
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (інтегрований курс). 

6 клас 
 

Підручники: 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти Бандровський, О. Г.; Власов, В. С. (2019) 

 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти Сорочинська, Н. М.; Мартинюк, О. О. (2019) 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти Щупак, І. Я.; Піскарьова, І. О.; Бурлака, О. В. (2019) 

 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти Голованов, С. О. (2019) 

 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти Гісем, О. В.; Гісем, О. О. (2019) 

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу 

закладів загальної середньої освіти Мороз, П. В. (2019) 

Електронні версії підручників 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363 

 

І семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Вступ.  
КОЛИ І ЯК 

РОЗПОЧАЛАСЯ 

ІСТОРІЯ 

ЛЮДСТВА 

Предмет і завдання інтегрованого курсу 

історії. Хронологічні межі історії 

стародавнього світу. Історичні джерела з 

історії стародавнього світу. Лічба часу в 

історії стародавнього світу. 

Що в історії називають цивілізацією. 

 Основні поняття і терміни: 

«ера (історична доба)», «цивілізація». 

 Дати: 

Від появи людей до 476 р. – історія 

Стародавнього світу 

Близько 1 млн років тому – початок 

заселення території України 

https://www.youtube.com/watch? 

v=6JM7QKf6vvk&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch? 
v=2iLCOzRlhsg 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=Zejadrcot_I&list=PLtQ9Z1x_w 

jDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=3 

2 Розділ 1. 
ПЕРВІСНІ 

СПІЛЬНОТИ. 

АРХЕОЛОГІЧНІ 

КУЛЬТУРИ 

Теорії походження людини. Як працюють 

археологи. Виникнення та розселення 

первісної людини. Заняття та спосіб життя, 

суспільна організація, культура та релігійні 

вірування 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. 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 
науково-популярні фільми 

 

Трипільська культура 

https://www.youtube.com/watch? 

v=azWN4pq4pow&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=12 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=MyVm2YmlaWs&list=PLtQ9 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1369
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1369
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1370
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1370
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1365
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1365
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1364
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1364
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1368
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1368
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1363
https://www.youtube.com/watch?v=6JM7QKf6vvk&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6JM7QKf6vvk&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6JM7QKf6vvk&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6JM7QKf6vvk&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2iLCOzRlhsg
https://www.youtube.com/watch?v=2iLCOzRlhsg
https://www.youtube.com/watch?v=Zejadrcot_I&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zejadrcot_I&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zejadrcot_I&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zejadrcot_I&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=azWN4pq4pow&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=azWN4pq4pow&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=azWN4pq4pow&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=azWN4pq4pow&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=MyVm2YmlaWs&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=MyVm2YmlaWs&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=13


   Основні поняття і терміни: 
«кам’яний вік», «мідно-кам’яний вік», 

«бронзовий вік», «ранній залізний вік», 

«первісні часи», «античність», 

«антропологія», «археологія», «homo sapiens 

(людина розумна)», «стоянка первісних 

людей», «археологічна культура», « родова 

громада (рід)», «територіальна (сусідська) 

громада», «плем’я», «ремесло», «мораль», 

«звичай», «військовий вождь», «рада 

старійшин», «народні збори». 

 Дати: 

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

Z1x_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=13 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=_sk5cjhQDqw&list=PLtQ9Z1x 

_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=14 

3 Розділ 2. 

СТАРОДАВНІ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

АЗІЇ ТА 

АФРИКИ 

Цивілізація долини Нілу. Природно- 

географічні умови розвитку 

давньоєгипетської цивілізації. Повсякдення 

й господарське життя. Організація 

суспільства і влади в Давньому Єгипті. 

Міфологія, писемність і мистецтво. 

Будівництво пірамід. 

Цивілізації Дворіччя. Природно- 

географічні умови Шумеру та Вавилону. 

Повсякдення і господарське життя. 

Організація суспільства і влади у містах- 

державах і царствах Дворіччя. Закони 

Хаммурапі. Міфологія, писемність і 

мистецтво. 

Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство. 

Природно-географічні умови. Повсякдення 

й господарське життя. Фінікійська 

колонізація. Карфаген. Алфавіт. Ізраїльсько- 

Юдейське царство: організація влади й 

суспільства. Єрусалим. Біблія як історичне 

джерело. 

Перська держава. Організація влади й 

суспільства. Основні завойовницькі походи. 

Дарій І. 

Давня Індія. Давній Китай. Природно- 

географічні умови Давньої Індії, Давнього 

Китаю. Організація влади й суспільства. 

Пам’ятки культури китайської й індійської 

цивілізацій. 

 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» 

«іригаційне (зрошувальне) землеробство», 

«варна», «імперія», «індуїзм», «буддизм», 

«конфуціанство» 

 

 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 
 

Міфи Єгипту 

https://www.youtube.com/watch? 

v=5J8zctjJ4CQ&list=PLtQ9Z1x_ 

wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=31 

 

Мистецтво Стародавнього 

Єгипту 

https://www.youtube.com/watch? 

v=xz1fQea7vMA&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=17 

 

Піраміди 

https://www.youtube.com/watch? 

v=EjLa1P1DtcQ&list=PLtQ9Z1x 

_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=20 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=FP9TRPcqQRw&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=22 

 

Хапшепсут 

https://www.youtube.com/watch? 

v=1nBV0qhpmFE&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=28 

 

Рамзес ІІ 

https://www.youtube.com/watch? 

v=0vqfU6ROZqY&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=27 

 

Персія 

https://www.youtube.com/watch? 

v=sneiQnQ0VLs&list=PLtQ9Z1x 

_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=46 

 

Фінікійці 

https://www.youtube.com/watch? 
v=u- 

VM5B0qg6g&list=PLtQ9Z1x_wj 

https://www.youtube.com/watch?v=MyVm2YmlaWs&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=MyVm2YmlaWs&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=_sk5cjhQDqw&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_sk5cjhQDqw&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_sk5cjhQDqw&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_sk5cjhQDqw&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=5J8zctjJ4CQ&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=5J8zctjJ4CQ&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=5J8zctjJ4CQ&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=5J8zctjJ4CQ&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=xz1fQea7vMA&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=xz1fQea7vMA&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=xz1fQea7vMA&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=xz1fQea7vMA&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=EjLa1P1DtcQ&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=EjLa1P1DtcQ&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=EjLa1P1DtcQ&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=EjLa1P1DtcQ&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=FP9TRPcqQRw&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=FP9TRPcqQRw&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=FP9TRPcqQRw&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=FP9TRPcqQRw&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=1nBV0qhpmFE&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=1nBV0qhpmFE&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=1nBV0qhpmFE&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=1nBV0qhpmFE&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=0vqfU6ROZqY&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=0vqfU6ROZqY&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=0vqfU6ROZqY&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=0vqfU6ROZqY&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=sneiQnQ0VLs&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=sneiQnQ0VLs&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=sneiQnQ0VLs&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=sneiQnQ0VLs&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=u-VM5B0qg6g&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=u-VM5B0qg6g&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=u-VM5B0qg6g&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=38


     Дати: 

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

Нижнього Єгипту; 

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

цивілізація в Індії 

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

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. 

Початок ІV ст. до н.е. – виникнення 

буддизму 

221-206 рр. до н.е. - династія Цінь 
 

 Персоналії: 

Джосер, Імхотеп, Ехнатон, Тутмос ІІІ, 

Хапшепсут, Рамзес ІІ, Гільгамеш, 

Ашшурбаніпала, Хаммурапі, Давид, 

Соломон, Мойсей, Навуходоносор ІІ, 

Ашока, Будда-Гаутама, Конфуцій, Цінь 

Шіхуанді 

DDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=38 

 

Кіммерійці та скіфи 

https://www.youtube.com/watch? 

v=PPKhhWiQyp4&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=34 

 

Буддизм 

https://www.youtube.com/watch? 

v=djS1TOzSsiE&list=PLtQ9Z1x 

_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=56 

 

ІІ семестр 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4 Розділ 3. 

АНТИЧНА 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ 

Природно-географічні умови Балканського 

півострова. Мінойська й Ахейська палацові 

цивілізації. Давньогрецьке суспільство за 

поемами Гомера. Афіни і Спарта. 

Велика грецька колонізація. Античні поліси 

на території України. Суспільне, 

господарське життя і побут в античних 

полісах на території України. Взаємини 

греків і місцевого населення. 

Кіммерійці та скіфи на території України. 

Персько-грецькі 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. Театр, скульптура, 

архітектура. 

Підкорення Греції Філіпом II. Александр 

Македонський. Елліністичні держави. 

Культура елліністичної доби. 

Сармати на території України. 

 

Природно-географічні умови Апеннінського 

півострова. Виникнення міста Рима. 

Римська республіка в V–І ст. до н. е.: 

суспільний устрій та організація влади. 

Військова експансія Риму. Диктатура Юлія 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 

Мінойська цивілізація 

https://www.youtube.com/watch? 

v=45oWVJRSY48&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=70 

Гомер 

https://www.youtube.com/watch? 

v=K6FcGxmyrGA&list=PLtQ9Z 
1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=73 
 

https://www.youtube.com/watch? 

v=BRLd1pQqZvM&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=74 

Грецькі міста-держави 

Північного Причорноморя 
https://www.youtube.com/watch? 

v=77K47Jx9Cb0 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=nmSpatM_sxo&list=PLtQ9Z1x 

_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=109 

Перікл 

https://www.youtube.com/watch? 

v=DcmvHDpJEhA&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=82 
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  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. 

Готи і гуни на території України. Взаємини 

з місцевим населенням. Падіння Західної 

Римської імперії. 

 

Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян. 

Велике розселення слов’ян. Суспільне та 

господарське життя і духовний світ давніх 

слов’ян. Склавини і анти на теренах 

України. Походження українського народу. 

 

 Основні поняття і терміни: 

«еллінізм», «поліс», «громадянин», «демос», 

«аристократія», «тиранія», «демократія», 

«пантеон богів», «республіка», «імперія», 

«патриції», «плебеї», «сенат», «диктатор», 

«вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», 

«експансія», «курган», «прабатьківщина 

слов’ян», «експансія», «Велике 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 

Греко-перські війни 

https://www.youtube.com/watch? 

v=OYQhhs- 

GPvc&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9 
YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=87 

Повсякденне життя 

https://www.youtube.com/watch? 

v=Y3p9C2ytE_w&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=93 

Олімпійські ігри 

https://www.youtube.com/watch? 

v=IFYhQlRfHK4&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=94 
Освіта в Греції 

https://www.youtube.com/watch? 

v=KLZ5r2mjr7w&list=PLtQ9Z1x 
_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=95 

Житло греків 

https://www.youtube.com/watch? 

v=KPjRJoWSiV4&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=96 

Еллінізм. Культура 

https://www.youtube.com/watch? 

v=oAgBC8E3H4A&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=104 

Олександр Македонський 

https://www.youtube.com/watch? 

v=R6gvxrilG9Q&list=PLtQ9Z1x 

_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=105 
Рим 

https://www.youtube.com/watch? 

v=0uomYWfup4o&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=115 
 

https://www.youtube.com/watch? 

v=nPosC3IkfLs&list=PLtQ9Z1x_ 

wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=123 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=8F_3NIHXSVQ&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=113 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=hX3ob6s3lvs&list=PLtQ9Z1x_ 

wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=124 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=6tFHZfe2k0Y&list=PLtQ9Z1x 

_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=116 

Триумвірат 

https://www.youtube.com/watch? 

v=6kzRWY6ftvo&list=PLtQ9Z1x 

_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=131 
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  1 р. н.е. – з часів Середньовіччя дата 

народження Ісуса Христа і початок нової ери 

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

(венеди) 

ІV-VІ ст. – «Велике переселення народів» 

313 р.  – Міланський едикт 

325 р.  – Нікейський собор 

395 р. – поділ Римської імперії на Західну і 

Східну 

476 р. – падіння Західної Римської імперії 

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, Ісус Христос, 

Константин, Атілла 

Октавіан Август 

https://www.youtube.com/watch? 

v=kU5dJK_3FRc&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=125 

Культура Риму 

https://www.youtube.com/watch? 

v=yKJqdgWw0Qo&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=126 
 

https://www.youtube.com/watch? 

v=GTZTereE- 

FM&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9Y 

SU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=127 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=RJCf7U- 

x38A&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9 

YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=135 

https://www.youtube.com/watch? 

v=hyZeD0QIMA0&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=128 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=ldYUee1wygY&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=142 

Виникнення християнства 

https://www.youtube.com/watch? 

v=AE2bwyJb5kg&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=140 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=yHTphh_IamE&list=PLtQ9Z1 
x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=141 

Слов’яни 

https://www.youtube.com/watch? 

v=SmbyhGgYqCo&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=148 

5 Узагальнення до 

курсу. ВНЕСОК 

ДАВНІХ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙ, 

КУЛЬТУР, 

НАРОДІВ В 

ІСТОРІЮ 

ЛЮДСТВА 

Внесок цивілізацій стародавнього світу в 

історію людства. 

Значення давньої історії України як 

складової світової історії. 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 
https://www.youtube.com/watch? 
v=ob3SW6O6hG8&list=PLtQ9Z 

1x_wjDDmf9YSU-FW- 

_cxOWfhJR9v&index=108 
 

https://www.youtube.com/watch? 

v=Gvoabvm0QIc&list=PLtQ9Z1 

x_wjDDmf9YSU-FW- 
_cxOWfhJR9v&index=149 

 

 РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 
 

- написання конспекту; 

- ведення читацького щоденника; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах.
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