
6.2. Хронологічна таблиця 
Перший період: з найдавніших часів до кінця ХVIII ст. 

ХХХ ст. до н.е. – утворення Давньоєгипетської держави. 
1792-1750 р. до н.е. – правління Хамурапі. 
1750 р. до н.е. – велике народне повстання у Єгипті. 
Перша половина ХIV ст. до н.е. – реформи Ехнатона. 
753 р. до н.е. – виникнення Риму 
VI ст. до н.е. – виникнення буддизму. 
525 р. до н.е. – завоювання Єгипту персами. 
VI-V ст. до н.е. – життя Конфуція. 
510 р. до н.е. – встановлення у Римі республіки. 
500-449 рр. до н.е. – греко-перські війни. 
490 р. до н.е. – Марафонська битва. 
480 р. до н.е. – Саламінський бій. 
V ст. до н.е. – правління Перикла. 
431-404 рр. до н.е. – Пелопоннеська війна. 
334-323 рр. до н.е. – імперія Олександра Македонського. 
264-146 рр. до н.е. – Пунічні війни. 
216 р. до н.е. – битва при Каннах. 
133-122 рр. до н.е. – реформи братів Гракхів. 
83-79 рр. до н.е. – диктатура Сулли. 
74-71 рр. до н.е. – повстання рабів під проводом Спартака. 
49-44 рр. до н.е. – диктатура Цезаря. 
31 р. до н.е. – падіння Республіки в Римі і встановлення імперії. 
31 р. до н.е. – 14 р. н.е. – принципат Октавіана-Августа.  
І ст. н.е. – виникнення християнства. 
184 р. – повстання „жовтих пов’язок” у Китаї. 
284-305 рр. – правління Діоклетіана. Домінат. 
306-337 рр. – правління Костянтина. 
313 р. – Міланський едикт. 
476 р. – падіння Західної Римської імперії. 
486 р. – утворення Франкської держави. 
527-565 рр. – правління Юстиніана. 
622 р. – виникнення ісламу. 
768-814 рр. – правління Карла Великого.  
962 р. – утворення Священної Римської імперії. 
1066 р. – нормандське завоювання Англії. 
1097-1099 рр. – перший хрестовий похід. 
1147 р. – заснування Москви. 
1204 р. – захоплення хрестоносцями Константинополя під час Четвертого 
хрестового походу. 
1215-1242 рр. – монгольські завоювання в Азії та Європі. 
1242 р. – битва на Чудському озері. 
1265 р. – утворення парламенту в Англії. 
1270 р. – завершення хрестових походів. 
1337-1453 рр. – Столітня війна. 
1358 р. – Жакерія. 
1380 р. – Куликовська битва. 
1381 р. – повстання в Англії під проводом Уота Тайлера. 
ХV – ХVII ст. – епоха Відродження. 
1430 р. – визволення Орлеана французьким військом під проводом Жанни д’Арк. 
1453 р. – падіння Візантії. 



VIII ст. – 1492 р. – Реконкіста в Іспанії. 
1455-1485 рр. – війна Червоної і Білої троянд. 
1480 р. – звільнення Русі від монголо-татарського гноблення. 
1485-1603 рр. – правління династії Тюдорів. 
1492 р. – відкриття Колумбом Америки. 
Початок ХVI ст. – завершення об’єднання руських земель навколо Москви. 
ХVI – ХVII ст. – імперія Великих Моголів у Індії. 
1517 р. – початок Реформації в Європі. 
1519-1522 рр. – перша кругосвітня подорож Магеллана. 
1525 р. – Велика Селянська війна в Німеччині. 
1547-1584 рр. – правління Івана Грозного. 
1566-1609 рр. – Нідерландська революція. 
1560-1598 рр. – релігійні війни у Франції. 
1598 р. – Нантський едикт. 
1612 р. – звільнення Москви від польських інтервентів. 
1618-1648 рр. – Тридцятилітня війна. 
1642-1649 рр. – англійська буржуазна революція. 
1649 р. – прийняття “Соборного Уложення”. 
1660 р. – реставрація монархії в Англії. 
1670-1671 рр. – селянська війна в Росії під проводом Степана Разіна. 
1689-1725 рр. – правління Петра І. 
1700-1721 рр. – Північна війна. 
1701-1713 рр. – війна за іспанську спадщину. 
1756-1763 рр. – Семилітня війна. 
1762-1796 рр. – правління Катерини ІІ. 
1768-1774, 1787-1791 рр. – російсько-турецькі війни другої половини ХVIII ст.  
1772, 1793, 1795 рр. – поділи Польщі. 
1773-1775 рр. – Селянська війна під проводом Омеляна Пугачова. 
1775-1783 рр. – війна за незалежність англійських колоній у Північній Америці. 
1776 р. – проголошення незалежності США. 
1789-1794 рр. – Велика Французька революція. 
Остання третина ХVIII ст. – початок промислового перевороту в Англії. 
1796-1801 рр. – правління Павла І. 
 


