Шановні колеги !
В 2016-2017 навчальному році у межах навчального предмета історія
в 6 класі загальноосвітніх навчальних закладах України учні вивчатимуть
Історію стародавнього світу
Добрі знання можуть мати учні тоді коли вони будуть зацікавлені на уроках історії. З метою набуття школярами історичної і
інших компетентності відповідно до державних вимог із загальноосвітньої підготовки учнів окремою структурною складовою
програми вперше стають спеціальні уроки – практичні заняття.
Також такі заняття в курсі історії мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання
історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів. Кожне із пропонованих практичних
занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з
використанням різноманітних джерел знань (підручники, де вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні,
довідкові матеріали, запитання і завдання, Інтернет-ресурси, фонди музеїв, місцеві історичні пам’ятки, оглянуті учнями.
Зміст практичних занять у 6 класі уможливлює розвиток предметних умінь, сприяє формуванню ключових елементів та
історичної компетентності відповідно до вікових особливостей учнів.
Електронний посібник містить методичні рекомендації вчителям стосовно проведення практичних занять на уроках історії.
Обов`язковою умовою успішного навчання історії в шостому класі є різноманітна самостійна робота учнів. Рекомендується
застосовувати різні методи навчання.
Автор електронного посібника рекомендує проведення практичних занять на основі картографічного матеріалу Атласу з
історії стародавнього світу.
Методичні рекомендації практичних занять укладено відповідно до навчальної програми та підручників
з історії
України, Всесвітньої історії для 6 класу, затверджені Міністерством освіти і науки України.
Результати практичних занять учні записують в опорний зошит з друкованою основою (автор – Валентин Даниленко).
Увага! Всі розробки практичних занять для вчителя історії будуть безкоштовно додані до опорних зошитів на електронному
носії.
Здоров´я , наснаги, успіхів Вам!

Підручник та посібники для підготовки до уроків:
Підручник. Автор………….………………Видавництво ………………...........
П о с і б н и к . А в т о р В . В . Д а н и л е н к о І с т о р і я с т а р о д а в н ь о г о с в і ту ( в синхронно- хронологічному викладі).
Атлас. Історія стародавнього світу, 6-ий клас. Видавництво………………………….....
Контурні карти до атласу . Видавництво … … … … … … … … … … … … … . … … … … . . .
Електронний ресурс - сайт: http:uchitel.com.ua
Рекомендовані видання для читання при вивченні питань з давньої історії України:
Михайло Грушевський. Предок.*
Олександр Білоусько. Україна давня: Європейський цивілізаційний контекст. Карти, таблиці, ілюстрації: Посібник. – Київ.: Генеза, 2002.
Юрій Логвин. Останній мисливець на мамонтів.* Останній камінь Гарпата.*
Юрій Хорунжій. Мелодії кам’яної гори.* Скіфи.* Багатий і мудрець.* Скіфова журба.* Розбрат.* Борис Мозолевський. Скіфський степ. – Київ, 1983.
Іван Білик. Дарунки скіфів.* Похорон богів. – К., 1986. Не дратуйте грифонів – Київ, 1993. Наталена Королева. Скитський скарб.*Валентин Чемерес. Ольвія.–Київ,1993.
* Надруковано у виданнях: Дерево пам’яті. Книга українського історичного оповідання: у 4-х випусках. – Київ, 1990–1993.
Рекомендовані видання для читання з історії стародавнього світу:
Ф. Арський. В країні міфів. Київ, 1971.
Ю. Асєєв. Подорож в античний світ. Київ, 1970.
/. Білик. Золотий Ра: Геродотова історія у вільному переказі. Київ, 1989.
К. Брукнер. Золотий фараон. К., 1973.
Гомерова "Іліада" / Переказ К. Гловацької. Київ, 1981.
Гомерова "Одіссея" / Переказ К. Гловацької. Київ, 1980.
Г. Голубєв. Фараонова помста. Київ, 1967.
Є. Данилова.,С.Сегеда. Людина та її розвиток. Київ, 1985.
В. Замаровський. Їх величність піраміди. Київ,1988.; Спочатку був Шумер. Київ,1983. Сім чудес світу. Київ, 1972.
3. Косідовський. Лісіппові коні. Київ, 1972. Коли сонце було богом. У Єгипті фараонів. Київ, 1963. Біблійні оповіді. Київ, 1968.
М. Кун. Міфи давньої Греції. Київ, 1993.
Б. Лобановський. Мистецтво Стародавнього Єгипту. Київ, 1972.
С. Лур'є. Лист грецького хлопчика. Київ, 1957. Міфи давньої Індії. Київ, 1992.
О. Немировський. Книга для читання з історії стародавнього світу. – Київ, 1990.
О. Озерецька Олімпійські ігри. Київ, 1979.
С. Покровський. Мисливці на мамонтів. Селище на озері. Київ, 1970.
Ж. Роні. По вогонь. Печерний лев. Київ, 1979.
Міфи давньої Індії / Упорядник С. Наливайко. Київ, 1992.
Міфи давньої Греції / Переказ К. Гловацької. К., 1980./.
Лісовий. Античний світ у термінах, іменах і назвах: Довідник з історії та культури Стародавньої Греції і Риму. Львів. 1988.
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