
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

 

 
 

Підручники: 

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ 
 

5 клас 

1. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. В. (2018) 

2. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Мороз П. В.; Мороз І. 

В. (2018) 

3. «Вступ  до  історії»  підручник  для  5  класу  закладів  загальної  середньої  освіти   Щупак   І.   Я.; 

Піскарьова, І. О.; Бурлака, О. В. (2018) 

4. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Пастушенко Р. Я. (2018) 

5. «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Власов В. С. (2018) 

 
Електронну версію підручника можна знайти за наступним посиланням 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ 

Електронні версії атласів, підручників, посібників 

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

   

    І семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 ВСТУП. 

ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ 

Що таке минуле, сучасне і майбутнє. 

Багатоманітність історії. Історія як наука 

та навчальний предмет. Історія України – 

складова європейської історії. 

 Основні поняття і терміни. 

«Історія», «історія України», «всесвітня 

історія», «історична подія» 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=QsUZ9dL19 

dQ&list=PLGi7Trchx5z8 

SdRkQh9nJ09hXWlWX 

O2RZ&index=1 

2 Тема І.    ВІДЛІК 

ЧАСУ В ІСТОРІЇ 

Календарний та історичний час. 

Підрахунок історичного часу. Робота зі 

шкалою часу. Культурні епохи 

європейської історії (Первісне 

суспільство, Античність, Середні віки, 

Новий час). Історія України на шкалі часу. 

 Основні поняття і терміни. 

«історична хронологія», «ера», «період 

(епоха)», «тисячоліття», «століття», 

«хронологічна таблиця» 

Орієнтовний перелік 

важливих фактів 

(явищ) історії України 

для роботи зі шкалою 

часу: 

Київська держава 

(княжа Русь-Україна. 

ІХ–ХІІІ  ст.); 

Королівство  Руське 

(Галицько-Волинська 

держава.  ХІІІ  – 

середина ХІV  ст.); 

Козацька республіка / 

Військо 

Запорозьке / Гетьманщ 

ина (середина  ХVІ – 

ХVІІІ ст.); творення 

нової України, держава 

Україна (ХІХ–ХХ ст.). 

Події  історії  рідного 

краю (за вибором 

учителя) 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
http://www.osvitanet.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1


№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Тема 2. ДЕ 

ВІДБУВАЄТЬСЯ 

ІСТОРІЯ 

Географічний та історичний простір. 

Робота з історичною картою. Україна на 

картах (мапах) упродовж історії. 

Територіальні межі (кордони) Київської 

держави, Королівства Руського 

(Галицько-Волинської  держави), 

Козацької республіки / Війська 

Запорозького / Гетьманщини та їх зміни. 

Терени творення нової України. Держава 

Україна та її сусіди. Історико-географічні 

регіони України та їх особливості (за 

вибором учителя, оглядово). 

Територіальне розташування та історичне 

походження рідного міста/села. 

 Основні поняття і терміни. 

«історична карта», «контурна карта»; 

«історико-географічний регіон», 

«державний кордон» 

Історико-географічні 

регіони України для 

роботи з картою: 

Середнє Подніпров’я, 

Чернігово-Сіверщина, 

Галичина, Волинь, 
Поділля, Буковина, 

Закарпаття, Донщина, 

Слобожанщина, 

Північне 

Причорномор’я. 

4 Тема 3.  ДЖЕРЕЛА 

ДО ВИВЧЕННЯ 

ІСТОРІЇ 

Історичні джерела та їх різновиди. 

Виявлення та збереження історичних 

джерел. Потреба залучення різних джерел 

для відображення повноти історії. Робота 

з історичними джерелами. Залучення 

різних джерел для достовірного 

відображення минулого. Критичне 

ставлення до джерельних відомостей. 

Місця, де зберігають історичні джерела. 

 Основні поняття і терміни. 

а) «речове джерело», «археологія», 

«експонат»; б) «писемне джерело», 

«піктографічне (малюнкове) письмо», 

«ієрогліфічне письмо», «абеткове 

письмо»; в) «усне джерело», «міф», 

«легенда», «прислів’я», «літопис»; 

в) «музей», «архів» 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=QsUZ9dL19 

dQ&list=PLGi7Trchx5z8 

SdRkQh9nJ09hXWlWX 

O2RZ&index=1 

 

 

    ІІ семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5 Тема 4.  ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ В 

ПАМ’ЯТКАХ 

Пам’ятки історії як джерело історико- 

культурної інформації. Пам’ятник як 

витвір мистецтва для увічнення пам’яті 

про подію або особу. Робота з 

візуальними і писемними джерелами, які 

зберігають пам’ять про історію України: 

а) княжа Русь-Україна: Володимир і 

Данило Галицький; б) козацька Україна: 

Богдан Хмельницький; в) новітня 

Україна:     на     шляху     до     державної 
незалежності     (Українська    революція, 

Орієнтовний перелік 

пам’яток і 

пам’ятників України 

для навчальної 

роботи: 

пам’ятники 
Володимиру Великому і 

княгині Ользі (м. Київ); 

Софійський собор 

(м. Київ); пам’ятник 

королеві Данилу 

https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QsUZ9dL19dQ&amp;list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&amp;index=1


  Голодомор, Друга світова війна, 

проголошення незалежності України, 

ухвалення Конституції України, 

Революція Гідності). 

 Основні поняття і терміни. 

«історична пам’ять», «пам’ятка історії», 

«пам’ятник», «права людини і 

громадянина», «конституція» 

 Основні дати обов’язкові для 

 запам’ятовування 

988 р. – хрещення Русі; 

1253 р. – коронація Данила Галицького; 

1648 р. – початок визвольної війни 

українського  народу  під  проводом 

Богдана  Хмельницького. Утворення 

Української козацької держави; 1917–

1921 рр. – Українська революція. 

Формування національної державності. 

1932–1933 рр. – Голодомор як геноцид 

українського народу; 

1939–1945 рр. – трагедії й звитяги 

українського народу в роки Другої 

світової війни; 

24 серпня 1991 р. – Акт проголошення 

незалежності України; 

28 серпня 1996 р. – ухвалення Конституції 

України; 

2013–2014 рр. – Революція Гідності 

(м. Львів); резиденція 

Богдана Хмельницького 

(м. Чигирин); 

пам’ятник  Богдану 

Хмельницькому 

(м. Київ); ханський 

палац (м. Бахчисарай); 

пам’ятник Михайлові 

Грушевському (м. Київ), 

пам’ятник Героям 

Крут (Чернігівська 

обл.), Меморіал воїнам 

УГА (Личаківський 

цвинтар у Львові); 

Національний музей 

«Меморіал пам’яті 

жертв Голодомору в 

Україні» (м. Київ), 

меморіальний простір у 

Бабиному Яру (м. Київ); 

монумент 

«Батьківщина-мати» і 

Національний музей 

історії України у Другій 

світовій війні (м. Київ); 

монумент 

Незалежності 

(м. Київ), Меморіал 

Героям Небесної Сотні 

(м. Київ), монумент 

Незалежності  (м. 

Київ), Меморіал Героям 

Небесної Сотні 

(м. Київ). 

Пам’ятки історії й 

пам’ятники рідного 

краю (за вибором 

учителя). Це можуть 

бути замки і палаци, 

фортеці, храми і 

монастирі, вулиці й 

площі, парки і сади, 

заповідники тощо 
 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

6 Тема 5. 

ДОСЛІДНИКИ 

ІСТОРІЇ 

Головні цілі пізнання минулого. Фах 

історика. Що таке історичний факт, 

історична особа, історичне дослідження. 

Історичні праці про Україну та їхні 

автори: а) руські літописи. «Повість 

минулих    літ»     літописця     Нестора; 

б) козацькі   літописи.   Літопис   Самійла 

Величка; в) історичні праці ХІХ – початку 

ХХ ст.  «Історія  України-Руси» Михайла 

 



  Грушевського. Дослідження з історії 

рідного краю (за вибором учителя). 

Наукове і мистецьке осмислення 

минулого. Художні твори про минуле 

України (за вибором учителя) 

 Основні поняття і терміни. 

«історичний   факт»,   «історична особа», 

«історичний образ», «літопис», 

«історичне дослідження» 

 

7 Тема 6. ВСЕ МАЄ 

МИНУЛЕ 

Праця і господарство: колись і сьогодні. 

Традиційні заняття українців. Від 

натурального до ринкового господарства. 

Застосування досягнень науки й техніки у 

виробництві та його наслідки. Місто та 

село. Заняття та умови життя населення в 

українських містах і селах у минулому і 

тепер. Наука та освіта. Школи й 

університети на українських теренах. 

Зростання ролі розумової праці. Турбота 

про здоров’я. Медицина. Аптеки. Спорт. 

Як колись проводили вільний час. 

 Основні поняття і терміни. 

«натуральне господарство»,  «ринкове 

господарство», «місто», «епідемія», 

«університет», «дозвілля» 

 Основні дати обов’язкові для 

 запам’ятовування 

1632 р. – утворення Києво-Могилянської 

колегії; 

1661 р. – заснування Львівського 

університету; 

1805 р. – відкриття Харківського 

університету; 

1834 р. – відкриття Київського 

університету (університету Святого 

Володимира); 

1896 р. – перші сучасні Олімпійські ігри. 

1960-ті рр. – початок комп’ютеризації 

 

 

 

 

                        РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- створення словника понять і термінів, хронологічних таблиць. 
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