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https://www.geneza.ua/product/1090 
 

 
РОЗДІЛ 1. Науки, що вивчають минуле 

 
§ 1. Предмет шкільної 
історії 

До речі про шкільні речі: 
Кулькова ручка 
 

https://cutt.ly/tNYrmg0 

§ 2. Історія як наука 
про розвиток людства 

ДНК України (до 30-
річчя незалежності 
України)  
 

https://cutt.ly/FYpq7wI 

§ 4. Значення 
археології для 
дослідження минулого 

Вірменський бастіон | 
Нові археологічні 
знахідки 
 

https://cutt.ly/6Yprrox  

§ 5. Археологічні 
скарби України 
 

Трипільське житло  
 https://cutt.ly/NYprFS5  

Пектораль. Знахідка 
століття 
 

https://cutt.ly/JIrqEwP  
 

Вікентій Хвойка 
 

https://cutt.ly/oNYtebh  

§ 6. Спеціальні 
історичні дисципліни 

Як намалювати тризуб? 
 

https://cutt.ly/GYpyTjI  

§ 7. Писемні пам’ятки 
та їх дослідження 

З історії книги 
 https://cutt.ly/SYpoTe1   

§ 8. Фольклор  
як історичне джерело 

Дума Івана Мазепи, 
XVII ст. «Всі покою 
щиро прагнуть» (вик. 
Тарас Компанійченко) 
 

https://cutt.ly/RNHdyha  
 

 
РОЗДІЛ 2. Історичний час і простір  

 
§ 11. Способи 
впорядкування 
хронологічних даних 

Мартинівський скарб 
 

 
https://cutt.ly/8N85aHW  
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§ 12. Історія приладів 
для вимірювання часу 

Знай більше цікавих 
фактів про найдивніші 
годинники 
 

https://cutt.ly/cIrtj4z   
 

§ 13. Історія світу та 
України на лінії часу 

Кудрявський скарб 
 
 

https://cutt.ly/rIrtAwu  

§ 16. Українські землі 
на картах упродовж 
історії 
 

Сікорський – приклад 
втілення мрії 
 

https://cutt.ly/ZIrt732   
 

Сіверщина. Україна з 
неба. Ukraїner  
 

https://cutt.ly/8NYyq2P 

 

Таврія. Україна з неба. 
Ukraїner 
 

https://cutt.ly/QNYtDOh 

 

Поділля. Україна з неба. 
Ukraїner  
 

https://cutt.ly/6NYyEAV 

 

 
РОЗДІЛ 3. Історична наука та історична пам’ять 

 
§ 18. Видатні 
українські історики 

Микола Костомаров. 
Пишемо історію 
 

https://cutt.ly/jNYdnqn 
 

§ 19. Музеї та архіви Історії небайдужих. 
Богдан та Варвара 
Ханенки 
 

https://cutt.ly/sIFdGXw   
 

Національний музей 
мистецтв імені Богдана 
та Варвари Ханенків 
 

https://cutt.ly/6NYfDVV 

 

§ 21. Міфи в історії. 
Усна історія 

Який на смак хліб, що 
його їли в Голодомор? 
 

https://cutt.ly/ENYgxdh 
 

§ 22. Історія України 
в пам’ятках  
і пам’ятниках 
 

Пересопницьке 
Євангеліє 
 

https://cutt.ly/BIFdf8E   
 

Які об’єкти охороняє 
ЮНЕСКО в Україні? 
Ukraїner 
 

https://cutt.ly/MNYhqTv 
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§ 23. Пам’ятки історії 
рідного краю 

Ольвія: найбільший 
античний поліс 
Причорномор’я. Ukraїner 
 

https://cutt.ly/rNYhKTd 
 

Незвідана Україна. 
Поділля 
 

https://cutt.ly/sNYkqXh 
 

Хуст. Міста і містечка 
 

https://cutt.ly/VNYlyKY 

Острог. Міста і містечка 
 

https://cutt.ly/eNYzh3G 
 

Чернігів. Міста і 
містечка 
 

https://cutt.ly/uNAxYxJ 
 

Жовква. Міста і містечка 
 

https://cutt.ly/0NAcnkp 
 

Луцьк. Міста і містечка 
 

https://cutt.ly/qNAvU3k 
 

Вартові часу: онлайн 
мандрівки замками 
Західного Поділля. 
Маленький ключ 
великого шляху: 
Жванець, Кудринці, 
Чорнокозинці 
 

https://cutt.ly/PNAnqDg 
 

Вартові часу: онлайн 
мандрівки замками 
Західного Поділля. 
Castrum Rubrum: 
Червоногород 
 

https://cutt.ly/hNAmtdJ 
 

 
РОЗДІЛ 4. Розвиток людства впродовж історії 

 
§ 24. Поява і 
розселення людини на 
Землі. Перші люди на 
українських теренах 

Гінцівська палеолітична 
стоянка 
 
 
 

https://cutt.ly/kNAQjjY 
 

§ 25. Історія людства 
та України від 
давнини до сучасності 

Історія України за 15 хв 
 

https://cutt.ly/INAQ2qK 
 

§ 26. Людина і 
довкілля протягом 
історії 

Софіївка в Умані. Там, де 
оживають міфи 
 

https://cutt.ly/DYw5ZXw 
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 Урок пам’яті Чорнобиля:  
5 клас 
 

https://cutt.ly/zNAWnGG 
 

Чорнобиль 
 

https://cutt.ly/SNAWMpx 

Канівський заповідник 
 

https://cutt.ly/ZNAEg8A 

§ 27. Людина в 
суспільстві 
 

Василь Симоненко. «Ти 
знаєш, що ти – людина?» 
 

https://cutt.ly/mNAEYIT 
 

§ 28. Народи, які 
проживають на 
теренах України 

Що ви знаєте про 
корінний народ України 
– кримських татар? 
 

https://cutt.ly/GNARkNm 
 

Що ви знаєте про 
караїмів України 
 

https://cutt.ly/pNARSrN 
 

§ 29. Права та 
обов’язки людини 
впродовж історії 

Що таке права людини 
 https://cutt.ly/iOkPxQR  

 
Права дитини 
 

https://cutt.ly/hNATnsu 

§ 30. Світогляд, 
наукові знання та 
художня культура 
впродовж історії 

Чудернацький всесвіт 
Марії Примаченко 
 

https://cutt.ly/JN85Phj  
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