права 

334-324 р. до н.е. - «Східний похід» 

Александра Македонського. 

334-30 рр. до н.е. - Елліністичний етап в 

історії Давньої Греції. 

216 р. до н.е – битва при Каннах 

146 р. до н.е. – падіння Карфагена 

49-30 рр. до н.е. громадянські війни в Римі 

30 р. до н.е. – 476 р. н.е. Римська імперія 

І-ІІ ст. – перші письмові згадки про слов’ян 

(венеди) 

395 р. – поділ Римської імперії на Західну і 

Східну 

ІV-VІ ст. – «Велике переселення народів» 

476 р. – падіння Західної Римської імперії 

V-VІІ ст. – Велике розселення слов’ян  

602 р. – загибель Антського царства 

Персоналії 
Мінос, Лікург, Драконт,  Солон, Леонід, 

Перікл, Демосфен, Александр 

Македонський Гомер, Сапфо, Есхіл, 

Софокл, Еврипід,  Геродот, Фідій, Сократ, 

Платон, Арістотель, Атей, Ромул і Рем, 

Горації та Куріації, Бренн і Камілл, Пірр і 

Аппій Клавдій Цек, Ганнібал і Публій 

Корнелій Сціпіон Африканський Старший, 

Марк Порцій Катон,  брати Гракхи, 

Спартак, Гай Юлій Цезар, Ціцерон, 



Октавіан Август, Вергілій, Овідій; Понтій 

Пілат, Нерон, Калігула, Веспасіан, Марк 

Аврелій, Траян, Деоклетіан 

 

 

Тематична контрольна робота № 4  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5 Розділ 4. ВИТОКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ТА ІНШИХ 

СУЧАСНИХ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

 

Причини зникнення стародавніх 

цивілізацій. Сучасні цивілізації на мапі 

світу. Головні ознаки європейської 

цивілізації та її історичне підґрунтя. 

Китайська, індійська, ісламська та інші 

цивілізації. Цивілізаційні взаємодії. 

Основні поняття і терміни. 

«цивілізація», «історичний досвід», 

«варна», «індуїзм», «буддизм», 

«конфуціанство» 

Дати 
ІІІ – поч. ІІ тис. до н.е – Харапська 

цивілізація в Індії 

сер. ІІ тис. до н.е. - прихід аріїв на землі 

Індії 

Початок ІV ст.. до н.е. – виникнення 

буддизму 

221-206 рр. до н.е. - династія Цінь 

1 р. н.е. – з часів Середньовіччя дата 

народження Ісуса Христа і початок нової 

ери 

313 р.  – Міланський едикт 

325 р.  – Нікейський собор 

395 р. – поділ Римської імперії 

ІV-VІ ст. – «Велике переселення народів» 

476 р. – падіння Західної Римської імперії 

VІІ ст. – поява і поширення ісламу 

Персоналії 
Будда-Гаутама, Конфуцій, Цінь Шіхуанді, 

Ісус Христос, Константин, Атілла 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

Китай 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mP5p4Q

bvPtc 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- написання конспекту; 

- ведення читацького щоденника; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mP5p4QbvPtc
https://www.youtube.com/watch?v=mP5p4QbvPtc
https://www.youtube.com/watch?v=mP5p4QbvPtc

