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ЛЮБІ П’ЯТИКЛАСНИКИ ТА П’ЯТИКЛАСНИЦІ!

Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè ðîçïî÷èíàєòå âèâ÷åííÿ íîâîãî øêіëüíîãî 
ïðåäìåòà, ÿêèé äîïîìîæå âàì ïîçíàéîìèòèñÿ ç íàó êîþ іñòîðієþ. Çäàâíà 
çíàííÿ ïðî ìèíóëå áóëî îãîðíóòå êàçêîâèì ÷àðîì, à ëþäåé, ÿêі âîëîäіëè 
öèì çíàííÿì, óâàæàëè ìàéæå ÷àðіâíèêàìè. ×îìó òàê? Îçèðíіòüñÿ äî-
âêîëà: óñå, ùî âè áà÷èòå, ìàє ñâîє ìèíóëå. Ïðîòå ÷è ìîæåòå âè âіäïîâіñòè 
íà çàïèòàííÿ ïðî íüîãî? Êîëè, ïðèìіðîì, ç’ÿâèëèñÿ ïіäðó÷íèêè ÷è âçà-
ãàëі êíèæêè? À ÿêèé âіê ôîòîãðàôіé? ×è çàâæäè ëþäè êîðèñòóâàëèñÿ 
òåëåôîíîì і äå øóêàëè ïîòðіáíó іíôîðìàöіþ, êîëè íå áóëî іíòåðíåòó? ßê 
æèëè ëþäè 50, 500 1000 ðîêіâ òîìó? ×îìó ïðî îäíі ïîäії çàëèøèëîñÿ 
áàãàòî ñâіä÷åíü, à іíøі – ïðèõîâàíі âіä íàñ çàâіñîþ òàєìíèöі? ßê іñòî-
ðè÷íі ïîäії âïëèâàþòü íà äîëі îêðåìèõ ëþäåé? Çâіäêè ìè äîâіäóєìîñÿ ïðî 
æèòòÿ çà ìèíóëèõ ÷àñіâ? І íàé  ãîëîâíіøå çàïèòàííÿ: ÷îìó íàøå æèòòÿ є 
ñàìå òàêèì і ÿêèì âîíî áóäå íåçàáàðîì? ßê öå íå äèâíî, àëå íàøå ìàé-
áóòíє âèçíà÷åíå íå òіëüêè ñüîãîäíіøíіìè â÷èíêàìè, à é òèì äîñâіäîì, 
ÿêèé ìè îòðèìàëè ó ñïàäîê âіä ìèíóëîãî. Іäåòüñÿ ïåðåäóñіì ïðî òå, ÿê ó 
ïîäіÿõ äíÿ â÷îðàøíüîãî çìіíþâàëèñÿ óÿâëåííÿ ëþäåé ïðî ñàìèõ ñåáå: ÿê 
ôîðìóâàëîñÿ ðîçóìіííÿ öіííîñòі ëþäèíè, ÿêèé ñåíñ âêëàäàâñÿ â ïîíÿòòÿ 
«ïðàâà ëþäèíè», ÿê óäîñêîíàëþâàâñÿ äîñâіä âçàєìîäії. Çðîçóìіòè öå âàì 
äîïîìîæå íàâ÷àííÿ іñòîðії.

Òîæ ùîá öіêàâî íàâ÷àòèñÿ іñòîðії, âàðòî ïîñòіéíî òðèìàòè íà äóìöі, 
ùî öå íàóêà ïðî íàñ – ïðî íàøå æèòòÿ. Ñàìå òîìó íà óðîêàõ âè ìàòè-
ìåòå íàãîäó äіëèòèñÿ іñòîðіÿìè ç âëàñíîãî æèòòÿ òà æèòòÿ ñâîїõ ðîäèí, 
ìàëþâàòèìåòå òà ïðèäóìóâàòèìåòå ñþæåòè äëÿ іëþñòðàöіé, äіëèòèìåòåñÿ 
âðàæåííÿìè ïðî äіÿííÿ âèçíà÷íèõ іñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé і ïðî ïàì’ÿòêè 
ìèíóëîãî. Ïіäðó÷íèê äàñòü âàì çìîãó âіä÷óòè ñåáå òâîðöÿìè ñâîєї іñòîðії –  
áåçëі÷÷þ íèòî÷îê ïîâ’ÿçàíîї ç іñòîðієþ ðіäíîї çåìëі. Òâîðіòü і íàâ÷àéòåñÿ!  

Âèêîíóþ÷è çàâäàííÿ, âè ìіðêóâàòèìåòå é äіëèòèìåòåñÿ ïðèïóùåí-
íÿìè, ïîðіâíþâàòèìåòå ñâіé äîñâіä ç äîñâіäîì îäíîêëàñíèêіâ òà îäíîêëàñ-
íèöü, çâіðÿòèìåòå ñâîї ðîçäóìè ç іíôîðìàöієþ ðіçíîìàíіòíèõ òåêñòіâ, 
âіäïîâіäàòèìåòå íà çàïèòàííÿ – óñå öå äîïîìîæå âàì çðîçóìіòè іñòîðіþ, 
íàâ÷èòü ïîÿñíþâàòè іñòîðè÷íі ôàêòè, ïîäії, ÿâèùà, ÿêі ïîâñÿê÷àñ íàãà-
äóþòü ïðî ñåáå â áóäåííîìó æèòòі. Ùîá âè îðієíòóâàëèñÿ, êîëè òà ÿê 

äîðå÷íî áðàòèñÿ çà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, âîíè ïîçíà÷åíі â ïіäðó÷íèêó 

ñèìâîëàìè-ïіäêàçêàìè:  , , . 

Òåêñòè òà çàâäàííÿ äî íèõ ïîçíà÷åíі òàêèì ìàëþíêîì . Äëÿ òèõ, 

õòî õî÷å çíàòè áіëüøå, ïðèñëóæàòüñÿ ìàòåðіàëè â ðóáðèêàõ  òà 

. Êðіì òîãî, ó çàâäàííÿõ є âêàçіâêè, ÿê ñàìå їõ âèêîíóâàòè – 

ó ïàðàõ  ÷è ãðóïàõ .
Äæåðåëà іñòîðè÷íîї іíôîðìàöії, ÿêó âè îïðàöüîâóâàòèìåòå, äóæå ðіçíі. 

Öå і íàâ÷àëüíі òåêñòè, і óðèâêè ç äîêóìåíòіâ òà ðîçïîâіäåé î÷åâèäöіâ, і 
ôîòîãðàôії, і êàðòè, і ñëîâíèêè òà åíöèêëîïåäії, і âіäåî- òà àóäіîìàòåðі-
àëè òîùî. Ïðèçíà÷åííÿ ïіäðó÷íèêà – íàâ÷èòè âàñ ïðàöþâàòè ç ðіçíèìè 
äæåðåëàìè іíôîðìàöії, ñôîðìóâàòè âіäïîâіäíі íàâè÷êè é ïіäãîòóâàòè äî 
âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà «іñòîðіÿ» ó ñòàðøèõ êëàñàõ. 

Ùèðî çè÷èìî óñïіõіâ! Ñïîäіâàєìîñÿ, íàâ÷àòèñÿ іñòîðії 
âàì áóäå öіêàâî і íîâèé ïðåäìåò ñòàíå âàøèì óëþáëåíèì.
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ÂÑÒ ÓÏ

Предмет шкільної історії

Навіщо треба 
знати, яким було 

життя 
в минулому?

 Що вивчає пред -
мет «історія» 
у школі?
 Навіщо вивчати 
історію?

 За допомогою 
яких засобів навча -
тиметеся істо-
рії?

Роздивіться фотографії своїх однолітків. На якій зі 
світлин зображено ваших сучасників? Як ви дума-
єте, чи впливає час, у який випало жити людині, на 

її долю? Чи розповідали вам батьки чи інші дорослі про своє дитин-
ство? Чи цікаво вам дізнаватися, яким було життя в минулому?

§  1
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ВСТУП

Роздивіться ілюстрації. Поділіться припу-
щеннями про те, що може мати свою історію.

 Що дізналися з текстів про те, як раніше відбувалося 
навчання? 

Тек ст  1
Ñó÷àñíèé øêіëüíèé óðîê ìàє äàëåêèõ ïîïåðåäíèêіâ. Òà-

êèìè, ïðèìіðîì, áóëè óðîêè â óêðàїíñüêèõ øêîëàõ, çàêëàäå-
íèõ ìåøêàíöÿìè ìіñò ïðè ïðàâîñëàâíèõ öåðêâàõ. Öі øêîëè 
íàçèâàþòü áðàòñüêèìè. Ïåðøèé òàêèé çàêëàä ç’ÿâèâñÿ ó 
Ëüâîâі 1586 ð. Ó áðàòñüêèõ øêîëàõ äіòåé íàâ÷àëè ðіäíîþ ìî-
âîþ. Êðіì ïî÷àòêîâîї ãðàìîòè, îïàíîâóâàëè â íèõ àðèôìå-
òèêó, іíîçåìíі ìîâè. Ó öèõ øêîëàõ íàâ÷àëèñÿ äіòè і ç çàìîæ-
íèõ ðîäèí, і ç áіäíèõ. 

Ðîêó 1632, óñïàäêóâàâøè äîñâіä Îñòðîçüêîї àêàäåìії, ÿêà 
áóëà ïåðøèì âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ó Ñõіäíіé Єâðîïі,
ïî÷àëà äіÿòè Êèїâñüêà êîëåãіÿ. Òðèâàëèé ÷àñ âîíà áóëà ïðî-
âіäíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì íå ëèøå â Óêðàїíі, à é çà її
ìåæàìè. Æèòòÿ їé äàëè äâі êèїâñüêі øêîëè – øêîëà Êèїâ-
ñüêîãî áðàòñòâà, ÿêà äіÿëà íà Ïîäîëі âіä 1615 ð., òà Ëàâðñüêà
øêîëà, çàñíîâàíà 1631 ð. òîäіøíіì íàñòîÿòåëåì Êèєâî-Ïå-
÷åðñüêîї ëàâðè Ïåòðîì Ìîãèëîþ. Âëàñíå, Ïåòðî Ìîãèëà іíі-
öіþâàâ çëèòòÿ äâîõ øêіë â îäíó òà ñòâîðåííÿ íà öüîìó ïіä-
ìóðêó øêîëè âèùîãî òèïó. Íåâäîâçі Êèїâñüêó êîëåãіþ ñòàëè
íàçèâàòè àêàäåìієþ, áî âîíà íàäàâàëà âèùó îñâіòó ïîäіáíî
äî єâðîïåéñüêèõ óíіâåðñèòåòіâ. À ùå äî її íàçâè äîëó÷èëîñÿ
ïðіçâèùå Ïåòðà Ìîãèëè.



ВСТУП

Тек ст  2
Çі ñòàòóòó áðàòñüêèõ øêіë: «Ñіäàòè êîæåí ìàє íà ñâî-

єìó ïåâíîìó ìіñöі, âèçíà÷åíîìó çà éîãî óñïіõè: êîòðèé
áіëüøå çíàє, ñèäіòè áóäå íà ïåðøîìó ìіñöі, õàé áè і íàéóáî-
ãіøèì áóâ; êîòðèé ìåíøå çíàòè áóäå, ìàє ñèäіòè íà ãіðøîìó
ìіñöі. Áàãàòèé íàä óáîãèì ó øêîëі íі÷èì íå ìàє áóòè âè-
ùèé, òіëüêè ñàìîþ íàóêîþ…

Ó÷èòåëü ïîâèíåí â÷èòè і ëþáèòè âñіõ äіòåé îäíàêîâî, ÿê
ñèíіâ áàãàòèõ, òàê і ñèðіò óáîãèõ, і ÿêі õîäÿòü ïî âóëèöі, ìè-
ëîñòèíþ ïðîñÿ÷è, êîæåí ïî ñâîїé ñèëі íàâ÷àòèñÿ ìîæå,
òіëüêè íå ïèëüíіøå îäíîãî, íіæ іíøîãî â÷èòè òðåáà».

Âіäîìèé àðàáñüêèé ìàíäðіâíèê òà ïèñüìåííèê Ïàâëî
Àëåïïñüêèé, ÿêèé 1654 ð. ìàíäðóâàâ Óêðàїíîþ, çàïèñàâ ó
ñâîєìó ùîäåííèêó: «Ïî âñіé êîçàöüêіé çåìëі ìè ïîìіòèëè
ïðåêðàñíó ðèñó, ùî íàñ äóæå çäèâóâàëà: âñі âîíè (ìåøêàíöі),
êðіì íåáàãàòüîõ, íàâіòü áіëüøіñòü їõíіõ æіíîê і äî÷îê, óìі-
þòü ÷èòàòè і çíàþòü ïîðÿäîê öåðêîâíèõ ñëóæá òà öåðêîâíі
ñïіâè; êðіì òîãî, ñâÿùåííèêè íàâ÷àþòü ñèðіò òà íå äîçâîëÿ-
þòü, ùîá âîíè òèíÿëèñÿ íåóêàìè ïî âóëèöÿõ».

Тек ст  3 
Ïðåäìåò «Іñòîðіÿ Óêðàїíè» ç’ÿâèâñÿ 1917 ð. Àâòîðîì îä-

íîãî ç ïåðøèõ ïіäðó÷íèêіâ іñòîðії Óêðàїíè áóâ Ìèõàéëî Ãðó-
øåâñüêèé. Íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ øêîëÿðі âèâ÷àëè
öåé ïðåäìåò äî 1939 ð. çà ïіäðó÷íèêàìè Äìèòðà Äîðîøåíêà
òà Іâàíà Êðèï’ÿêåâè÷à. Çà ÷àñіâ ÑÐÑÐ îêðåìîãî óðîêó ç òàêîþ
íàçâîþ íå áóëî. Ó ðîçêëàäі çàíÿòü âіí ç’ÿâèâñÿ çíîâó ç ïðî-
ãîëîøåííÿì íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè 1991 ð. – âіäòîäі іñòîðіþ
Óêðàїíè âèêëàäàþòü â óñіõ êëàñàõ ñåðåäíüîї òà ñòàðøîї øêîëè.

Яка інформація з текстів зацікавила вас найбільше? Про що хотіли
б довідатися докладніше?  Який текст створено очевидцем того, 
про що в ньому йдеться?

Íà óðîêàõ іñòîðії âè ïðàöþâàòèìåòå ç іñòîðè÷íèìè ôàê-
òàìè: äіçíàâàòèìåòåñÿ ïðî іñòîðè÷íі ïîäії, çíàéîìèòèìå-
òåñÿ ç іñòîðè÷íèìè ïîñòàòÿìè, àíàëіçóâàòèìåòå іñòîðè÷íі 
ÿâèùà. Ñóòíіñòü öèõ òåðìіíіâ âè îñÿãàòèìåòå ïîñòóïîâî – 
âіä óðîêó äî óðîêó. Ïðîòå çâåðíіòü óâàãó íà їõíі çàãàëüíі 
òëóìà÷åííÿ.
Іñòîðіÿ – íàóêà ïðî ìèíóëå ëþäñòâà.
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ВСТУП

Іñòîðè÷íèé ôàêò – óñå òå, ùî ñòàëîñÿ, âіäáóëîñÿ íà-
ñïðàâäі.
Іñòîðè÷íà ïîäіÿ – ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ âàæëèâі ôàêòè
æèòòÿ ñóñïіëüñòâà.
Іñòîðè÷íà ïîñòàòü – ëþäèíà, äіÿëüíіñòü ÿêîї âïëèíóëà 
íà ïåðåáіã ïîäіé â іñòîðії.
Äèñöèïëіíà – ãàëóçü íàóêîâîãî çíàííÿ, íàâ÷àëüíèé
ïðåäìåò.
×èòàþ÷è іñòîðè÷íі òåêñòè, ïàì’ÿ òàé  òå, ùî â íèõ ïî-
ðіçíîìó âèêîðèñòîâóþòü àðàáñüêі (1, 2, 3…) òà ðèìñüêі 
(І, ІІ, ІІІ…) öèôðè. Àðàáñüêèìè öèôðàìè ïîçíà÷àþòü ðîêèІІ
ïîäіé, à ðèìñüêèìè öèôðàìè ïîñëóãîâóþòüñÿ äëÿ ïîçíà-
÷åííÿ ñòîëіòü. Äîêëàäíіøå ïðî öå äіçíàєòåñÿ íà íàñòóï-
íèõ óðîêàõ.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/nYo82m5 або 5
кодом, прочитайте оповідання. Поділіться в загальному 
колі вра женнями про цікаві історичні факти, пов’язані з 
життям і діяльністю видатного українського філософа 
Григорія Сковороди.

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Âàø íîâèé íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò «Âñòóï äî іñòîðії Óêðàїíè 
òà ãðîìàäÿíñüêîї îñâіòè» ïðèçíà÷åíèé áóòè ïåðøèì ùàáëåì 
ó âèâ÷åííі ìèíóëîãî Áàòüêіâùèíè. Íà óðîêàõ іñòîðії âè çíà-
éîìèòèìåòåñÿ ç ìèíóëèì Óêðàїíè òà ñâіòó, íàâ÷àòèìåòåñÿ ðî-
çóìіòè ïîäії äàâíіõ ÷àñіâ, áà÷èòè â їõíüîìó âèðі äîëі îêðåìèõ 
ëþäåé, óñâіäîìëþâàòè їõíє çíà÷åííÿ äëÿ ñüîãîäåííÿ.

Óðîêè іñòîðії äîïîìîæóòü âàì âіä÷óòè ïëèííіñòü ÷àñó, 
çáàãíóòè çâ’ÿçîê ìіæ ôàêòàìè ç æèòòÿ îêðåìèõ ëþäåé (і âà-
øîãî âëàñíîãî) òà ïîäіÿìè ç ìèíóëîãî é ñüîãîäåííÿ ðіçíèõ 
íàðîäіâ і äåðæàâ. Óæå íà ïåðøèõ çàíÿòòÿõ âè äîâіäàєòåñÿ, 
ùî ñàìå äîñëіäæóє íàóêà іñòîðіÿ òà ÿê ó÷åíі-іñòîðèêè äіçíà-
þòüñÿ ïðî ïîäії, ùî âіäáóëèñÿ. Ìàòèìåòå íàãîäó ïåðåêîíà-
òèñÿ, íàñêіëüêè öіííèìè äëÿ іñòîðèêіâ є áóäü-ÿêі ñëіäè ìè-
íóëîãî. À ùî öі ñëіäè – öå і ðіçíîìàíіòíі òåêñòè, ñòâîðåíі â 
ðіçíèé ÷àñ (íàïðèêëàä, äàâíі íàïèñè і ìàëþíêè, õðîíіêè òà 
ëіòîïèñè, ñïîãàäè î÷åâèäöіâ ïîäіé, ñâіä÷åííÿ ó÷àñíèêіâ, ãà-
çåòíі ïóáëіêàöії, ìіðêóâàííÿ äîñëіäíèêіâ òîùî), і âñіëÿêі 
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ðå÷і (ïðèìіðîì, çíàðÿääÿ ïðàöі, ïðåäìåòè ïîáóòó, ðåøòêè
ñïîðóä, ìèñòåöüêі âèðîáè), і ôîòîãðàôії, і àóäіî- òà âіäåîçà-
ïèñè ïîäіé, òî é ïðàöþâàòè âàì äîâåäåòüñÿ ç ðіçíèìè äæåðå-
ëàìè іíôîðìàöії. Öå íå ëèøå ïіäðó÷íèê, à é åíöèêëîïåäії,
ñëîâíèêè, äîâіäêîâі äæåðåëà ç іíòåðíåòó, êàðòè, ôîòîãðàôії,
óðèâêè ç ïðàöü іñòîðèêіâ òîùî, ç ÿêèõ âè îòðèìóâàòèìåòå
íàéðіçíîìàíіòíіøі âіäîìîñòі, øóêàþ÷è âіäïîâіäі íà íàéâàæ-
ëèâіøі äëÿ іñòîðії çàïèòàííÿ: ×îìó òàê ñòàëîñÿ? ßêі öå ìàëî
íàñëіäêè? ßê âïëèíóëî íà ñüîãîäåííÿ і ÿêå öå çíà÷åííÿ ìàє
äëÿ âàøîãî æèòòÿ?

Ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó âàñ âèíèêàòèìóòü ñâîї çàïèòàííÿ:
âàæëèâî, ùîá âè їõ îáãîâîðþâàëè â êëàñі, îáìіíþâàëèñÿ
äóìêàìè, òîìó áàãàòî çàâäàíü âè âèêîíóâàòèìåòå â ïàðàõ,
ãðóïàõ àáî é öіëèì êëàñîì. 

Яке значення для уроків історії мають поняття «час», «простір»,
«минуле», «сьогодення», «людина», «суспільство», «подія»? ● З яки-

 ми шкільними предметами пов’язана історія? Поясніть, у чому виявля-
ється цей зв’язок.

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Спитаймо в підручника». Погортайте 
сторінки підручника, роздивіться умовні позначення, пе-
речитайте передмову. Упродовж хвилини зберіть у ко-
шик (капелюх) запитання про те, що ви хотіли б дізнатися
на уроках історії. Тягніть по одному запитанню. Хтось із
вас нехай навмання називає сторінку підручника й ря-
док, який і міститиме відповідь на нього. Спробуйте
з’ясувати прихований сенс у «підказках» книжки.

Чи цікавим для вас виявилося знайомство з новим навчальним
предметом – історією? Що сподобалося найбільше?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● Обе-
ріть з матеріалів параграфа два історичні факти (події, імена іс-
торичних постатей) і коротко розкажіть, що довідалися про них.

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/IUBFIPr або кодом 
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих 
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

 Íàìàëþéòå åìáëåìó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà (äî-
áåðіòü ìàëþíîê-ñèìâîë, ïðèäóìàéòå ãàñëî). Ïіäãîòóé-
òåñÿ íà íàñòóïíîìó óðîöі ïðåçåíòóâàòè її â êëàñі.
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ÍÀÓÊÈ,  ÙÎ  ÂÈÂ×ÀÞÒÜ  ÌÈÍÓËÅ 1
Історія як наука 
про розвиток людства 

Роздивіться фотографії. Коли жили зображені на 
них люди? Чи знаєте ви, яким було життя в Україні 

100 років тому? Звідки про це можна довідатися? 

Ðîäèíà Øåïòèöüêèõ áіëÿ 
ìàєòêó â ñ. Ïðèëáè÷і
(íèíі Ëüâіâñüêà îáë.). 1911 ð.

 Ñåëÿíè ñåëà Êèðèëіâêà (íèíі  
×åðêàñüêà îáë.) – áàòüêіâùèíè 
Ò. Øåâ÷åíêà. 1912 ð.

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî ìèíóëîãî – ïðèêìåòíà ðèñà 
êîæíîãî íàðîäó. Ïðî ìèíóâøèíó â Óêðàїíі çàâæäè êàçàëè – 
ñâÿòà, äîáðà. І äîñі âæèâàíі â óêðàїíñüêіé ìîâі ïðèñëіâ’ÿ: Íå 

§  2
Чому історія 

кожної людини 

є частиною історії 

її рідної землі?

  

Ðîçä іë 1

 Яку науку нази-
вають історією?
 Чому історію
вивчати цікаво?

Як наука істо-
рія допомагає 
прогнозувати 
майбутнє?
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çà íàñ ñòàëî, íå çà íàñ і ïåðåñòàíå; Íå ñèëîþ ðîáè, à ðîçó-
ìîì, íå ñåðöåì, à çâè÷àєì. Çà äàâíіõ ÷àñіâ ïàì’ÿòü ïðî ìè-
íóëå çáåðіãàëàñÿ â ïåðåêàçàõ òà ëåãåíäàõ. Çãîäîì, ç ïîÿâîþ

ïèñåìíîñòі, ïðî ïîäії äíÿ â÷îðàøíüî ãî
îïîâіäàëè ëіòîïèñè. Ñàìå ç íàé  äàâ-
íіøèõ ëіòîïèñіâ äîâіäóєìîñÿ ïðî âè-
íèêíåííÿ ìіñòà Êèєâà, ïðî ïåðøèõ
êèїâñüêèõ âîëîäàðіâ. Çàêàðáîâóþ÷è

äëÿ íàùàäêіâ ïîäії ìèíóëîãî, òâîðöі ëіòîïèñіâ ïðàãíóëè âîä-
íî÷àñ çðîçóìіòè їõ, ç’ÿñóâàòè, ÷èì âîíè ñïðè÷èíåíі, ÿêі ìàëè
íàñëіäêè. Òàê ïîñòóïîâî íàêîïè÷óâàëèñÿ іñòîðè÷íі çíàííÿ. 

Îòæå, іñòîðіÿ – öå íàóêà ïðî ìèíóëå ëþäñòâà. Âîíà âè-
â÷àє æèòòÿ òà äіÿëüíіñòü ëþäèíè, äîñëіäæóє âñіëÿêі âåëèêі
é ìàëі ïîäії âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ äî äíÿ â÷îðàøíüîãî,
âñòàíîâëþє, ÿê і ÷îìó ëþäñüêå æèòòÿ çìіíþâàëîñÿ òà âäî-
ñêîíàëþâàëîñÿ, ñòàâøè òàêèì, ÿê òåïåð. Ñëîâî «іñòîðіÿ» –
ãðåöüêå ç ïîõîäæåííÿ. Ó ïåðåêëàäі âîíî îçíà÷àє ðîçïîâіäü
ïðî ìèíóëі ïîäії, äîñëіäæåííÿ ìèíóëîãî. Âëàñíå, íàóêà іñ-
òîðіÿ çàðîäèëàñÿ â Äàâíіé Ãðåöії. Ïåðøèì іñòîðèêîì óâàæà-
þòü äàâíüîãðåöüêîãî â÷åíîãî Ãåðîäîòà, ÿêèé æèâ äâі ç ïî-
ëîâèíîþ òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó.

Ñó÷àñíà іñòîðè÷íà íàóêà ñôîðìóâàëàñÿ â ÕІÕ ñò. Íàéâі-
äîìіøèìè ñåðåä ïåðøèõ ïðîôåñіéíèõ іñòîðèêіâ â Óêðàїíі
áóëè ïðîôåñîðè Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó Ìèêîëà Êîñòîìà-
ðîâ і Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷, Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé, àâòîð
áàãàòîòîìíîї «Іñòîðії Óêðàїíè-Ðóñè». Іñòîðèêîì çà ôàõîì áóâ
âіäîìèé ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ Ìèõàéëî Äðàãîìàíîâ, äÿäüêî Ëåñі
Óêðàїíêè. Ïåðøîþ æіíêîþ – àâòîðêîþ ïîïóëÿðíîї êíèæêè
ç іñòîðії Óêðàїíè – áóëà Îëåêñàíäðà Єôèìåíêî, ÿêіé Õàðêіâ-
ñüêèé óíіâåðñèòåò 1910 ð. ïðèñóäèâ ñòóïіíü äîêòîðà іñòîðії.

Яку науку називають історією? ● Чому давньогрецького вченого
Геродота називають «батьком історії»? ● У яких інших значеннях

уживають слово «історія»?   ●   Розіграйте діалоги, у яких слово 
«історія» означає «пригода (випадок)», «розповідь», «минуле», «пере-
біг (хроніка)».

Яке з поданих висловлювань про історію вважаєте найбільш су го-
лосним своїм думкам? У яких значеннях вжите в них слово «істо-
рія»?

Іñòîðіÿ – öå îïîâіäü êðàїíè ïðî ñåáå (Îêñàíà Çàáóæêî,
ñó÷àñíà óêðàїíñüêà ïèñüìåííèöÿ).

Літописи – записи
найважливіших подій 
з року в рік, «з літа 
в літо», як тоді казали.
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РОЗДІЛ  1
Êîæíà іñòîðіÿ æèâå, ïîêè є òі, õòî õî÷å її ñëóõàòè. Іñòî-

ðії, ÿêі ïîäîáàþòüñÿ íàì íàéáіëüøå, æèâóòü ó íàñ âі÷íî… 
(Äæîàí Êåòëіí Ðîëіíґ, ñó÷àñíà áðèòàíñüêà ïèñüìåííèöÿ).

Роздивіться фотографію. Які відчуття викли-
кає у вас ця світлина? Доберіть кілька прик-

метників, що характеризують зображе ну родину. Як ви гадаєте, чи 
вплинула родина на формування світогляду та характеру видатної 
української поетеси Лесі Українки (Лариси Пет рівні Косач). Як саме? 

Ðîäèíà Êîñà÷іâ-Äðàãîìàíîâèõ. 1890-òі ðîêè

Ëіâîðó÷ ñèäÿòü äіòè Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà – ñèí Ñâіòîçàð і 
íàéñòàðøà äîíüêà Ëіäіÿ (ó òåìíіé ñóêíі). Ó öåíòðі: Îëåêñàíäðà 
Äðàãî ìàíîâà – äðóæè íà áðàòà Îëåêñàíäðà – ç äîíüêîþ Îêñàíîþ. 
Ïðàâîðó÷ ñêðàþ – ñåñòðà, Îëåíà Ï÷іëêà, ó äіâîöòâі Îëüãà Äðàãî-
ìàíîâà, ó çàìіææі Êîñà÷. Ñòîÿòü, çëіâà íàïðàâî: її äîíüêè Îêñàíà 
é Іçèäîðà Êîñà÷ – ñåñòðè Ëåñі Óêðàїíêè – òà їõíÿ äâîþðіäíà ñå-
ñòðà Àðіàäíà (çà Îëåíîþ Ï÷іë  êîþ) – ìîëîäøà äîíüêà Ìèõàéëà 
Äðàãîìàíîâà.

Об’єднайтеся в три групи та виконайте проєктне завдання на 
основі родинних фотографій.

Група 1
Фотографії ваших 
дідусів та бабусь 
у дитячі роки

Група 2
Фотографії ваших 

батьків у дитячі роки

Група 3
Ваші фотографії 
в дошкільному віці 
та початковій школі
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Розглянувши фотографії учасників та учасниць своєї групи, складіть
розповідь за планом:
1. Якими були школа чи садочок у часи, зображені на фотографіях?
2. Як тоді діти проводили дозвілля? 3. У які ігри бавилися? 4. Яким було
шкільне приладдя та іграшки? 5. Свідками яких подій з історії України
були зображені на фотографіях люди?
У загальному колі поміркуйте, чи має підстави твердження, що історія
народу – це історія наших родин. Чи є родини, які живуть «поза істо-
рією»? Чому?

ЧИТАЙЛИКАМ

ПІЗНАЙКАМ

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Іñòîðіÿ ÿê íàóêà ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ íå ëèøå äëÿ ëþ-
äåé, ÿêі îáèðàþòü її ñâîєþ ïðîôåñієþ. Âîíà ñïðèÿє ðîçâèòêó
іñòîðè÷íîãî ìèñëåííÿ, òîáòî ìèñëåííÿ â ÷àñі. Ìіðêóþ÷è òàê,
ëþäèíà ïîâåðòàєòüñÿ äî ñâîїõ ìèíóëèõ ó÷èíêіâ, çäàòíà çíà-
õîäèòè â íèõ ïîÿñíåííÿ òîìó, ùî âіäáóâàєòüñÿ íèíі, ïëàíó-

âàòè ìàéáóòíє, àáè äîñÿãòè áàæàíîãî.
Çíàííÿ òà âìіííÿ, ÿêі ëþäèíà çäîáó ëà
âïðîäîâæ æèòòÿ, íàçèâàþòü äîñâіäîì. 
Òîæ іñòîðіÿ äîïîìàãàє óñâіäîìèòè äî-
ñâіä – і ñâіé âëàñíèé, і äîñâіä іíøèõ

ëþäåé, ÿêі æèâóòü äîâêîëà íàñ, і äîñâіä ïîïåðåäíіõ ïîêî-
ëіíü. Ùî áàãàòøèé â ëþäèíè äîñâіä, òî áіëüøèé âèáіð âîíà
ìàє äëÿ â÷èíêіâ ó òіé àáî òіé ñèòóàöії. 

Ñïèðàþ÷èñü íà äîñâіä, ëþäè çäàòíі ïðîãíîçóâàòè ìàé-
áóòíє. ×è çíàєòå âè, ùî ñüîãîäíі ðîçâèâàєòüñÿ îêðåìà íàóêà,
ó ÿêіé íàãðîìàäæåíî ïðîãíîçè é ïåðåäáà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî?
Íàçèâàþòü öþ íàóêó ôóòóðîëîãієþ. Öіêàâèé íàïðÿì ôóòó-

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/nYo4tJs або 
кодом, прочитайте оповідання. Поділіться в загальному 
колі враженнями про цікаві історичні факти, пов’язані з 
жит тям і діяльністю видатного українського історика 
Михай  ла Грушевського та його дочки Катерини.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/FYpq7wI або ко-I
дом, перегляньте відео, зняте до урочистого святк ування 
30-ої річниці незалежності нашої держави. Про які часи з 
минулого України хотіли б дізнатися більше? Про які події
та історичні постаті вам доводилося чути? Звідки ми дізна-
ємося про історію рідної землі?

Досвід – сукупність
знань, уміння, які 
здобуваються в житті.



15

РОЗДІЛ  1
ðîëîãі÷íèõ äîñëіäæåíü – ïðîôåñії ìàéáóòíüîãî. Çâàæèâøè íà 
ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé, äîñëіäíèêè çàñòåðіãàþòü, ùî 
âæå â áëèçüêîìó ìàéáóòíüîìó ëþäè çìіíþâàòèìóòü ïðîôå-
ñіþ êîæíі ï’ÿòü ðîêіâ, à öå îçíà÷àє, ùî âîíè ïîòðåáóâàòè-
ìóòü íîâèõ çíàíü òà óìіíü. Ïîòðåáà ïîñòіéíî íàâ÷àòèñÿ – 
ïðèêìåòà ÷àñó, ó ÿêèé âèïàëî æèòè âàì. 

Чому корисно вивчати історію? ● Що називають історичним мис-
ленням? ● Як ви розумієте вислів «уроки історії»? ● Розпитайте 

в батьків або інших дорослих про те, які уроки з власного минулого 
вони пам’ятають. ● За якою ознакою науки історія та футурологія є про-
тилежними, а за якою – пов’язані одна з одною?

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Що? Де? Коли?». Для цього за матеріала-
 ми параграфа доберіть по одному поняттю та прізвищу, 
які запишіть на картках. Картки складіть у кошик або 
капелюх. За допомогою лічилки оберіть того, хто тягтиме 
картку з капелюха і відповідатиме на три запитання: 1. Що 
означає це слово? (Хто ця людина?) 2. Де з’я вилося? 
(Де випало жити?) 3. Коли з’явилося? (Коли випало 
жити?). Змінюйте гравця в кожному колі гри або тоді, 
коли попередній гравець припустився помилки.

Про які значення слова «історія» йшлося на уроці? Що з матеріа-
лів уроку видалося найцікавішим? Про що хотіли б дізнатися до-
кладніше?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● Пояс-
ніть, як ви розумієте вислови колесо історії; увійти в історію; влип-
нути в історію; вписати в історію золотими літерами. Складіть з 

поданими словосполученнями речення.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/IUBFCoM або кодом
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Âåëèêèé óêðàїíñüêèé ïîåò Òàðàñ Øåâ÷åíêî çàïèñàâ ó 
ùîäåííèêó: «Іñòîðіÿ ìîãî æèòòÿ є ÷àñòèíîþ іñòîðії ìîєї 
Áàòüêіâùèíè». Îáìіðêóéòå, ÷è є ïіäñòàâè ââàæàòè öå 

òâåðäæåííÿ ñëóøíèì äëÿ êîæíîї ëþäèíè. Ìіðêóâàííÿìè 
ïîäіëіòüñÿ â íåâåëèêîìó òâîðі-ðîçäóìі (åñå) «Іñòîðіÿ Áàòüêіâ-
ùèíè – ìîÿ іñòîðіÿ».
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Джерела історичної 
інформації

 Роздивіться фотографії. Опишіть за світлинами, у 
яких умовах жили зображені на них діти. Що на фо-
тографіях указує на час їх створення? У чому цінність 

цих фотографій для історика? Поділіться припущеннями, як історики до-
відуються про життя людей за часів, коли не було фотографій.

 Äіòè âèáèâàþòü ñîíÿõè 
â êîëãîñïі. Äîíå÷÷èíà. 1934 ð.

 Äіòè çáèðàþòü ó ïîëі êîëîñêè. Äîíå÷÷èíà. 1934 ð.

 Ìîëîäі ãіðíèêè 
ç іíñòðóêòîðàìè âèõîäÿòü 
іç âèáîþ. Äîíå÷÷èíà. 1933 ð.

§  3
Що називають
історичними дже -
релами?
На які різновиди їх 
поділяють?

На підставі 
яких джерел 
досліджують 
сучасне життя?

Чому правдиву 

картину життя 

в минулому не 

можна відтворити 

на підставі одного 

джерела?
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РОЗДІЛ  1
Виконайте завдання до тексту.

Ïðî ïîäії ìèíóëîãî ñâіä÷àòü ðіçíîìàíіòíі âèðîáè ëþä-
ñüêèõ ðóê, ñêàçàíå ÷è íàïèñàíå ñëîâî. Òàêі äæåðåëà іíôîð-
ìàöії íàçèâàþòü іñòîðè÷íèìè äæåðåëàìè. Іñòîðè÷íі äæå-
ðåëà – ñâіäêè ìèíóëîãî, çà ÿêèìè â÷åíі ç’ÿñîâóþòü, ÿê æèëè 
ëþäè â ïîïåðåäíі ÷àñè. Ñåðåä іñòîðè÷íèõ äæåðåë âèðіçíÿþòü 
ðå÷îâі, ïèñåìíі, çîáðàæàëüíі òà óñíі. 

Äî ðå÷îâèõ äæåðåë íàëåæàòü äàâíі ìîíåòè, ãîñïîäàð÷å 
çíàðÿääÿ, çà ëèø êè õàòíüîãî íà÷èííÿ, çàëèøêè ïîñóäó, îäÿã, 
ïðèêðàñè òîùî. Õî÷ ÿêèìè öіííèìè 
âîíè є äëÿ іñòîðії, ïðîòå âіäòâîðåííÿ 
ìèíóëîãî òіëüêè çà íèìè íå áóëî á 
ïîâíèì, áî âіê ðå÷îâèõ ïàì’ÿòîê 
íåòðèâàëèé. Òîìó іñòîðèêè ïîñëóãî-
âóþòüñÿ ùå é ñëîâåñíèìè äæåðåëàìè – 
ïèñåìíèìè é óñíèìè. Çàâäÿêè â÷åíèì 
ïî÷èíàþòü «ïðîìîâëÿòè» íàïèñè íà êàìå  íÿõ, êіñò êàõ, 
ìåòàëі, ñòàþòü çðîçóìіëèìè äàâíі êíèãè (ðîçïîâіäі ïðî 
æèòòÿ â äàâíіõ äåðæàâàõ, õðîíіêè, ëіòîïèñè, ïîäîðîæíі íî-
òàòêè òîùî), ðіçíîìàíіòíі äîêóìåíòè, ëèñòè, ùîäåííèêè, 
ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ïèñåìíі äæåðåëà іñòîðії.

Ïîäàíі íà ïî÷àòêó óðîêó іëþñòðàöії – öå ôîòîãðàôії. 
Іñòîðèêè íàçèâàþòü їõ ôîòîäîêóìåíòàìè, áî âîíè є âàæëè-
âèìè äæåðåëàìè çíàíü ïðî ìèíóëі ÷àñè.

Â іñòîðії êîæíîãî íàðîäó áóëà äîïèñåìíà äîáà, êîëè âñі 
çíàííÿ ïåðåäàâàëèñÿ ç óñò â óñòà. Îòæå, äàâíі ëåãåíäè, ìіôè, 
ïåðåêàçè, êàçêè òà îáðÿäîâі ïіñíі – òî íå ëèøå âèòâіð íàðîä-
íîї ôàíòàçії, à é ñêàðáíèöÿ äîñâіäó ïîïåðåäíіõ ïîêîëіíü і 
òîìó – áåçöіííå äæåðåëî äëÿ іñòîðèêà.

Íàóêîâó äèñöèïëіíó, ÿêà âèâ÷àє іñòîðè÷íі äæåðåëà, íà-
çèâàþòü äæåðåëîçíàâñòâîì. Îñêіëüêè іñòîðè÷íі äæåðåëà 
îá’єäíóþòü äóæå ðіçíі ç ïîãëÿäó ïîõîäæåííÿ ìàòåðіàëè, їõ 
êëàñèôіêóþòü çà ðіçíèìè îçíàêàìè. Ñåðåä іñòîðè÷íèõ äæå-
ðåë âèîêðåìëþþòü ìàòåðіàëüíі (ðå÷îâі, ïèñåìíі òà çîáðàæàëü-
íі ïàì’ÿòêè) òà íåìàòåðіàëüíі (óñíîïîåòè÷íі òâîðè, àóäіî-
ìàòåðіàëè òîùî).

Іñòîðè÷íі ïàì’ÿòêè є ïåðâèííèì äæåðåëîì іíôîðìàöії 
äëÿ íàóêîâöіâ, ñàìå òîìó їõ íàçèâàþòü ïåðâèííèìè äæåðå-
ëàìè (àáî ïåðøîäæåðåëàìè). Íàïðèêëàä, ïåðâèííèì äæåðå-
ëîì ùîäî іñòîðії äåðæàâè ç öåíòðîì ó Êèєâі є ëіòîïèñè. Âòî-
ðèííå äæåðåëî іíôîðìàöії (àáî ñïåöіàëüíà ëіòåðàòóðà) – öå 

Рештки минулого, за 
яки  ми вивчають життя 
в попередні часи, на-
зивають історичними 
джерелами, або істо -
ричними пам’ят ками.
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ïðàöі äîñëіäíèêіâ, ÿêі âèâ÷àëè ëіòîïèñíі òåêñòè, êîìåíòó-
âàëè é ïîÿñíþâàëè їõ. Ïіäðó÷íèêè, äîâіäêîâі âèäàííÿ – öå
òåæ âòîðèííі äæåðåëà іíôîðìàöії.

Сформулюйте за текстом шість запитань, поставте їх одноклас-
ни кам та однокласницям за сусідньою партою та вислухайте 

відповіді. 

Визначте, до якого різновиду історичних джерел належать зобра-
 жені пам’ятки. У чому цінність для істориків кожного різновиду 

джерел? Чи потрібно перевіряти справжність джерела? Як це зробити?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням або 
кодом, . Поділіться з одно-
клас никами та однокласницями враженнями про цікаві 
історичні факти, які від  крилися історикам на підставі 
знахідок поблизу села Мізина на Чернігівщині. 

ПІЗНАЙКАМ Перей о за ос аПерейшовши за посиланням https //c tt l / Yo8A8Ihttps://cutt.ly/xYo8A8I абоабо II
кодом, прочитайте статтю про унікальну знахідку дайверів.
Що дізналися історики на підставі давніх скарбів? Чому іс-
торичні джерела часто відкривають унаслідок випадкової 
знахідки?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/SInqTac або 
кодом, прочитайте статтю та оповідання. Поділіться з одно-
клас никами та однокласницями враженнями про цікаві 
історичні факти, які від  крилися історикам на підставі 
знахідок поблизу села Мізина на Чернігівщині. Як історичні 
джерела «оживлюють» минуле?
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РОЗДІЛ  1
 Проаналізуйте таблицю. Що спільного мають 

свідчення минулого, зображені для прикладу 
в кожній групі? Наведіть свої приклади істо ричних джерел кожного 
типу. Поміркуйте, чому в таблиці не наведено відео- та аудіоматеріали, 
які теж належать до історичних джерел.  

Основні групи 
історичних джерел

Що довідуються історики 
про життя в минулому

Ðå÷îâі äæåðåëà Де мешкали, що знали і що вміли робити 
люди, які виготовили ці речі. Коли виникли 
і які межі мали давні держави, якими були 
заняття їхніх мешканців, з якими держа-
вами контактували, з ким воювали, від кого 
оборонялися, хто і коли був правителем 
тих держав тощо.

Ïèñåìíі äæåðåëà Якою мовою користувалися в тій або тій дер-
жаві за давніх часів, як оцінювали автори 
текстів своїх правителів і правителів інших 
держав, якими були відносини між різними 
прошарками насе лення в тій чи іншій дер-
жаві, якими були звичаї та традиції за різ-
них часів.

Çîáðàæàëüíі äæåðåëà Як жили люди за часів, засвідчених на кар-
тині або фотографії в певній країні: у що 
вдягалися, де мешкали, як облаштовували 
свій побут, який був їхній фізичний стан і 
добробут, якими були умови праці тощо.

Óñíі äæåðåëà Як різні народи уявляли за давніх часів 
світобудову (появу людини, явища при-
роди, на зви земель, морів, річок, гір, міст, 
заняття людей), якими були їхні звичаї та 
традиції, у що вірили тощо.
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ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Раніше – пізніше». Для цього оберіть 
двоє історичних джерел і запропонуйте в загальному колі
відповісти, яку з пам’яток створено раніше, а яку пізніше.
Грати буде цікавіше, якщо матеріалом для гри слугувати-
муть ваші короткі презентації (після того як усі охочі да-
дуть відповідь на запитання гри, ви зможете поділитися
цікавою інформацією про кожну зі знахідок).

 Що нового довідалися під час уроку? Як нова інформація по-
в’язана з тим, про що йшлося раніше? 

 Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● До-
беріть 5–7 понять, які відбивають зміст уроку. ● Сформулюйте за 
змістом уроку одне запитання, яке починається словом Чому? 
і одне запитання зі словом Навіщо?

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/SUBF6vr або кодом 
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих
його частин, які варто опрацювати ретельніше.   

 Äîñëіäíèêè ìèíóëîãî ÷àñòî ñòàþòü ãåðîÿìè ôàíòàñòè÷-
íèõ ëіòåðàòóðíèõ òà êіíåìàòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ. Ìèòöі
íàäі ëÿþòü їõ çäàòíіñòþ áà÷èòè êðіçü ìóðè àáî ÷óòè ãîìіí

ìèíóëèõ âіêіâ. Óÿâіòü, ïðî ùî ìîãëà á ðîçïîâіñòè іñòîðèêîâі
íàéäàâíіøà ïàì’ÿòêà íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå âè ìåøêàєòå
(Ñêëàäіòü ïðî öå êàçêó àáî îïîâіäàííÿ).
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РОЗДІЛ  1
Значення археології 
для дослідження минулого

Роздивіться ілюстрації та прочитайте коментарі до 
них. У чому цінність зображених пам’яток для іс-
торика? До якого різновиду історичних джерел 
вони належать?  

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ïàì’ÿòü ïðî ìèíóëå áåðåæóòü ðіçíîìàíіòíі ðå÷і. Öå é ñòà-
ðîäàâíі ñïîðóäè: ôîðòå÷íі ìóðè, çàëèøêè æèòåë ÷è óêðі-
ïëåíü, æåðòîâíèêè ÷è õðàìè. І äàâíі ìèñòåöüêі âèòâîðè: 

§  4
Чому для вивчен

ня 

давніх часів 

в історії людства 

найбільше значе
ння 

мають археологічні 

пам’ятки?

 Ìîòèêà òà çåðíîòåðêà 
ç ïîìåøêàííÿ òðèïіëüöіâ

 Äàâíіé òêàöüêèé âåðñòàò

 Çíàðÿääÿ ïðàöі òà 
ïðåäìåòè ïîáóòó ÷àñіâ 
Ðóñè-Óêðàїíè

 У чому виявля-
єть ся вміння 
аналізувати ре-
чове іс то рич  не 
джерело?

 Що називають
археологією?
 Де зберігаються 
археологічні 
па м’ят  ки?
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ïðèêðàñè, ìàëüîâàíі, âèðіçáëåíі ÷è âèëіïëåíі çîáðàæåííÿ,
êíèæêè. Äî ïàì’ÿòîê íàëåæàòü òàêîæ ñòàðîâèííі ðå÷і –
çáðîÿ, ìîíåòè, ïå÷àòêè, ïîñóä, åëåìåíòè îçäîáëåííÿ îäÿãó,
çíàðÿääÿ ïðàöі. Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî іñòîðèêè íàçèâàþòü òàêі
çàëèøêè ìèíóëîãî ðå÷îâèìè äæåðåëàìè, áî òàê ñàìî, ÿê
äæåðåëà íàïîâíþþòü ðі÷êó, ïàì’ÿòêè ñïîâíþþòü ìèíóëå,
âіäòâîðåíå äîñëіäíèêàìè, äåòàëÿìè é ïîäðîáèöÿìè.

Íàéáіëüøå òàєìíèöü ïðèõîâóþòü íàéäàâíіøі ÷àñè â іñ-
òîðії ëþäñòâà, áî âіä òієї äîáè ëèøèëîñÿ íàäòî ìàëî ñâіä-
÷åíü – âèãîòîâëåíå ç íåäîâãîâі÷íèõ ìàòåðіàëіâ äàâíî çðóéíî-
âàíå, à òå, ùî ìіöíіøå, îïèíèëîñÿ ïіä òîâñòèì øàðîì ґðóíòó.
Òà íàâіòü ÿêùî êîìóñü ïîùàñòèòü íàòðàïèòè íà ïîíіâå÷åíі

÷àñîì ðå÷і, çðîçóìіòè їõíþ öіííіñòü 
çìîæå íå êîæíà ëþäèíà. Ïîÿñíèòè, 
÷èì áóëè çíàõіäêè â ìèíóëîìó, ÿêå 
ìàëè ïðèçíà÷åííÿ, ÿê ñëóæèëè ëþ-
äÿì, äî ñíàãè ëèøå äîñëіäíèêàì, 
ÿêèõ íàçèâàþòü àðõåîëîãàìè. À íà-

óêó, ùî âèâ÷àє ìèíóëå çà ðå÷îâèìè іñòîðè÷íèìè äæåðåëàìè
íà ïіäñòàâі ðîçêîïîê, íàçèâàþòü àðõåîëîãієþ.

Àðõåîëîãè âèðîáèëè ïðàâèëà ïîøóêó òà ðîçêîïóâàííÿ
äàâíіõ ïàì’ÿòîê. Âëàñíå ðîçêîïêàì ïåðåäóє àðõåîëîãі÷íà
ðîçâіäêà. Äëÿ öüîãî óâàæíî âèâ÷àþòü ïèñåìíі äæåðåëà,
îãëÿäàþòü ìіñöå ìàéáóòíüîãî ïîøóêó. Ïîòіì çàêëàäàþòü
ïðîáíèé ðîçêîï (øóðô) – âóçüêó òðàíøåþ, ùî ìàє âèÿ-
âèòè, ÷è є â ґðóíòі öіêàâі äëÿ àðõåîëîãà ïðåäìåòè ëþä-
ñüêîї äіÿëüíîñòі. ßêùî çíàõîäÿòü áîäàé ùîñü, òî ãîòóþòü
âåëèêèé ðîçêîï.

Ïðàöþþ÷è, àðõåîëîãè íå êâàïëÿòüñÿ. Ùîá íå ïîøêî-
äèòè ïàì’ÿòîê äàâíèíè, âîíè çàñòîñîâóþòü çäåáіëüøîãî
ëåãêі ëîïàòè, íîæі, ùіòî÷êè. Âñþ ïîâåðõíþ ðîçêîïó ïîäі-
ëÿþòü íà êâàäðàòè çі ñòîðîíîþ 10 ìåòðіâ. Òàêі ñàìі êâàä-
ðàòè, òіëüêè â ñàíòèìåòðàõ, êðåñëÿòü íà ïàïåðі. Öå äàє
çìîãó òî÷íî ôіêñóâàòè é çàìàëüîâóâàòè âñі çíàõіäêè. Êðіì
òîãî, àðõåîëîãè ðåòåëüíî çàïèñóþòü ó ùîäåííèêàõ, ÿê âіä-
áóâàþòüñÿ ðîçêîïêè. Çíàéäåíі ðå÷і íàäñèëàþòü äî ëàáîðà-
òîðії. Òàì ç’ÿñîâóþòü їõíіé âіê і ïðèçíà÷åííÿ, ðåòåëüíî
îïèñóþòü äî íàéäðіáíіøèõ îçíàê. Ç îêðåìèõ äðіáíèõ øìà-
òî÷êіâ çáèðàþòü і ñêëåþþòü öіëі ïðåäìåòè. Òàê çíàõіäêàì
äàþòü íîâå æèòòÿ.

Слово археологія похо-
дить від грецьких слів:
архео – «старо давній» 
і логос – «слово», 
«учення».
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РОЗДІЛ  1
 Як називають науку, що досліджує минуле за речовими пам’ятками 

на підставі розкопок? ● Чому для пошуку та розкопування давніх 
пам’яток потрібно дотримуватися певних правил? Що ці правила 
передбачають? ● Як пов’язані історія та археологія? ● Чим, по-вашому, 
відрізняються пошуки скарбошукачів та археологів?

Роздивіться фотографії. Доберіть до кожного зображення комен-
тар із тексту. У чому полягає робота археологів? Поміркуйте, чи 

будь-хто може здійснювати археологічні розкопки.

ЧИТАЙЛИКАМ

Êóëüòóðíèé øàð – øàð ґðóíòó, ó ÿêîìó âèÿâëåíî ñëіäè 
æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè.
Àðõåîëîãі÷íà êóëüòóðà – ðå÷îâі çàëèøêè, çíàéäåíі ïіä 
÷àñ ðîçêîïîê, ùî íàëåæàòü äî îäíîãî іñòîðè÷íîãî ÷àñó é 
òієї ñàìîї òåðèòîðії, ÿêèì ïðèòàìàííі ñïіëüíі ðèñè (ïîäіá-
íіñòü ôîðì òà îçäîáëåííÿ ïîñóäó, çíàðÿäü ïðàöі, òèïó 
ïðèêðàñ, îñîáëèâîñòåé áóäіâíèöòâà æèòåë і ðèñ ïîõîâàëü-
íîãî îáðÿäó). Íàçâè àðõåîëîãі÷íèõ êóëüòóð çàçâè÷àé ïî-
õîäÿòü âіä íàçâ ìіñöåâîñòåé, äå áóëî âïåðøå âèÿâëåíî 
ïàì’ÿòêó (íàïðèêëàä, òðèïіëüñüêà êóëüòóðà – âіä ñåëà 
Òðèïіëëÿ íà Êèїâùèíі); ÷àñîì âîíè âêàçóþòü íà õàðàê-
òåðíі îçíàêè àðõåîëîãі÷íèõ çíàõіäîê (êóëüòóðà êóëÿñòèõ 
àìôîð, êóëüòóðà øíóðîâîї êåðàìіêè òîùî), îñîáëèâîñòі 
ïîõîâàíü (çðóáíà êóëüòóðà).

Як витлумачені в рубриці поняття пов’язані з правилами про-
ведення археологічних розкопок та подальшим дослідженням 

археологічних знахідок?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/fYo8WI6 або ко-6
дом, прочитайте статтю. Поділіться в загальному колі 
вражен нями про славетну археологічну знахідку. Що з про-
читаного вас зацікавило найбільше?

Й
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 Роздивіться ілюстрації. Чи знали ви, що 
землі України багаті на археологічні зна-

хідки? Поміркуйте, чому речові пам’ятки доводиться викопувати з 
глибини в кілька метрів: що давніші вони, то глибше заховані. Що 
довідалися з зображених на ілюстраціях архео логічних знахідок про 
життя мешканців? Поділіться припущеннями про те, де зберігаються 
археологічні знахідки? Чому пам’ятки давнини приваблюють туристів?

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/kTJbOVl або ко-
дом, здійсніть віртуальну екскурсію Національним історич-
ним музеєм України. Відвідайте зали, розміщені на першому 
поверсі музею, які експонують археологічні пам’ятки.

Çíàéäåíі àðõåîëîãàìè ðåøòêè ìèíóëîãî çáåðіãàþòü ó ìó-
çåÿõ. Ìóçåé (ç ãðåöüêîї ìîâè – æèòëî ìóç, òîáòî áîãèíü –
ïîêðîâèòåëüîê ìèñòåöòâ) – óñòàíîâà, äå çáåðіãàþòüñÿ
ïàì’ÿòêè ñòàðîâèíè ç ðіçíèõ ãàëóçåé êóëüòóðè, ìèñòåö-
òâà, íàóêè, òåõíіêè. Є ìóçåї іñòîðè÷íі, òåõíі÷íі, ïðè-
ðîäîçíàâ÷і, êðàєçíàâ÷і, ìèñòåöòâîçíàâ÷і òîùî. 
Îäèí ç íàéñòàðіøèõ ìóçåéíèõ çàêëàäіâ íàøîї äåðæàâè – 
Íàöіîíàëüíèé ìóçåé іñòîðії Óêðàїíè â ìіñòі Êèєâі. Ó íüîìó
çáåðіãàþòüñÿ óíіêàëüíі àðõåîëîãі÷íі, ìîíåòíі êîëåêöії, 
çðàçêè îäÿãó, ïîñóäó, õàòíüîãî íà÷èííÿ, à òàêîæ çáðîÿ, 
ñòàðîâèííі êíèæêè, іêîíè, êàðòèíè òà âèðîáè íàðîäíèõ 
ìàéñòðіâ – çàãàëîì ïîíàä 800 òèñ. åêñïîíàòіâ. Óñі âîíè 
âіäîáðàæàþòü іñòîðіþ Óêðàїíè âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ äî
ñüîãîäåííÿ.
Åêñïîíàò – ïðåäìåò, âèñòàâëåíèé äëÿ îãëÿäó â ìóçåї àáî
íà âèñòàâöі. Åêñïîçèöіÿ – ðîçìіùåííÿ åêñïîíàòіâ ó ïåâ-
íîìó ïîðÿäêó.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/kTJbOVl або ко-l
дом, здійсніть віртуальну екскурсію Національним історич-
ним музеєм України. Відвідайте зали, розміщені на першому 
поверсі музею, які експонують археологічні пам’ятки.
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РОЗДІЛ  1
ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Чиста дошка». Для цього доберіть від 12 

до 24 слів, які стосуються теми уроку, і запишіть їх на 
дошці. За допомогою лічилки оберіть пару ведучих. Вони 
пропонують будь-кому з класу пояснити якесь зі слів. 
Якщо слово пояснено правильно, ведучі витирають його. 
Коли всі слова пояснено, дошка залишиться чистою. 
Оплески від класу отримує той чи та, хто пояснить остан-
 нє слово.

Чи потрібною для себе вважаєте інформацію, яку довідалися під 
час уроку? Чому вона важлива для вивчення історії? 

Сформулюйте за змістом уроку 3–4 запитання, поставте їх у за-
гальному колі та прокоментуйте відповіді. ● Складіть словничок із 
6–7 слів та словосполучень, доречних у розповіді про археологію. 

● Сформулюйте кілька правил про те, як варто ставитися до пам’яток 
минулого.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/mUBGaUz або кодомz
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Ïåðåéøîâøè çà ïîñèëàííÿì https://cutt.ly/6Yprrox àáî 
êîäîì, ïåðåãëÿíüòå ñþæåò ïðî àðõå  î  ëîãі÷íó 
çíàõіäêó â Êàì’ÿíöі-Ïîäіëüñüêîìó. Ïîöі êàâ-

òåñÿ â áàòüêіâ àáî іíøèõ äîðîñëèõ ïðî òå, ÷è 
âèÿâëåíî àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè ó âàøîìó ðіä íî ìó 
êðàї (ñåëі, ìіñòі, îáëàñòі).

Як підготувати розповідь про археологічну пам’ятку
1. Почніть розповідь з того,  що це за пам’ятка (якщо маєте змогу,

підготуйте її зображення).
2. Розкажіть,  де і за яких обставин вона була знайдена, де зберіга-

ється.
3. Коротко повідомте про час її створення.
4. Розкажіть про те, що довідуємося на підставі пам’ятки про життя

людей, які її створили.
5. Назвіть одне-два інформаційних джерела, де можна довідатися

про пам’ятку більше деталей.
6. Висловіть своє ставлення до археологічної пам’ятки: чи подоба-

ється, чим зацікавила, про що хотіли б довідатися докладніше.
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Археологічні скарби
України

 Які найвідоміші ар-
 хеологічні па м’ят  ки 
України?
 Хто такі три-
пільці?

 Чому ар хео ло-
гіч  ні пам’ятки по-
т  ре  бують збере-
ження?

Чому археологіч
ні 

пам’ятки 
належать 

до культурної 

спадщини 
людства?

Роздивіться ілюстрації, на яких зображено кера-
мічні вироби, що належать носіям трипільської 
культури. Поділіться припущеннями, яким було 

життя трипільців: що вони знали та вміли, яким було їхнє основне за-
няття.

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Íàçâè «òðèïіëüñüêà êóëüòóðà» òà «òðèïіëüöі» óìîâíі.
Âîíè ïîõîäÿòü âіä íàçâè ñåëà Òðèïіëëÿ íà Êèїâùèíі, äå
1896 ð. àðõåîëîã Âіêåíòіé Õâîéêà çíàéøîâ ïåðøі ïàì’ÿòêè
çãàäàíîї êóëüòóðè.

Çà äàíèìè ñó÷àñíîї іñòîðè÷íîї íàóêè, òðèïіëüöі – íà-
ùàäêè îäíîãî ç äàâíіõ ïіâäåííî-ñõіäíèõ íàðîäіâ. Íà íàøі
çåìëі âîíè ïðèéøëè ç ãèðëà Äóíàþ, çãîäîì ðîçñåëèëèñÿ íà
âåëè÷åçíèõ ïðîñòîðàõ âіä Äíіñòðà äî Äíіïðà, äîñÿãøè òåðè-
òîðії ñó÷àñíîї Âîëèíі òà Ñòåïîâîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ. Âіä òðè-
ïіëüñüêèõ ÷àñіâ çàëèøèëîñÿ ÷èìàëî àðõåîëîãі÷íèõ ïàì’ÿòîê,

Чому археологіч
ні 

пам’ятки 
належать 

до культурної 

спадщини 
людства?

§  5
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РОЗДІЛ  1
ÿêі íèíі äîáðå äîñëіäæåíі. Âîíè ñâіä÷àòü ïðî âèñîêèé ðіâåíü 
ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà òðèïіëüöіâ, à òàêîæ ïðî òå, ùî áëèçüêî 
ï’ÿòè ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó їõíє æèòòÿ çàíåïàëî. ßê 
ïðèïóñêàþòü ó÷åíі, òðèïіëüöі ðîç÷èíèëèñÿ ñåðåä іíøèõ íà-
ðîäіâ: òèõ, ÿêі òàê ñàìî, ÿê і âîíè, ïðèõîäèëè çäàëåêó, і òèõ, 
ÿêі æèëè íà íàøèõ çåìëÿõ ñïîêîíâі êó. Âëàñíå, òîìó çíàííÿ 
òà âìіííÿ òðèïіëüöіâ íå çíèêëè áåç ñëіäó, à áóëè çáåðåæåíі é 
÷åðåç áàãàòî ñòîëіòü óñïàäêîâàíі óêðàїíöÿìè.

 Кого називають «трипільцями»? Звідки походить ця назва? ● Кому 
завдячуємо відкриттям трипільської культури? ● Коли жили три-

пільці? Що про них відомо?

 Роздивіться ілюстрації. Порівняйте візерун-
 ки на трипільському посуді та українських 

писанках. Поділіться при пущеннями, про що свідчить подібність візе-
рунків на зображених предметах.

ПІЗНАЙКАМ

Оберіть одну з трипільських пам’яток, зображених на ілюстраціях 
у матеріалах уроку і складіть про неї коротку розповідь за пла-

ном: 1) що це за предмет? 2) коли приблизно його було створено? 3) яке 
його призначення? 4) які висновки можна зробити про побут і заняття 
людей, які його виготовили? 

ЧИТАЙЛИКАМ

ПППІІІЗЗЗНННАААЙЙЙКККАААМММ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/NYprFS5 або ко-5
дом, перегляньте сюжет про трипільську спадщину в Укра-
їні. Що довідалися про трипільські житла?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/2Yo87Dr або ко-r
дом, прочитайте оповідання. Поділіться в загальному колі
враженнями про видатного археолога Вікентія Хвойку та
про його відкриття.
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 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Íà çåìëÿõ Óêðàїíè â ìèíóëі ÷àñè æèëè ðіçíі íàðîäè.
Îäèí ç íèõ – ñêіôè. Âîíè ïðèéøëè íà íàøі çåìëі áіëüøå
äâîõ ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó é îñåëèëèñÿ íà êіëüêà
ñòîëіòü ó Ïіâíі÷íîìó Ïðè÷îðíîìîð’ї. Ìàëè ñâîþ äåðæàâó,
âëàäó ÿêîї çà ÷àñіâ ðîçêâіòó ïîøèðèëè íà Ïîäíіïðîâ’ÿ. Ïðî
áàãàòñòâà ñêіôñüêèõ âîëîäàðіâ ñâіä÷àòü àðõåîëîãі÷íі ïà ì’ÿò-
 êè. Ó êóðãàíі Òîâñòà Ìîãèëà íà Äíіïðîïåòðîâùèíі 21 ÷åðâíÿ
1971 ð. áóëî çíàéäåíî çîëîòó ïðèêðàñó-ïåêòîðàëü. Çíàõіäêà
óñëàâèëà іì’ÿ óêðàїíñüêîãî àðõåîëîãà Áîðèñà Ìîçîëåâñüêîãî.

Ñëîâî «ïåêòîðàëü», ùî îçíà÷àє 
«íàãðóäíèé», ïðèéøëî ç ëàòèíè.
Ïðîòå íå êîæíó íàãðóäíó ïðèêðàñó
íàçèâàþòü ïåêòîðàëëþ, à ëèøå òó,
ÿêó íîñèëè âîëîäàðі äàâíіõ êðàїí.
Ñêіôñüêà ïåêòîðàëü, ÿê óâàæàþòü
äîñëіäíèêè, íàëåæàëà öàðåâі. Ãіä-
íèì öàðÿ є é êîøòîâíèé ìàòåðіàë, ç
ÿêîãî âèãîòîâëåíî öþ ïðèêðàñó, –
çîëîòî âèñîêîї ïðîáè ìàñîþ 1150 ã, à
òàêîæ її ìèñòåöüêà äîñêîíàëіñòü. Âè-
òâіð ìàéñòðà-çîëîòàðÿ – íіáè æèâà

ìèòü ðàäіñíîãî é âîäíî÷àñ æîðñòîêîãî ñòåïîâîãî æèòòÿ. Êàð-
òèíêà ðàäіñíîãî ïðîáóäæåííÿ ïðèðîäè – ñåðåäíіé ÿðóñ ïåê-
òîðàëі. À âåðõíÿ é íèæíÿ її ÷àñòèíè – äâà ñâіòè, ùî ñïіâіñ-
íóþòü ó ñòåïó. Ãîðіøíіé – ñâіò ëþäåé, à íèæíіé – ñâіò òâàðèí.
Ó âåðõíüîìó ÿðóñі çîáðàæåíî â öåíòðі äâîõ ÷îëîâіêіâ, ÿêі
ëàòàþòü êîæóøèíó. Íàâêîëî íèõ – âåðâå÷êà ñâіéñüêèõ òâà-
ðèí іç ïðèïëîäîì – ñèìâîë äîáðîáóòó é äîñòàòêó. Íèæíіé
ÿðóñ âòіëþє îäâі÷íó áîðîòüáó çà æèòòÿ ìіæ òâàðèíàìè: êî-
íåé äîëàþòü êðîâîæåðíі ãðèôîíè, ëåâ і ëåîïàðä øìàòóþòü
äèêîãî êàáàíà òà îëåíÿ, ïñè æåíóòüñÿ çà çàéöåì.

Про яку археологічну пам’ятку йдеться в тексті? ● Хто такі скіфи і
коли вони жили на землях України? ● У чому цінність скіфської

пекторалі? ● Перейшовши за кодом або посиланням
https://cutt.ly/JIrqEwP, перегляньте відео із зображенням 
пекторалі, порівняйте його з описом у тексті. Який фраг-
мент пекторалі вам найбільше подобається? Що особливо 
вразило?

 Ñêіôñüêà ïåêòîðàëü
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РОЗДІЛ  1
На підставі відео та тексту підручника складіть розповідь про 
скіфську пектораль або створіть мальовану історію (комікс) про 

знахідку століття.

 Роздивіться ілюстрації та прочитайте комен-
тарі до них. Чи доводилося вам чути про 

зображені археологічні пам’ятки? Що про них знаєте? Чому їх поцінову-
ють як культурні надбання людства?

 Áþñò äàâíüî єãèïåòñüêîї öàðèöі
Íіôåðòіòі. Áëèçüêî 3350 ðîêіâ òîìó

 Äàâíüîãðåöüêà âàçà «Ïðèëіò ïåðøîї 
ëàñòіâêè». Áëèçüêî 2500 ðîêіâ òîìó

 Ïîñìåðòíà ìàñêà äàâíüî-
єãèïåòñüêîãî ôàðàîíà 
Òóòàíõàìîíà. Áëèçüêî 
3345 ðîêіâ òîìó

 Чому археологічні пам’ятки, знайдені на тій самій території, мо-
жуть належати різним народам та бути створені в різний час?

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Історична вікторина». Для цього за ма-
теріалами параграфа сформулюйте запитання, що почи-
наються словами «Що?», «Де?», «Коли?», «Хто?», «Як?», 
«Звідки?», «Куди?» тощо, запишіть їх на смужках паперу 
і зберіть у кошик або капелюх. Змагайтеся командами, 
витягаючи по черзі запитання..

 Скориставшись уявним мікрофоном, доповніть твердження: Рані-
 ше я не знав / не знала, що…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● Об’єд-
найте подані в кожному рядку слова в речення:
1) Вікентій Хвойка, перша знахідка, трипільська культура;
2) трипільці, від Дністра до Дніпра, 7–5 тис. років тому;

3) археологічні пам’ятки, речові джерела історії, належати.
4) скіфи, дві з половиною тисяч років тому, Північне Причорномор’я, 
кілька століть.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/dUBGSDX або кодом X
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Ñêîðèñòàâøèñü ïàì’ÿòêîþ íà ñ. 25 ïіäðó÷íèêà, ïіäãî-
òóéòå ðîçïîâіäü ïðî îäíó çі ñëàâåòíèõ àðõåîëîãі÷íèõ 
çíàõіäîê, ïðî ÿêó äîâîäèëîñÿ ÷óòè ÷è ÷èòàòè. 
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Спеціальні 
історичні дисципліни

Які науки допома-
гають у досліджен ні 
минулого? 
Що саме вони до-
сліджують?

 У чому цінність 
гербів та монет 
для істориків? Чому, вивчаючи

 

минуле, історики 

спираються 

на дослідження 

багатьох наук?

Роздивіться фотографії. Який елемент зображення
їх об’єднує? Яка з фотографій свідчить про давність
зображеного знака?

 1992 ð. Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíîї Ðàäè 
Óêðàїíè òðèçóá çàòâåðäæåíèé ÿê ìàëèé 
ãåðá Óêðàїíè. Éîãî ðîçìіùóþòü íà ïå÷àòêàõ 

ð ð ó ðó

îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, ãðîøîâèõ 
òà ïîøòîâèõ çíàêàõ, øòàìïàõ

 Íàéáіëüøå çîáðàæåííÿ òðèçóáà,
âèñіÿíå â ñ. Âåëèêà Îëåêñàíäðіâêà 
Áîðèñïіëüñüêîãî ðàéîíó Êèїâñüêîї 
îáëàñòі. Ïëîùà ïîëÿ ç ãåðáîì 
ñòàíîâèòü 60 òèñ. ì êâ.

 Çîáðàæåííÿ òðèçóáà
íà öåãëèíі Äåñÿòèííîї 
öåðêâè â Êèєâі. Êіíåöü
Õ ñò.

§  6
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РОЗДІЛ  1
ПІЗНАЙКАМ Чи вмієте ви малювати тризуб? Як це зробити, підкаже 

відео за посиланням https://cutt.ly/GYpyTjI або кодом.I

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Íà ñòîðіíêàõ ðóêîïèñíèõ і äðóêîâàíèõ êíèã, ìîíåòàõ, 
ïðàïîðàõ, ïîáóòîâèõ ðå÷àõ, çáðîї, áóäіâëÿõ, ó òâîðàõ ìèñòå-
öòâà íåðіäêî òðàïëÿþòüñÿ ñâîєðіäíі ñõåìàòè÷íі çîáðàæåííÿ. 
Âîíè ìîæóòü áóòè íàìàëüîâàíі, âèøèòі, âèðіçüáëåíі, âèêàð-
áóâàíі òîùî. ×àñîì òàêі çîáðàæåííÿ õèìåðíі é ñêëàäíі: ëåâè, 
ùî ñïèðàþòüñÿ íà ìіñüêі ìóðè, ÷îðíі, áіëі àáî æîâòі îðëè ç 
ðîçïðîñòàíèìè êðèëàìè é ãîñòðèìè 
ïàçóðàìè, äðàêîíè òà çìії, øàáëі é 
ñïèñè, ëіëії é òðîÿíè, êëþ÷і òà áðàìè, 
ëіíії òà õðåñòè… À ÷àñîì – äóæå ïðî-
ñòі, íàïðèêëàä, çâè÷àéíі áàãàòîêóò-
íèêè. Òàêі çîáðàæåííÿ íàçèâàþòü 
ãåðáàìè, à íàóêó, ùî їõ âèâ÷àє, – ãå-
ðàëüäèêîþ. Óïðîäîâæ ñòîëіòü ñêëàäà-
ëèñÿ çàêîíè, çà ÿêèìè ñòâîðþâàëè 
ãåðáè. Ïðèìіðîì, îáîâ’ÿç êîâèì åëåìåíòîì ãåðáà, ùî çóìîâ-
ëþє éîãî ôîðìó, є ùèò. Çà ôîðìîþ ùèòà âèçíà÷àþòü ìіñöå 
ñòâîðåííÿ ãåðáà, éîãî âіê. Ó ãåðàëüäèöі çàñòîñîâóþòü îáìå-
æåíó êіëüêіñòü êîëüîðіâ: ÷åðâîíèé, ñèíіé, çåëåíèé, ÷îðíèé, 
ÿêі â ðіçíі ÷àñè ìàëè ðіçíå ñèìâîëі÷íå çíà÷åííÿ.

×èìàëî ñó÷àñíèõ ãåðáіâ ìіñò і äåðæàâ äіéøëè äî íàñ іç 
ãëèáîêîї äàâíèíè. Ïîíàä òèñÿ÷îëіòíþ іñòîðіþ ìàє ãåðá Óêðà-
їíè – òðèçóá. Ùî ñàìå çîáðàæóâàâ òðèçóá, òî÷íî íåâіäîìî 
(іñíóє áіëüøå ñîðîêà âåðñіé éîãî òëóìà÷åííÿ). Ó íüîìó âáà÷à-
þòü ïîäîáó ñîêîëà, ÿêîðÿ, ëóêà і ñòðіë, øîëîìà, ñîêèðè àáî 
æ ðèáàëüñüêîãî çíàðÿääÿ, âåðõіâêó õëіáíîãî êîëîñà – íàé-
áіëüøîãî áàãàòñòâà íàøèõ ïðåäêіâ-õëіáîðîáіâ, à òàêîæ ñèì-
âîë òðüîõ ïðèðîäíèõ ñòèõіé – ïîâіòðÿ, âîäè òà çåìëі. Ïðîòå 
âñі äîñëіäíèêè òðèçóáà ñõîäÿòüñÿ íà òîìó, ùî âіí ìàє äàâíє 
ïîõîäæåííÿ.

Ñòâîðåííÿ ãåðáіâ ïîòðåáóє íåàáèÿêîãî ìèñòåöüêîãî õèñòó 
і ñïåöіàëüíèõ çíàíü. Òîìó äî öієї ñïðàâè íåðіäêî ñïіëüíі çó-
ñèëëÿ äîêëàäàþòü іñòîðèêè і õóäîæíèêè. Òàê, ïðèìіðîì, íà 

Герб (від німецького 
спадщина) – симво-
лічний знак держави, 
міста, роду або ок-
ремої особи тощо,
зображений на прапо-
рах, монетах, печатках,
документах.
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ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ç’ÿâèâñÿ àëüáîì «Óêðàїíñüêèé ãåðáîâíèê», äå
áóëî çîáðàæåíî ãåðáè óêðàїíñüêèõ ðîäèí. Êðіì ó÷åíèõ-іñòî-
ðèêіâ, ó éîãî ñòâîðåííі áðàâ ó÷àñòü і óêðàїíñüêèé õóäîæíèê
Ãåîðãіé Íàðáóò.

 Про яку науку йдеться в тексті? ● Що саме дослідники минулого 
довідуються за гербами? ● Що потрібно знати, аби створити герб?

ЧИТАЙЛИКАМ

 Роздивіться зображення гербів українських міст. Поділіться при-
пущеннями про те, що вони символізують. ● Чи має герб ваша 

школа (клас)? Якщо ні, то запропонуйте ідеї, яким би він міг бути.

Ãåðá Õàðêîâà Ãåðá Êàì’ÿíöÿ-
Ïîäіëüñüêîãî

Ãåðá Êîçåëüöÿ Ãåðá Ëüâîâà

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ùåäðèì äæåðåëîì ó âèâ÷åííі ìèíóëîãî є ìîíåòè. Íà íèõ
÷àñòî çîáðàæóâàëè ïîðòðåòè âîëîäàðіâ ðіçíèõ åïîõ, ñöåíè
ñâÿò, ìіíіàòþðíі çàìàëüîâêè ñòàðîäàâíüîãî ïîáóòó, іëþñòðà-
öії äî ëåãåíä і ìіôіâ. Çîáðàæåííÿ é íàïèñè íà ìîíåòàõ äàþòü
çìîãó âñòàíîâëþâàòè äàòè òèõ àáî òèõ ïîäіé, äіçíàâàòèñÿ
ïðî òå, ÿêèìè áóëè òåðèòîðії äàâíіõ äåðæàâ, õòî áóâ їõíіì
âîëîäàðåì, õòî ç êèì òîðãóâàâ, ÿêèé îäÿã íîñèëè ëþäè çà
äàâíèíè. Êðіì òîãî, ñòàðîäàâíі ìîíåòè – öå âèøóêàíі é ðіä-
êіñíі âèòâîðè ìèñòåöòâà.

Äîñëіäæóє ìîíåòè íóìіçìàòèêà. Íàé÷àñòіøå äàâíі ìî-
íåòè ïîòðàïëÿþòü äî ðóê àðõåîëîãіâ âіä íóìіçìàòіâ àáî ç
ìîíåòíèõ ñêàðáіâ. Ñêàðáîì óâàæàþòü áóäü-ÿêó êіëüêіñòü ìî-

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/bYo8vsm або 
кодом, прочитайте оповідання. Поділіться в загальному 
колі інформацією про роботу Георгія Нарбута над гербом 
Української Держави.

оЙ
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РОЗДІЛ  1
íåò – âіä êіëüêîõ ïðèìіðíèêіâ äî 
äåñÿòêіâ òèñÿ÷. Ïðîòå äëÿ іñòîðèêà 
íåîöіíåííèì äæåðåëîì є êîæíà ìî-
íåòà, ÿêó ïîùàñòèëî «ïðî÷èòàòè» – 
ðîçøèôðóâàòè é âèòëóìà÷èòè.

Êàðáóâàííÿ ìîíåò іç äàâíіõ-äà-
âåí áóëî îçíàêîþ ìîãóòíîñòі äåð-
æàâè і ïðîâàäèëîñÿ çà ïåâíèìè 
ïðàâèëàìè. Øìàòî÷îê çîëîòà àáî 
ñðіáëà êëàëè íà êîâàäëî òà áèëè ìîëîòêîì ç ðåëüєôíèì ìà-
ëþíêîì àáî íàïèñîì íà íüîìó. Ìîíåòè âèõîäèëè âñі ðіçíі, 
÷àñòî-ãóñòî ç íåðіâíèìè êðàÿìè. Àäæå óäàðè áóëè ðіçíîї 
ñèëè òà ùå é íå çàâæäè âëó÷íèìè. Çãîäîì ìîíå òè ïî÷àëè 
êàðáóâàòè ó ñïåöіàëüíèõ ìàéñòåðíÿõ – ìîíåòàðíÿõ.

Õî÷à íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ âëàñíі ìîíåòè ç’ÿâèëèñÿ 
òðîõè áіëüøå òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó, ç ãðîøèìà â òàêîìó âèãëÿäі 
íàøі ïðåäêè ïîçíàéîìèëèñÿ çíà÷íî ðàíіøå: ùå êîëè âîíè 
êîðèñ òóâàëèñÿ ìîíåòàìè ñóñіäíіõ äåðæàâ. Çîêðåìà, îäíèì 
іç äàâ íіõ íàðîäіâ, ùî ìåøêàâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè і çà 
÷àñіâ ñâîєї ìîãóòíîñòі ìàâ âëàñíó ìîíåòó, áóëè ñêіôè. Íà 
ìîíåòі ñêіô ñüêîãî âîëîäàðÿ çîáðàæåíî âåðøíèêîì ó äîâãіé 
êóðòöі, ùî ìіöíî îáëÿãàє òіëî òà ïåðåòÿãíóòà ïàñêîì, і øà-
ðîâàðàõ, çà ïðàâëåíèõ ó êîðîòêі ÷îáîòè ç äîâãèìè ãîñòðèìè 
íîñêàìè. Íà ëèöüîâîìó áîöі ìîíåòè çîáðàæåíî Ãåðàêëà 
ó ëåâ’ÿ÷іé øêóðі.  

 Про яку науку дізналися з тексту? Як ця наука допомагає історикам 
у дослідженні минулого? ● Чому монети є щедрим джерелом у ви-

вченні минулого? ● Який давній народ, що мешкав на землях України, 
карбував монети? Про яку пам’ятку, пов’язану з цим народом, довіда-
лися на попередньому уроці?

Âè âæå çíàєòå, ùî ãàëóçü çíàíü, ïîâ’ÿçàíó ç äîñëіäæåííÿì
іñòîðè÷íèõ äæåðåë, íàçèâàþòü äæåðåëîçíàâñòâîì. Є áà-
ãàòî äæåðåëîçíàâ÷èõ íàóê, êîæíà ç ÿêèõ âèâ÷àє ïåâíèé
òèï ïàì’ÿòîê. Óñі âîíè äîïîìàãàþòü іñòîðèêàì äîñëіäæó-
âàòè ìèíóëå, ñàìå òîìó öі íàóêè é íàçèâàþòü ñïåöіàëü-
íèìè іñòîðè÷íèìè äèñöèïëіíàìè. Öå êіëüêà äåñÿòêіâ 
íàóê, êîæíà ç ÿêèõ ìàє ñâîþ íàçâó, îñîáëèâі ìåòîäè äî-
ñëіäæåííÿ, òðàäèöії íàóêîâîãî ïîøóêó. 

 Ìîíåòà ñêіôñüêîãî
öàðÿ Àòåÿ
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 Ознайомившись із таблицею, поділіться при-
 пущеннями, чому виникли науки, інформацію 

про які наведено. Які з них зацікавили вас найбільше? У загальному 
колі обміняйтеся думками про те, як саме ці науки стають у пригоді 
дослідникам історії. Чи пов’язані ці науки між собою? 

Спеціальна 
історична 
дисципліна

Що вивчає Приклад джерела

Боністика Грошові 
папе рові 
знаки, банк -
ноти, цінні па-
пери, векселі

Банкнота номіна-
лом 1000 гривень 
періоду Української 
Держави. 1918 р.

Вексилологія Стяги, 
прапо ри, 
хоругви

Гетьманський 
прапор Богдана
Хмельницького

Генеалогія Історію 
родів, ро  до-
від окремої 
людини

Фрагмент генеало-
гічного дерева 
князів Острозьких

Геральдика Герби Герб Війська 
Запорозького

Емблематика Емблеми Емблема 
Олімпійських ігор

Епіграфіка Стародавні 
написи,
вирізьб ле  ні
на твердих
матеріалах

Розетський камінь

Епістологія Особисті 
листи, ство-
рені за давніх 
часів

Лист Михайлові 
Грушевському 
від доньки 
Катерини.
Квітень 1909 р.
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РОЗДІЛ  1
Спеціальна 
історична 
дисципліна

Що вивчає Приклад джерела

Нумізматика Монети
Златник
Володимира
Святославовича

Сфрагістика Печатки
і штемпелі

Печатка Війська
Запорозького 
часів Богдана
Хмельницького

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Прочитай монету». Уявіть себе  
володарем чи володаркою казкової країни. Намалюйте 
монету своєї держави, придумайте їй назву. Попросіть 
однокласників та однокласниць прокоментувати зо-
бра  ження на ній. Чия монета була б найцікавішою для 
істориків?

Скориставшись уявним мікрофоном, доповніть речення: На уроці 
я довідався / довідалася про… Хочу більше дізнатися про…

 Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● На-
ведіть по 1–2 приклади з матеріалів уроку: нові слова й терміни, 
імена історичних діячів, факти з життя в Україні та світі, про які 
дові да лися. 

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/oUBG0kt або кодомt
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли
матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його
частин, які варто опрацювати ретельніше.

 Âèâ÷àþ÷è іñòîðіþ, íàòðàïëÿєìî íà âåëè÷åçíó êіëüêіñòü 
íàçâ ìіñò і ìіñòå÷îê, ñіë, ðі÷îê, îçåð, óðî÷èù òîùî. Îäíі 
íàçâè ìàþòü äàâíє ïîõîäæåííÿ і çáåðåãëèñÿ äîòåïåð, 

іíøі íàçàâæäè çíèêëè ó âèðі іñòîðè÷íèõ ïîäіé, çàëèøèâøè 
ïî ñîáі âіäãîìіí ó ëåãåíäàõ òà ïåðåêàçàõ. Ãåîãðàôі÷íі íà-
çâè – òîïîíіìè – äîñëіäæóє íàóêà òîïîíіìіêà. Ñêîðèñòàâ-
øèñü іíòåðíåòîì àáî çàâіòàâøè äî øêіëüíîї ÷è ìіñöåâîї áі-
áëіîòåêè, äîâіäàéòåñÿ ïðî òîïîíіìè ðіäíîãî êðàþ. Íàïèøіòü 
íåâåëè÷êó ðîçïîâіäü «Іñòîðіÿ ðіäíîãî êðàþ â íàçâàõ».
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Писемні пам’ятки та їх 
дослідження 

 Якими бувають 
писемні джерела?
 Чи завжди збіга-
ються погляди на 
минуле в різних дже -
релах?

 У чому виявля-
ється вміння ана-
лізувати писемні 
пам’ятки? У чому цінність 

писемних джере
л?

Роздивіться ілюстрації. Поміркуйте, що потрібно
знати історикові, аби прочитати тексти цих па-
м’яток. Поділіться припущеннями, як можна пере-

вірити справжність до кумента?

 Õðåùåííÿ êíÿçÿ 
Âîëîäèìèðà Ñâÿòî-
ñëàâîâè÷à. Ñòîðіíêà
ç ëіòîïèñó

 Ñòîðіíêà ç ëèñòà, 
ÿêèé íàïèñàâ 
ãåòüìàí Áîãäàí 
Õìåëüíèöüêèé 
ó 1648 ð.

 Óíіâåðñàë (òàê 
íàçèâàëè îôіöіéíі 
äîêóìåíòè 
çà êîçàöüêîї äîáè)
ãåòüìàíà 
Іâàíà Ìàçåïè. 
Ïî÷àòîê XVIII ñò.

§  7
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РОЗДІЛ  1
Обміркуйте текст і дайте відповіді на три «чому?».

Ñåðåä іñòîðè÷íèõ äæåðåë íåàáèÿêó öіííіñòü ìàþòü ïè-
ñåìíі ïàì’ÿòêè. Àäæå òіëüêè ç ïîÿâîþ ïèñåìíîñòі ëþäè çìî-
ãëè äîêëàäíî ðîçïîâіäàòè ïðî òå, ùî, äå, êîëè і ÿê âіäáóâà-
ëîñÿ. Ïèñåìíі äæåðåëà – öå òåêñòè (ðóêîïèñíі àáî äðóêîâàíі) 
íà ïàïåðі ÷è іíøèõ ìàòåðіàëàõ. Їõ âèâ÷àє àðõåîãðàôіÿ. Ðóêî-
ïèñíі êíèæêè äîñëіäæóþòü ôàõіâöі ç ïàëåîãðàôії, à íàïèñè, 
âèðіçüáëåíі íà òâåðäèõ ìàòåðіàëàõ, – åïіãðàôіêà. Òåêñòè 
çàêîíіâ, äîãîâîðè, ëіòîïèñè òà õðîíіêè, ëèñòè, ùîäåííèêè 
ïîäîðîæíіõ, ñïîãàäè, à çà ïіçíіøèõ ÷àñіâ ãàçåòè áåçïî ñå-
ðåäíüî ñâіä÷àòü ïðî òå, ÿêèì áóëî æèòòÿ â ÷àñè, êîëè їõ 
ñòâîðåíî. Ùîïðàâäà, àáè âіäòâîðèòè ñïðàâæíіé ïåðåáіã ïî-
äіé, іñòîðèêè ìàþòü âèîêðåìèòè ç áàãàòüîõ òåêñòіâ âàæëèâó 
іíôîðìàöіþ, ïîðіâíÿòè її ç âіäîìîñòÿìè ç іíøèõ äæåðåë, äî-
âåñòè ñïðàâæíіñòü ïàì’ÿòîê, âèçíà÷èòè ÷àñ їõ ñòâîðåííÿ 
òîùî. Öÿ ïðàöÿ íå ç ëåãêèõ, âîíà ïîòðåáóє ðіçíîáі÷íèõ çíàíü. 

Ñêëàäíіñòü âіäòâîðåííÿ ìèíóëîãî çà ïèñåìíèìè äæåðå-
ëàìè ïîëÿãàє ùå é ó òîìó, ùî â áóäü-ÿêîìó òåêñòі çàâæäè 
âіäáèâàєòüñÿ îñîáèñòіñòü àâòîðà. Óÿâіòü, íàïðèêëàä, ÿêèìè 
áóäóòü ðîçïîâіäі ïðî êіíîôіëüì äâîõ ðіçíèõ ãëÿäà÷іâ, ïðè-
÷îìó ÿêùî îäíîìó ôіëüì ñïîäîáàâñÿ, à іíøîìó – íі. Ðîçïî-
âіäі ïðî ðåàëüíі ïîäії òàê ñàìî çàëåæàòü âіä òîãî, ÿêîþ áóëà 
ó÷àñòü ó íèõ ëþäèíè-î÷åâèäöÿ. Òà é ÷è íà âëàñíі î÷і öÿ 
ëþäèíà áà÷èëà òå, ïðî ùî ïèøå! Òîæ íå äèâíî, ùî ïðî òó 
ñàìó ïîäіþ ðіçíі äæåðåëà ìîæóòü ñâіä÷èòè ïî-ðіçíîìó, à ÷à-
ñîì їõíі ñâіä÷åííÿ ñóïåðå÷àòü îäíå îäíîìó. Çàâäàííÿ іñòî-
ðèêà – ïîÿñíèòè ñóïåðå÷íîñòі äæåðåë і âіäòâîðèòè âіðîãіä-
íèé ïåðåáіã ïîäіé.

 Чому писемні історичні джерела є надзвичайно важливими для 
пізнання минулого? ● Чому в дослідженні писемних джерел 

історики спираються на дослідження мовознавців? ● Чому свідчення 
писем них джерел часто бувають суперечливими?

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ïèñüìî, ÿêèì êîðèñòóâàëèñÿ íàøі ïðåäêè, çàñâіä÷åíå 
ãðàôіòі ç Ñîôіéñüêîãî ñîáîðó, íàçèâàþòü ëіòåðíî-çâóêîâèì, 
àáî àáåòêîâèì. Ó òàêîìó ïèñüìі êîæåí çâóê ìîâè ïîçíà÷à-
þòü çà äîïîìîãîþ îêðåìîãî çíàêà – ëіòåðè. Ñèñòåìó ëіòåð 
íàçèâàþòü àëôàâіòîì, àáî àáåòêîþ. Ïåðøó àáåòêó âèíàé-
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øëè ôіíіêіéöі. Íà її îñíîâі ñòâîðåíî àáåòêè ñó÷àñíèõ єâðî-
ïåéñüêèõ ìîâ.

Òâîðöÿìè ñëîâ’ÿíñüêîї àáåòêè, ùî ëåæèòü â îñíîâі ñó÷àñ-
íîї óêðàїíñüêîї, є ïðîñâіòèòåëі Êèðèëî і Ìåôîäіé. Âіä іìåíі
Êèðèëà öþ àáåòêó íàçèâàþòü êèðèëèöåþ, à ëіòåðè – êèðè-
ëè÷íèìè.

 Àáåòêà, âèÿâëåíà íà ñòіíі Ñîôіéñüêîãî ñîáîðó â Êèєâі. ÕІ  ñò. 
Âîíà ñòàíîâèëà 27 ëіòåð. Її îñíîâó ñêëàäàëè ãðåöüêі áóêâè,

ô ðó

òà áóëè é ÷îòèðè ñëîâ’ÿíñüêі – Á, Æ, Ø, Ù.

Îêðіì ëіòåðíî-çâóêîâîãî ïèñüìà, іñíóþòü é іíøі. Íàïðè-
êëàä, ó ßïîíії òà Êèòàї êîðèñòóþòüñÿ ієðîãëіôі÷íèì ïèñü-
ìîì. Ієðîãëіô – ñõåìàòè÷íі çîáðàæåííÿ ïðåäìåòіâ òà ïîíÿòü.
Öå äóæå äàâíіé òèï ïèñüìà, ÿêèì êîðèñòóâàëèñÿ, íàïðè-
êëàä, ó Äàâíüîìó Єãèïòі.

À íàéäàâíіøèì ïèñüìîì ó÷åíі ââàæàþòü ïіêòîãðàôі÷íå, 
àáî ìàëþíêîâå, äå çà äîïîìîãîþ ìàëþíêіâ-ïіêòîãðàì, ïåðå-
äàâàëè çàãàëüíèé çìіñò âèñëîâëåííÿ.

Що довідалися про історію письма? ● Як історія письма пов’язана
з дослідженням минулого за писемними пам’ятками? ● Чому укра-

їнські літери називають кириличними?

Роздивіться графіті (зі стін Софійського со-
бору в Києві) – так учені називають написи та 

малюнки, видряпані на стінах та архітектурних деталях давніх буді-
вель, посудинах та інших предметах, які знаходять під час археологіч-
них розкопок. Один з написів належить князеві – Володимирові Моно-
маху, інший – князівському урядовцю Ставру Городятичу (1118 р.).
Третій запис залишив пересічний киянин, який повідомив про смерть
київського князя Ярослава Мудрого і вказавши дату цієї сумної події.
Про що свідчить той факт, що авторами графіті були князь, боярин та
простолюдин? Чи можна графіті вважати писемним джерелом, адже
написи зроблені на твердому матеріалі? 
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РОЗДІЛ  1

Ãðàôіòі çі ñòіí Ñîôіéñüêîãî ñîáîðó â Êèєâі

ПІЗНАЙКАМ

ßÊ ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ Ç ÏÈÑÅÌÍÈÌ ІÑÒÎÐÈ×ÍÈÌ ÄÆÅÐÅËÎÌ

 Ñïî÷àòêó òðåáà ç’ÿñóâàòè, ïðî ùî éäåòüñÿ â ïîäàíîìó
óðèâêó òà êîëè âіäáóëèñÿ îïèñàíі ïîäії.
 Ïîòіì ç’ÿñîâóєìî, êèì áóâ àâòîð äîêóìåíòà, òà âèçíà-
÷àєìî, ÿê âіí ñòàâèòüñÿ äî ïîäіé àáî іñòîðè÷íèõ äіÿ÷іâ,
ïðî ÿêі ðîçïîâіäàє. Âàæëèâî ñâіé âèñíîâîê ïіäòâåðäèòè
ñëîâàìè ç äæåðåëà. 
 Âàæëèâå çàâäàííÿ ïіä ÷àñ àíàëіçó іñòîðè÷íîãî äîêó-
ìåíòà – ç’ÿñóâàòè, ùî ñàìå õîòіâ ïîâіäîìèòè àâòîð ðîçïî-
âіäі і íàâіùî âіí óçÿâñÿ ñâіä÷èòè ïðî ïîäії ÷è ëþäåé.
 Íàñòóïíèé êðîê – óçàãàëüíèòè, íàñêіëüêè äæåðåëî
çáàãàòèëî âàøі óÿâëåííÿ ïðî òі ÷àñè, êîëè éîãî áóëî ñòâî-
ðåíî, ÿêó íîâó іíôîðìàöіþ âè ïî÷åðïíóëè ç íüîãî, ó ÷îìó
öіííіñòü äæåðåëà îñîáèñòî äëÿ âàñ.
 Íàñàìêіíåöü âèñëîâòå ñâîє ñòàâëåííÿ äî îïèñàíèõ ïî-
äіé àáî äіÿ÷іâ.

Скористайтеся пам’яткою та проаналізуйте поданий літописний 
уривок (усно)к .

Êîëè æ ïîëÿíè æèëè îñіáíî і âîëîäіëè ðîäàìè ñâîїìè, – 
áî é äî ñèõ áðàòіâ іñíóâàëè ïîëÿíè і æèëè êîæåí іç ðîäîì 
ñâîїì íà ñâîїõ ìіñöÿõ, âîëîäіþ÷è êîæåí ðîäîì ñâîїì, – òî 

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/SYpoTe1 або ко-
дом, довідайтеся про історію книжок. Поділіться новою ін-
формацією в загальному колі.



НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ МИНУЛЕ

40

áóëî [ìіæ íèõ] òðè áðàòè: îäíîìó іì’ÿ Êèé, à äðóãîìó – Ùåê,
à òðåòüîìó – Õîðèâ, і ñåñòðà їõ – Ëèáіäü. І ñèäіâ Êèé íà ãîðі,
äå íèíі óçâіç Áîðè÷іâ, à Ùåê ñèäіâ íà ãîðі, ÿêà íèíі çâåòüñÿ
Ùåêîâèöåþ, à Õîðèâ – íà òðåòіé ãîðі, îä ÷îãî é ïðîçâàëàñÿ
âîíà Õîðèâèöåþ. Çðîáèëè âîíè ãîðîäîê [і] íà ÷åñòü áðàòà їõ
íàéñòàðøîãî íàçâàëè éîãî Êèєâîì. І áóâ äîâêîëà ãîðîäà ëіñ і
áіð âåëèêèé, і ëîâèëè âîíè [òóò] çâіðèíó. Áóëè æ âîíè ìó-
æàìè ìóäðèìè é òÿìóùèìè і íàçèâàëèñÿ ïîëÿíàìè. Îä íèõ
îòî є ïîëÿíè â Êèєâі é äî ñüîãîäíі. (Ïîâіñòü ìèíóëèõ ëіò // 
Ëіòîïèñ ðóñüêèé / Ïåð. ç äàâíüîðóñ. Ë. Є. Ìàõíîâöÿ; Âіäï.
ðåä. Î. Â. Ìèøàíè÷. Êèїâ, 1989. Ñ. 4–5).

ЧИТАЙЛИКАМ

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть відому гру в слова «Складаночка», яка стала
можливою з появою абеткового письма – адже з невели-
кої кількості літер складаються всі слова! Для цього за-
пишіть довге «історичне» слово, наприклад піктографіч-
ний. Нижче записуйте всі слова, які зможете скласти з
літер цього слова: пік, кіт, граф, графік тощо. Перемагає
той чи та з вас, чия добірка слів виявиться найдовшою.

Що в матеріалах уроку було відомим з попередніх занять, а що –
зовсім новим? Передайте зміст уроку одним реченням, розпо-
чавши словами: Сьогоднішній урок присвячено…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● Чи всі
часи історії людства засвідчені писемними пам’ятками? ● Які пи-
семні джерела досліджувати найскладніше? Чому? ● Що мусить

знати історик, аби визначити достовірність писемного джерела?
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/dUBHiRa або кодом
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих 
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Ñïðîáóéòå çàïèñàòè çà äîïîìîãîþ ìàëþíêà-ïіêòîãðàìè
íåâåëè÷êå ïîâіäîìëåííÿ çà òåêñòîì ïàðàãðàôà, і çàïðî-
ïîíóéòå ñâîїì îäíîêëàñíèêàì òà îäíîêëàñíèöÿì ïðî÷è-

òàòè éîãî. ×è ëåãêî âîíè çáàãíóëè çìіñò íàïèñàíîãî? Ó ÷îìó
íåäîñêîíàëіñòü ïіêòîãðàôі÷íîãî ïèñüìà?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/cYo8XEt або ко-t
дом, прочитайте оповідання. Поділіться в загальному колі 
міркуваннями про те, у чому відмінність між історичною пи-
семною пам’яткою та художнім текстом, створеним на її 
основі.

Й
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§  8 Фольклор як історичне 
джерело

 Які історичні дже-
рела називають ус-
ними?
 Що належить до 
усних джерел істо-
рії?

 Яку історичну ін-
 формацію бере-
жуть фольклорні 
твори? 

Роздивіться фотографію та прочитайте коментар 
до неї. Кого зображено на світлині? Хто сидить у 
центрі? Яку історичну інформацію повідомляє цей 
фотодокумент?

Óêðàїíñüêі âîÿêè, ÿêі â 1917–1921 ðð. áîðîëèñÿ çà óòâåðäæåííÿ 
óêðàїíñüêîї íåçàëåæíîї äåðæàâè, ñëóõàþòü êîáçàðÿ

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Àæ ïîêè íå âèíèêëà ïèñåìíіñòü, ëþäè çáåðіãàëè ïàì’ÿòü 
ïðî ìèíóëå â óñíîìó ñëîâі: ìіôàõ, êàçêàõ, ïåðåêàçàõ, ëåãåí-
äàõ, ïіñíÿõ, çàãàäêàõ, ïðèñëіâ’ÿõ òà ïðèêàçêàõ. Óñå öå ðîç-
ìàїòòÿ óñíîðîçìîâíèõ òâîðіâ íàçèâàþòü óñíîþ íàðîäíîþ 

У чому цінність 

усних джерел?
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òâîð÷іñòþ, àáî ôîëüêëîðîì. Іç ôîëü-
êëîðíèõ òâîðіâ ó÷åíі-åòíîãðàôè äî-
âіäóþòüñÿ ïðî òå, ÿêèì áóëî áóäåííå
æèòòÿ çà äàâíіõ ÷àñіâ, ó ùî âіðèëè
ëþäè, ÷èì çàéìàëèñÿ, ÿêèìè áóëè
çâè÷àї ðіçíèõ íàðîäіâ. Âіäãóêóâàëèñÿ
ñëîâîì òâîðöі ôîëüêëîðó é íà іñòî-
ðè÷íі ïîäії. Ïðèìіðîì, áàãàòèìè íà
іíôîðìàöіþ ïðî æèòòÿ çà ÷àñіâ Ðóñè-
Óêðàїíè òà Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîї äåð-
æàâè є áèëèíè (ñòàðèíè), ó ÿêèõ

іäåòüñÿ ïðî áîãàòèðіâ – îáîðîíöіâ ðіäíîї çåìëі. 
×èìàëî äàâíіõ ëåãåíä і ïåðåêàçіâ ïîòðàïèëè íà ñòîðіíêè

ëіòîïèñіâ. Òàê, ç ëіòîïèñó «Ïîâіñòü ìèíóëèõ ëіò» äî íàñ äі-
éøëà ëåãåíäàðíà îïîâіäü ïðî ïîõîäæåííÿ é ÷àñ çàñíóâàííÿ
íàøîї ñòîëèöі – ìіñòà Êèєâà, ïðî ùî âè äîâіäàëèñÿ íà ïîïå-
ðåäíüîìó óðîöі. Äîâãèé ÷àñ іñòîðèêè íå ââàæàëè öåé ëіòî-
ïèñíèé ïåðåêàç ïðàâäèâèì. Ïðîòå, çіñòàâèâøè ñâіä÷åííÿ
ëіòîïèñöÿ ç іíøèìè òîãî÷àñíèìè äæåðåëàìè, ó÷åíі äіéøëè
âèñíîâêó, ùî ëåãåíäà ìàє іñòîðè÷íó îñíîâó, à Êèé áóâ ðå-
àëüíîþ îñîáîþ – ïîëÿíñüêèì êíÿçåì, ÿêèé æèâ áëèçüêî
1500 ðîêіâ òîìó. Ïіäòâåðäæóþòü öå é àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè
íà Ñòàðîêèїâñüêіé ãîðі: àðõåîëîãàì ïîùàñòèëî ðîçêîïàòè
ðåøòêè ãîðîäèùà Êèÿ, ÿêå âіäíîñÿòü äî VI ñò. Іìåíà іíøèõ
çàñíîâíèêіâ Êèєâà – éîãî áðàòіâ і ñåñòðè – çáåðіãàþòüñÿ â
íàçâàõ êèїâñüêèõ ðі÷îê, ãіð, âóëèöü: ðі÷êà Ëèáіäü, ãîðè Ùå-
êàâèöÿ òà Õîðåâèöÿ.

 Áèëèíà ïðî Êèðèëà 
Êîæóì'ÿêó îïîâіäàє
ïðî ïîєäèíîê áîãàòèðÿ
ç ïå÷åíіãîì, ïðî ùî
є çãàäêè â «Ïîâіñòі 
ìèíóëèõ ëіò» ïіä 993 ð. 
Ìіíіàòþðà
ç Ðàäçèâіëëіâñüêîãî
ëіòîïèñó.
XV ñò. 

Які уснопоетичні твори ви читали на уроках у початковій школі?
Чому їх називають народними? Коли вони виникли? Як зберіга-

лися? ● З яких народних творів історики довідуються про життя за кня-
жих часів?

Слово фольклор похо-
дить від англійського 
folk-lore, що означає 
«народна муд рість», 
«на  родні знання».

Етнографія, або наро-
дознавство – істо-
рична наука, яка ви-
вчає культуру й побут
народів світу, їх похо-
дження та розселен ня.
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ПІЗНАЙКАМ Скориставшись інтернетом, перегляньте сучасний україн-

ський мультфільм «Микита Кожум’яка» (2016 р.). Порівняйте 
пригоди Микити з історією Кожум’яки з української народної 
казки та поділіться враженнями в загальному колі.

Роздивіться ілюстрації із зображеннях геро їв 
міфів різних народів. Оберіть одне з зобра-

жень і коротко поясніть, про які обставини життя в давні часи довідує-
мося на його підставі.

 Ìàâêà – ãåðîїíÿ ñëîâ’ÿíñüêîї 
ìіôîëîãії, ÿêà ìåøêàëà â ëіñàõ
(Õóäîæíèöÿ Ñ. Êàðàôôà-Êîðáóò)

 Çåâñ – ãîëîâíèé áîã ãðåöüêîї ìіôîëîãії,
ïîêðîâèòåëü ãðîìó і áëèñêàâîê

Ðà – áîã Ñîíöÿ
â єãèïåòñüêіé 

ìіôîëîãії

 Ãåðàêë – ãåðîé
ãðåöüêîї ìіôîëîãії,
âіäîìèé ñâîїìè 
ãåðîї÷íèìè
ïîäâèãàìè

Ìіô, àáî Ìіò (âіä ãðåöüêîãî îïîâіäü, ðîçïîâіäü) – ñòàðî-
äàâíÿ íàðîäíà îïîâіäü ïðî ÿâèùà ïðèðîäè, іñòîðè÷íі
ïîäії òîùî àáî ôàíòàñòè÷íі îïîâіäàííÿ ïðî áîãіâ, ãåðîїâ,
óÿâíèõ іñòîò. Ñëîâî «ìіô» óæèâàєòüñÿ ùå â îäíîìó çíà-
÷åííі: íèì íàçèâàþòü ùîñü âèãàäàíå, íåіñíóþ÷å, ôàíòàñ-
òè÷íå àáî é óìèñíî íåïðàâäèâå.

Оберіть одне з прислів’їв та коротко поясніть, що саме воно свід-
чить про обставини життя та цінності українців: Де байрак, там і 

козак; Козацькому роду нема переводу; До булави треба голови; Язик 
до Києва доведе; На городі бузина, а в Києві дядько; Чого Івась не вміє, 
того й Іван не навчиться; Хто дбає, той і має; На батозі далеко не за-
їдеш; Сказав пан «кожух дам», та й слово його тепле. 

Виконайте завдання до тексту.

Íàéöіííіøèì íàäáàííÿì óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі êîçàöü-
êîї äîáè áóëè іñòîðè÷íі ïіñíі òà äóìè. Äóìàìè íàçèâàþòü 
óñíîïîåòè÷íі ãåðîї÷íі òâîðè ïðî âàæëèâі ïîäії òà âèäàòíèõ 
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äіÿ÷іâ óêðàїíñüêîї іñòîðії, ùî íàïіâïðîñïіâóâàëèñü-íàïіâïðî-
ìîâëÿëèñÿ ïіä ìóçè÷íèé ñóïpîâіä íà áàíäópі, êîáçі ÷è ëіpі
ìàíäðіâíèìè ñïіâöÿìè-êîáçàðÿìè. 

 Áàíäóðà  Ëіðà  Êîáçà

Áіëüøіñòü êîáçàðіâ – âèõіäöі ç êîçàöòâà. Áàãàòüîõ іç íèõ âіä-
äàâàëè â íàâ÷àííÿ äî ñòàðèõ êîáçàðіâ ùå õëîïöÿìè. Îïàíóâàâøè
íàóêó, âîíè, ÿê і çâè÷àéíі êîçàêè, áðàëè ó÷àñòü ó ìîðñüêèõ і ñó-
õîäіëüíèõ ïîõîäàõ. Äåõòî áðàâñÿ äî êîáçè, ïіäіðâàâøè çäîðîâ’ÿ,
à íàé÷àñòіøå – âòðàòèâøè çіð ïіä ÷àñ âîєííèõ äіé àáî â íåâîëі. 

Ãåðîєì îäíієї ç äóì є Ñàìіéëî Êіøêà. Äóìà ðîçïîâіäàє
ïðî âіä÷àéäóøíó ñïðîáó óêðàїíñüêèõ áðàíöіâ çâіëüíèòèñÿ ç
òóðåöü êîãî êîðàáëÿ – ãà ëå ðè-êà òîð ãè. Áàãàòî ëіò ïîíåâіðÿâñÿ
íà òóðåöüêіé ãàëåðі ç êîçàêàìè-ïîáðàòèìàìè Ñàìіéëî. Íà-
ðåøòі äî÷åêàâñÿ ñëóøíîї õâèëèíè. Ó äóìі ðîçïîâіäàєòüñÿ,
ÿê Àëêàíó-ïàøі, «òðàïåçîíäñüêîìó êíÿæàòі», íàñíèâñÿ ñîí,
ùî ïðîâіùàâ, íіáè éîãî ãàëåðó ïîãðàáîâàíî, íàãëÿäà÷іâ ïî-
ðóáàíî, à âñіõ íåâіëüíèêіâ çâіëüíåíî. Ñàìå òàê óñå é ñòàëîñÿ.
Ïîòîìëåíі, ïîâåðíóëèñÿ òóðêè ç áåíêåòó. І âñå-òàêè, çà íà-
êàçîì Àëêàíà-ïàøі, îãëÿíóëè ãàëåðó, àëå íі÷îãî íå ïîìіòèëè
é çàñíóëè ìіöíèì ñíîì. Êіøêà ðîçäîáóâ êëþ÷і, âіäіìêíóâ
êàéäàíè і íåâіëüíèêè ïîâñòàëè. Íåçàáàðîì êîçàöüêå òîâàðè-
ñòâî âіòàëî Êіøêó:

Çäîðîâ, – êàæóòü, – çäîðîâ, Êiøêî Ñàìiéëå,
Ãåòüìàíå çàïîðîçüêèé!
Hå çàãèíóâ  єñè â íåâîëі,
Hå çàãèíåø i ç íàìè, êîçàêàìè, ïî âîëі!

Íà ïіäñòàâі ïîâіäîìëåíü ïèñåìíèõ äæåðåë іñòîðèêè äіé ø ëè
âèñíîâêó, ùî äóìà âіäòâîðþє ñïðàâæíі іñòîðè÷íі ïîäії. Ó 80-õ
ðîêàõ XX ñò. áóëî âіäíàéäåíî äîêóìåíòè, ÿêі ïіäòâåðäèëè,
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ùî â îäíіé іç áèòâ ç òóðêàìè (íàéïåâíіøå, ó âåðåñíі 1620 ð.) 
Ñàìіéëî Êіøêà ïîòðàïèâ äî òóðåöüêîї íåâîëі. Ïðîòÿãîì ñåìè 
ðîêіâ ïîíåâіðÿâñÿ íà ãàëåðі, ïðîòå é íà ìèòü íå ïîëèøàâ íà-
äії âèçâîëèòèñÿ. Êîëè âèïàëà íàãîäà, ïіäíÿâ ïîâñòàííÿ íà 
ãàëåðі òà ðàçîì іç òîâàðèøàìè ïîâåðíóâñÿ äîäîìó.

Складіть план розповіді про українські народні думи як історичне 
джерело.

ЧИТАЙЛИКАМ

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Правда – неправда». Для цього підготуйте 
по два запитання, які починаються словами «Чи правда, 
що…» і стосуються усних джерел історії. Умовою гри є те, 
що одне із запитань передбачає ствердну відповідь («Так, 
правда»), а інше – заперечну («Ні, неправда»). Обміняй-
теся запитаннями в парах або позмагайтеся між рядами.

Що в матеріалах уроку було новим
а про що вже доводилося читати?
Яка інформація зацікавила 

найбільше? Сформулюйте 
за змістом уроку 2–3 запитання, 
на які хотіли б отримати відповідь.

Дайте відповіді на запитання,
винесені на початок уроку. 
● Ско рис тайтеся словами

з «хмарки» та узагальніть матеріал уро
трьо  ма ре чен  нями.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/5UBHzXT д
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Ñêîðèñòàâøèñü іíòåðíåòîì àáî çàâіòàâøè äî øêіëüíîї 
áіáëіîòåêè, çíàéäіòü çáіðêó óêðàїíñüêèõ íàðîäíèõ ïіñåíü. 
Îáåðіòü îäíó ç íèõ íà êîçàöüêó òåìàòèêó і âèâ÷іòü íà-

ïàì’ÿòü. Ïіäãîòóéòå ðîçïîâіäü ïðî òå, ÿêèì ïîäіÿì ïðèñâÿ÷å íî 
ïіñíþ, ÿêèé âîíà ïåðåäàє íàñòðіé, ÿêó äóìêó óòâåðäæóє.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/VYo4b70 або ко-0
дом, прочитайте тексти про оспівані у фольклорних творах 
постаті козацької історії. Поділіться в загальному колі вра-
женнями про їхні подвиги.

Й

м, 
? 

оку 

/5UBHzXT або кодом T
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ІІÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ  ×ÀÑ  І  ÏÐÎÑÒІÐÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ  ×ÀÑ  І  ÏÐÎÑÒІÐ

Лічба часу в народів світу 
та на теренах України

Що називають 
календарним ча-
сом? Чому люди

здавна прагнули

обраховувати
час?

Чому люди

здавна прагнули

обраховуватидавна пр у

час?

Чи завжди час ви-
мірювали й обрахо-
вували так, як сьо-
годні?
 Яка історія кален-
даря?

Роздивіться фотографії. Що святкують люди, зо-
бражені на них? Як ви гадаєте, чи завжди роки лі-
чили так, як нині?

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Õî÷ âè òіëüêè íåùîäàâíî çàêіí÷èëè ïî÷àòêîâó øêîëó,
ïðîòå âæå çâèêëè æèòè çà ãîäèííèêîì. Ñêëàäіòü ñïèñîê ùî-
äåííèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ñïðàâ, ïîðÿä óêàçàâøè ÷àñ, íà ÿêèé
âîíè âèïàäàþòü, і âè ïåðåêîíàєòåñÿ, ùî âàø ðîáî÷èé äåíü
ðîçïëàíîâàíî ïî ãîäèíàõ. À â äîðîñëèõ äåíü ïîäåêóäè áóâàє
ðîçïèñàíèé ïî õâèëèíàõ. Íåäàðìà êàæóòü: ç óñіõ ðå÷åé ÷àñ
íàëåæèòü íàì íàéìåíøå, à áðàêóє éîãî – íàéáіëüøå. 

§  9

Ðîçä іë 2
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РОЗДІЛ    2
Öþ âëàñòèâіñòü ÷àñó ëþäè ïîìіòèëè

äàâíî, òîæ ïðàãíóëè âèíàéòè ÷è âäî-
ñêîíàëèòè ñïîñîáè éîãî îáëіêó. Öіé
ìåòі, çîêðåìà, ñëóãóâàëè êàëåíäàðі.
Ñëîâî «êàëåíäàð» ïîõîäèòü ç ëàòèí-
ñüêîї ìîâè. Ó Äàâíüîìó Ðèìі òàê íà-
çèâàëè áîðãîâі êíèãè, òîìó ùî áîðãîâі
âіäñîòêè ïîòðіáíî áóëî ñïëà÷óâàòè â
ïåðøèé äåíü ìіñÿöÿ. Ñüîãîäíі êàëåí-
äàð – öå ñïîñіá ðîçðàõóíêó âåëèêèõ
âіäðіçêіâ ÷àñó – ðîêіâ, ìіñÿöіâ, òèæíіâ,
äíіâ, ÿêèé ґðóíòóєòüñÿ íà ðóõîâі âè-
äèìèõ íåáåñíèõ òіë – Ñîíöÿ і Ìіñÿöÿ.
Êàëåíäàð ïåðåäáà÷àє ïîäіë òðèâàëèõ
ïðîìіæêіâ ÷àñó íà êîðîòøі. 

×àñ, ùî âіäïîâіäàє êàëåíäàðþ, íàçèâàþòü êàëåíäàðíèì.
Íà ïî÷àòêó óðîêó âè çàïèñóâàëè äàòó, òîáòî êîòðèéñü äåíü
ìіñÿöÿ ïåâíîãî ðîêó. Â іñòîðії äàòîþ íàçèâàþòü òî÷íèé ÷àñ
ïîäії. Íàïðèêëàä, äàòà çàïðîâàäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà â äåð-
æàâі ç öåíòðîì ó Êèєâі, ÿêó іñòîðèêè íàçèâàþòü Ðóññþ-Óêðà-
їíîþ, є 988 ð.

Ïîøèðåíі â íàø ÷àñ êàëåíäàðі áóëî âèíàéäåíî äóæå
äàâíî. Ðîçâèòîê íàóêè ñïðèÿâ їõ óäîñêîíàëåííþ. Íàâіòü òàêà
çâè÷àéíà ñüîãîäíі ðі÷, ÿê êіëüêіñòü äíіâ ó êàëåíäàðíîìó ðîöі
(à їõ, ÿê âè çíàєòå 365, ïðîòå ðàç íà ÷îòèðè ðîêè ç’ÿâëÿєòüñÿ
äîäàòêîâèé 366-é äåíü), óñòàëèëàñÿ íå îäðàçó. Çà äàâ íè íè â
ðіçíèõ íà ðîäіâ ðіê ìіã òðè âà òè âіä 300 äî 400 äíіâ і ïî ÷è íà-
òè ñÿ áóäü-ÿêîї ïîðè ðîêó àáî é óçà ãàëі ç ïðè âî äó ÿêîїñü ïîäії
(ïî âåíі ðі÷êè, çàñ íó âàí íÿ ìіñòà òî ùî). Òîìó âèçíà÷èòè òî÷-
íèé êàëåíäàðíèé ÷àñ ïîäіé, ùî âіäáóëèñÿ òèñÿ÷і é òèñÿ÷і
ðîêіâ òîìó, äóæå ñêëàäíî.

Які одиниці вимірювання часу ви знаєте? ● Що таке календар?
● Як пов’язані поняття «календар», «календарний час», «дата»?

ЧИТАЙЛИКАМ

р ф р р р д ц р у

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/1Ie53mM або ко-M
дом, прочитайте уривок з роману початку XVIII ст. про при-
годи Робінзона Крузо, який унаслідок кораблетрощі опи-
нився на безлюдному острові і прожив там 28 років (Текст 
1) та статтю про один з різновидів календарів (Текст 2). 
Поділіться в загальному колі враженнями про те, які істо-
ричні факти використав автор пригодницького роману. у. нуамороогкцьицндгоирпртовтав астисроикви такфафнчир

 Òèæíåâèé êàëåíäàð 
Ñåðåäèíà ÕІÕ ñò.
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Роздивіться ілюстрації та обміркуйте, про
що свідчить існування різних календарів. Чи 

можна вважати календар винаходом? Як у календарях різної форми
показували поділ року на коротші проміжки часу – місяці, тижні, дні?

 Êàëåíäàð ìàÿ  Äàâíüîєãèïåòñüêèé 
àñòðîíîìі÷íèé 
êàëåíäàð

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ñïîñòåðіãàþ÷è çà çìіíîþ äíÿ і íî÷і, ëþäè 
çäàâíà ïîìіòèëè çâ’ÿçîê ìіæ òðèâàëіñòþ äíÿ 
і ïîëîæåííÿì Ñîíöÿ, òèì, ÿê âèãëÿäàє Ìі-
ñÿöü, ïîÿâîþ íà íåáі çіðîê і їõ âçàєìíèì 
ðîçòàøóâàííÿì. Öі ñïîñòåðåæåííÿ âіäáèâà-
þòü êàëåíäàðі. Ïðàãíåííÿ ïîãîäèòè ìіæ 
ñîáîþ äîáó, ìіñÿöü і ðіê çóìîâèëè ïîÿâó òðüîõ 
ðіçíîâèäіâ êàëåíäàðіâ: ñîíÿ÷íîãî, ìіñÿ÷íîãî òà ìіñÿ÷íî-
ñîíÿ÷íîãî.

Ñüîãîäíі ìàéæå âñі êðàїíè ñâіòó âèêîðèñòîâóþòü ñîíÿ÷-
íèé êàëåíäàð, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà ðóõîâі Ñîíöÿ. Îäèí ç íàé-
ïåðøèõ ñîíÿ÷íèõ êàëåíäàðіâ ñòâîðèëè äàâíі єãèïòÿíè. Âîíè
ïîìіòèëè, ùî ïî÷àòîê ëіòíüîãî ñîíöåñòîÿííÿ ïîâ’ÿçàíèé іç
ïåðåäðàíêîâèì ñõîäæåííÿì íàéÿñêðàâіøîї çіðêè – Ñіðіóñà.
Єãèïòÿíè íàçèâàëè її çіðêîþ Ñîòèñ àáî Àíèáóñ, òîáòî Çіðêîþ
ñîáàêè. Öÿ íàçâà ïåðåéøëà ïîòіì äî äàâíіõ ðèìëÿí, ÿêі íà-
çèâàëè її «Stella canikula», ÷è ïðîñòî – Êàíіêóëà. Ïåðåäðàí-
êîâà ïîÿâà Êàíіêóëè çáіãàëàñÿ іç íàñòàííÿì íàéñïåêîòíіøîї
ïîðè ðîêó, ÷åðåç ùî äîâîäèëîñÿ ðîáèòè ïåðåðâó â ðіçíèõ çà-
íÿòòÿõ. Öåé ïåðіîä ðèìëÿíè íàçèâàëè äíÿìè Êàíіêóëè. Ç ëà-
 òèíñüêîї ìîâè ñëîâî «êàíіêóëè» ïåðåéøëî â іíøі ìîâè çі
çíà÷åííÿì ïåðåðâè â íàâ÷àííі. 

 Іíäóїñòñüêèé
êàëåíäàð 
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РОЗДІЛ    2
Áàòüêіâùèíîþ ìіñÿ÷íîãî êàëåíäàðÿ, çàñíîâàíîãî íà ðó-

õîâі Ìіñÿöÿ, óâàæàþòü Âàâèëîí. Ó öіé äàâíіé äåðæàâі êî-
ðèñòóâàëèñÿ êàëåíäàðåì, ùî ñêëàäàâñÿ ç 12 ìіñÿöіâ – ïî 29 
і 30 äíіâ ó êîæíîìó. Êіëüêіñòü äíіâ áóëà çìіíþâàíîþ, ùîá 
ïåðøå ÷èñëî êîæíîãî íàñòóïíîãî ìіñÿöÿ çáіãàëîñÿ іç ïîÿâîþ 
íà íåáі íîâîãî ìіñÿöÿ. Ïî÷àòêîì íîâîãî ðîêó âàâèëîíöі ââà-
æàëè îñіííіé ìіñÿöü Òіøðåé, õî÷à ðàõóíîê ìіñÿöіâ ðîçïî÷è-
íàëè âіä ìіñÿöÿ Íіñàíó, ùî ïðèïàäàâ ïðèáëèçíî íà ïåðіîä 
âіä 22 áåðåçíÿ äî 22 êâіòíÿ. Ìіñÿ÷íèé êàëåíäàð çáåðіãñÿ і 
äîòåïåð ó äåÿêèõ ñõіäíèõ êðàїíàõ. 

Îñêіëüêè ìіñÿ÷íèé ðіê íà 10–12 äíіâ êîðîòøèé çà ñîíÿ÷-
íèé ðіê, äîâîäèëîñÿ ÷àñ âіä ÷àñó ïðèçíà÷àòè äîäàòêîâі äíі 
àáî äîäàòêîâèé ìіñÿöü. Ùîá óíèêíóòè öієї íåçðó÷íîñòі, âè-
íàéøëè ìіñÿ÷íî-ñîíÿ÷íèé êàëåíäàð. Òàêèì êàëåíäàðåì ïî-
ñëóãîâóâàëèñÿ ó Âàâèëîíі, Іóäåї, äàâíіõ Ãðåöії, Ðèìі òà Êè-
òàї. Ó íàø ÷àñ ìіñÿ÷íî-ñîíÿ÷íèé êàëåíäàð çáåðіãñÿ â Іçðàїëі. 
Éîãî çàñòîñîâóþòü òàêîæ äëÿ îá÷èñëåííÿ äàòè ñâÿòêóâàííÿ 
Âåëèêîäíÿ. 

Çàïèñè â ëіòîïèñàõ ñâіä÷àòü, ùî êàëåíäàð, ÿêèì êîðèñòó-
âàëèñÿ ìåøêàíöі íàøîї çåìëі òèñÿ÷ó ðîêіâ òîìó, ґðóíòó-
âàâñÿ íà ôàçàõ Ìіñÿöÿ. À îñêіëüêè îñíîâíèì їõíіì çàíÿòòÿì 
áóëî çåìëåðîáñòâî, òî æèòòÿ áóëî ïîâ’ÿçàíå çі çìіíàìè ïіð 
ðîêó. Öå çìóøóâàëî íàøèõ ïðåäêіâ ó êàëåíäàðíèõ îá÷èñ-
ëåííÿõ íå âіäñòàâàòè âіä ðі÷íîãî ñîíÿ÷íîãî öèêëó, à îòæå, 
ðåãóëÿðíî ïіäïðàâëÿòè ìіñÿ÷íèé êàëåíäàð, âñòàâëÿþ÷è ÷àñ 
âіä ÷àñó òðèíàäöÿòèé ìіñÿöü – ó ðіçíèõ ïîñåëåííÿõ ïî-
ðіçíîìó. Öå ïðèçâîäèëî äî ïëóòàíèíè. Òîìó, ÿê ïðèïóñêà-
þòü, і ç’ÿâèëàñÿ íåëþáîâ äî ÷èñëà 13, ùî çáåðåãëàñÿ ÿê çà-
áîáîí äî íàøèõ äíіâ.

Як спостереження за природними явищами підштовхнули людей 
до винайдення календаря? ● Про які різновиди календарів довіда-

лися? ● Як пов’язана історія календаря та шкільні канікули? ● Яким 
календарем користувалися мешканці нашої землі тисячу років тому?

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/fIe5Zrd або ко-d
дом, прочитайте статтю про одну з найзагадковіших істо-
ричних пам’яток світу. Поділіться інформацією в загаль-
ному колі, розповівши про те, як історики довідалися про 
час створення пам’ятки.
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ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Тлумач». Задумавши слово, що стосу-
ється теми уроку, тлумач описує його значення у формі
загадки. Наприклад: «Це слово пов’язує назву зірки, свій-
ської тварини, ім’я героя відомої дитячої книжки та най-
бажаніший час для школярів» (канікули). Учасники гри 
можуть ставити уточнювальні запитання. Коли слово
відгадано, змініть тлумача.

Яку нову інформацію ви довідалися на уроці? Про що хотіли б ді-
знатися докладніше?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● Про-
коментуйте крилаті вислови про час: ● Час, як вода: усе вперед 
біжить. ● На все свій час. ● Згаяного часу і конем не доженеш.

● Час усе гоїть. ● Роки більше знають, ніж книжки.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/uUBHYOZ або кодомZ
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих 
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Çà îäíèì ç âèñëîâëþâàíü ïðî ÷àñ íàïèøіòü íåâåëèêèé
òâіð-ðîçäóì (åñå) íà òåìó «Ùîá æèòòÿ áóëî öіêàâèì, íå
ìàðíóéìî ÷àñó».

● Óñÿêîìó îâî÷åâі ñâіé ÷àñ (Óêðàїíñüêå ïðèñëіâ’ÿ). ● ×àñ – ÷ó-
äîâèé ó÷èòåëü, ùîïðàâäà, âіí óáèâàє ñâîїõ ó÷íіâ (Å. Áåðëіîç,
ôðàíöóçüêèé êîìïîçèòîð ÕІÕ ñò.). ● ×àñ – öå ãðîøі (Å. Áóë-
âåð-Ëіòòîí, àíãëіéñüêèé ïèñüìåííèê ÕІÕ ñò.). ● ×àñ і òå÷іÿ 
ðі÷êè íå ÷åêàþòü ëþäèíó (Àíãëіéñüêå ïðèñëіâ’ÿ(( ).ÿÿ
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Лічба часу в історії

 Як історики 
обраховують час?
 Що таке «наша 
ера»?

 Яку науку 
називають 
хронологією? Як хронологія

допомагає 
історикам
у дослідженні
минулого?

Як хронологія
допомагає 
історикам
у дослідженні
минулого?

Роздивіться ілюстрації. Зображення на якій з них
засвідчують час у минулому, найбільш віддалений
від сьогодення? На підставі чого ви зробили такий

висновок? Як ви думаєте, чи швидко змінюється життя людей?у

 Ãàðìàòè ç êîëåêöії Âіííèöüêîãî îáëàñíîãî êðàєçíàâ÷îãî ìóçåþ 

 Ãàðïóíè, ãîëêà, 
íàêîíå÷íèêè 
ñïèñіâ òà ëåçà 
íîæіâ

Ïåêòîðàëü 
ñêіôñüêîãî öàðÿ

 Áðàñëåòè ç áèâíÿ ìàìîíòà 
ç Ìіçèíñüêîї ñòîÿíêè

§  10
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 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Äîñëіäæó þ ÷è ìè íóëå, іñòî ðè êè ðàç ïî ðàç çìó øåíі
âіäïîâіäà òè íà çà ïè òàí íÿ, êî ëè ñòà ëà ñÿ òà ÷è òà ïîäіÿ. ×åðåç
òå ùî íàðîäè ñâіòó îáðàõîâóâàëè é îáðàõîâóþòü ÷àñ ïî-
ðіçíîìó, çðîáèòè öå íå çàâæäè ïðîñòî. Âèç íà ÷è òè òî÷íèé ÷àñ
ïåâ íîї ïîäії, òîá òî її äà òó, äî ïî ìà ãàє õðî íî ëîãіÿ – íà ó êà, ùî 

âèâ÷àє ñïî ñî áè îá÷èñ ëåí íÿ ÷à ñó. Ó
õðîíîëîãії ïîñëóãîâóþòüñÿ ïîíÿòòÿì
«ëіòî÷èñëåííÿ», àáî «åðà». Ëіòî ÷èñ-
ëåí íÿì íàçèâàþòü ëі÷áó ðîêіâ âіä
ïåâ íîї ïîäії. Òîæ õðîíîëîãіÿ âèçíà÷àє
çâ’ÿçîê ìіæ ïîäіÿìè â ÷àñі, ïåðåâî-
äèòü íà ñó÷àñíå ëіòî÷èñëåííÿ äàòè іí-
øèõ ëіòî÷èñëåíü òà êàëåíäàðіâ, ðîç-
ñòàâëÿє іñòîðè÷íі ïîäії â êàëåíäàðíіé
ïîñëіäîâíîñòі.

Ñëîâî «õðîíîëîãіÿ» çàïîçè÷åíå ç
ãðåöüêîї ìîâè. Ïîõîäèòü âîíî âіä
іìåíі äàâíüîãðåöüêîãî òèòàíà Êðîíîñà
(Õðîíîñà). Ìіôè ðîçïîâіäàþòü, ùî ÷å-
ðåç ñòðàõ áóòè ïîçáàâëåíèì âëàäè

âëàñíèìè äіòüìè, âіí ïîæèðàâ їõ. Çà óÿâëåííÿìè äàâíіõ ãðå-
êіâ Êðîíîñ ñèìâîëіçóâàâ ÷àñ, ÿêèé ïîãëèíàє òåïåðіøíє, ïå-
ðåòâîðþþ÷è éîãî íà ìèíóëå.

Ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé ó ÷àñі íàçèâàþòü õðîíîëîãі÷íîþ. Äëÿ
іñòîðèêà õðîíîëîãі÷íà ïîñëіäîâíіñòü ëþäñüêèõ äіÿíü і є іñòî-
ðè÷íèì ÷àñîì. Ùîá îðієíòóâàòèñÿ â ðîçìàїòòі ïîäіé ìèíó-
ëîãî, іñòîðè êè äëÿ çðó÷íîñòі ïîäіëÿþòü іñòîðè÷íèé ÷àñ íà
âåëèêі âіäòèíêè – ïåðіî äè, àáî åïîõè.

Що досліджує хронологія? Як назва цієї науки пов’язана з уявлен-
нями давніх греків про час? ● Що в історії називають датою, літо-

численням (ерою), епохою? ● Що таке історичний час?

Укладіть хронологічну послідовність подій 
власного життя. Для цього виберіть кілька 

важливих подій: наприклад, коли народилися, коли пішли до школи,
коли закінчили початкову школу, коли навчилися їздити на велосипеді
(роликах, скейті) чи плавати тощо. Щоб ці події відбивали ваше ре-
альне життя, їх треба перелічити послідовно – спершу ті, що відбулися
раніше, а потім ті, що сталися пізніше.

Ера – система літо-
числення, а також по-
чаток літочислення,
пов'язаний з якою-не-
будь історичною або 
легендарною подією.
Його уживають і як си-

р

нонім до слова «пе-
ріод».

Епоха (від грецького – 
зупинка в лічбі років, 
важливий момент) – 
великий проміжок часу
з визначними подіями,
явищами або проце-
сами в житті людей.
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Виконайте завдання до тексту.

Ïîïðè ðіçíі ëіòî÷èñëåííÿ óêëàäàòè õðîíîëîãі÷íó ïîñëі-
äîâíіñòü ïîäіé óìіëè é àâòîðè іñòîðè÷íèõ òâîðіâ äàâíіõ ÷à-
ñіâ. Íàïðèêëàä, ñàìå òàê ðîçòàøîâàíî ïîäії â íàøèõ ëіòîïè-
ñàõ. Íàçâà «ëіòîïèñ», ÿê âè âæå çíàєòå, ïîõîäèòü âіä äâîõ 
ñëіâ – «ïèñàòè» і «ëіòà» («ðîêè»). Òàê ñàìî óêëàäàëè õðîíіêè 
â çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ äåðæàâàõ. 

400–500 ðîêіâ òîìó â Óêðà їíі ïîñ òó ïî âî óç âè ÷àїëà ñÿ ëі÷áà 
ðîêіâ, ÿêó ìè âè êî ðèñ òî âóєìî é òå ïåð. Â Óêðàїíі, ÿê і â áіëü-
øîñòі ñó÷àñíèõ êðàїí, êîðèñòóþòüñÿ ëіòî÷èñ ëåííÿì âіä íà-
ðîäæåííÿ (Ðіçäâà) Іñóñà Õðèñòà, æèòòÿ ÿêîãî ïîêëàëî ïî-
÷àòîê îäíіé ç íàéáіëüøèõ ñâіòîâèõ ðåëіãіé – õðèñòè ÿíñòâó. 
Öå ëіòî÷èñëåííÿ íàçèâàєòüñÿ õðèñòèÿíñüêèì, àáî íàøîþ 
åðîþ. Íàøà åðà, àáî åðà âіä Ðіçäâà Õðèñòîâîãî, çàçâè÷àé ïî-
çíà÷àєòüñÿ ñêîðî÷åíî – í. å., àáî âіä Ð. X. Îòæå, ìè æèâåìî â 
íàøіé åðі, àáî â åðі âіä Ð. X. Ïðî âñå, ùî ñòàëîñÿ äî ïåðøîãî 
ðîêó í. å., êàæóòü, ùî öå âіäáóëîñÿ äî íàøîї åðè (ñêîðî÷åíî 
äî í. å.), àáî äî Ðіçäâà Õðèñòîâîãî (ñêîðî÷åíî äî Ð. X.). Çâåðíіòü
óâàãó, ùî âіä ïî÷àòêó íàøîї åðè ðîêè îáðàõîâóєìî (і ðîçòà-
øîâóєìî íà óÿâíіé ëіíії, ùî ñèìâîëіçóє ïëèí ÷àñó) ó çâè÷àé-
íіé ïîñëіäîâíîñòі – çëіâà íàïðàâî, à ñòîñîâíî ïåðіîäó äî íà-
øîї åðè – íàâïàêè, òîáòî ñïðàâà íàëіâî. Ïðî îá÷èñëåííÿ 
ðîêіâ äî í. å. òà ç ïåðåõîäîì ÷åðåç åðó äåòàëüíî äіçíàєòåñÿ 
â 6 êëàñі.

Êîæíі ñòî ðîêіâ іñòîðè÷íîãî ÷àñó íàçèâàþòü ñòîëіòòÿì, 
àáî âіêîì. Òèñÿ÷à ðîêіâ – öå òè ñÿ ÷îëіòòÿ. 

Сформулюйте за текстом 5–6 запитань, обговоріть їх у парах.

 Чи знаєте ви, що щороку в Україну наприкінці серпня – у вересні 
приїжджають паломники з Ізраїлю для святкування свого тради-

ційного нового року? Восени 2021 р. святкували 5782 рік. Обміркуйте, 
чому в давні часи в різних куточках світу застосовували різні літочис-
лення, а сьогодні віддають перевагу одному. Чому попри це деякі наро-
ди продовжують зберігати і літочислення, яке є для них традиційним?

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/hIrqwKz або ко-z
дом, прочитайте статтю про випадкову знахідку, цінність
якої підтвердили історики. Повідомте в загальному колі про 
історичну пам’ятку, про яку довідалися, застосовуючи по-
няття «наша ера». Чи відповідає рік, викарбуваний на мо-
неті, сучасному літочисленню? 
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Ùîá óÿ âè òè ïëèí ÷à ñó, íà ìà ëþé ìî ïðÿ ìó ëіíіþ. Íà íіé 
ïîçíà÷àòèìåìî îäèí çà îä íèì ðіçíі ðî êè. Ïðà âî ðó÷ ðîç òà-
øóєìî ðіê, ó ÿêî ìó ìè æè âå ìî, ëіâî ðó÷ – ïî ïå ðåäíі ðî êè 
àáî ñòîëіòòÿ. Öþ ëіíіþ â іñòîðії íàçèâàþòü ëіíієþ ÷àñó. 
Ëіíіÿ (ñòðі÷êà, àáî øêàëà) ÷àñó – ãðàôі÷íå ïîçíà÷åííÿ 
ïëèíó ÷àñó, ÿêå äàє çìîãó ïðîіëþñòðóâàòè ïîñëіäîâíіñòü і 
òðèâàëіñòü іñòîðè÷íèõ ïîäіé. Óñі çàäà÷і, çàïðîïîíîâàíі â ïіä-
ðó÷íèêó, ïîòðіáíî ðîçâ’ÿçóâàòè âèêîðèñòîâóþ÷è ëіíіþ ÷àñó.
Ïåð øå ñòîëіòòÿ íà øîї åðè ïî ÷è íàєòü ñÿ â 1-ìó ðîöі é 
çàêіí÷óєòü ñÿ â 100-ìó ðîöі. Âіäïîâіäíî äðó ãå ñòîëіòòÿ ïî-
÷è íàєòü ñÿ â 101-ìó ðîöі, à çàêіí÷óєòü ñÿ â 200-ìó ðîöі. Îò-
æå, ïî ÷àò êîâі ðîêè ñòîëіòü – öå 101, 201, 301 …1901, à ðî êè 
ç íó ëÿ ìè (100, 200, 300, 2000) – öå îñ òàííі ðî êè ñòîëіòü.

н. е.

1301 р.101 р.

ІІ ст.

200 р. 1400 р. 2022 р.

XIV ст.

За допомогою таблиці на відповідність років століттям виконайте
завдання.

1–100 рр. 801–
900 рр.

901–
1000 рр.

1001–
1100 рр.

1101–
1200 рр.

1201–
1300 рр.

1901–
2000 рр.

I ñò. IX ñò. X ñò. XI ñò. XII ñò. XIII ñò. XX ñò.

 Ó ÿêîìó ðîöі ïî÷èíàєòüñÿ XIX ñò.?  Çàïèøіòü áóäü-ÿêèé 
ðіê XIV ñò.  Äî ÿêîãî ñòîëіòòÿ íàëåæèòü 1648 ð.?  Çàïèøіòü,
ó ÿêîìó ðîöі ïî÷èíàєòüñÿ XV ñò. ßêèé ðіê є îñòàííіì ó XVI ñò.? 
 Çàïèøіòü áóäü-ÿêèé ðіê, ùî íàëåæèòü äî êіíöÿ VIII ñò.

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Аліса в Задзеркаллі». Для цього на не-
величких картках запишіть будь-який рік з минулого у
дзеркальному відображенні (тобто навпаки), наприклад:
1648 як 8461. Зберіть картки в капелюх або кошик. За до-
помогою лічилки оберіть супутника чи супутницю Аліси.
Вони тягнутимуть картки із загадками – домовтеся про їх
кількість. Завдання гравців – правильно назвати рік, ви-
значити, до якого століття він належить. Правильні від-
повіді схвалюйте оплесками. (Грати буде цікавіше, якщо,
скориставшись інтернетом, з’ясовуватимете, які істо-
ричні події відбулися кожного року, – це дасть вам змогу
переконатися, що в минулому не було років без подій).
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Поділіться враженнями про урок, продовживши речення: На сьо-
годнішньому уроці я дізнався / дізналася… Сьогодні на уроці я 
навчився / навчилася… замислився / замислилася про…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● На-
звіть: 1) будь-який рік V ст.; XV ст.; XIX ст.; XXI ст.; 2) до яких сто-
літь належать 860 р.; 1199 р.; 1648 р.; 1840 р.; 3) до якої половини 

і яких століть належать 899 р.; 1264 р.; 1709 р.; 1939 р.

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/9UBHXv7 або кодом7
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли
матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його
частин, які варто опрацювати ретельніше.

Ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ ïðî ïîäії îäíîãî, äåñÿòè, 
ï’ÿòäåñÿòè ðîêіâ òîìó íà ïіäñòàâі іíòåðâ’þ ç áàòüêàìè, 
äіäóñÿìè ÷è áàáóñÿìè àáî іíøèìè äîðîñëèìè. Çàïðîïî-

íóéòå їì äàòè âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ: «ßêà ïîäіÿ ç ìèíó-
ëîãî є äëÿ âàñ íàéáіëüø ïàì’ÿòíîþ?». Çà áàæàííÿì, ìîæåòå 
âèêîíàòè çàâäàííÿ ñïіëüíî ç êіëüêîìà îäíîêëàñíèêàìè òà 
îäíîêëàñíèöÿìè, îá’єäíàâøè ïîâіäîìëåííÿ â ëіòîïèñ «Ãîëî ñè 
÷àñó». Òàêó ïðîєêòíó ðîáîòó ìîæíà äîïîâíèòè ëіíієþ ÷àñó, 
íà ÿêіé ïîçíà÷èòè ðîêè, ïðî ÿêі ðîçïîâіëè âàøі ðіäíі, à òàêîæ 
ìàëþíêàìè ïðî çãàäàíі ïîäії.
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Способи впорядкування 
хронологічних даних

 Як розв’язувати 
хронологічні задачі?
 Навіщо уклада-
ють хронологічні 
таб лиці?

 Як лінія часу 
допомагає 
впорядковувати 
хронологічні дані?

Які запитання,

пов’язані з часом
,

постають перед

дослідниками
минулого?

Роздивіться фотографії. Чи можете їх розташувати
на лінії часу? Скільки часу, на вашу думку, пройшло
між створенням фотографій – років, десятиліть,

століть? Як стає у пригоді стрічка часу для відповіді на ці запитання?

 Виконайте завдання до тексту.

Íà óðîêàõ іñòîðії â 5 êëàñі âè íàâ÷èòåñÿ ðîçâ’ÿçóâàòè õðî-
íîëîãі÷íі çàäà÷і – òàê íàçèâàþòü çàâäàííÿ, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü
ëі÷áó ðîêіâ. Ùîá ïðàâèëüíî âèêîíóâàòè òàêі çàâäàííÿ, äîòðè-
ìóéòåñÿ ïåâíîї ïîñëіäîâíîñòі, à ñàìå:

1. Íàêðåñëіòü ëіíіþ ÷àñó – ïðÿìó ëіíіþ, ïåðåäіëåíó ðè-
ñî÷êàìè íà ðіâíі âіäðіçêè, ùî ïîçíà÷àþòü ïåâíó êіëüêіñòü
ðîêіâ. 

2. Íà ïî÷àòêó ëіíії ïîñòàâòå áіëüøó òà ÷іòêіøó ðèñêó –
ïî÷àòîê âіäëіêó, à íàïðèêіíöі ñòðіëî÷êó, ùî ñèì âîëіçóє ðóõ
÷àñó.

§  11
Які запитання,

пов’язані з часом
,

постають перед

дослідниками
минулого?
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3. Äëÿ îðієíòàöії â ÷àñі ïîñòàâòå ðіê, ó ÿêîìó æèâåìî.
4. ßêùî äëÿ ðîçâ’ÿçêó õðîíîëîãі÷íîї çàäà÷і âàì íå ïî-

òðіáíî ïîçíà÷àòè îäíàêîâі ïðîìіæêè ÷àñó (ñòîëіòòÿ àáî òèñÿ-
÷îëіòòÿ), òî ïåðåðâіòü ëіíіþ ïóíêòèðîì.

5. Íà ëіíії ÷àñó çàïèøіòü óìîâó çàâäàííÿ. 
6. Ïîðÿä іç ëіíієþ âèêîíàéòå îá÷èñëåííÿ òà çàïèøіòü 

ñòèñëó âіäïîâіäü äî çàâäàííÿ.

Що називають хронологічними задачами? Чому для їх розв’язування 
потрібна лінія часу? ● Накресліть лінію часу. Позначте на ній рік 

свого народження та рік, коли пішли до школи. Обчисліть, скільки буде 
вам років, коли закінчите школу. (Позначте той рік на лінії часу.)

Перекажіть одне одному, яких дій треба до-
тримуватися, щоб розв’язати хронологічну 

задачу. Оберіть один з поданих нижче різновидів задач та уважно про-
читайте коментар до розв’язку. Спробуйте розв’язати задачу самі. Пе-
ревірте записи одне в одного, порівняйте з коментарями в підручнику.

Çàäà÷і íà âñòàíîâëåííÿ âіääàëåíîñòі ïîäії âіä ñüîãîäåí íÿ.
(Ñêіëüêè ðîêіâ òîìó âіäáóëàñÿ ïîäіÿ, ÿêùî âіäîìà її äàòà?) 

Îá÷èñëіòü, ñêіëüêè ìèíóëî ðîêіâ âіä óïðîâàäæåííÿ õðèñ-
òèÿíñòâà ÿê äåðæàâíîї ðåëіãії ó Ðóñі-Óêðàїíі â 988 ð. äî ñüî-
ãîäåííÿ.

н. е.
2022 р.988 р.

?
2021 – 988 = 1033

 Çàäà÷і íà âñòàíîâëåííÿ âіääàëåíîñòі îäíієї ïîäії âіä 
іíøîї. (Ñêіëüêè ìèíóëî ðîêіâ âіä îäíієї ïîäії äî іíøîї? àáî Íà 
ñêіëüêè ðîêіâ îäíà ïîäіÿ âіäáóëàñÿ ðàíіøå çà іíøó?)

Îá÷èñëіòü, ñêіëüêè ìèíóëî ðîêіâ âіä ïî÷àòêó âîëîäàðþ-
âàííÿ êíÿãèíі Îëüãè (945 ð.) äî її ïîäîðîæі äî âіçàíòіéñüêîї 
ñòîëèöі â 957 ð.

н. е.
2022 р.945 р.

? 957 – 945 = 12

957 р.

 Çàäà÷і íà âñòàíîâëåííÿ äàòè ïîäії çà її âіääàëåíіñòþ 
âіä ñüîãîäåííÿ. (Ó ÿêîìó ðîöі âіäáóëàñÿ ïîäіÿ, ÿêùî âіäîìî, 
ùî âіä íåї ìèíóëî ... ðîêіâ?) 
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Ó 1989 ðîöі óðî÷èñòî ñâÿòêóâàëîñÿ 500-ðі÷÷ÿ âèíèêíåííÿ
óêðàїíñüêîãî êîçàöòâà. ßêîãî ðîêó ñÿãàє ïåðøà çãàäêà ïðî
êîçàêіâ ó ïèñåìíèõ äæåðåëàõ?

н. е.
2022 р.

500

?

1989 – 500 = 1489

1989 р.

 Çàäà÷і íà âñòàíîâëåííÿ äàòè ïîäії çà її âіääàëåíіñòþ âіä
іíøîї ïîäії. (Ó ÿêîìó ðîöі âіäáóëàñÿ ïîäіÿ, ÿêùî âіäîìî, ùî öå
ñòàëîñÿ ïіñëÿ âêàçàíîї ïîäії çà ïåâíó êіëüêіñòü ðîêіâ?) 

Óñïåíñüêèé ñîáîð Êèєâî-Ïå÷åðñüêîї ëàâðè áóëî çáóäîâàíî
íà 27-èé ðіê âіä çàñíóâàííÿ ìîíàñòèðÿ â 1051 ð. Îá÷èñëіòü,
êîëè éîãî áóëî çáóäîâàíî.

н. е.

2022 р.

27

?

1051 + 27 = 1078

1051 р.

Оберіть дві задачі із запропонованих нижче. Розв’яжіть їх, зро-
бивши потрібні записи на лінії часу.

1. Ó 1996 ðîöі ðîçïî÷àòî äðóêóâàííÿ óêðàїíñüêîї ãðîøî-
âîї îäèíèöі – ãðèâíі. Ñêіëüêè âіäòîäі ìèíóëî ðîêіâ?

2. Çãіäíî ç ëіòîïèñîì, ó ï’ÿòíàäöÿòèé ðіê XII ñò. çà ÷àñіâ
êíÿçþâàííÿ Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà â Êèєâі áóëî çáóäîâàíî
ïåðøèé äåðåâ’ÿíèé ìіñò ÷åðåç Äíіïðî. Ñêіëüêè ðîêіâ òîìó
âіäáóëàñÿ öÿ ïîäіÿ?

3. Ó áåðåçíі 2014 ð. ñâÿòêóâàëè 200-ðі÷÷ÿ âіä äíÿ íàðî-
äæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Îá÷èñëіòü, ó ÿêîìó ðîöі âіí íàðî-
äèâñÿ.

4. Ãåòüìàíóâàííÿ óêðàїíñüêîãî ãåòüìàíà Êèðèëà Ðîçó-
ìîâñüêîãî ðîçïî÷àëîñÿ 1750 ð., à çàêіí÷èëîñÿ 1764 ð. Ñêіëüêè
ðîêіâ Ðîçóìîâñüêèé òðèìàâ ãåòüìàíñüêó áóëàâó?

5. Ïåð øèé òîì «Іñòîðії Óê ðàїíè-Ðó ñè» Ìè õàé ëà Ãðó øåâ-
ñü êî ãî âè é øîâ äðóêîì ó 1898 ð. – íà ÷åòâåðòèé ðіê ðî áî òè
â÷å íî ãî ó Ëüâіâñü êî ìó óíіâåð ñè òåòі. Êî ëè Ì. Ãðó øåâñü êèé
î÷î ëèâ êà ôåä ðó іñòîðії Óê ðàїíè – ïåð øó â íàøіé іñòîðії? 

6. Ïåðøó äàòîâàíó ðóêîïèñíó êíèãó íà íàøèõ çåìëÿõ
Îñòðîìèðîâå Єâàíãåëіє íàïèñàíî 1057 ð., à ïåðøó äðóêîâàíó
êíèãó Àïîñòîë âèäàíî 1574 ð. Ñêіëüêè ìèíóëî ðîêіâ ìіæ
îáîìà ïîäіÿìè? Ñêіëüêè ðîêіâ íàéäàâíіøіé ðóêîïèñíіé êíèçі?
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Дайте відповіді на запитання до тексту.

Äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ õðîíîëîãі÷íèõ äàíèõ іñòîðèêè óêëà-
äàþòü ðіçíîìàíіòíі õðîíîëîãі÷íі òàáëèöі. Çà õðîíîëîãі÷íèìè 
òàáëèöÿìè çðó÷íî âіäòâîðþâàòè ïîäії ç æèòòÿ іñòîðè÷íèõ 
ïîñòàòåé àáî ïåðåáіã ïåâíîї іñòîðè÷íîї ïîäії. Äëÿ òîãî ùîá 
ïîðіâíþâàòè, ùî âіäáóâàëîñÿ â òîé ñàìèé ÷àñ ó ðіçíèõ äåð-
æàâàõ, óêëàäàþòü ñèíõðîíіçîâàíі òàáëèöі. 

ßê ïðèêëàä ðîçãëÿíüòå õðîíîëîãі÷íó òàáëèöþ «Ïåðøі 
êèїâñüêі êíÿçі». Çàóâàæòå, ùî òèðå ìіæ ðîêàìè îçíà÷àє, ùî 
ïîäіÿ òðèâàëà âіä ïåðøîãî ç óêàçàíèõ ðîêіâ äî äðóãîãî. Êîìà 
ìіæ ðîêàìè âêàçóє íà òå, ùî îäíà ïîäіÿ âіäáóëàñÿ â ïåðøèé 
ç íàâåäåíèõ ðîêіâ, à äðóãà – ó äðóãèé àáî ùî ñõîæі ïîäії âіä-
áóâàëèñÿ â çàçíà÷åíі ðîêè. Äâîìà áóêâàìè (ðð.) ïîçíà÷àþòü 
ñêîðî÷åíî ñëîâî «ðîêè».

Ïåðøі êèїâñüêі êíÿçі

Роки Події

Кінець VI – 
початок VII ст.

Життя легендарного засновника Києва – Кия

860 р. Похід Аскольда на Візантію

882–912 рр. Правління Олега

907, 911 рр. Походи Олега на Візантію

912–945 рр. Князювання Ігоря

941, 944 рр. Походи Ігоря на Візантію

945–964 рр. Князювання Ольги

957 р. Подорож Ольги до Константинополя

964–972 рр. Князювання Святослава

967–968 рр. Перший Балканський похід Святослава

969–971 рр. Другий Балканський похід Святослава; 
війна з Візантією

Про яких володарів держави з центром у Києві довідалися? ● Коли
князював Святослав? Які події сталися за князювання Святос-

лава? ● Скільки років минуло від князювання Ігоря до сходження на 
престол Святослава? ● Хто володарював перед Святославом?
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ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/GIe60GD або ко-
дом, прочитайте оповідання про княгиню Ольгу. Поділіться 
в загальному колі враженнями від прочитаного. Запропо-
нуйте їм розв’язати хронологічну задачу, яку складіть на 
підставі оповідання та хронологічної таблиці.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/PIrerYv або ко-v
дом, перегляньте відео про цінну археологічну пам’ятку – 
Мартинівський скарб та поділіться враженнями про неї. Що 
нового довідалися про історію княжих часів? Складіть на 
підставі інформації з відео кілька хронологічних задач різ-
них типів, запропонуйте розв’язати їх у загальному колі. 

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Історична математика». Позмагайтеся, 
хто швидше розв’яже запропоноване історичне рівняння.
(Правильно виконавши обчислення, отримаєте сто-
ліття, у якому відбулася Національно-визвольна війна
під проводом Богдана Хмельницького).

(а + b + c) : 3 – 3 = ?, де а – століття, у якому ви наро-
дилися, b – століття, у якому народилися ваші батьки,
с – століття, у якому жив Тарас Шевченко.

Чи цікаво вам було розв’язувати хронологічні задачі? А складати?
Поділіться враженнями про сьогоднішній урок, продовживши ре-
чення: На сьогоднішньому уроці я дізнався / дізналася…, на-

вчився / навчилася…, замислився / замислилася про…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. ● Чому
хронологічні задачі, які розв’язують історики, часто є «задачами
з кількома невідомими»?

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/JUBH6Iq або кодом
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих 
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Ðîçâ’ÿæіòü õðîíîëîãі÷íі çàäà÷і. 

1. Ïåðøå âèäàííÿ «Êîáçàðÿ» Òàðàñà Øåâ÷åíêà ïîáà-
÷èëî ñâіò 1840 ð. Ñêіëüêè âіäòîäі ìèíóëî ÷àñó? Ó ÿêîìó ðîöі
ñâÿòêóâàòèìóòü 200-ëіòíіé þâіëåé «Êîáçàðÿ»?

2. Ïåðøèì êîñìîíàâòîì íåçàëåæíîї Óêðàїíè, ÿêèé ïîáó-
âàâ ó êîñìîñі, áóâ Ëåîíіä Êàäåíþê. Ïîëіò âіäáóâñÿ 1997 ð.
Ñêіëüêè ðîêіâ ìèíóëî âіäòîäі? Íà ÿêèé ðіê âіä ïðîãîëîøåííÿ
íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè öå ñòàëîñÿ?
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Історія приладів для 
вимірювання часу

Як пов’язані 
історія приладів 
для вимірювання 
часу та літочис-
лення?

Чому час 
вимірювали 
по-різному?
Які в минулому 
були годинники?

Чому історикам 

важливо знати, як 

вимірювали час
 

у минулому?

Чому історикам 

важливо знати, як 

вимірювали час
 

у минулому?

Роздивіться ілюстрації та прочитайте текстівки до 
них. Поділіться припущеннями, навіщо за давнини 
на міських вежах установлювали годинники з дзво-

ном. Чи важливо для вас орієнтуватися в часі 
і за допомогою яких пристроїв ви це робите?

Áіã-Áåí – 96-ìåòðîâà âåæà ç ãîäèííè-
êîì – ñèìâîë Ëîíäîíà. Óïåðøå äçâіí íà 
ëîíäîíñüêіé âåæі, ÿêó ìè áà÷èìî ñüî-
ãîäíі, ïðîëóíàâ óëіòêó 1859 ð. Âіä 2017 ð. 
íà Áіã-Áåíі òðèâàє ðåñòàâðàöіÿ, ïіä ÷àñ 
ÿêîї ðîçіáðàëè ãîäèííèê, çîêðåìà éîãî 
11-òîííèé ìåõàíіçì. Ðåñòàâðàòîðè çíà-
éøëè «÷àñîâó êàïñóëó» – ïîñëàííÿ, ÿêå 
çàëèøèëè ïіä äàõîì ñïîðóäè ðîáіòíèêè, 
êîëè ðåñòàâðóâàëè âåæó â 50-õ ðîêàõ 
XX ñò. «Çíàõіäêà öієї êàïñóëè ïîäàðó-
âàëà íàì ñïðàâæíє âіä÷óòòÿ іñòîðії òà 
çâ’ÿçêó ç òèìè, õòî ïðàöþâàâ íàä çáåðå-
æåííÿì ïàì’ÿòêè», – ðîçïîâіâ ãîëîâíèé 
àðõіòåêòîð ðåñòàâðàöіéíîãî ïðîєêòó.

Ðàòóøà – áóäіâëÿ ç âåæåþ íà öåí-
òðàëüíіé ïëîùі Ëüâîâà, äå ïðàöþâàâ 
ìàãіñòðàò – êîëåêòèâíèé îðãàí, ÿêèé 
óïðàâ  ëÿâ ìіñòîì. Ãîäèííèê íà ëüâіâ-
ñüêіé ðàòóøі âïåðøå çãàäóþòü ó 1404 ð. 
Óïðîäîâæ ñòîëіòü éîãî êіëüêà ðàçіâ çà-
ìіíþâàëè. Çîêðåìà, ó 1836 ð. íà âåæó 

§  12

 Áіã-Áåí ó Ëîíäîíі

à Ëüâіâñüêà ðàòóøà
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âñòàíîâèëè íîâèé ãîäèííèê, ÿêèé âèãîòîâèëè ó Âіäíі. Ïðîòå
íå  âäîâçі éîãî çíèùèëà ïîæåæà. Âіä 1851 ð. ëüâіâ’ÿíàì ñëó-
æèòü іíøèé ãîäèííèê âіäåíñüêèõ ìàéñòðіâ.

Роздивіться зображення різноманітних го-
динників. Чому люди продовжують удоскона-
лювати пристрої для вимірювання часу?

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Íàéâіäîìіøèé ïðèñòðіé äëÿ âèìіðþâàííÿ ÷àñó – ãîäèí-
íèê. Äóæå äàâíî ëþäè íàâ÷èëèñÿ âèçíà÷àòè ÷àñ ó ñâіòëó
ïîðó äîáè çà ïîëîæåííÿì ñîíöÿ. Öіé ìåòі ñëóãóâàëè ñîíÿ÷íі
ãîäèííèêè. Âîíè ñêëàäàþòüñÿ çі ñòðіëêè-ïîêàæ÷èêà, ÿêà
âіäêèäàє òіíü (âîíà ìàє íàçâó ãíóìîí), і öèôåðáëàòó.

Ó Äàâíüîìó Єãèïòі êîðèñòóâàëèñÿ òàêîæ âîäÿíèìè ãî-
äèííèêàìè: ÷àñ âèìіðþâàëè çà äîïîìîãîþ âèòіêàííÿ âîäè ç
ïîñóäèíè. Ó Äàâíіé Ãðåöії òàêі ãîäèííèêè çàñòîñîâóâàëè,

çîêðåìà, ùîá êîíòðîëþâàòè òðèâàëіñòü âèñòóïó
îðàòîðіâ. Óäîñêîíàëåííÿ ñàìå âîäÿíèõ ãîäèí-
íèêіâ ñïðèÿëî ïîÿâі ìåõàíі÷íèõ ïðèñòðîїâ äëÿ
âèìіðþâàííÿ ÷àñó.

Çäàâíà â ðіçíèõ êóòî÷êàõ ñâіòó âèêîðèñòîâó-
âàëè é ïіñêîâі ãîäèííèêè. ×àñ ó íèõ âіäìіðÿëè
ïåðåñèïàííÿì öіâêè ïіñêó ç îäíієї ïîðîæíèíè
äî іíøîї, ç’єäíàíèõ âóçüêèì ïåðåøèéêîì ç îòâî-
ðîì. Ïіñëÿ ïåðåñèïàííÿ ïіñêó ç âåðõíüîї ïîðîæ-
íèíè â íèæíþ ïðèñòðіé äîâîäèëîñÿ ïåðåâåðòàòè.

Ó Äàâíüîìó Êèòàї òà Іíäії áóëè ïîøèðåíі
âîãíÿíі ãîäèííèêè. Ó Êèòàї òàêèé ãîäèííèê
÷àñòî ìàâ ôîðìó ñâі÷êè. Äåðåâíèé ïîðîøîê çìі-

Ïіñêîâèé
ãîäèííèê
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øóâàëè ç àðîìàòíèìè ðå÷îâèíàìè 
і ç öüîãî òіñòà âèãîòîâëÿëè ïà-
ëè÷êè, ÿêі ìîãëè ãîðіòè êіëüêà ìі-
ñÿöіâ. Âîãíÿíèé ãîäèííèê ìîæíà 
áóëî çàñòîñîâóâàòè і ÿê áóäèëüíèê. 
Äëÿ öüîãî â ïåâíèõ ìіñöÿõ ïàëè÷êè 
ïіäâіøóâàëè ìåòàëåâі êóëüêè, ÿêі, 
êîëè ñâі÷êà äîòëіâàëà, âòðà÷àëè 
îïîðó é ïàäàëè, ñïîâіùàþ÷è çâó-
êîì, ùî ïîòðіáíèé ÷àñ íàñòàâ. 

Êèòàé óâàæàþòü áàòüêіâùè-
íîþ і ìåõàíі÷íîãî ãîäèííèêà, äëÿ 
ðîáîòè ÿêîãî âèêîðèñòîâóþòü ìà-
ÿòíèê. Ìåõàíі÷íі ãîäèííèêè âñòà-
íîâëþâàëè íà äçâіíèöÿõ ñîáîðіâ, 
âåæàõ ìіñò. Ãó÷íі äçâîíè ñïîâі-
ùàëè ïðî ÷àñ íà öіëå ìіñòî é ïå-
ðåäìіñòÿ. Çãîäîì ñòàëè âèêîðèñòî-
âóâàòè êèøåíüêîâі ãîäèííèêè, à 
íàðó÷íі – íàáóëè ïîøèðåííÿ 
áëèçüêî 150 ðîêіâ òîìó. Íàäòî÷-
íèé ìåõàíі÷íèé ãîäèííèê íàçèâà-
þòü õðîíîìåòðîì. Ïîõèáêà ó âèìі-
ðþâàííі ÷àñó â òàêèõ ìåõàíіçìàõ ñòàíîâèòü ëèøå êіëüêà 
ñåêóíä çà äîáó.

Іç ðîçâèòêîì íîâіòíіõ òåõíîëîãіé çìіíèëèñÿ é ãîäèííèêè. 
Ñó÷àñíèé ñìàðòãîäèííèê – öå ñêëàäíèé êîìï’þòåðèçîâàíèé 
íàðó÷íèé ïðèñòðіé, ÿêèé ñëóãóє äëÿ âіäòâîðåííÿ ìóçèêè, ïðè-
éîìó ñïîâіùåíü òà äçâіíêіâ ç ìîáіëüíîãî òåëåôîíó, âіäñòåæåí-
íÿ ìàðøðóòіâ, çáîðó ðіçíîìàíіòíîї іíôîðìàöії. Óòіì, âèìіðþ-
âàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ÷àñó ëèøàєòüñÿ éîãî îñíîâíîþ ôóíêöієþ.

Що довідалися про історію приладів для вимірювання часу? ● Які 
переваги і недоліки різних типів годинників? ● Поміркуйте, які го-

динники були символом могутності, витворами мистецтва та предме-
том розкоші.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/qIe6YOQ або ко-
дом, почитайте легенду про хороброго ченця, який уряту-
вав Львів від несподіваного нападу завойовників. Розка-
жіть однокласникам та однокласницям, як годинник 
при  служився справі порятунку міста.

 Ãîäèííèê, óñòàíîâëåíèé 
1410 ð. íà ðàòóøі ó Ïðàçі, 
ïðàöþє і äîíèíі. Âіí 
ïîêàçóє ðîêè, ìіñÿöі, äíі 
òà ãîäèíè, ÷àñ ñõîäó 
é çàõîäó Ñîíöÿ і Ìіñÿöÿ
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 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Þëієâі Öåçàðþ, îäíîìó ç íàéâіäîìіøèõ ðèìñüêèõ âîëîäà-
ðіâ, ïðèïèñóþòü ôðàçó: «Ðèìëÿíè çàâæäè ïåðåìàãàþòü,
ïðîòå, íà æàëü, íå çíàþòü, êîëè öå òðàïèëîñÿ». Ùîá ïî-
êëàñòè êðàé íåòî÷íîñòÿì â îáðàõóíêó ÷àñó íà ïіäâëàäíèõ
òåðèòîðіÿõ, äå éîãî âèçíà÷àëè ïî-ðіçíîìó, іìïåðàòîð ðîçïî-
ðÿäèâñÿ çàïðîâàäèòè íîâèé êàëåíäàð, єäèíèé äëÿ âñієї іìïå-
ðії. Òîé êàëåíäàð òàê і íàçâàëè – þëіàíñüêèì. Óòіì, і âіí íå 
áóâ òî÷íèì. Ïîõèáêó óñóíóëè â êàëåíäàðі, ùî îòðèìàâ íàçâó
ãðèãîðіàíñüêîãî – âіä іìåíі Ïàïè Ðèìñüêîãî Ãðèãîðіÿ ÕІІІ.
Öåé êàëåíäàð  ðîçðîáëåíî íàïðèêіíöі XVI ñò.

Íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ äîâãèé ÷àñ êîðèñòóâàëèñÿ і þëі-
àíñüêèì, і ãðèãîðіàíñüêèì êàëåíäàðåì. Ïåðåõіä íà ãðèãîðі-
àíñüêèé êàëåíäàð íà äåðæàâíîìó ðіâíі áóëî çàïðîâàäæåíî â
Óêðàїíñüêіé Íàðîäíіé Ðåñïóáëіöі ç 16 ëþòîãî 1918 ðîêó –
öåé äåíü ñòàëè ââàæàòè 1 áåðåçíÿ 1918 ðîêó. Âіäòîäі îáðàõó-
íîê ðîêіâ çà þëіàíñüêèì êàëåíäàðåì ñòàëè íàçèâàòè «ñòàðèé
ñòèëü», à çà ãðèãîðіàíñüêèì – «íîâèé ñòèëü». Ðіçíèöÿ ìіæ
ñòèëÿìè äëÿ XVIII ñò. ñòàíîâèòü 11 äіá, äëÿ XIX ñò. – 12 äіá,
äëÿ XX ñò. і ñüîãîäåííÿ – 13 äіá. Âіäìіííîñòі â êàëåíäàðÿõ
íàî÷íî äåìîíñòðóє ñâÿòêóâàííÿ Ðіçäâà. Ó çàõіäíîєâðîïåé-
ñüêèõ êðàїíàõ, äå êàòîëèöüêà öåðêâà äîòðèìóєòüñÿ ãðèãîðі-
àíñüêîãî êàëåíäàðÿ, ÿêèé çáіãàєòüñÿ ç îôіöіéíèì, ñâÿòî ïðè-
ïàäàє íà 25 ãðóäíÿ. À â Óêðàїíі òà іíøèõ êðàїíàõ, äå
ïîøèðåíà ïðàâîñëàâíà öåðêâà, ÿêà æèâå çà þëіàíñüêèì êà-
ëåíäàðåì, Ðіçäâî Õðèñòîâå âøàíîâóþòü 7 ñі÷íÿ (íàñïðàâäі,
òàê ñàìî 25 ãðóäíÿ, àëå çà þëіàíñüêèì êàëåíäàðåì).

Ñüîãîäíі â íàøіé êðàїíі ëі÷áó ðîêіâ çäіéñíþþòü çà ãðèãîðі-
àíñüêèì êàëåíäàðåì ÿê і â áіëüøîñòі êðàїí ñâіòó. Ó íàðîäіâ,
ùî ñïîâіäóþòü іñëàì, ëіòî÷èñëåííÿ âåäåòüñÿ âіä 622 í. å. (âіä
÷àñó ïåðåñåëåííÿ Ìóõàììåäà – çàñíîâíèêà іñëàìó – ó Ìåäèíó).

Як пов’язані «старий» та «новий» стилі? ● Як обраховують роки 
в Україні сьогодні? ● Що довідалися про сучасний календар

Різдвяних свят?

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/cIrtj4z або кодом,z
перегляньте відео про дивовижні годинники. Поділіться в 
загальному колі враженнями про той пристрій, який сподо-
бався вам найбільше.
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ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Часомір». Для цього виготовіть з паперу 

годинник з циферблатом і позмагайтеся в командах в 
умінні визначати час. Стежте, аби правильно україн-
ською вживати словесні формули позначення часу (на-
приклад, п’ять хвилин на шосту, за чверть третя, пів 
на восьму, чверть по сьомій).

Які історичні факти з матеріалів параграфа переконали особисто 
вас, що сучасне життя пов’язане з минулим?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок 
уроку. Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/gUBJkeb
або кодом та виконайте завдання онлайн, щоб переві-

рити, як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, повер-
ніться до тих його частин, які варто опрацювати ретель-
ніше.

Ïåðåéøîâøè çà ïîñèëàííÿì https://cutt.ly/vIe6ZBt àáî 
êîäîì, ïðî÷èòàéòå ñòàòòþ. Ùî ç íåї äîâіäàëèñÿ ïðî ñâÿò-
êóâàííÿ íîâîãî ðîêó? ßêà іíôîðìàöіÿ ç ìàòåðіàëіâ óðîêó 

äîïîìàãàє çðîçóìіòè äàâíі òðàäèöії óêðàїíöіâ?
Ïіäãîòóéòå çà ìàòåðіàëàìè ñòàòòі êîðîòêå ïîâіäî-
ìëåííÿ ïðî êàëåíäàðíі çìіíè, áåç çíàííÿ ÿêèõ
äàâíіé çâè÷àé ñâÿòêóâàòè íîâèé ðіê 1 âåðåñíÿ є íå-
çðîçóìіëèì.
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Історія світу та України 
на лінії часу

Що називають 
історико-культур-
ною епохою?
Які найважливіші 
періоди історії 
України?

Які історичні 
періоди пережили 
європейські 
народи?

Чому і навіщо 
історію 

поділяють 
на періоди?

Чому і навіщо 
історію 

поділяють 
на періоди?

Роздивіться ілюстрації та прочитайте текстівки до
них. До історичної спадщини яких народів належать
зображені пам’ятки? Які з пам’яток є подібними? Чи

можна на підставі цієї подібності робити висновок про схожі умови
життя, знання та вміння людей, які мешкали в різних куточках світу?

 Çîáðàæåííÿ áіçîíà â ïå÷åðі 
Àëüòàìіðà, ùî â Іñïàíії.
Áëèçüêî 15 òèñ. ðîêіâ äî í. å.

 Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêà 
ôîðòåöÿ, ïîáóäîâàíà â XVI ñò. 
Ñó÷àñíà ñâіòëèíà

Ìàëþíîê íà êàìåíі â іñòîðèêî- 
àðõåîëîãі÷íîìó çàïîâіäíèêó «Êàì’ÿíà 

Ìîãèëà» â Çàïîðіçüêіé îáëàñòі. 
Áëèçüêî 20 òèñ. ðîêіâ äî í. å.

 Çàìîê Øàìáîð ó Ôðàíöії, 
ïîáóäîâàíèé ó XVI  ñò. 
Ñó÷àñíà ñâіòëèíà

§  13
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Дайте відповіді на запитання до тексту.

Âè âæå çíàєòå, ùî àáè îðієíòóâàòèñÿ â ðîçìàїòòі ïîäіé 
ìèíóëîãî, іñòîðè êè äëÿ çðó÷íîñòі ïîäіëÿþòü іñòîðè÷íèé ÷àñ 
íà âåëèêі âіäòèíêè – ïåðіî äè, àáî åïîõè. Çàóâàæòå, ùî ñëîâî 
«ïåðіîä» ó öüîìó çíà÷åííі âæèâàþòü äëÿ îêðåñëåííÿ âàæëè-
âîãî åòàïó â іñòîðії êðàїí і íàðîäіâ, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíі 
âèçíà÷íі ïîäії, ÿâèùà òîùî. 

Іñòîðèêî-êóëüòóðíîþ åïîõîþ íàçèâàþòü âåëèêèé ïðî-
ìіæîê ÷àñó â іñòîðії ëþäñòâà, ùî ïåâíèìè ñïіëüíèìè îçíà-
êàìè âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ іñòîðè÷íèõ ïåðіîäіâ, àäæå 
êóëüòóðà – ñóêóïíіñòü ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ öіííîñòåé, 
òîáòî óñå, ÷îãî äîñÿãëî ëþäñòâî ó ñâîєìó ðîçâèòêó.

Ó òó ñàìó êóëüòóðíó åïîõó æèòòÿ ëþäåé ó ðіçíèõ ÷àñòè-
íàõ Єâðîïè ïîïðè äåÿêі âіäìіííîñòі ìàëî áàãàòî ñïіëüíîãî. 
Íàïðèêëàä, çà íàéäàâíіøîãî ïåðіîäó â іñòîðії ëþäè, äå á 
âîíè íå æèëè, êîðèñòóâàëèñÿ ñõîæèìè ïðèìіòèâíèìè çíà-
ðÿääÿìè ïðàöі, âèãîòîâëåíèìè ñïåðøó ç êàìåíþ òà äåðåâà і 
òіëüêè çãîäîì – ç ìåòàëó. Ñõîæèìè áóëè íàéäàâíіøі ëþäñüêі 
æèòëà, ïîäіáíèì áóâ îäÿã і õàòíє íà÷èííÿ. Іñòîðèêè ïðèïóñ-
êàþòü, ùî é óÿâëåííÿ ïðî ñâіòîáóäîâó â òèõ ëþäåé, їõíі çíà-
ííÿ òà âìіííÿ áóëè îäíàêîâèìè.

Â іñòîðії єâðîïåéñüêèõ íàðîäіâ âèîêðåìëþþòü êіëüêà іñ-
òîðèêî-êóëüòóðíèõ åïîõ.

Íàéäàâíіøèé ïåðіîä іñòîðії ëþäñòâà âіä ïîÿâè ïðàëþäåé 
äî âèíèêíåííÿ ìіñò, äåðæàâ і ïîÿâè ïèñåìíîñòі íàçèâàþòü 
ïåðâіñíіñòþ, àáî ïåðâіñíîþ äîáîþ. Öå íàéäîâøèé ïåðіîä â 
іñòîðії ëþäñòâà. Ïåðâіñíà äîáà òðèâàëà âіä 1 ìëí ðîêіâ äî 
IX–VIII ñò. äî í. å. Çà öієї äîáè ëþäè íàâ÷èëèñÿ âèãîòîâëÿòè 
íàéïðîñòіøі çíàðÿääÿ äëÿ ìèñëèâñòâà é çáèðàëüíèöòâà, îá-
ðîáіòêó çåìëі. Ñàìå òîäі âèíèêëè êàì’ÿíі ñîêèðè, äåðåâ’ÿíі 
ñïèñè, ëóê і ñòðіëè. Ïіçíіøå ëþäè ïðèðó÷èëè é îäîìàøíèëè 
òâàðèí, íàâ÷èëèñÿ âèðîùóâàòè ðîñëèíè, òêàòè, âèãîòîâëÿòè 
îäÿã, ïîñóä, áóäóâàòè æèòëî. Ïîñòóïîâî âèíèêëè ìіñòà, ó 
ÿêèõ ðîçâèâàëèñÿ ðåìåñëî é òîðãіâëÿ. Ëþäè âèíàéøëè ïè-
ñåìíіñòü. Çãîäîì óòâîðþþòüñÿ äåðæàâè.

Іíøà äàâíÿ åïîõà â іñòîðії ëþäñòâà – àíòè÷íіñòü. Íàçâà 
ïîõîäèòü âіä ëàòèíñüêîãî ñëîâà àíòіêîñ, ùî îçíà÷àє äàâíіé. 
Öÿ åïîõà òðèâàëà âіä IX–VIII ñò. äî í. å. äî êіíöÿ V ñò. í. å. 
Â àíòè÷íó åïîõó íà òåðåíàõ Єâðîïè ïîñòàëè ïåðøі äåðæàâè. 
Іñòîðіþ àíòè÷íîñòі ïîâ’ÿçóþòü іç Äàâíüîþ Ãðåöієþ і Äàâíіì 
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Ðèìîì. Ñàìå ãðåêè ïåðøèìè ñòâîðèëè äåìîêðàòè÷íó äåð-
æàâó, òîáòî òàêó, äå ãðîìàäÿíè êîðèñòóþòüñÿ ïîëіòè÷íèìè
ïðàâàìè, áåðóòü ó÷àñòü â óïðàâëіííі äåðæàâîþ. Ïðèíöèïè
äåìîêðàòії (íàðîäîâëàääÿ) òà ñâîáîäè ëþäèíè ïî êëàäåíî â
îñíîâó âñіõ âіëüíèõ äåðæàâ ñó÷àñíîãî ñâіòó.

Â àíòè÷íîìó ñâіòі äîñÿãëè ðîçêâіòó âñі, áåç âèíÿòêó,
ñôåðè êóëüòóðè – îñâіòà, íàóêà, ëіòåðàòóðà, ìèñòåöòâî.

Ñåðåäíі âіêè, àáî ñåðåäíüîâі÷÷ÿ, – íàñòóïíà іñòîðèêî-
êóëüòóðíà åïîõà. Âîíà òðèâàëà òèñÿ÷ó ðîêіâ – âіä êіíöÿ V äî
êіíöÿ XV ñò. Íàçâó öієї åïîõè ïîÿñíþþòü òàê: âîíà îõîïëþє
ïåðіîä ìіæ іñòîðієþ ñòàðîäàâíüîãî ñâіòó òà íîâîþ іñòîðієþ.
Ó Єâðîïі ñåðåäíі âіêè – öå äîáà ïàíóâàííÿ õðèñòèÿíñüêîї
ðåëіãії. À ùå öå ïåðіîä ëèöàðñòâà, ìîãóòíіõ âîëîäàðіâ, ÿêі
ñèëîþ çáðîї âіäâîéîâóâàëè ñîáі íîâі çåìëі. Ñàìå òîìó îáðàç
öієї åïîõè âòіëåíî â ñïîðóäàõ âåëè÷íèõ õðàìіâ òà íåïðèñòóï-
íèõ ôîðòåöü – çàìêіâ.

Íîâèé ÷àñ – öå åïîõà âіä êіíöÿ XV äî ïî÷àòêó XX ñò. Ïî-
÷àòêîì її ñòàëî âіäêðèòòÿ єâðîïåéöÿìè íåâіäîìèõ їì ðàíіøå
çåìåëü і ìîðñüêèõ øëÿõіâ, ùî óçâè÷àєíî íàçèâàòè Âåëèêèìè
ãåîãðàôі÷íèìè âіäêðèòòÿìè. Ñâіò îäðàçó ñòàâ ìàéæå âäåñÿ-
òåðî áіëüøèì, ùî çóìîâèëî íåçâîðîòíі çìіíè â ãîñïîäàðþ-
âàííі, âèðîáíèöòâі çíàðÿäü ïðàöі òà òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ.
Ñàìå â íîâèé ÷àñ ç’ÿâèëèñÿ âåëèêі ìåõàíіçîâàíі âèðîáíè-
öòâà, ñïåðøó ôàáðèêè, à ïîòіì і çàâîäè. Íåâïіçíàííî çìіíè-
ëîñÿ æèòòі ëþäåé. Ðîçðîñòàëèñÿ ìіñòà, çìіíèëèñÿ âіäíîñèíè
ìіæ ëþäüìè, ïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ íàóêà òà òåõíîëîãії.

Ïåðіîä, ÿêèé îõîïëþє ÷àñ âіä ïî÷àòêó ÕÕ ñò. і äî ñüîãî-
äåííÿ, íàçèâàþòü íîâіòíüîþ іñòîðієþ.

Що називають історико-культурною епохою? На підставі яких
ознак їх виокремлюють? ● Які історико-культурні епохи виокрем-

люють в історії європейських народів?

Накресліть лінію часу і позначте на ній історико-культурні епохи
в історії європейських народів, указавши хронологічні межі кож-

ної. ● Обміркуйте, які ознаки притаманні сучасній епосі.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/rIrtAwu або ко-u
дом, перегляньте відео про Кудрявський скарб. Пам’яткою 
якого періоду історії України є ця археологічна знахідка? 
Поділіться в загальному колі враженнями про річ, яка вам 
сподобалася найбільше. На дозвіллі довідайтеся про істо-
рію знахідки, намалюйте дивоптаха з прикрас та помір-
куйте, чи подібний він до казкової жар-птиці.
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ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/VIe5N2q або ко-

дом, прочитайте історичне оповідання про події, що засвід-
чили початок одного з періодів історії України. Поділіться   
в загальному колі інформацією про те, якого часу сягає 
перша згадка про цей період в писемних джерелах.

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Плутанка». Хто ж вас швидше розплутає 
«історичну плутанку», з’єднавши зображені предмети з 
відповідними історичними епохами.
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Проаналізуйте схему. Які періоди виокрем-
люють в історії України? Коротко схаракте-

ризуйте кожен за планом: 1) яку назву має період; 2) які його хроноло-
гічні межі; 3) які найвизначніші події відбулися в цей період.

РУСЬ-УКРАЇННА.Н
IX–XIII ст.)

Понад тисячу 
років тому нашші ш
предки почали 
творити дер-
жаву із центром м
у Києві, яка неза-а
баром розпро-
сторилася на 
землях від гір 
Карпатських наа а
заході до річки 
Волги на сході,
від моря Чорного г
на півдні до Бі-
лого моря на 
півночі і в період од
розквіту була 
найбільшою 
державою тогоо-о
часної Європи. 

КОРОЛІВСТВО
РУСЬКЕ (ГАЛИЦЦЬКО-Ц
ВОЛИНСЬКА
ДЕРЖАВА. 
XIII – СЕРЕДИНА А
XIV ст.)

Спадкоємицею Русі- Ру
України стала 
Галицько-Волин ська сь
держава, яку 1199 р.99
заснував князь Роман Ро
Мстиславович. 
Вона проіснувала дод
1340 р.
Добу найвищого 
піднесення Галиццько-ц
Волинської держаави а
історики пов’язуюють ую
з ім’ям Романового ог
сина – князя, згодом д
короля, Данила.

КОЗАЦЬКА ДОБА
(XVI–XVIII ст.)тт

Від XVI до кінця XVIII 
ст. тривав на нашій 
землі козацький пе-
ріод. За Дніпровими 
порогами козаки за-
снували Запорозьку 
Січ. Там сформовано 
органи законодавчої 
та виконавчої влади, 
вироблено закони, які 
поширилися на україн-
ських землях.
Державотворчий до-
свід козацтва втілив-
ся в козацькій державі 
– Війську Запорозько-
му (її ще називають
Гетьманщиною).

У який період історії України ви хотіли б потрапити, подорожуючи
машиною часу? Чому?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/4UBS4kA або
кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити,

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше. 
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УКРАЇНА
У СКЛАДІ 
ДВОХ ІМПЕРІЙ П

Д

(XIX ст.)

XIX ст. Українна н
зустрічала роозділеноюо ю 
між Російською ю
та Австрійською ьк
(від 1867 р. – 
Австро-Угорсською) с
імперіями. Проте й о
за таких обсттавин т
українці, спираючись а
на самобутнюю ю
тисячолітню
культуру й таакі а
самі давні траадиції а
власної держаави, а
продовжувалии и
залишатися оокремим о
народом.

УКРАЇНА 
У СКЛАДІ І
СРСР (1922–92
1991 рр.)

XX ст. для 
українців булоо о
сповнене випро-пр
бувань.
«Українська 
революція 
1917–1921 ррр., р
Голодомор
1932–1933 ррр., р
лихоліття 
Другої світоввої в
війни, 
перебування у у
складі Союзу у
Радянських 
Соціалістичнних н
Рес публік.

СУЧАСНА
УКРАЇНА
(від 1991 р.)

24 серпня 1991 р.
урочисто проголо-
шено незалежність
України. Було створе-
но нову систему дер-
жавного управління,
Збройні сили, ор гани 
безпеки й правопо-
рядку, запроваджено 
національну валюту – 
гривню, схвалено 
Конституцію. 
Від червня 2017 р. 
між Україною
та Євросоюзом пра-
цює безвізовий ре-
жим. 

Íàêðåñëіòü ëіíіþ ÷àñó і ïîçíà÷òå íà íіé іñòîðèêî-êóëü-
òóðíі åïîõè. Ñêîðèñòàâøèñü äîäàòêîâîþ ëіòåðàòóðîþ àáî 
іíòåðíåòîì, äîáåðіòü âèíàõîäè, ÿêі áóëî çäіéñíåíî â êîæíó 

ç åïîõ (ïîçíà÷òå їõ íà ëіíії ÷àñó).
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Історична карта

У чому виявля-
ється вміння 
користуватися 
історичною 
картою?

Чим історична 
карта 
відрізняється 
від географічної?

Навіщо 
створюють 

історичні карти 

і що з них можн
а

довідатися?

Навіщо 
створюють 

історичні карти 

і що з них можн
а

довідатися?

Роздивіться ілюстрації. На яких ілюстраціях при-
родне середовище зображено за допомогою умов-
них символів? Як називають такі зображення

земної поверхні? Навіщо створюють карти? Яка з зображених карт сто-
сується історії?

§  14
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Виконайте завдання до тексту.

Êîæ íà ïîäіÿ âіäáóâàєòüñÿ íå òіëüêè
â ïåâ íèé ÷àñ, à é ó ïåâ íî ìó ìіñöі. Òî-
ìó äëÿ іñòîðèêіâ âàæëèâî îðієíòó âà-
òè ñÿ â ïðîñ òîðі. Íàâ ÷à òè ìóòü âàñ öü-
î ãî âìіííÿ іñòî ðè÷íі êàð òè – çìåíøåíі 
çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі, її ÷àñòèí
àáî îêðåìèõ êðàїí ñâіòó, íà ÿêèõ ïî-
çíà÷àþòü òі àáî òі ïîäії.

Іñòî ðè÷íі êàð òè ñòâî ðþ þòü íà îñ-
íîâі ãå îã ðàôі÷íèõ, ç ÿêè ìè âàì óæå
äî âî äè ëî ñÿ ïðà öþ âà òè. Ïðî òå іñòî-
ðè÷íі êàð òè іñòîòíî âіäðіçíÿ þòü ñÿ
âіä íèõ. Íà ñàì ïå ðåä âèêî ðèñ òàí íÿì
êîëü îðіâ. Íàïðèêëàä, ÿê ùî íà ãå îã-
ðàôі÷íіé êàðòі êîëüîðîì ïîç íà ÷àþòü 
âè ñî òó ìіñöå âîñòі íàä ðіâíåì ìî ðÿ 
(çå ëå íèé – íèçîâèíè, êî ðè÷ íå âèé – 
ãî ðè), òî íà іñòî ðè÷íіé – òå ðè òîðії 
äåð æàâ, ðîç ñå ëåí íÿ íà ðîäіâ òî ùî. 
Êðіì òî ãî, çîá ðàæåí íÿ íà іñòî ðè÷íіé 
êàðòі îç íà ÷à þòü ïîäії, ùî âіäáó-
âàþòü ñÿ â ÷àñі. Ïðèìіðîì, ç êàð òè 
ìîæ íà äîâіäà òè ñÿ, ÿê çðîñ òà ëà òå-
ðèòîðіÿ äåð æà âè âïðî äîâæ ïåâíî ãî 
÷à ñó, êó äè ïðÿìóâàëè âіéñü êà, êî ëè 
é äå âіäáó ëà ñÿ áèò âà, êî ëè âè íèê ëî 
ìіñòî é êî ëè áó ëî çðóé íî âàíå òîùî. 
Çáіðíèê іñòîðè÷íèõ êàðò (òàê ñàìî, 
ÿê і ãåîãðàôі÷íèõ) íàçèâàþòü àòëàñîì.

Ñâîї òàєìíèöі іñòî ðè÷ íà êàð òà 
âіäêðè âàє ëè øå òî ìó, õòî âìіє її 
«ïðî ÷è òà òè», òîá òî ðîç øèô ðó âà òè é 
âèò ëó ìà ÷è òè. Ùîá öå çðîáèòè, ïîòðіáíî óâàæ íî ðîç äè âè òè ñÿ 
óìîâíі ïîç íà÷ êè é ïî ÿñ íåí íÿ äî êàð òè, ðîçòà øî âàíі â її 
íèæíü î ìó êóòі, òîáòî ëåãåíäó êàðòè.

Позначте в тексті відому інформацію літерою «В», а нову – «Н». 
● На яких уроках у початковій школі ви працювали з картами? 

Чим відрізняється від тих зображень історична карта? ● Як історичні 
карти допомагають у вивченні минулого?

 Terra Ucrainica.
Іñòîðè÷íèé àòëàñ
Óêðàїíè і ñóñіäíіõ
çåìåëü – âèäàííÿ 
óìіùóє 93 êàðòè
Óêðàїíè âіä äàâíіõ
÷àñіâ äî ñüîãîäåííÿ

Карта (мапа) – зобра-
ження земної по-
верхні, її частин або 
окремих країн світу, 
зменшене до певного 
масштабу. Слова карта 
і мапа мають те саме 
значен  ня, але відріз-
няються походжен-
ням: слово карта похо-
дить із грець  кої мови, 
де означало «аркуш 
папірусу», а мапа – з 
латини.

Легенда карти – умовні 
знаки і пояснення до неї.
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Íà óðîêàõ іñòîðії âàì äîâåäåòüñÿ ÷àñòî ïðàöþâàòè ç íà-
ñòіííîþ êàðòîþ àáî її çîáðàæåííÿì íà іíòåðàêòèâíіé
äîøöі. Ðîáîòà ç òàêèìè êàðòàìè ïîòðåáóє ïåâíèõ óìіíü. 
Óâàæíî ïåðå÷èòàéòå ïîðàäè, ÿêі äîïîìîæóòü âàì ðîçïî-
âіäàòè çà êàðòîþ òàê, àáè áóòè ïåðåêîíëèâèì.

 Ñòîÿòè áіëÿ êàðòè òðåáà òàê, ùîá íå çàòóëÿòè ñîáîþ çîáðà-
æåííÿ: óïіâîáåðòà äî àóäèòîðії, òðîøêè ïðàâîðó÷ âіä òієї ÷àñ-
òèíè êàðòè, äå ðîçòàøîâàíі îá’єêòè, ÿêі äåìîíñòðóâàòèìåòå.
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 Êîðäîíè äåðæàâ òðåáà îáâîäèòè ïî çàìêíåíіé êðèâіé (іç ïî-
øèðåííÿì іíòåðàêòèâíèõ äîùîê òà іíøèõ ïðèñòðîїâ іç ñåíñîð-
íèìè åêðàíàìè öå ðîáëÿòü ðóêîþ, ïðîòå ðàíіøå âіääàâàëè
ïåðåâàãó óêàçêàì).
 Íàï ðÿìêè âіéñüêîâèõ ïîõîäіâ òà ïåðåñóâàíü ïîêàçóéòå çà
ñòðіëêàìè, ÿêі ïî çíà÷åíî íà êàðòі.
 Ìіñòà ïîêàçóéòå äîòèêîì äî óìîâíîї ïîçíà÷êè (ïóíñîíà) ÷è
äî çîáðàæåííÿ ìіñòà, à íå äî íàçâè ìіñòà íà êàðòі.
 Ðі÷êè òðåáà ïîêàçóâàòè çà òå÷ієþ – âіä âèòîêіâ äî ãèðëà.
 Äåìîíñòðàöіþ іñòîðè÷íèõ îá’єêòіâ íà êàðòі ñóïðîâîäæóéòå
êîìåíòàðåì, ïîÿñíþþ÷è, ùî ñàìå âè ïîêàçóєòå.
 Äëÿ âèçíà÷åííÿ ãåîãðàôі÷íîãî ðîçòàøóâàííÿ îá’єêòà âæè-
âàéòå ñëîâà íà ïîçíà÷åííÿ íàïðÿìêіâ (íà ïіâíі÷, íà ïіâäåíü, íà
çàõіä, íà ñõіä), íàçâè ðі÷îê, ìîðіâ, ãіð òîùî.

Сформулюйте до кожного правила запитання, обговоріть відповіді 
з однокласниками та однокласницями за сусідньою партою. ● Роз-

гляньте картосхему (так називають спрощену карту, пристосовану для 
виконання певного завдання чи формування уявлення про якесь явище 
чи подію) на с. 76. Намалюйте в зошиті умовні позначки, якими корис-
туються, щоб показати: 1) дві різні території або держави; 2) перехід 
певного району від однієї держави до іншої; 3) місця битв; 4) пересу-
вання військ або народів; 5) кордони держав, регіонів, областей, тери-
торій; 6) міста.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/jIe6eJW або ко-W
дом, прочитайте статтю та роздивіться подані в ній карти.
Розкажіть у загальному колі про карту, яка справила на вас 
найбільше враження. Що довідалися з неї? 

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Êàðòè, íà ÿêі íàíåñåíî òіëüêè îñíîâíі åëåìåíòè ðîçìіòêè 
òà îáðèñè îá’єêòіâ áåç ïіäïèñіâ òà êîëüîðіâ і ÿêі ïðèçíà÷åíі 
äëÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, íàçèâàþòü êîíòóðíèìè – 
âіä ñëîâà «êîíòóð», ùî îçíà÷àє ëіíіþ, ÿêà є ãðàôі÷íèì îêðåñ-
ëåííÿì ïðåäìåòà. Êîíòóðíèìè áóâàþòü і іñòîðè÷íі êàðòè.

Ùîá âèêîíóâàòè çàâäàííÿ íà êîíòóðíèõ êàðòàõ, òðåáà 
ïàì’ÿòàòè ïðî äåÿêі ïðàâèëà.

 Íàïèñè íà êîíòóðíіé êàðòі êðàùå ðîáèòè îëіâöåì, ùîá 
ìàòè ìîæëèâіñòü âèïðàâèòè íåòî÷íîñòі.
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 Çà áàæàííÿì íàïèñè ìîæíà âèêîíóâàòè äðóêîâàíèìè 
ëіòåðàìè.

 Ãåîãðàôі÷íі íàçâè ïèøåìî ç âåëèêîї ëіòåðè.
 Íàïèñè îá’єêòіâ íà êîíòóðíіé êàðòі òðåáà ðîáèòè òàê, 

ÿê öå ðîáëÿòü íà êàðòі â àòëàñі: íàçâè ãіð – ó íàïðÿìêó 
õðåáòіâ; íàçâè ðі÷îê – óçäîâæ òå÷ії (ó êіëüêîõ ìіñöÿõ), 
íàçâè ìіñò – ïіñëÿ ïóíñîíà ìіñòà âçäîâæ ïàðàëåëі.

 Íàíîñÿ÷è ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè íà êîíòóðíó êàðòó, íå 
íàìàãàéòåñÿ ñêîïіþâàòè êàðòó àòëàñó çà êîëüîðàìè: 
öþ ðîáîòó ìîæíà âèêîíóâàòè іç çàñòîñóâàííÿì øòðè-
õіâ ïðîñòèì îëіâöåì. 

 Íå âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ôëîìàñòåðè.
 Ùîá ïðàâèëüíî âèêîíàòè çàâäàííÿ íà êîíòóðíіé êàðòі,

ïåðåäóñіì çíàéäіòü êàðòó ç òàêîþ ñàìîþ íàçâîþ â àò-
ëàñі.

 Ïîçíà÷àéòå íà êîíòóðíіé êàðòі ëèøå òі îá’єêòè, ÿêі çà-
çíà÷åíі â çàâäàííі.

 Âèêîðèñòîâóéòå çàïðîïîíîâàíі óìîâíі ïîçíà÷êè àáî
ñòâîðіòü âëàñíі. 

 Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ íà êîíòóðíіé êàðòі ïåðåäáà÷àє
ñòâîðåííÿ ëåãåíäè êàðòè: ó ñïåöіàëüíî âіäâåäåíîìó íà
êîíòóðíіé êàðòі ìіñöі íàðèñóéòå óìîâíі ïîçíà÷êè òà
íàïèøіòü, ùî êîæíà ç íèõ îçíà÷àє.

Які карти називають контурними? ● Для чого призначені такі
карти? ● Як працювати з контурними картами?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/NIe6lbI або ко-I
дом, прочитайте історичне оповідання про славетний за-
мок та постать, з ним пов’язану. Поділіться інформацією з  
однокласниками й однокласницями та запропонуйте їм по-
значити на контурній карті місто, окрасою якого є ця 
пам’ятка.

Роздивіться історичну карту на с. 79 і дайте 
відповіді на запитання до неї.

1. Визначте, яким подіям історії України присвячена карта. Про ді-
яльність яких князів вона інформує? 2. Яким кольором позначено

територію за князів Олега та Ярослава Мудрого? 3. Якими річками про-
ходили кордони володінь за часів Ярослава Мудрого на заході та на
сході, до яких озер простяглися ці володіння на півночі, якого моря сяг-
нули на півдні? 4. З якими державами межувала Русь-Україна на заході
та півдні? 5. Які князі ходили походами на землі Візантії?
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ІСТОРИЧНА ГРА Вигадайте казкову країну. Намалюйте, скориставшись
правилами роботи з контурною картою, її зображення,
позначте на ній деякі об’єкти, придумавши їм назви. За-
пропонуйте однокласникам та однокласницям проко-
ментувати малюнок.

Яка інформація на уро  ці видалася вам найцікавішою? Поділіть  ся
враженнями про урок за схемою:

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/fUB4lHj або ко-j
дом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, 

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться 
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше. 

Ïðî÷èòàéòå òåêñò òà âèêîíàéòå çàâäàííÿ.
Ñêëàäіòü çà іñòîðè÷íîþ êàðòîþ íà ñ. 79 êіëüêà çàïè-
òàíü, âіäïîâіäі íà ÿêі ïåðåäáà÷àþòü äåìîíñòðàöіþ îá’єê-

òіâ. Ïîâïðàâëÿéòåñÿ âіäïîâіäàòè íà öі çàïèòàííÿ, äîòðèìó-
þ÷èñü ïðàâèë ðîáîòè ç êàðòîþ.

 дізна(в/ла)ся про...

Я
  навчи(в/ла)ся...

 зацікави(в/ла)ся й хочу Я
 довідатися більше про...
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Історичний простір на 
картах упродовж історії

 У чому цінність 
карт як джерела 
інформації?
 Якими були 
найдавніші карти?

 Як змінювалися 
уявлення людей 
про простір? Що потрібно

знати, аби 
створити
карту?

Що потрібно
знати, аби 

Що п р

створити
карту?

Роздивіться фотографії. Якій меті слугують карти, 
зображені на них? Що треба знати, аби скориста-
тися картою? Коли застосовують карти в повсяк-
денному житті?д у

§  15
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 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Óÿâëåííÿ ëþäåé ïðî ïðîñòіð,
ôîðìó çåìíîї ïîâåðõíі ôîðìóâàëèñÿ
ïîñòóïîâî. Íàéäàâíіøі êàðòîãðàôі÷  íі
çîáðàæåííÿ çáåðåãëèñÿ âіä ÷àñіâ,
êîëè ùå ëþäè íå çíàëè ïèñåìíîñòі.
Âîíè âіäòâîðþâàëè іíôîðìàöіþ ïðî
íàâêîëèøíþ ìіñöåâіñòü: ìіñöÿ ïîëþ-
âàííÿ òà ðèáàëüñòâà, øëÿõè êî÷ó-
âàíü, ïëàíè çåìåëüíèõ äіëÿíîê òîùî.
Êàðòîãðàôі÷ íі ìàëþíêè íàéäàâíіøі
ëþäè ñòâîðþâàëè íà ðіçíîìàíіòíèõ
ìàòåðіàëàõ – íà êîðі, ëèñòêàõ òà äå-

ðåâèíі, øêіðі é êіñòêàõ òâàðèí, êàìåíі òîùî.
Íèíі âіäîìî áëèçüêî äåñÿòè êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü ïåð-

âіñíèõ ÷àñіâ, çíàéäåíèõ íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Íàéâіäîìіøîþ
ïàì’ÿòêîþ ñåðåä íèõ є ðèñóíîê (âіä ñëîâà «ðèñêà», òîáòî çîáðà-
æåííÿ ðèñêàìè) íà óëàìêó áèâíÿ ìàìîíòà, çíàéäåíîãî â 1966 ð.
ïіä ÷àñ ðîçêîïîê íà áåðåçі ðі÷êè Ðîñàâè áіëÿ ñåëà Ìåæèðі÷
Êàíіâñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêîї îáëàñòі íà ìіñöі ñòîÿíêè ìèñ-
ëèâöіâ íà ìàìîíòіâ. Öå íàéäàâíіøà ïàì’ÿòêà êàðòîãðàôії íà
òåðèòîðії Óêðàїíè: її ñòâîðåíî ïðèáëèçíî 15–17 òèñ. ðîêіâ òîìó.

Îïèñè ïðîñòîðó, ó ÿêîìó ðîçãîðòàëîñÿ æèòòÿ ëþäåé, ïî-
êëàëè ïî÷àòîê íàóöі ãåîãðàôії, íàçâà ÿêîї ïîõîäèòü âіä ãðåöü-
êèõ ñëіâ «çåìëÿ» òà «îïèñóâàòè». Çà äàâíіõ ÷àñіâ Çåìëþ óÿâ-
ëÿëè ïëàñêîþ. Íàïðèêëàä, ó Äàâíüîìó Єãèïòі її çîáðàæóâàëè
ó ôîðìі âèòÿãíåíîãî ïðÿìîêóòíèêà, îòî÷åíîãî ç óñіõ áîêіâ
ãîðàìè. 

Áàãàòî ãåîãðàôі÷íèõ âіäêðèòòіâ çðîáèëè äàâíі ôіíіêіéöі,
ÿêі áóëè çàâçÿòèìè ìîðåïëàâöÿìè. Äàâíüîãðåöüêі ãåîãðàôè
óÿâëÿëè Çåìëþ ñïåðøó ó ôîðìі öèëіíäðà, à çãîäîì – êóëі é
ñòâîðèëè ìîäåëü ãëîáóñà, âèñëîâèâøè çäîãàä ïðî ïîäіáíіñòü
ïðèðîäíèõ óìîâ ó ïіâíі÷íіé òà ïіâäåííіé ïіâêóëÿõ. Ïіäòâåð-
äæåííÿ öèõ іäåé єâðîïåéöі îòðèìàëè â ÕV–XVI ñò. – ó ïåðіîä
Âåëèêèõ ãåîãðàôі÷íèõ âіäêðèòòіâ, óíàñëіäîê ìîðñüêèõ åêñ-
ïåäèöіé Õðèñòîôîðà Êîëóìáà, Âàñêî äå Ãàìà òà іíøèõ ñëà-
âåòíèõ ìîðåïëàâöіâ.

Âèäàòíèì óêðàїíñüêèì ìàíäðіâíèêîì ïåðøîї ïîëîâèíè
XVIII ñò., ÿêèé ïіøêè îáіéøîâ Ìîëäîâіþ, Ðóìóíіþ, Ïîëüùó,
Áîëãàðіþ, Óãîðùèíó, Àâñòðіþ, Іòàëіþ, Ñèðіþ, ïîáóâàâ íà

 Ìàëþíîê íà óëàìêó 
áèâíÿ ìàìîíòà 
(çíàéäåíî áіëÿ 
ñ. Ìåæèðі÷ 
íà ×åðêàùèíі)
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îñòðîâàõ Êіïð, Êðèò òà â іíøèõ äàëåêèõ êðàÿõ é çàëèøèâ 
ïðî ñâîї ìàíäðè êíèãó ðîçïîâіäåé, áóâ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷-
Áàðñüêèé. Ó÷åíèé-ìàíäðіâíèê ÕІÕ ñò. Ìèêîëà Ìèêëóõî-Ìà-
êëàé, ÿêèé äîñëіäæóâàâ æèòòÿ íàðîäіâ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї 
Àçії, Àâñòðàëії òà Îêåàíії, ïèøàâñÿ ñâîїì óêðàїíñüêèì ðî-
äîì, ïîâ’ÿçàíèì ç êîçàöòâîì.

Що дізналися про найдавніші картографічні малюнки? ● Позначте 
на лінії часу дві дати: створення Межиріч-карти та рік знахідки цієї 

пам’ятки. Складіть хронологічну задачу та запропонуйте її розв’язати в 
загальному колі. ● Якими були уявлення людей про простір за давнини 
і внаслідок чого ці уявлення змінювалися? Як пов’язані розвиток гео-
графії та картографії?

Прочитайте довідку. Які дані враховують 
учені, розробляючи сучасні карти? Як новітні 
технології сприяють удосконаленню карт?

Êîìïàíіÿ «Ãóãë» ïðåäñòàâèëà òàéìëàïñ-âіäåî, ùî äîïîìà-
ãàє âіäñòåæèòè, ÿêі çìіíè âіäáóëèñÿ íà Çåìëі çà îñòàííі 
32 ðîêè. Íîâіòíі òåõíîëîãії äàëè çìîãó ñòâîðèòè êàðòó ðåãіîíіâ 
Çåìëі, ÿêі íàéáіëüøå ïîñòðàæäàëè âіä çìіí êëіìàòó. Êàðòó 
áóëî ñòâîðåíî íà îñíîâі àíàëіçó òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ, äîñòóï-
íîñòі âîäè, à òàêîæ õìàðíîãî ïîêðèâó. Ôàõіâöі çðîáèëè ðîç-
ðàõóíêè äëÿ êîæíîї îêðåìî âçÿòîї äіëÿíêè ñóøі â  5 êâàäðàò-
íèõ êіëîìåòðіâ. Іíòåðàêòèâíó êàðòó ìîæíà ìàñøòàáóâàòè, 
âèâ÷àþ÷è íàéáіëüø ïîìіòíі çìіíè. Íà ñàéòі îêðåìî âèäіëåíî 
8 ðåãіîíіâ, ùî âèêëèêàþòü ïîáîþâàííÿ â÷åíèõ ÷åðåç íåçâîðîòíі 
ïðèðîäíі çìіíè: âèñóøóâàííÿ Àðàëüñüêîãî ìîðÿ, òàíåííÿ ëüî-
äîâèêіâ Àëÿñêè, ïîñòóïîâå çíèêíåííÿ àìàçîíñüêèõ ëіñіâ òîùî.

 Òàéìëàïñ (ôðàãìåíò)
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 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ñåðåä áàãàòüîõ іíîçåìöіâ, ÿêі â XVI–XVIII ñò. âіäâіäàëè
Óêðàї íó é çàëèøèëè îïîâіäíі äæåðåëà ïðî íàøó çåìëþ, îñî-
áëèâå ìіñöå, áåçïåðå÷íî, íàëåæèòü ôðàíöóçüêîìó іíæåíå-
ðîâі-ôîðòèôіêàòîðó Ãіéîìó Ëåâàññåðó äå Áîïëàíó (1600–
1673). Ãіéîì äå Áîïëàí ïåðåáóâàâ â Óêðàїíі áëèçüêî 17 ðîêіâ,
ïðîòÿãîì ÿêèõ áàãàòî ïîäîðîæóâàâ, çáèðàþ÷è ìàòåðіàëè äëÿ
âåëèêîї êàðòè, à òàêîæ äëÿ ñïåöіàëüíèõ êàðò îêðåìèõ ðåãі-
îíіâ óêðàїíñüêèõ çåìåëü, îñêіëüêè áóâ ôàõіâöåì і ç êàðòî-
ãðàôії. Áîïëàí óïåðøå ïîäàâ íà êàðòі òåðèòîðіþ Óêðàїíè íà
ïіäñòàâі ìàòåìàòè÷íèõ âèìіðіâ, ùî äàëî çìîãó êàðòîãðàôàì
íà ïî÷àòêó XVIII ñò. óòî÷íèòè êàðòó Єâðîïè.

 «Ãåíåðàëüíà êàðòà Óêðàїíè» Ãіéîìà äå Áîïëàíà. XVII ñò.

Äî ñâîїõ êàðò Áîïëàí ïіäãîòóâàâ äîêëàäíі ïîÿñíåííÿ, ÿêі
é ñòàíîâëÿòü çìіñò éîãî êíèæêè «Îïèñ Óêðàїíè». Âîíà âè-
éøëà äðóêîì ó ôðàíöóçüêîìó ìіñòі Ðóàíі 1651 ð., îäðàçó
ñòàâøè íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíîþ. Ïðàöÿ Áîïëàíà, ÿêà çíà-



85

РОЗДІЛ    2
éîìèëà єâðîïåéöіâ ç ïðèðîäîþ òà ãåîãðàôієþ Óêðàїíè, ïîáó-
òîì і çâè÷àÿìè óêðàїíöіâ, áóëà ïåðåêëàäåíà áàãàòüìà ìî-
âàìè і âèäàâàëàñÿ â Ëîíäîíі, Âàðøàâі, Âðîöëàâі. ßê öіííå 
іñòîðè÷íå äæåðåëî äëÿ âèâ÷åííÿ äîáè êîçàöòâà êíèæêà íå 
âòðàòèëà ñâîãî çíà÷åííÿ é íèíі.

Чому на підставі математичних розрахунків, які застосував 
французький картограф, розробляючи карту України, було змі-

нено карту Європи? ● Як ви думаєте, навіщо Боплан підготував до-
кладні пояснення до своїх карт? ● Чи достатньо знати лише історію, 
щоб створити історичну карту?

Позначте на лінії часу потрібні дати та розв’яжіть хронологічну за-
дачу.

Скільки минуло років від виходу друком книжки інженера Гійома Левас-
сера де Боплана «Опис України»?

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/ZIe5UKG або ко-
дом, роздивіться «Генеральну карту України» Гійома де Бо-
плана. Спробуйте віднайти на ній місто чи село, у якому ви 
мешкаєте (або сусідні населені пункти).

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/DIe6vbQ або ко-
дом, прочитайте оповідання. Поділіться в загальному колі 
враженнями про військову майстерність козаків. Як із нею 
пов’язані обставини перебування Боплана в Україні?

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Упізнай місце». Для цього в групах ство-
ріть фрагмент карти своєї школи, зобразивши на ній 
певне місце – шкільну їдальню, бібліотеку, кабінет історії 
тощо. Обміняйтеся малюками й доопрацюйте у своїх гру-
пах зображення, підготовлені вашими однокласниками 
та однокласницями. Перемогу віддайте тій групі, малю-
нок якої мав найменше доповнень.

Що в матеріалах уроку зацікавило найбільше? Про що хотіли б 
довідатися докладніше?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/uUB4QCB або
кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити,

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.
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Ðîçäèâіòüñÿ çîáðàæåííÿ êàðòè. Ïðèäóìàéòå іñòîðіþ ïðî
òå, ÿê äîïèòëèâі äðóçі çíàéøëè ïîòüìÿíіëó êàðòó, ÿêó
ñïðèéíÿëè çà äàâíþ, àëå àðãóìåíòè îäíîêëàñíèêіâ òà

îäíîêëàñíèöü ïåðåêîíàëè їõ, ùî öå íå òàê (íàâåäіòü ùîíàé-
ìåíøå 2–3 àðãóìåíòè).

Українські землі на картах 
упродовж історії

 Як на карті 
показувати 
територію України 
у різні історичні 
періоди?

 Де розселялися 
українці у світі 
упродовж історії? Чому впродовж

 
історії 

змінюються 

державні кордон
и?

Чому впродовж
 

історії 
змінюються 

державні кордон
и?

Роздивіться карту на с. 87. Які назви для різних
частин нашої держави на ній ужито? Як називають
ту частину України, у якій ви мешкаєте? Що знаєте
про походження цієї назви?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

§  16
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 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî íàéâèçíà÷íіøà ïðàöÿ Ìèõàéëà Ãðó-
øåâñüêîãî ìàє íàçâó «Іñòîðіÿ Óêðàїíè-Ðóñè». Íàç âà Ðóñü ïå-
ðå äó âà ëà íàçâі Óê ðàїíà. Ïðî ïîõîäæåííÿ öієї íàçâè ñåðåä
іñòîðèêіâ і ìîâîçíàâöіâ íåìàє îäíîñòàéíîñòі: îäíі ââàæàþòü
її ñêàíäèíàâñüêîþ ç ïîõîäæåííÿ, іíøі ïåðåêîíàíі, ùî âîíà є
ñïîêîíâі÷íîþ äëÿ íàøèõ çåìåëü.

Íàç âó Óê ðàїíà âïåð øå âæè òî â ëіòî ïè ñі ïіä 1187 ð. Çà îä-
íієþ ç âåðñіé, âî íà ïî õî äèòü âіä ñëî âà êðàїíà, ùî îç íà ÷à ëî 
ðіäíèé êðàé, çåì ëÿ. Çãîäîì íàç âà Óê ðàїíà ïî øè ðè ëà ñÿ íà
âñþ íà øó çåì ëþ é äà ëà íàé ìå íó âàí íÿ íà øî ìó íà ðî äîâі,
âèòіñíèâ øè ç óæèò êó äàâíіøó. Íà єâðîïåéñüêèõ êàðòàõ íà-
çâà Óêðàїíà íàáóëà ïîøèðåííÿ çàâäÿêè êàðòîãðàôі÷íèì òâî-
ðàì Ã. äå Áîïëàíà. 

Äëÿ íà çè âàí íÿ ðіçíèõ ÷àñ òèí íà øîї êðàїíè ç äàâíіõ ÷àñіâ
âè êî ðèñ òî âó þòü ùå é òàêі íàç âè, ÿê Âî ëèíü, Êèїâùèíà, Ïî-
äіëëÿ, Ãà ëè ÷è íà, Ñëî áî æàí ùè íà, ×åðíіãîâî-Ñіâåðùèíà, Áó êî-

âè íà, Çà êàð ïàò òÿ òà іíøі. Êîæíà ç
íèõ ìàє ñâîþ іñòîðіþ, âèíèêàëè âîíè
çà ðіçíèõ ÷àñіâ, òîæ óñі є âòіëåííÿì
іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî. Ñàìå òîìó òàêі
íàçâè є іñòîðè÷íèìè (їõ іùå íàçèâà-
þòü іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íèìè). Іíêîëè
іñòîðè÷íі íàçâè ïîçíà÷àþòü ïîðіâíÿíî
іç ñó÷àñíèìè äåùî іíøó òåðèòîðіþ.
Íàïðèêëàä, êîëè éäåòüñÿ ïðî іñòî-
ðè÷íó Âîëèíü, òî ìàþòü íà óâàçі íå
ñó÷àñíó Âîëèíñüêó îáëàñòü, à çíà÷íî
áіëüøó òåðèòîðіþ, äî ÿêîї äîëó÷àþòü

ùå é Ðіâíåíñüêó, Æèòîìèðñüêó і ÷àñòèíó Õìåëüíèöüêîї
îáëàñòі.

Óæèâàíèìè òàêîæ є åòíîãðàôі÷íі íàçâè – ïðèìіðîì, Ãó-
öóëüùèíà. Öþ íàçâó çàñòîñîâóþòü äî ÷àñòèíè Ãàëè÷èíè, Çà-
êàðïàòòÿ òà Áóêîâèíè.

Îê ðåñ ëåíі іñòîðè÷íèìè òà åòíîãðàôі÷íèìè íà çâà ìè çåìëі
âèðіçíÿ þòü ñÿ îñîá ëè âîñ òÿ ìè íà ðîä íî ãî áóäіâ íè öò âà, îäÿ ãó,
îáðÿäіâ, ãîñ ïî äàðñü êè ìè çà íÿò òÿ ìè, ùî ñôîð ìó âà ëè ñÿ ïіä
âïëè âîì ïðè ðîä íî ãî ñå ðå äî âè ùà òà іñòî ðè÷ íèõ îñîá ëè âîñ-
òåé. Äîâіäà òè ñÿ ïðî öі îñîáëèâîñòі ìîæ íà â ìó çå ÿõ íà ðîä íîї
àðõіòåê òó ðè òà ïî áó òó, ÿêèé ìàє êîæåí іñòîðè÷íèé ðåãіîí.

Географічний – той,
який стосується
природних умов або 
положення на земній 
поверхні.

Етнографічний – той,
який стосується
культури й побуту
народів світу, їх
походження та 
розселення.



89

РОЗДІЛ    2
Що дізналися про походження та поширення назв Русь, Україна? 
● Які інші назви використовували здавна для називання різних 

частин нашої держави?

Íàéäàâíіøó äåðæàâó іç öåíòðîì ó Êèєâі іñòîðèêè íàçèâà-
þòü Ðóñü-Óêðàїíà. Çà ÷àñіâ ðîçêâіòó íàïðèêіíöі X – ó ñå-
 ðåäèíі ÕІ ñò. (çà âåëèêîãî êíÿçÿ êèїâñüêîãî Âîëîäèìèðà
Ñâÿòîñëàâîâè÷à òà éîãî ñèíà ßðîñëàâà Ìóäðîãî) âîíà áóëà
íàéáіëüøîþ äåðæàâîþ Єâðîïè. Її êîðäîíè ïðîëÿãàëè â
ðàéîíі âåðõіâ’їâ Âîëãè òà її ïðèòîêè Îêè íà ñõîäі; Äîíó,
Ñóëè, Ðîñі é Ïіâäåííîãî Áóãó – íà ïіâäåííîìó ñõîäі òà
ïіâäíі; Äíі ñòðà, Çàõіäíîãî Áóãó, Íіìàíó і Çàõіäíîї Äâіíè
– íà çàõîäі; ×óäñüêîãî îçåðà, Ôіíñüêîї çàòîêè, Ëàäîçü-
êîãî é Îíåçüêîãî îçåð – íà ïіâíî÷і.
Ó ñåðåäèíі ÕІІ ñò. âåëè÷åçíà äåðæàâà áóëà îá’єäíàííÿì
êíÿçіâñòâ-äåðæàâ. Êèїâ õî÷ і ëèøàâñÿ öåíòðîì ðóñüêèõ
çåìåëü, ïðîòå âæå íå áóâ єäèíîþ ñòîëèöåþ.
Ó ñåðåäèíі ÕІІІ ñò. ñåðåä êіëüêîõ êíÿçіâñòâ íà íàøèõ
òåðåíàõ íàéìîãóòíіøèì áóëî Êîðîëіâñòâî Ðóñüêå, àáî 
Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêà äåðæàâà. Çà ÷àñіâ êîðîëÿ Äàíèëà 
Ðîìàíîâè÷à êîðäîíè Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîї äåðæàâè îõîï-
ëþâàëè çàõіäíîóêðàїíñüêі çåìëі òà âåëèêó ÷àñòèíó Ïðàâî-
áåðåæíîї Óêðàїíè.
Ïіä ÷àñ Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї âіéíè â ñåðåäèíі XVII ñò.
ïîñòàëà êîçàöüêà äåðæàâà Ãåòüìàíùèíà, ÿêó î÷îëþâàâ
ãåòüìàí Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. Ïîïðè âîєííі äії âіí äî-
êëàäàâ çóñèëü äëÿ çìіöíåííÿ êîðäîíіâ äåðæàâè, óñòàíîâ-
ëåííÿ äèïëîìàòè÷íèõ âіäíîñèí іç ñóñіäàìè. Òåðèòîðіÿ
Ãåòüìàíùèíè îõîïëþâàëà çåìëі ×åðíіãіâùèíè, Ïîëòàâ-
ùèíè, Êèїâùèíè òà Ñõіäíîãî Ïîäіëëÿ, à òàêîæ Çàïî-
ðіææÿ. Ñòîëèöåþ òà ãåòüìàíñüêîþ ðåçèäåíöієþ çà Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî áóëî ìіñòî ×èãèðèí. 
Òåðèòîðіÿ Ãåòüìàíùèíè ïîäіëÿëàñÿ íà ïîëêè é ñîòíі, ÿêі
î÷îëþâàëè ïîëêîâíèêè òà ñîòíèêè. Öåíòðàìè ïîëêіâ і ñî-
òåíü áóëè íàéâàæëèâіøі ìіñòà àáî ìіñòå÷êà. Çà òèõ ÷àñіâ
êîçàöüêà äåðæàâà îôіöіéíî íàçèâàëàñÿ Âіéñüêîì Çàïî-
ðîçüêèì. 
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Виконайте завдання з картою.

Військо Запорозьке
Війська Запорозького

Війська Запорозького

Роздивіться карту 1. Визначте територію Війська Запорозького, вико-
ристовуючи назви історико-географічних регіонів України. 2. З яким
державами сусідила Гетьманщина на заході, півдні, північному сході?
3. У якій частині сучасної України розташована Гетьманщина?

 Дайте відповіді на запитання до тексту та виконайте
завдання.

Äåðæàâíèì êîðäîíîì íàçèâàþòü ëіíіþ, ùî ïðîëÿãàє ñó-
õîäîëîì ÷è âîäîéìîþ і âèçíà÷àє ìåæі òåðèòîðії äåðæàâè – її
ñóøі, âîä, íàäð, ïîâіòðÿíîãî ïðîñòîðó. Äåðæàâíèé êîðäîí
Óêðàїíè âіääіëÿє òåðèòîðіþ íàøîї äåðæàâè âіä òåðèòîðіé іí-
øèõ äåðæàâ.

Äåðæàâíі êîðäîíè ìіæ ñóñіäíіìè äåðæàâàìè, çîêðåìà çà-
ãàëüíèé íàïðÿìîê ëіíії êîðäîíó òà її ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ
íà êàðòі, âèçíà÷àþòü ìіæäåðæàâíі óãîäè. Áóäü-ÿêі âіäõè-
ëåííÿ âіä ëіíії äåðæàâíîãî êîðäîíó, ñïðè÷èíåíі îñîáëèâîñ-
òÿìè ìіñöåâîñòі (çìіíà ðóñëà ðі÷êè ÷è ðåëüєôó òîùî), óçãî-
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äæóþòü ïіä ÷àñ ïåðåãîâîðіâ і
òàê ñàìî ôіêñóþòü â óãîäàõ.
Ëіíіþ äåðæàâíîãî êîðäîíó ïî-
çíà÷àþòü çà äîïîìîãîþ ïðè-
êîðäîííèõ çíàêіâ íà ìіñöå-
âîñòі. Íà äåðæàâíîìó êîðäîíі
âñòàíîâëåíî ñïåöіàëüíèé ðå-
æèì, à íà ìіñöåâîñòі, ùî ïðè-
ëÿãàє äî íüîãî, – ïðèêîðäîííèé ðåæèì, çà äîòðèìàííÿì 
ÿêîãî ñòåæàòü ïіäðîçäіëè ïðèêîðäîííîї ñëóæáè.

Ñó÷àñíèé äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè ç Áіëîðóññþ, Ìîë-
äîâîþ, Ïîëüùåþ, Ðîñієþ, Ðóìóíієþ, Ñëîâà÷÷èíîþ òà Óãîð-
ùèíîþ є ïіäñóìêîì òðèâàëîãî ïðîöåñó éîãî âèçíà÷åííÿ ó 
XX ñò. Âіí íå áóâ òàêèì ó ðіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè і íå çàâæäè 
çáіãàâñÿ ç òåðèòîðієþ, íà ÿêіé æèëè óêðàїíöі.

Що називають державним кордоном? ● Які нові слова трапи-
лися в тексті? Поясніть, що вони означають та складіть з кож-

ним речення (усно). ● Поставте за текстом 1–2 запитання, що почи-
нається словом «Чому». Подискутуйте з приводу почутих запитань 
та відповідей.

Роздивіться ілюстрації. Де у світі виходили 
друком українські книжки (за потреби ско-

ристайтеся додатковою літературою або інтернетом)? Чому українці 
та українки впродовж історії опинялися в різних країнах?

 Õðàïëèâà Ë.
Âіòåð 
ç Óêðàїíè. 
Íüþ-Éîðê, 

ð

1965.

 Äóáіíà Â. 
Áëàêèòíі 
õìàðèíêè. 
Áóåíîñ-
Àéðåñ, 1966.

 Øàíòà-
Áðèçãóí Ë. 
Êàòðóñÿ 
ëåòèòü â êðàїíó 
æîâòî-
çîëîòèñòîї 
çіðêè. Òîðîíòî, 
1993.

 Áàãðÿíèé І. 
Êàçêà ïðî ëåëåê
òà Ïàâëèêà-
ìàíäðіâíèêà. 
Íîâèé Óëüì, 
1958.
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Ó âèðі іñòîðè÷íèõ ïîäіé óêðàїíöі ÷àñòî ïîòðàïëÿëè â 
÷óæі êðàї. Áåççåìåëëÿ é çëèäíі, âîєííå ëèõîëіòòÿ é ïåðå-
ñëіäóâàííÿ çà ïðàãíåííÿ çäîáóòè Óêðàїíі âîëþ çìóøó-
âàëè çàëèøàòè ðіäíó äîìіâêó é ðóøàòè â äàëåêó äîðîãó. 
Ïåðåñåëåíöі çíàõîäèëè ïðèòóëîê ó áàãàòüîõ êðàїíàõ íà 
ðіçíèõ ìàòåðèêàõ. Íå âñі їõàëè ç Óêðàїíè ç äîáðîї âîëі. 
×èìàëî áóëî òàêèõ, êîãî ïåðåñåëÿëè ïðèìóñîâî. Є ñåðåä 
óêðàїíöіâ, ÿêі íèíі ìåøêàþòü çà ìåæàìè Óêðàїíè, é 
òàêі, ÿêі íіêóäè íå âèїæäæàëè, à îïèíèëèñÿ â іíøіé êðà-
їíі ÷åðåç çìіíè êîðäîíіâ  ìіæ äåðæàâàìè-ñóñіäàìè. Óñіõ 
çàêîðäîííèõ óêðàїíöіâ íàçèâàþòü óêðàїíñüêîþ äіàñïîðîþ.
Äіàñïîðà – ðîçñіÿííÿ ïî ðіçíèõ êðàїíàõ íàðîäó, çìóøå-
íîãî ÷åðåç íåñïðèÿòëèâі óìîâè æèòòÿ øóêàòè äîëі íà ÷ó-
æèíі. Ðîçñåëåííÿ óêðàїíöіâ âіäáóâàëîñÿ ó ÕІÕ–ÕÕ ñò. 
êіëüêîìà õâèëÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ðіçíèìè іñòîðè÷íèìè 
ïîäіÿìè. Íàé÷èñåëüíіøèìè є óêðàїíñüêі ãðîìàäè â Êà-
íàäі, ÑØÀ, Ðîñії, Áðàçèëії.
Ñåðåä çàêîðäîííèõ óêðàїíöіâ áàãàòî â÷åíèõ і ìèòöіâ, ïî-
ëіòèêіâ і áіçíåñìåíіâ. Äіþòü â óêðàїíñüêіé äіàñïîðі âèùі 
íàâ÷àëüíі çàêëàäè, øêîëè, âèäàâíèöòâà, âèõîäÿòü óêðà-
їíñüêі ãàçåòè òà æóðíàëè, õóäîæíÿ і íàóêîâà ëіòåðàòóðà. 
Ïðèìіðîì, ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ó ÑØÀ âèíèêëî 
îá’єäíàííÿ óêðàїíñüêèõ çàêîðäîííèõ ïèñüìåííèêіâ «Ñëî-
 âî», ÿêå çãóðòóâàëî áіëüø ÿê 150 ìèòöіâ.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням П й https://cutt.ly/CIe6syXhtt // tt l /CI 6 X або ко-бX
дом, прочитайте оповідання. Поділіться в загальному колі 
враженнями від легенди, з якої довідалися про подвиг ко-
зака Юрія Кульчицього, якого вважають першим кавоваром 
у Відні. Витлумачте українську приказку, яка слугує назвою 
оповідання.д

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/ZIrt732 або ко-2
дом, перегляньте відео про видатного авіаконструктора 
Ігоря Сікорського. Поділіться з однокласниками та одно-
класницями враження про те, як склалася доля нашого 
видатного співвітчизника на чужині.

ІСТОРИЧНА ГРА Пограйте за допомогою карти сучасної України у відому
гру в слова, коли гравці по черзі називають населені
пункти, дотримуючись умови, що назви мають почина-
тися на ту літеру, якою закінчується попереднє слово.
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Які завдання на уроці видалися найцікавішими? Під час вико-
нання яких завдань відчували труднощі? Яка інформація у мате-
ріалах уроку була для вас новою?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок 
уроку.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/TUB4PaV абоV

кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як 
засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до
тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Çðîáіòü êîïіþ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîї êàðòè Óê-
ðàїíè. Ðîçðіæòå її íà íåâåëè÷êі ÷àñòèíêè ðіçíîї ôîðìè. 
Ñïðîáóéòå «çіáðàòè» êàðòó, íàêëåþþ÷è îêðåìі ÷àñòèíêè 

íà àðêóø ïàïåðó. ßêùî êîïіÿ íå áóëà êîëüîðîâîþ, òî ñêëà-
äåíó êàðòó ðîçôàðáóéòå. Íàíåñіòü íà êàðòó ìàðøðóò ïîäî-
ðîæі Óêðàїíîþ, ó ÿêó á âè õîòіëè âèðóøèòè. ×îìó îáðàëè 
ñàìå òàêèé ìàðøðóò?
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ДДДНІНІНІН ПРПРПРОООО 
Який обласний центр, розо ташований наа Дніпрі, є 
найближчим до цього міста?
ЖЖИТОМИР

Які найближчі області до тієї, центром якої
є позначене місто межують із Білорус
сю?
МИКОЛАЇВММММ4

Який інший обласний центр, розташо- вавававававааваааааавававваваававанннннннннннннн
узу бережжі Чорного моря, є найближчим дододо ппозозоззнананачечеченн
і ?
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 ДНІПРО 
Який обласний центр, розташований на Дніпрі, є ЯкЯкЯкііі оббобоблалалал стстсстіііі роророзтттзташашашовованана іі зазазаз хіхіхіднднднішішішшшеееее вввіввідд обобблалалаласссЯкі області розташовані західніше від обла
найближчим до цього міста?цецецецецентнтнтнттнтнтроророророророором м ммммммм якякякякякякякякякоїоїоїоїоїоїоїїїї єєєєєєєє ццццццее ее еееее ее мммммммммммцентром якої є це м

 ЖИТОМИРИРИРД Д

Які найближчі області до тієї, центром якої є Який обласний центр, розташований наЯкий обласний нтр розташований на
найближчим до цього міста?на ближчим до цього міста?

позначене місто, межують із Білоруссю?міміЖИТОМИРЖИТОМИР
МИКОЛАЇВЯкіЯкі

Який інший обласний центр, розташований на є поозначене місто, межують із Білорус-є позначене місто, межують із Білорус-
сю??узбережжі Чорного моря, є найближчим доЧоЧор9494
сю?сю?сюсюсюсю
МИКОЛАЇВМИКОЛАЇВММММ44позначеного міста?го мго м94оо МИКОЛМИКОЛМ4

ТЕРНОПІЛЬ ЯкийЯки
узу беузбе

кі області є західними сусідами області, центром якої є це місто?міста?міста?Якк9494
РІВНЕ

Які з областей, що межують з Польщею, найближче лежать до області,  
центром якої є це місто?ї і ?
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Одеса
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Луцькк
421 км

Львів
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ДДДДДДДНННІНІНІНІНІН ПППРП О

Ужгород
813 км
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ВІННИЦЯ 
Які області, що сусідять із тією, 
центром якої є позначене місто,
переважають інші за площею?нін ТЕРНОПІЛЬ ТЕРНОПІЛЬ
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ПППППППеПеПееППППППППееППеППеПППееППеПеПППеППеееПеПеееееППеППППеееееПеПееееПеееППееееерррррерреррререререеререеррррреереррреерреееререррререеелллііллліллілллілілілііліііілічччічічіічічччічііччічччічііітттттьтьтььтьтььтт ннннайаайблб ижччіч дооо
цццццььььоооогогогггоооо о о о ммммімііссс а українські
ммммімііссстссттттааааа а аа ––
оооообобббббллллааааааал ссснні центри.
КККККРРРРРРОООПИВНИЦЬКИЙ 
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ЛУЦЬК
ОпОО ишишшшшшишшшшітітітітітітіті ьььььььь мімімііміммім ссссссцс е роррррр зташшшшшшууууувууу ананнннняннннянянянянян ммммммммісісісісісісстттаттаатата
вввввівв дндндндндндндннднднд осососососососососоо нонононононононоо ссссссссссстототототототототоолилилилилиилиллл цііііі УУУУУУУУкркркркркркркркррраїаїаїаїаїаїаааїа ннннинининнни..
УУУУУУУУУУУЖЖЖЖГЖГЖГЖГЖЖЖ ОРОРОРОРОРОРОРРОРОРО ОДДОДОДОДОДОДОДОДОДОД 
ррррррр ддддддд ррррррррр ууууу ддддддд

УУУУУУУУ сссссссссстьтьтьтьтьтьтьтьтььт , цецецецецеецецеен-н-н-н-н-н-н-н-н-н
тртртрртртртртртромомомомомомммомом яяяяяккококококококоїїїїїїїїїїїї єє є є єє єєє єєєє цеццецецецеццецецецц ммммммммммісісісісіссістотототототототоооо.......
ХЕРЕРЕРРРРРРРРСССОСОСОСОСОСОССОС НННННННННН

ННННННаНН звіть, які області
ммееммеммежужужужужуууютютютюттть ізіззз ооблблблблбблласаааа тютютюютютюют ,

цц
ттртртртртртртррттт омомомомоммомомоммом 
якякякякяккяккя оїоїоїоїоїооїїоїоїоооооооооооооо єєє 
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Які області розташовані сста українські ста українські 
східніше від області, центритрцентром якої є це місто?центри.ц р
ИВНИЦЬКЬ ИЙИИВНИЦЬКИЙ

 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ВНИЦЬКИЙ Ц
і розташованірозташовані

Які області розташовані 
західніше від області, 
центром якої є це місто?

 ЛУЦЬК 
Опишіть місце розташування міста відносно столиці України.

 УЖГОРОД 
Перелічіть назви держав – сусідів України, з ПП ЛУЦЬК  ЛУЦЬК
Оякими межує область, центром якої є це місто.ОпОпОпОпОпООпОпппишишшшшшшшшшітттттіттттть ь ь ь ь ьь ь мімімімміммімімм сцсцсцсцсцсцсцсцсцце ее роророророророозтз ашшшшшшшшшувувувувувувувувваннааааанаа ннннянянянянянян мммммммммммісісісісссссісі тататататататататаа Опишіть місце розташування міста 
вввввідндндднддннососососососсснонооооо сссстотототооолилилилилилилицііііі УУУУУУкррррррраїаїаїаїїаїааа ннннининилиці України

 ХЕРСОН 
ддддддддд
УУУУУУУУУЖГЖГЖГЖГЖГЖГЖГГЖГЖЖ ОООООООРОРОО ОДОДОДОДОДОДОДОДОДУЖГОРОД
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ІÑÒÎÐÈ×ÍÀ  ÍÀÓÊÀ  ÒÀ  ІÑÒÎÐÈ×ÍÀ ІÑÒÎÐÈ×ÍÀ  ÍÀÓÊÀ  ÒÀ  ІÑÒÎÐÈ×ÍÀ 
ÏÀÌ'ßÒÜÏÀÌ'ßÒÜ

Становлення історичної 
науки

 Коли постала 
та як розвивалася 
наука історія?
 Якими були най-
давніші історичні 
праці? 

 Хто зажив слави 
найвидатніших 
істориків давнини? Чому історію 

віддавна вважаю
ть 

наставницею 
життя?

Чому історію 

віддавна вважаю
ть 

наставницею 
життя?

Роздивіться ілюстрації та прочитайте коментарі до
них. Кого увічнено в зображених пам’ятниках? Що
дізналися з попередніх уроків про роль цих діячів
для розвитку науки історії?

 Ïàì’ÿòíèê 
äàâíüîãðåöüêîìó 
іñòîðèêîâі Ãåðîäîòó 
ó Âіäíі

Ïàì’ÿòíèé çíàê 
Íåñòîðîâі Ëіòîïèñöþ, 
àâòîðîâі ëіòîïèñó 
«Ïîâіñòü ìèíóëèõ 
ëіò», у Києві

§  17

Ðîçä іë 3
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РОЗДІЛ    3
Дайте відповіді на запитання до тексту.

Âè âæå çíàєòå, ùî іñòîðіÿ – öå íàóêà ïðî ðîçâèòîê ëþä-
ñòâà. Ïîïðè òå ùî çíàííÿ ïðî ìèíóëå íàêîïè÷óâàëèñÿ âіä-
äàâíà, íàóêà іñòîðіÿ äîñèòü ìîëîäà. «ßê æå òàê?» – ïîäóìà-
єòå âè, ïðèãàäàâøè іì’ÿ äàâíüîãðåöüêîãî іñòîðèêà Ãåðîäîòà, 
ÿêîãî íà îäíîìó ç ïåðøèõ óðîêіâ çãàäóâàëè ÿê «áàòüêà іñ-
òîðії», – і æèâ âіí äâі ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó. Ñóïåð-
å÷íîñòі â öüîìó íåìàє. Ñïðàâà â òіì, ùî â ðîçâèòêîâі іñòî-
ðè÷íîї íàóêè, ÿê і áóäü-ÿêîї іíøîї, âèðіçíÿþòü äâà ïåðіîäè.

Ïåðøèé òðèâàâ äóæå äîâãî: âіä íàéäàâíіøèõ ñïðîá ðîç-
ïîâіñòè ïðî ïîäії ìèíóëîãî äî ñåðåäèíè XVIII ñò. Ñó÷àñíі іñ-
òîðèêè íàçèâàþòü òîé ïåðіîä äîíàóêîâèì, áî іñòîðè÷íå çíà-
ííÿ òîäі áóëî ñïðàâîþ çàõîïëåíèõ åíòóçіàñòіâ – ïðèäâîðíèõ 
õðîíіñòіâ, ìàíäðіâíèêіâ, ïèñüìåííèêіâ, ìèñëèòåëіâ. Òðàäè-
öіþ ðîçïîâіäàòè ïðî ìèíóëå çàïî÷àòêóâàâ Ãåðîäîò, ÿêèé ó 
äåâ’ÿòüîõ êíèãàõ ñâîєї «Іñòîðії» âïåðøå ïîäàâ çàãàëüíèé îïèñ 
âіäîìîãî òîäі ñâіòó. Âèñâіòëþþ÷è ïåðåáіã ãðåêî-ïåðñüêèõ 
âіéí, âіí ðîçïîâіâ ïðî êðàї òà íàðîäè, ÿêі âîþâàëè ç ïåð-
ñàìè. «Áàòüêîì іñòîðії» Ãåðîäîòà íàçâàâ ðèìñüêèé îðàòîð 
Öèöåðîí. Ó Äàâíüîìó Ðèìі äî íàïèñàííÿ іñòîðè÷íèõ òâîðіâ 
äîëó÷àëèñÿ íàâіòü іìïåðàòîðè – çîêðåìà çãàäàíèé ó ðîçïî-
âіäі ïðî êàëåíäàðі Þëіé Öåçàð. Òðàäèöії Ãåðîäîòà ðîçâèâàëè 
ðèìñüêі іñòîðèêè Òèò Ëіâіé, Òàöèò, Ñâåòîíіé òà іíøі. Ïðî 
ñòàâëåííÿ äî ìèíóëîãî â Äàâíüîìó Ðèìі ñâіä÷èòü êðèëàòèé 
âèñëіâ Öèöåðîíà «Іñòîðіÿ – íàñòàâíèöÿ æèòòÿ». Ñàìå òàê 
ðîçóìіëè ðîëü іñòîðè÷íîãî çíàííÿ â äîíàóêîâèé ïåðіîä і íà-
ìàãàëèñÿ éîãî íàêîïè÷óâàòè.

Äîñëіäæóþ÷è ìèíóëå â äîíàóêîâèé ïåðіîä, äîñëіäíèêè êå-
ðóâàëèñÿ âëàñíèìè çàöіêàâëåííÿìè. Íàïðèêëàä, ïîñòàâèâøè 
ñîáі çà ìåòó ðîçïîâіñòè, «çâіäêè ïіøëà Ðóñüêà çåìëÿ і õòî ïåð-
øèé ïî÷àâ ó íіé êíÿæèòè», ÷åðíåöü Êèєâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ Íåñòîð Ëіòîïèñåöü óêëàâ ëіòîïèñ «Ïîâіñòü ìèíóëèõ ëіò». 
Öÿ êíèãà ñêëàäàëàñÿ ç êîðîòêèõ ðîçïîâіäåé ïðî âàæëèâі, íà 
éîãî äóìêó, ïîäії â äåðæàâі ç öåíòðîì ó Êèєâі «ç ðîêó â ðіê». 
Êðіì іñòîðè÷íèõ äîâіäîê, ó ëіòîïèñі Íåñòîð ïåðåïîâіäàâ ëå-
ãåíäè é ïåðåêàçè ïðî ïîÿâó íàðîäіâ òà їõ ðîçñåëåííÿ, óçÿòі ç 
іíøèõ êíèã, ïðî çàñíóâàííÿ ìіñò, âіéñüêîâі ïîõîäè é òîðãі-
âåëüíі óãîäè ìіæ êèїâñüêèìè êíÿçÿìè òà âіçàíòіéñüêèìè âî-
ëîäàðÿìè. Êîãîñü іç êíÿçіâ Íåñòîð õàðàêòåðèçóâàâ äîêëàä-
íіøå, à êîãîñü – ëèøå ïîáіæíî çãàäóâàâ. Ïðàöÿ Íåñòîðà – öіííå 
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іñòîðè÷íå äæåðåëî, áî є ïåðøèì íà íàøèõ çåìëÿõ іñòîðèêî-
ëіòåðàòóðíèì òâîðîì, ó ÿêîìó îïèñàíî ïîäії і äіÿ÷іâ ìèíóëîãî.

Що з тексту довідалися про розвиток історичної науки? ● У чому
вбачали цінність історії в донауковий період? ● Як ви розумієте 

крилатий вислів Цицерона «Історія – наставниця життя»? Чи втра-
тив він значення сьогодні? ● Чому правителі держав часто опікувалися
створенням історичних оповідей, а часом і самі бралися за цю справу?

ЧИТАЙЛИКАМ  

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Íàóêîâèé ïåðіîä ó äîñëіäæåííі ìèíóëîãî ðîçïî÷àâñÿ
íàïðèêіíöі XVIII – íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. – ñàìå òîäі ç’ÿâèëèñÿ
îñåðåäêè ïðîôåñіéíèõ іñòîðèêіâ. Âîíè ðîçðîáèëè íàóêîâі ìå-
òîäè àíàëіçó іñòîðè÷íèõ äæåðåë, çàêëàëè ïіäâàëèíè ãàëóçåé
іñòîðії, çîêðåìà é òèõ, ïðî ÿêі âè äіçíàëèñÿ íà ïîïåðåäíіõ
óðîêàõ, à ñàìå: àðõåîëîãії, ñïåöіàëüíèõ іñòîðè÷íèõ äèñöèï-
ëіí òîùî. Íàêîïè÷óâàííÿ òà àíàëіç ôàêòіâ ïðî æèòòÿ â ìè-
íóëîìó âіäáóâàëèñÿ âіäòîäі çà äâîìà íàïðÿìàìè: іñòîðії
îêðåìèõ íàðîäіâ і êðàїí òà âñåñâіòíüîї іñòîðії. Ïîñòóï іñòîðії
ÿê íàóêè ïîâ’ÿçàíèé ç ðîçâèòêîì іíøèõ íàóê.

Íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ âè çãàäóâàëè óêðàїíñüêèõ іñòîðè-
êіâ – Ìèêîëó Êîñòîìàðîâà, Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à, Ìèõàé-
 ëà Ãðóøåâñüêîãî, ÿêèì óêðàїíñüêà іñòîðè÷íà íàóêà çàâäÿ÷óє
ñâîїì ñòàíîâëåííÿì. Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé äîëó÷èâñÿ äî
ðîçáóäîâè àêàäåìі÷íîї íàóêè: ïðàöþþ÷è â Íàóêîâîìó òîâà-
ðèñòâі іìåíі Øåâ÷åíêà ó Ëüâîâі, âіí çãóðòóâàâ íàâêîëî ñåáå
ñóçіð’ÿ òàëàíîâèòèõ іñòîðèêіâ. Їõíі ïðàöі ñëóãóâàëè îðієíòè-
ðîì äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîëіíü äîñëіäíèêіâ. Àêàäåìіÿ íàóê ÿê
âèùà íàóêîâà óñòàíîâà áóëà ñòâîðåíà â Êèєâі ó 1918 ð. Òèõ
ðîêіâ ñÿãàє іñòîðіÿ íàóêîâî-äîñëіäíîãî іíñòèòóòó, ùî îïіêó-
âàâñÿ ðîçâèòêîì іñòîðії. Ñüîãîäíі öå Іíñòèòóò іñòîðії Óêðàїíè
Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії íàóê Óêðàїíè.

Які визначальні риси наукового періоду в розвиткові історії як на-
уки? ● Кому завдячує своїм становленням українська історична 

наука? ● Яка установа в Україні є провідною в історичних дослідженнях
сьогодні?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/PIFso58 або ко-
дом, прочитайте оповідання про автора славетного козаць-
кого літопису. Поділіться в загальному колі враженнями 
про обставини створення історичної пам’ятки, про яку до-
відалися.
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ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/pYgKK6r або ко-r

дом, довідайтеся про Інститут історії України Національної 
академії наук України докладніше. Поділіться інформацією 
в загальному колі.

Прочитайте початок літописної розповіді про 
княгиню Ольгу (Текст 1) та статтю про неї з 

довідкового історичного видання (Текст 2). Які деталі в Тексті 2 свід-2
чать, що розповідь літописця слугувала джерелом для історичної 
статті? Яка інформація в Тексті 2 є результатом роботи вчених-істори-2
ків? Як ви думаєте, у чому ця робота полягала? Який з текстів є пер-
винним історичним джерелом, а який – вторинним?

Тек ст  1
Îëüãà æ ïåðåáóâàëà â Êèєâі ç ñè-

íîì ñâîїì, ìàëèì Ñâÿòîñëàâîì, і êîð-
ìèëåöü éîãî [òóò] áóâ Àñìóä, і âîєâîäà
[òóò] áóâ Ñâåíåëüä.

І ñêàçàëè äåðåâëÿíè: «Îñå êíÿçÿ 
ðóñüêîãî ìè âáèëè. Âіçüìåìî æîíó
éîãî Îëüãó çà êíÿçÿ ñâîãî Ìàëà і Ñâÿ-
òîñëàâà [âіçüìåìî] і çðîáèìî éîìó, ÿê
îòî ñõî÷åì». І ïîñëàëè äåðåâëÿíè ëіï-
øèõ ìóæіâ ñâîїõ, ÷èñëîì äâàäöÿòü, ó
÷îâíі äî Îëüãè, і ïðèñòàëè âîíè ïіä
Áîðè÷åâèì [óçâîçîì] ó ÷îâíі, áî òîäі
âîäà òåêëà áіëÿ Ãîðè êèїâñüêîї, і íà
Ïîäîëëі íå ñèäіëè ëþäè, à íà Ãîðі.

І ðîçïîâіëè Îëüçі, ùî äåðåâëÿíè ïðèéøëè, і ïîçâàëà [їõ] 
Îëüãà äî ñåáå, і ìîâèëà їì: «Äîáðі ãîñòі ïðèéøëè». І ñêàçàëè 
äðåâëÿíè: «Ïðèéøëè, êíÿãèíå». І ìîâèëà їì Îëüãà: «Ãîâîðіòü-íî, 
çàðàäè ÷îãî âè ïðèéøëè ñþäè?» І ñêàçàëè äåðåâëÿíè: «Ïî-
ñëàëà íàñ Äåðåâëÿíñüêà çåìëÿ, êàæó÷è òàê: “Ìóæà òâîéîãî 
ìè âáèëè, áî áóâ ìóæ òâіé, ÿê òîé âîâê, ùî îáêðàäàâ і ãðà-
áóâàâ. À íàøі êíÿçі äîáðі є, áî ïèëüíî âîíè ïîäáàëè ïðî 
Äåðåâëÿíñüêó çåìëþ. Іäè-íî çà íàøîãî êíÿçÿ çà Ìàëà”, – áî 
іì’ÿ éîìó áóëî Ìàë, êíÿçþ äåðåâëÿíñüêîìó».

Тек ст  2
Êíÿãèíÿ Îëüãà ïî÷àëà âîëîäàðþâàòè â Êèєâі 945 ðîêó. 

Âåëèêîêíÿçіâñüêó âëàäó âîíà ïåðåáðàëà çà ñêëàäíèõ îáñòà-

Деревляни – одне зі 
східнослов’янських 
племен, які прожи-
вали на території між 
річками Случ і Дніпро, 
Прип’ять і Тетерев.

Данина – найдавніша 
форма оподаткування
населення, що перед-
бачала віддавання
частини продуктів – 
меду, воску, хутра 
тощо.
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âèí. Àäæå êíÿçü Іãîð, її ÷îëîâіê, íà-
êëàâ ãîëîâîþ ïіä ÷àñ áóíòó, ùî ñïà-
ëàõíóâ ÷åðåç íåâäîâîëåííÿ îäíîãî ç
ïіäëåãëèõ Êèєâó ñëîâ’ÿí  ñüêèõ ïëåìåí
ðîçìіðàìè äàíèíè. Îòîæ íàâåñòè ëàä
ó äåðæàâі âèïàëî Îëüçі.

Âîíà áóëà ðîçñóäëèâîþ âîëîäàð-
êîþ. Ðîçìіðêîâóþ÷è íàä îáñòàâèíàìè
ñìåðòі Іãîðÿ, Îëüãà âèðіøèëà âñòàíî-
âèòè ÷іòêі ðîçìіðè äàíèíè äëÿ ïіäëå-
ãëèõ çåìåëü.

Êíÿãèíÿ âіäìîâèëàñÿ âіä âîєí, óñі 
ñïðàâè ç äåðæàâàìè-ñóñіäàìè âèðіøó-
âàëà ìèðíèì çàñîáàìè, ïіêëóâàëàñÿ
ïðî ïîøèðåííÿ îñâіòè. Ñàìå òîìó ëіòî-
 ïèñåöü íàçâàâ її «íàéìóäðіøîþ ñåðåä

óñіõ ëþäåé». Çãîäîì Îëüãó, îäíó ç ïåðøèõ õðèñòèÿíîê ó Ðóñі-
Óêðàїíі, áóëî ïðîãîëîøåíî ñâÿòîþ.

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «За покликом Кліо». За допомогою лі-
чилки оберіть, хто буде виконувати роль Кліо: за уявлен-
нями давніх греків це муза – покровителька історії. Саме
«Кліо» має впізнати за вашими короткими характеристи-
ками людину, яка присвятила своє життя дослідженню
минулого. (Скориставшись матеріалом підручника, скла-
діть короткі речення про одного з видатних істориків ми-
нулого та по черзі пропонуйте їх як загадку).

Узагальніть, що дізналися на уроці про розвиток історії як науки,
навівши по одному прикладові нового для вас слова (поняття),
імені, дати.

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Сформу-
люйте шість запитань за темою уроку, поставте їх одне одному
в парах, вислухайте відповіді та оцініть себе.

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/hUB4HA8 або кодом8
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих 
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Îáìіðêóéòå âіäìіííîñòі ìіæ іñòîðієþ ÿê êàðòèíîþ æèòòÿ
â ìèíóëîìó òà іñòîðієþ ÿê çíàííÿì ïðî íåї. ßêó ðîëü ó
ñòâîðåííі öієї êàðòèíè âіäіãðàє íàóêà іñòîðіÿ? Ïîäіëіòü ñÿ

ðîçäóìàìè â êîðîòêîìó åñå «ßê íàóêà іñòîðіÿ äîïîìàãàє îæè-
 âèòè ìèíóëå?».

 Ïàì’ÿòíèê êíÿãèíі
Îëüçі â Êèєâі
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Видатні українські 
історики

 Яку роль відіграли 
М. Грушевський,
В. Антонович 
у розвиткові україн-
ської історичної 
науки?

 Чому в основі 
історичного 
дослі дження 
мають лежати 
історичні факти?

Чому досліджен
ня 

історії спонукає 

до участі 

в громадсько-

політичних подіях?

Чому досліджен
ня 

історії спонукає 

до участі 

в громадсько-

політичних подіях??

Роздивіться живописний портрет. Художник Іван 
Труш і зображений на картині професор історії Ми-
хайло Грушевський були сучасниками. Як ви дума-

єте, про що свідчить той факт, що живописець узявся малювати порт-
рет ученого? Яким постає М. Грушевський на картині?

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ âè íàòðàï ëÿ-
ëè íà іìåíà óêðàїíñüêèõ ó÷å íèõ-іñòîðè-
êіâ, ÿêі äîñëіäæóâàëè ðіçíі ïåðіîäè 
íàøîãî ìèíóëîãî. 

Íàéàâòîðèòåòíіøèì ñåðåä äîñëіäíè-
êіâ óêðàїíñüêîãî ìèíóëîãî ñïðàâåäëè âî 
ââà æà þòü Ìè õàé ëà Ãðó øåâñü êî ãî. 
Éî ìó íà ëå æèòü áëèçü êî 2000 ïðàöü ç 
іñòîðії Óêðàїíè, ñå ðåä ÿêèõ і 10-òîì íà 
«Іñòîðіÿ Óê ðàїíè-Ðó ñè».

Ìè õàé ëî Ãðó øåâñü êèé (1866–1934) 
áóâ ëþ äè íîþ ðіçíîáі÷íèõ òà ëàíòіâ. ßê 
íà ó êî âåöü âіí âè ÿ âèâ ñå áå â іñòîðії, 
ëіòå ðà òó ðîç íà â ñòâі, äîñëіäæó âàâ óñíó 
íàðîä íó òâîð÷іñòü. À ùå ïè ñàâ îïîâі äàí íÿ, ï’єñè, âіðøі. Òîæ 
ó÷è òåëüñü êà ñіì’ÿ, ó ÿêіé íà ðî äèâ ñÿ Ìè õàé ëî, ïðè ùå ïè ëà 
éî ìó æà ãó äî çíàíü òà ñìàê äî ñëî âà. Òà îñíîâ íå, ÷î ãî íàâ-
÷è ëè ìàé áóòíü î ãî â÷å íî ãî éî ãî áàòü êè, – ëþ áîâі äî ðіäíîї 
çåìëі. Âëàñ íå, òî ìó, çðîñ òà þ ÷è äà ëå êî âіä Óê ðàїíè (ñïåð øó

§  18

 Ïîðòðåò
Ì. Ãðóøåâñüêîãî. 
Õóäîæíèê І. Òðóø. 
1900 ð.
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â Ñòàâðî ïîëі, à ïîòіì ó Âëà äè êàâ êàçі, ùî â Ðîñії), âіí
öіêàâèâ ñÿ âñіì óê ðàїíñü êèì. Çãî äîì Ìè õàé ëî Ãðó øåâñü êèé
çãà äó âàâ, ùî ïіä âïëè âîì ðîçïîâіäåé áàòü êà ðàíî óñâіäî ìèâ
ñå áå óêðàїíöåì. Ïіä ÷àñ íàâ ÷àí íÿ â Òèô ëіñüêіé ãіìíàçії (òå-
ïåð Òáіëіñі, Ãðóçіÿ) âіí çà õî ïèâ ñÿ ìè íó ëèì Óê ðàїíè. Áà-
æàí íÿ ãëèá øå îñÿã íó òè іñòîðіþ ðіäíî ãî íà ðî äó ïðè âå ëî
Ãðóøåâñü êî ãî äî Êèїâñü êî ãî óíіâåð ñè òå òó. Âіäòîäі ñâîþ äî ëþ
âіí ïîâ’ÿ çàâ ç іñòîðієþ Óê ðàїíè ôà õî âî, ñòàâ øè â÷å íèì-іñòî-
ðè êîì.

Êîëè 1917 ð. ó Ïåòðîãðàäі (íèíі
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – ñòîëèöі Ðîñіé-
ñüêîї іìïåðії, äî ÿêîї âõîäèëà é ÷àñ-
òèíà óêðàїíñüêèõ çåìåëü, áóëî ïîâà-
ëåíî âëàäó іìïåðàòîðà, óêðàїíñüêі
ïàðòії òà ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії ñòâî-
ðèëè â Êèєâі Óêðàїíñüêó Öåíòðàëüíó
Ðàäó. Î÷îëèâ її Ìèõàéëî Ãðóøåâ-
ñüêèé. Öåíòðàëüíà Ðàäà îáðàëà óêðà-
їíñüêèé óðÿä – Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòà-
ðіàò. Ó ëèñòîïàäі òîãî ñàìîãî ðîêó
áóëî ïðîãîëîøåíî Óêðàїíñüêó Íàðîä íó

Ðåñïóáëіêó (ÓÍÐ). Ïîäії òèõ áóðåìíèõ ðîêіâ іñòîðèêè íàçè-
âàþòü Óêðàїíñüêîþ ðåâîëþöієþ – і Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé
áóâ її àêòèâíèì ó÷àñíèêîì.

Що нового довідалися про М. Грушевського? Яку роль, за свідченням
самого вченого, у формуванні його світогляду відігравали батьки?

Прочитайте спогади сучасників про Михайла 
Грушевського, роздивіться фотодокумент та 

проаналізуйте джерела за планом:
1. Роздивіться ілюстрацію. Знайдіть на ній М. Грушевського. Про що
свідчить його місце на фотографії?

Партія – група людей,
яких об’єднує спільна 
мета в боротьбі за 
владу, обстоюванні 
власних інтересів.

Революція – різкі зміни 
в житті суспільства, 
які здебільшого супро-
воджуються зміною 
влади, ухваленням
законів тощо.

 Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé
ó êîëі ðіäíèõ. 
Ïîðÿä ç íèì äðóæèíà, 
áðàò і ñåñòðà. 
Ñèäÿòü ïëåìіííèêè, äî÷êà
Êàòåðèíà òà ìàòіð.
1906 ð.
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Ìіòèíã íà Ñîôіéñüêіé ïëîùі â Êèєâі ç íàãîäè
III Âñåóêðàїíñüêîãî âіéñüêîâîãî ç’їçäó. 1917 ð.

2.Чим, на вашу думку, можна пояснити великий авторитет М. Грушев-
ського? 

3. Як сучасник, ім’я якого не вказано, оцінював вплив М. Грушевського? 
Чи належав він до його прихильників? Як про це сказано в спогадах?

4.Які висновки можна зробити про ставлення українського громадян-
ства до подій 1917 р.?

«Ãðóøåâñüêèé óæå 27 áåðåçíÿ ïðèáóâ äî Êèєâà, і ç éîãî 
ïðèáóòòÿì óêðàїíñüêèé ðóõ ó Êèєâі çðàçó âіä÷óâ äîñâіä÷åíó 
é àâòîðèòåòíó ðóêó ñâîãî êåðìàíè÷à. Íіõòî â òîé ìîìåíò íå 
ïіäõîäèâ áіëüøå äëÿ ðîëі íàöіîíàëüíîãî âîæäÿ, ÿê Ãðóøåâ-
ñüêèé, íіõòî íàâіòü і ðіâíÿòèñÿ íå ìіã іç íèì àâòîðèòåòîì é 
òієþ ïîâàãîþ, ÿêîþ îòî÷óâàëî éîãî âñå óêðàїíñüêå ãðîìàäÿí-
ñòâî» (Äìèòðî Äîðîøåíêî).

«19 áåðåçíÿ 1917 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà îðãàíіçóâàëà öþ ìàíі-
ôåñòàöіþ ç ìåòîþ çðîáèòè ïіäñóìîê óêðàїíñüêèõ ñèë ó ñòîëèöі 
Óêðàїíè… âñå ñâіäîìå íàöіîíàëüíå óêðàїíñüêå ãðîìàäÿíñòâî 
âèéøëî â òîé äåíü íà âóëèöі Êèєâà… Íà Ñîôіéñüêіé ïëîùі 
áóëî âëàøòîâàíî âåëèêå íàðîäíå âі÷å, íà ÿêîìó âèñòóïàëè ç 
ïðîìîâàìè âèçíà÷íі óêðàїíñüêі ãðîìàäñüêі äіÿ÷і. Âіä іìåíі 
Öåíòðàëüíîї Ðàäè ïðîìîâëÿâ Ì. Ãðóøåâñüêèé. Ñòàðèé, ç âåëè-
êîþ ñðіáíîþ áîðîäîþ, – æèâèé ñèìâîë íåçëàìíîї âîëі óêðàїí-
ñüêîãî íàðîäó äî íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ, ïðîôåñîð Ì. Ãðó-
øåâñüêèé âèñòóïàâ ó ïåðøèõ ðÿäàõ ìàíіôåñòàíòіâ» (Ïàâëî 
Õðèñòþê).
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«Ïàì’ÿòàþ öþ çàëó, ïåðåïîâíåíó ìîëîäîþ, ÷óæîþ ìåíі і
íàñòðîÿìè, і ãîâіðêîþ þðáîþ. Ïàì’ÿòàþ ñèâó ãîëîâó ïðîôå-
ñîðà Ì. Ãðóøåâñüêîãî, ÿêèé ñèäіâ ó öåíòðі çà ñòîëîì ïðåçè-
äії. Ïàì’ÿòàþ éîãî ìàãі÷íó âëàäó íàä óñієþ öієþ íåçãðàáíîþ
àóäèòîðієþ. Äîñèòü áóëî éîìó ïіäíåñòè ðóêó ç êâіòêîþ áіëîї
ãâîçäèêè, ùî ïðèêðàøàëà ñòіë, і çàëà âìîâêàëà...» (Ñó÷àñ-
íèê ïîäіé ïðî Ì. Ãðóøåâñüêîãî).

ЧИТАЙЛИКАМ

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Âî ëî äè ìèð Àí òî íîâè÷ (1834–1908) çà æèâ ñëàâè íàéáіëü-
øî ãî çíàâ öÿ ïè ñåì íèõ іñòî ðè÷ íèõ äæå ðåë. Öå é íå äèâ íî.
Àä æå âіí îñî áèñ òî çіáðàâ і ïіäãî òó âàâ äî äðóêó äåâ’ÿòü òîìіâ
äî êó ìåíòіâ ç іñòîðії Óê ðàїíè. Óê ðàїíñü êà іñòîðіÿ çàâ äÿ ÷óє
éî ìó ùå é öіëèì ñóçіð’ÿì òà ëà íî âè òèõ ó÷å íèõ. Âèê ëà äà þ ÷è
ïðî òÿ ãîì 30 ðîêіâ ó Êèїâñü êî ìó óíіâåð ñè òåòі, Àí òîíîâè÷ çà-
ëó ÷àâ íàéçäіáíіøèõ ñòó äåí  òіâ äî âèâ ÷åí íÿ ìè íó ëî ãî Óê ðàїíè.
Âіí ñêå ðî âó âàâ äîñëіäæåí íÿ ñâîїõ ó÷íіâ òàê, ùîá æî äåí іç

ïåðіîäіâ óê ðàїíñü êîї іñòîðії íå çà ëè-
øàâ ñÿ ïî çà óâà ãîþ. Òîæ áó ëî íàã ðî-
ìàä æå íî âå ëè ÷åç íèé äî êó ìåí òàëü íèé
ìà òåðіàë, äîñ òàòíіé äëÿ ñòâî ðåí íÿ öі-
ëіñíîї çà ãàëü íîї іñòîðії Óê ðàїíè. Çàâ-
äàí íÿ öå âè êî íàâ íà ïî ÷àò êó ÕÕ ñò.
Ìè õàé ëî Ãðó øåâ ñü êèé – òåæ ó÷åíü
Àí òî íîâè ÷à.

Â. Àíòîíîâè÷ áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü 
ó ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîìó æèòòі. Ñàìå âіí áóâ іíіöіàòîðîì
ñòâîðåííÿ â 60-òі ðîêè ÕІÕ ñò., ëіäåðîì òà іäåéíèì íàòõíåí-
íèêîì Êèїâñüêîї ãðîìàäè – îðãàíіçàöії óêðàїíñüêîї іíòåëіãåí-
öії, ÿêà îïіêóâàëàñÿ ïîøèðåííÿì îñâіòè ñåðåä óêðàїíöіâ,
ïðîïàãóâàëà іäåї ñàìîáóòíîñòі óêðàїíñüêîї êóëüòóðè. Ãðîìà-
äіâöі îðãàíіçîâóâàëè íåäіëüíі øêîëè é áіáëіîòåêè äëÿ ñåëÿí
òà íåîñâі÷åíîї ìîëîäі, ïèñàëè é âèäàâà ëè ïіäðó÷íèêè òà іíøі
êíèæêè íàâ÷àëüíîãî çìіñòó, çáèðàëè é äîñëіäæóâàëè óñíó

Інтелігенція – люди ро-
зумової праці, які ма-
ють спеціальні знання 
з різних галузей на-
уки, техніки й культури 
(освітяни, науковці, лі-
карі, інженери та ін.).

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/MIFskt8 або ко-8
дом, прочитайте оповідання про участь Михайла Гру-
шевського в подіях Української революції. Поділіться 
враженнями від прочитаного в загальному колі. Проко-
ментуйте, які уривки з історичних джерел у матеріалах 
параграфа суголосні з оповіданням.дуфрр
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íàðîäíó òâîð÷іñòü, âіäøóêîâóâàëè äî-
êóìåíòàëüíі ìàòåðіàëè ç óêðàїíñüêîї 
іñòîðії òîùî.

Âà ñèëü Äî ìà íèöü êèé – ó÷åíü Â. Àí-
òî íî âè ÷à – çãà äó âàâ: «…Áó âà þ ÷è â õàòі 
“ïðî ôå ñî ðà”, ìè, ñàìі âñі óê ðàїíöі ç ðî-
äó, âïåð øå òóò äîâіäà ëè ñÿ é ïî áà ÷è ëè, 
ùî є íà ñâіòі êíèæ êè, íà ïè ñàíі íà øîþ 
ðіäíîþ ìî âîþ, ùî є óê ðàїíñüêі êíèæ êè 
ÿê ðàç äëÿ íàñ öіêàâі, і ïàì’ÿòàþ, âèï-
ðî ñèâ øè ó “ïðî ôå ñî ðà” ÷å ðåç éî ãî ñè íà 
ãà ëèöü êèé “Äçâіíîê” àáî “Ëè ñà Ìè-
êè òó”, ìè îäèí â îä íî ãî їõ âè ðè âà ëè, 
ùîá ñîáі ïðî ÷è òà òè. Çãî äîì çà äè òÿ ÷è ìè êíèæ êà ìè ïіøëè é 
ïî âàæíіøі ÿê, íàïðèêëàä, “÷è òàí êè”, ïî ïó ëÿð íà óê ðàїíñü êà 
іñòîðіÿ ç ìà ëþí êà ìè.

Êî ëè æ ïî ÷à ëè ìè çà âî äè òè âëàñ íó ãðî ìàäñü êó áіáëіîòå êó, 
òî äîá ðèé ïðî ôå  ñîð íà äà ðó âàâ íàì äó æå öіííі êíè æêè. Íå-
çà áà ðîì ó íàñ áó ëà òà êà ïåðå âàæ íî іñòî ðè÷ íà áіáëіîòå êà, ùî 
é öіíè їé íå ñêëàñ òè.

…Ïðè ãà äóþ ñîáі, ñêіëü êè ðàç çà ìîєї ïàì’ÿòі âî äèâ âіí 
íàñ â àð õå î ëîãі÷íèé òà íóìіçìà òè÷íèé ìó çåї â óíіâåð ñè òåòі 
òà äîê ëàä íî, ãî äè íè 2–3, âîäÿ ÷è âіä âіòðè íè äî âіòðè íè, ÷è-
òàâ íàì óê ðàїíñü êîþ ìî âîþ áëèñ êó÷і, çìіñòîâíі, à ðà çîì ç 
òèì òàê, ùî é ìà ëà äè òè íà âñå çðî çóìіє, ëåêöії ç óê ðàїíñü êîї 
àð õå î ëîãії, ÿêіé âіí áóâ áàòü êîì. Áó âà ëî, çáå ðåòü ñÿ êî ëî äå-
ñÿò êà ëþ äåé, і Âî ëî äè ìèð Àíòî íî âè÷ íіêî ëè íå âіä ìî âèòü ñÿ 
ïî âåñ òè é óñå ðîç êà çà òè».

Які факти свідчать, що Во ло ди ми р Ан то но ви ч брав активну участь 
в українсь ко му ру хові? ● Що в розповіді переконує, що до В. Ан-

тоно ви ча то го час на мо лодь ста ви ла ся з надз ви чай ною ша ною? ● Як 
В. Антонович сприяв поширенню історичних знань серед українського 
населення?

Прочитайте уривок з документа. Порівняйте текст джерела з від-
повідним абзацом тексту про Володимира Антоновича. Зробіть 

висновок про те, як історики використовують джерела для написання 
наукових історичних досліджень.

Ç äîïîâіäíîї ïîëіöії (1861 ð.): «…Ó Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі âè-
íèêëî òîâàðèñòâî óêðàїíöіâ ïіä íàçâîþ “Óêðàїíñüêà ãðîìàäà”. Öå 
ìîëîäі é ïðèñòðàñíі âіëüíîäóìöі, ÿêі äîêëàäàþòü çóñèëü äëÿ âòі-
ëåííÿ íèìè äóìêè ïðî ñâîáîäó Óêðàїíè і ïðàãíóòü çáëèçèòèñÿ ç 

 Âîëîäèìèð
Àíòîíîâè÷



ІСТОРИЧНА НАУКА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ

106

ïðîñòèì íàðîäîì, íàâ÷èòè éîãî ãðàìîòè і ïîñòóïîâî íàâåñòè éîãî
íà äóìêó ïðî êîëèøíþ ñëàâó Óêðàїíè і ïðèíàäè ñâîáîäè ç òієþ
ñàìå ìåòîþ, ùîá çãîäîì, êîëè óìè ïðîñòîãî íàðîäó ïіäêîðÿòüñÿ
їõ âïëèâó, äіÿòè íà øêîäó âëàäè».

ПІЗНАЙКАМ

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Одним словом». Оберіть постать україн-
ського історика, про якого складатимете розповідь у за-
гальному колі. Ті з вас, хто починає гру, пропонують
початкове речення, наступні учасники й учасниці додають
по одному слову. Якщо вичерпуються можливості роз-
ширення речення, формулюйте нове.

Що найбільше вразило в розповідях про українських істориків?
Про що хотіли б дізнатися докладніше?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Складіть
розповідь про одного з видатних українських істориків, про якого
довідалися на уроці, за планом: 1) роки життя; 2) найважливіша

історична праця; 3) участь у суспільно-політичних подіях; 4) цікавий факт.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/HUB456H або кодомH
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих 
його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Çà ìàòåðіàëàìè óðîêó ñêëàäіòü õðîíîëîãі÷íó çàäà÷ó. Çà-
ïðîïîíóéòå ðîçâ’ÿçàòè її â çàãàëüíîìó êîëі.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/cIPgBu9 або 
кодом, ознайомтеся з матеріалами Музею Михайла 
Грушевського. Підготуйте презентацію про життя відомого 
вченого (щоб отримати доступ до добірки фотографій, ви-
користайте алгоритм пошуку: розділ «Колекції» → «Окремі 
збірки» → «Іконографічна збірка»). 
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Музеї та архіви

 Як учені-історики 
спри  яють збере-
женню культурної 
спадщини?

 Навіщо ство-
рюють музеї та 
архіви? Яка між 
ними відмінність?

Яке значення 

для сучасної лю
дини 

має збереження
 

історичної 
спадщини?

Яке значення 

для сучасної лю
дини

має збереження
 

історичної 
спадщини?

и 

Роздивіться ілюстрації та прочитайте коментарі 
до них. Пригадайте, що називають музеями. Про 
які музеї довідалися на уроках історії? Як пов’я-
зані музеї та розвиток історичної науки?

Áðèòàíñüêèé ìóçåé – îäèí ç íàéáіëüøèõ і íàéáàãàòøèõ 
ìóçåéíèõ çàêëàäіâ ó ñâіòі. Ïî÷àâ äіÿòè 1759 ð. Ó íüîìó çі-
áðàíî òâîðè ìèñòåöòâà òà êóëüòóðíå íàäáàííÿ ðіçíèõ íàðî-
äіâ ñâіòó ìàéæå çà ï’ÿòü òèñÿ÷îëіòü.

Åêñïîíàòè Áðèòàíñüêîãî ìóçåþ: 1) Ðîçåòñüêèé êàìіíü 
2) äàâíüîãðåöüêà âàçà іç çîáðàæåííÿì çáèðàííÿ âðîæàþ îëèâ 
3) äàâíüîðèìñüêà ìîíåòà іç çîáðàæåííÿì іìïåðàòîðà Íåðîíà
òà éîãî ìàòåðі

1 2 3

§  19



ІСТОРИЧНА НАУКА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ

108

Ôðàãìåíò åêñïîçèöії «Çàïîðîçüêå êîçàöòâî» (1), êîçàöüêèé
÷îâåí (2) ç êîëåêöії Äíіïðîïåòðîâñüêîãî íàöіîíàëüíîãî
іñòîðè÷íîãî ìóçåþ ім. Д. І. Яворницького

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Äî ôîðìóâàííÿ ìóçåéíèõ êîëåêöіé ÷àñòî äîëó÷àëèñÿ íå
òіëüêè ëþáèòåëі ñòàðîâèíè, êîëåêöіîíåðè, ìåöåíàòè, à é
ó÷åíі-іñòîðèêè. Ñëàâè âèäàòíîãî êîçàêîçíàâöÿ çàæèâ óêðà-
їíñüêèé іñòîðèê Äìèòðî ßâîðíèöüêèé (1855–1940). Çàëþáëå-
íèé ó êîçàöüêó іñòîðіþ ùå çі ñòóäåíòñüêèõ ëіò, âіí íàïîëåã-

ëèâî, óïðîäîâæ æèòòÿ äîñëіäæóâàâ
її, íå îìèíàþ÷è íі âåëè÷íîãî, íі áó-
äåííîãî.

Äìèòðîâі ßâîðíèöüêîìó çàâäÿ÷ó-
єìî òèì, ùî çíàєìî ïðî êîçàöüêèé
ïîáóò і çâè÷àї êîçàêіâ íå ëèøå â çà-
ãàëüíèõ ðèñàõ, à â óñüîìó ðîçìàїòòі
äåòàëåé. Íà áåçëі÷ çàïèòàíü ïðî òå,
ùî ëþáèëè êîçàêè, ÿêèõ ïіñåíü ñïіâà-
 ëè, ó ÿêèé îäÿã âáèðàëèñÿ, çíàéäåìî
âіäïîâіäü íà ñòîðіíêàõ êíèæîê ßâîð-
íèöüêîãî. Íàéґðóíòîâíіøîþ ç íèõ є
òðèòîìíà «Іñòîðіÿ çàïîðîçüêèõ êîçà-

êіâ». À ùå ìàєìî çìîãó ïîáà÷èòè ÷èìàëî ðå÷åé ç êîçàöüêîãî
âæèòêó, çіáðàíèõ ó÷åíèì ïіä ÷àñ éîãî ùîðі÷íèõ àðõåîëîãі÷íèõ
åêñïåäèöіé.

Äìèòðî Іâàíîâè÷ äîëó÷èâñÿ äî ðîçáóäîâè Êàòåðèíîñëàâ-
ñüêîãî іñòîðèêî-êðàєçíàâ÷îãî ìóçåþ (íèíі öå Äíіïðîïåòðîâ-
ñüêèé íàöіîíàëüíèé іñòîðè÷íèé ìóçåé іì. Ä. І. ßâîðíèöü-
êîãî â ìіñòі Äíіïðі). Óïðîäîâæ 1902–1932 ðð. ó÷åíèé áóâ éîãî
äèðåêòîðîì. Ó 1927–1932 ðð. ßâîðíèöüêèé êåðóâàâ àðõåîëî-

1 2

Козак – слово, запози-к
чене зі східних мов, де 
означає «вільна лю-
дина». Перші згадки 
про українських коза-
ків датують кінцем 
ХV ст. Тікаючи від ви-
зиску, козаки оселя-
лися за Дніпровими 
порогами, тому їх на-
зивали запорозькими 
або запорожцями.



109

РОЗДІЛ    3
ãі÷íîþ åêñïåäèöієþ, ÿêà ïðàöþâàëà
íà òåðèòîðіÿõ, äå áóäóâàëè ïåðøó
ãіäðîåëåêòðîñòàíöіþ íà Äíіïðі. Íå-
âäîâçі êîçàöüêі çåìëі ìàëè îïèíè-
òèñÿ ïіä âîäîþ, à ðàçîì ç íèìè і
ïðåäìåòè, ÿêі ñâіä÷èëè ïðî æèòòÿ
êîçàêіâ. Çàâäÿêè çóñèëëÿì àðõåî-
ëîãіâ ìóçåé ïîïîâíèâñÿ 40 òèñÿ-
÷àìè ïàì’ÿòîê êîçàöüêîї іñòîðії.

Ñüîãîäíі іñòîðè÷íèé ìóçåé ó
Äíіïðі є îñåðåäêîì íàóêîâîї ðîáîòè:
éîãî ñïіâðîáіòíèêè, ÿê і â іíøèõ ìóçåÿõ, âèâ÷àþòü äîêóìåí òè, 
ïðîâîäÿòü êîíôåðåíöії òà ñåìіíàðè, ïóáëіêóþòü íàóêîâі 
ñòàòòі, ïðîâîäÿòü îñâіòíі çàõîäè.

Про якого українського вченого-історика дізналися? Який період 
української історії він досліджував? Як прислужився розвиткові 

музейної справи? ● Як ви думаєте, чому музеї є осередками наукових 
досліджень? ● Як ви розумієте вислів «багата музейна колекція»? Чому 
музеї є національним надбанням?

ЧИТАЙЛИКАМ

Роздивіться ілюстрації та прочитайте текст. 
Покажіть на карті країни, у музеях яких збе-

рігаються пам’ятки козацької історії, про які йдеться. Поділіться припу-
щеннями, як ці речі могли опинитися в чужих краях.

Ó áàãàòüîõ ìóçåÿõ ðіçíèõ êðàїí
Єâðîïè çáåðіãàþòüñÿ áåçöіííі ïàì’ÿò-
êè êîçàöüêîї іñòîðії – ãåòüìàíñüêі
êëåéíîäè òà îñîáèñòі ðå÷і Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî. Òàê, áóëàâà óêðàїí-
ñüêîãî ãåòüìàíà çáåðіãàєòüñÿ ó Ìóçåї
âіéñüêà ïîëüñüêîãî ó Âàðøàâі, ïðà-
ïîð – ó øâåäñüêіé ñòîëèöі, ìіñòі Ñòîêãîëüìі. Ó Íàöіîíàëü-
íîìó ìóçåї â Êðàêîâі є é òàêі åêñïîíàòè, ÿê øàá ëÿ, íàãàé, 
êóõîëü. Ó Äåðæàâíîìó іñòîðè÷íîìó ìóçåї â Ìîñêâі çáåðіãà- 

Клейноди – відзнаки й 
символи влади. До 
козацьких клейнодів 
належали булава, бун-
чук, корогва, пірнач,
печатка, литаври та ін.

Äìèòðî ßâîðíèöüêèé
ó ðîáî÷îìó êàáіíåòі.
30-òі ðîêè ÕÕ ñò.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/MIFsmpm або ко-
дом, прочитайте історичне оповідання про цікаві факти з 
життя Дмитра Яворницького. Поділіться новими відомостями 
про видатного дослідника козацтва в загальному колі. Роз-
гляньте репродукцію картини, про яку довідалися. Знайдіть
на ній героя, для створення образу якого позував учений.

Ч
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єòüñÿ âîäîñâÿòíà ÷àøà Õìåëüíèöüêîãî, à â Íàöіîíàëüíîìó
ìóçåї іñòîðії Óêðàїíè – øàïêà, ÿêà, íà äóìêó äîñëіäíèêіâ,
ìîãëà íàëåæàòè ãåòüìàíó. Íàéáіëüøó öіííіñòü ç òèõ ïàì’ÿòîê
ìàє ãåòüìàíñüêèé ïðàïîð. Éîãî âèÿâèâ ó êіíöі 90-õ ðîêіâ
ÕÕ ñò. â êîëåêöії òðîôåїâ Âіéñüêîâîãî ìóçåþ ó Ñòîêãîëüìі
óêðàїíñüêèé іñòîðèê Þðіé Ñàâ÷óê. Äî Øâåöії ïðàïîð Õìåëü-
íèöüêîãî ïîòðàïèâ іç Ïîëüùі, à â íіé, çà ïðèïóùåííÿì äî-
ñëіäíèêіâ, ìіã îïèíèòèñÿ ïіñëÿ Áåðåñòåöüêîї áèòâè.

ПІЗНАЙКАМ https://cutt.ly/sIFdGXw або ко-w
дом, перегляньте мультфільм про історію Національного 
музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, роз-
казану від особи його засновниці Варвари Ханенко. Поді-
літься в загальному колі міркуваннями про те, якими вчин-
ками можна вписати свої імена в історію золотими літерами.камиможна вписати свої імена в історію золотимилітерами.

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ñïðà âó çáè ðàí íÿ, çáå ðå  æåííÿ òà âïî ðÿä êó âàí íÿ ïè ñåì-
íèõ ïàì’ÿòîê ïîê ëà äå íî íà ñïåöіàëüíі óñ òà íî âè, ÿêі íà çè âà-
þòü àðõіâà ìè. Ç’ÿâè ëè ñÿ àðõіâè ç âè íèê íåí íÿì ïè ñåì íîñòі.
Òåïåð âëàñíі àðõіâè ìà þòü óñі óñ òà íî âè, îðãàíіçà öії, íåðіäêî
é ïðè âàòíі îñî áè – ó÷åíі, ïèñü ìåí íè êè, ãðî ìàäñüêі äіÿ÷і.

 Áóëàâà
 Ïðàïîð

 Øàïêà

 Íàãàé

 Âîäîñâÿòíà 
÷àøà

Øàáëÿ

 Êóõîëü
Ïðàïîð
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Âèòîêè àðõіâíîї ñïðàâè â Óêðàїíі ñÿãàþòü ÷àñіâ Ðóñі-

Óêðàїíè. ßê ïðèïóñêàþòü äîñëіäíèêè, ïåðøèé àðõіâ çáåðі-
ãàâñÿ ó ñêðèïòîðії Ñîôіéñüêîãî ñîáîðó. Ùîïðàâäà, äîêóìåíòè 
ç íüîãî íå âöіëіëè, à âіäîìîñòі ïðî äåÿêі ç íèõ äіéøëè äî 
íàøîãî ÷àñó çі ñâіä÷åíü ëіòîïèñó. Îñå-
ðåäêàìè íàãðîìàäæåííÿ äîêóìåíòіâ,
êðіì öåðêîâ òà ìîíàñòèðіâ, áóëè êíÿ-
çіâñüêі êàíöåëÿðії òà êàíöåëÿðії ìіñü-
êîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çãîäîì – ãåòü-
ìàíñüêі òà ïîëêîâі êàíöåëÿðії. Äîáðå
âïîðÿäêîâàíèì ó XVIII ñò. áóâ àðõіâ
Çàïîðîçüêîї Ñі÷і.

Äëÿ ñó ÷àñ íèõ àðõіâіâ áó äó þòü  ñïå-
öіàëüíі ïðè ìі ùåí íÿ ç âóçü êè ìè âіê íà-
ìè, ùî íå ïðî ïóñ êà þòü ïðÿìèõ ñî íÿ÷-
íèõ ïðî ìåíіâ: âіä ñî íÿ÷ íî ãî ñâіòëà òëî é äðó êàðñü êà ôàð áà 
âè ãà ñà þòü, ëè íÿ þòü, à ïàïіð æîâ  òіє òà ïñóєòü ñÿ. Âà äèòü äî êó-
ìåí òàì і çàá ðóä íåíå ïîâіòðÿ, òî ìó â àðõіâàõ éî ãî î÷è ùó þòü 
çà äîïî ìî ãîþ ñïå öіàëü íèõ ôіëüòðіâ. Ùîá äî êó ìåí òè êðà ùå 
çáåðіãà ëè ñÿ, їõ óê ëà äà þòü ó ùіëü íî çàê ðèòі êî ðîá êè é ðîç ìі-
ùó þòü íà ïî ëè öÿõ – ñòå ëà æàõ. Ó âå ëè êèõ àðõіâàõ çà ãàëü íà 
äîâ æè íà ñòå ëàæіâ ñÿãàє äå ñÿò êіâ êіëî ìåòðіâ. Íàéöіííіøі äî-
êó ìåí òè ïå ðåçíіìà þòü íà ïëіâêó: âèõî äÿòü äіàôіëü ìè ç äó æå 
ìà ëåíü êè ìè êàä ðè êà ìè – ìіêðîôіëü ìè.
Їõ çáåðіãà þòü îê ðå ìî âіä äî êó ìåíòіâ íà
âè ïà äîê, ÿê ùî îðèãіíàë áó äå ïîø êîä-
æå íî àáî âòðà ÷å íî. Íîâіòíі òåõíî  ëîãії
çàñòîñîâóþòü äëÿ îöèôðîâóâàííÿ äîêó-
ìåíòіâ, ùî äàє çìîãó çáåðіãàòè їõ â
åëåêòðîííîìó âèãëÿäі.

Ñüîãîäíі â Óêðàїíі ðîçáóäîâàíî ìå-
ðåæó äåðæàâíèõ àðõіâіâ, ùî íàðàõîâóє
2432 óñòàíîâè. Ó íèõ çáåðіãàþòüñÿ äî-
êóìåíòè ïðî íàéðіçíîìàíіòíіøі ñôåðè
æèòòÿ: àðõіâè ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà ïåâ-
íèõ òèïàõ äîêóìåíòіâ. Ó íàø ÷àñ äîêó-
ìåíòî îáіã ïåðåâîäÿòü â åëåêòðîííó
ôîðìó, òîæ çìіíþþòüñÿ é ñïîñîáè çáå-
ðåæåííÿ äîêóìåíòіâ. 

Скрипторій – майстерня 
рукописної книги при 
церквах та монасти-
рях.

Канцелярія – відділ у 
сучасних установах,
який працює з доку-
ментами. У козацькій 
державі Генеральна 
військова канцелярія – 
уряд.

Ñïіâðîáіòíèöÿ 
Äåðæàâíîãî àðõіâó
Êèїâñüêîї îáëàñòі
çà ðîáîòîþ
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Íàé áà ãàò øè ìè â Óê ðàїíі є ñõî âè ùà äî êó ìåíòіâ Öåíò ðàëü-
íèõ äåð æàâ íèõ іñòî ðè÷ íèõ àðõіâіâ ó Êèєâі òà Ëü âîâі. Òàê,
ôîí äè ïåð øî ãî ç íèõ íà ðà õî âó þòü ïî íàä 1,3 ìëí äî êó ìåíòіâ.
Îäíієþ ç íàéáіëüøèõ àðõіâíèõ óñòàíîâ Óêðàїíè є Öåíòðàëü-
íèé äåðæàâíèé àðõіâ âèùèõ îðãàíіâ âëàäè òà óïðàâëіííÿ.
Ñòâîðåíèé âіí 1920 ð. і âïðîäîâæ іñòîðії êіëüêà ðàçіâ çìіíþ-
âàâ íàçâó. Â àðõіâі ñüîãîäíі çáåðіãàєòüñÿ áіëüøå 2 ìëí ñïðàâ,
ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ïðèáëèçíî ç 220 ìëí àðêóøіâ äîêóìåíòіâ.
ßêùî óìîâíî їõ ðîçêëàñòè àðêóø çà àðêóøåì, òî îòðèìàєìî
ëіíіþ, ùî ïåðåâèùóє äîâæèíó åêâàòîðà Çåìëі. Áàãàòî ôîíäіâ
öüîãî àðõіâó âіäêðèëè ïіñëÿ çäîáóòòÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæíîñòі.

Äî êó ìåí òè, ÿêі çáåðіãàþòüñÿ â àðõіâàõ, ðåòåëüíî äîñëі-
äæóþòü ó÷åíі ðіçíèõ ãà ëó çåé çíàíü і íà îñ íîâі їõíіõ ñâіä÷åíü
ïè øóòü íà ó êîâі ïðàöі.

Чому від давніх часів документи намагалися впорядковувати та
зберігати? ● Чому у сучасних державах існує мережа архівів?

● Чому архівні матеріали є надзвичайно цінними для істориків?

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «На своєму місці». Для цього запишіть на
смужках паперу від 5 до 10 слів  з теми уроку, які можна
пов’язати в речення (наприклад: «музеї, пам’ятки старо-
вини, установи, зберігаються»; «Муза, «музей», житло,
грецька мова»). По черзі витягайте смужки з капелюха чи
кошика й об’єднуйте слова в речення. Щоб грати було ціка-
віше, до кожного речення ставте уточнювальні запитання.

Чи цікаво вам було працювати на уроці? Оберіть одну з характе-
ристик уроку та, скориставшись уявним мікрофоном, поясніть, що
дає вам підстави так його оцінювати: змістовний, пізнавальний,

корисний, повчальний, захопливий, живий.

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок 
уроку. 
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/eUB7ilZ або ко-

дом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли мате-
ріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його частин, які варто
опрацювати ретельніше.

Âіäâіäàéòå âіðòóàëüíó åêñêóðñіþ Ìóçåєì Õà-
íåí  êіâ, ïåðåéøîâøè çà êîäîì àáî ïîñèëàííÿì 
https://cutt.ly/WRRotUz. Íàïèøіòü êîðîòêèé

âіäãóê ïðî âðàæåííÿ âіä ìóçåþ äëÿ éîãî ñòîðіíêè 
â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ.
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Історична пам’ять

 Що називають іс-
то ричною па м’ят-
 тю? 
 Що живить істо-
ричну пам'ять?

 Як берегти іс то-
   ричну па м'ять?

Як пов’язані нау
ка 

історія та 
історична 
пам'ять?

Як пов’язані нау
ка 

історія та 
історична 
пам'ять?

Роздивіться ілюстрації. Які з них бережуть пам’ять 
про події з особистого життя окремих людей, а 
які – зі спільного минулого багатьох? Які події, на 

вашу думку, стають надбанням пам’яті багатьох людей? Чи можна 
пам’ятати про події, які відбулися набагато раніше, ніж нам випало жити?

 Ñâÿòêóâàííÿ
äíÿ íàðîäæåííÿ. 
2022 ð.

Ñõîäæåííÿ 
íà Ãîâåðëó. 2019 ð.

Ñâÿòêóâàííÿ 200-ðі÷÷ÿ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. 
Êèїâ, 2014 ð.

 Ó÷àñíèêè ç'їçäó óêðàїíñüêèõ 
ïèñüìåííèêіâ ç íàãîäè 100-ðі÷÷ÿ 
âèõîäó â ñâіò «Åíåїäè» Іâàíà 
Êîòëÿðåâñüêîãî. Ëüâіâ, 1898ð.

§  20
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Ознайомтеся з тлумаченням слова «пам’ять». Поміркуйте, у якому 
значенні це слово вживають у словосполученні «історична 

пам’ять». Скориставшись схемою, сформулюйте визначення поняття 
«історична пам’ять».

Ïàì’ÿòü. 1. Çäàòíіñòü çàïàì’ÿòîâóâàòè, çáåðіãàòè і âіäòâî-
ðþâàòè â ñâіäîìîñòі ìèíóëі âðàæåííÿ. 2. Âðàæåííÿ, ùî çáå-
ðіãàþòüñÿ ó ñâіäîìîñòі і ìîæóòü áóòè âіäòâîðåíі. 3. Çãàäêà 
ïðî êîãî-, ùî-íåáóäü. 4. Çäàòíіñòü ðîçóìíî ìèñëèòè, ìіðêó-
âàòè; ñâіäîìіñòü.

ñïàäîê
âіä ïîïåðåäíіõ

ïîêîëіíü

çíàííÿ òà óÿâëåííÿ 
ïðî ñïіëüíå 

іñòîðè÷íå ìèíóëå

çàïîâіò 
íàùàäêàì 

ïіäñòàâà äëÿ óñâіäîìëåííÿ ñåáå 
÷àñòèíêîþ íàðîäó

Іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü

Прочитайте подані нижче тексти та проана-
лізуйте їх у малих групах за планом: 1. Який 

твір процитовано? Він належить до фольклору чи є літературним тво-
ром? Хто його автор? 2. Пам’ять про яку історичну епоху (яких історич-
них діячів чи які події) береже цитований твір? 3. Якою постає зобра-
жена у творі історична епоха?

На підставі повідомлень груп, поміркуйте, які свідчення минулого 
залишають слід в історичній пам’яті народу. Яку роль у збереженні іс-
торичної пам’яті відіграє фольклор та літературні твори на історичні 
теми? Які літературні твори на історичну тематику читали?

Тек ст  1
Âіä Áîãäàíà äî Іâàíà íå áóëî ãåòüìàíà (Óêðàїíñüêå ïðè-

ñëіâ’ÿ).



115

РОЗДІЛ    3
Тек ст  2
Çàæóðèëàñü Óêðàїíà,
Áî íі÷èì ïðîæèòè:
Âèòîïòàëà îðäà êіíüìè
Ìàëåíüêії äіòè,
Êîòðі ìîëîäії –

ó ïîëîí çàáðàòî;

ßê çàíÿëè, òî é ïîãíàëè
Äî ïàíà, äî õàíà.
Ãîäі òîáі, ïàíå-áðàòå,
Ґðèíäæîëè ìàëþâàòè,
Áåðè øàáëþ ãîñòðó, äîâãó
Òà éäè âîþâàòè!

(Óêðàїíñüêà íàðîäíà ïіñíÿ)

Тек ст  2
Áóëî êîëèñü – â Óêðàїíі
Ðåâіëè ãàðìàòè;
Áóëî êîëèñü – çàïîðîæöі
Âìіëè ïàíóâàòè.
Ïàíóâàëè, äîáóâàëè
І ñëàâó, і âîëþ;
Ìèíóëîñÿ – îñòàëèñÿ
Ìîãèëè íà ïîëі.
Âèñîêії òі ìîãèëè,
Äå ëÿãëî ñïî÷èòè
Êîçàöüêåє áіëå òіëî,
Â êèòàéêó ïîâèòå.

Âèñîêії òі ìîãèëè
×îðíіþòü, ÿê ãîðè,
Òà ïðî âîëþ íèøêîì â ïîëі
Ç âіòðàìè ãîâîðÿòü.
Ñâіäîê ñëàâè äіäіâùèíè
Ç âіòðîì ðîçìîâëÿє,
À âíóê êîñó íåñå â ðîñó,
Çà íèìè ñïіâàє.

(Óðèâîê ç ïîåìè Ò. Øåâ÷åíêà 
«Іâàí Ïіäêîâà», 1839 ð.)

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ó ÕІÕ ñò. íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі äåðæàâè Óêðàїíè íå áóëî. 
Óêðàїíñüêі çåìëі áóëî ïåðåäіëåíî ìіæ äâîìà äåðæàâàìè: 
Ïðà âî áå ðåæ æÿ, Ëіâî áå ðåæ æÿ, Ñëî áî æàí ùè íà é Ïіâäåí íà 
Óê ðàїíà ïå ðå áó âà ëè ó ñêëàäі Ðîñіéñüêîї іìïåðії, à Ãà ëè ÷è íà, 
Áó êî âè íà é Çà êàð ïàò òÿ – Àâñòðіéñüêîї (âіä 1867 ð. – Àâñòðî-
Óãîðñüêîї) . І õî÷ ó æèòòі öèõ äåðæàâ áó ëî ÷è ìà ëî âіäìіííîñ-
òåé, ïðî òå ñòàâ ëåí íÿ їõíіõ âî ëî äàðіâ äî ìåøêàíöіâ ïіäêîðå-
íèõ çåìåëü áó ëî ìàéæå îä íà êî âèì: їõ íå ââà æà ëè çà îê ðå ìі 
íà ðîäè, âіäìîâëÿëè â ïðàâі íà âëàñ íó іñòîðіþ òà êóëü òó ðó, 
îá ìå æó âà ëè âæè âàí íÿ ðіäíîї ìî âè. Ñàìå â òàêèé ÷àñ âèïàëî 
æèòè óêðàїíñüêîìó ïîåòó Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó.

1840 ð. âèéøëà äðóêîì çáіðêà éîãî âіðøіâ ïіä íàçâîþ 
«Êîá çà ð». «Ñÿ ìàëåíüêà êíèæå÷êà âіäðàçó âіäêðèëà íîâèé 
ñâіò ïîåçії, âèáóõëà, ìîâ äæåðåëî ÷èñòîї, õîëîäíîї âîäè, çà-
ÿñíіëà íåâіäîìîþ äîñі â óêðàїíñüêîìó ïèñüìåíñòâі ÿñíіñòþ, 
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ïðîñòîòîþ і ïîåòè÷íîþ ãðàöієþ âè-
ñëîâó» – òàê âèçíà÷àâ її âàæëèâіñòü
Іâàí Ôðàíêî. Ïðîòå âіðøі Øåâ÷åíêà
ìàëè íå òіëüêè ëіòåðàòóðíå çíà÷åííÿ.

Ïåðøå âèäàííÿ çáіðêè ñêëàäàëîñÿ 
ç âîñüìè òâîðіâ. Ïіñëÿ àðåøòó ïîåòà â
1847 ð. êíèæêó çàáîðîíèëè, àëå çáіðêà
ïîøèðþâàëàñÿ â ðóêîïèñíèõ ñïèñ êàõ.
Âіðøі ç «Êîáçàðÿ» âèâ÷àëè íàïàì’ÿòü,
âî íè ñòàâàëè íàðîäíèìè ïіñíÿìè. Ñåê-
ðåò öієї ïîïóëÿðíîñòі íå òіëüêè â ìèñ-
òåöüêіé äîâåðøåíîñòі âіð øіâ, à é ó
òîìó, ùî âîíè áóëè çðîçóìіëі é
áëèçüêі óêðàїíöÿì, àä æå íіêî ëè ðà-
íіøå ç òà êîþ ñè ëîþ òà ïå ðå êî íàí íÿì

íå ëó íàâ çàê ëèê äî âëàñ íî ãî íà ðî äó ñêè íó òè ÷ó æîçåì íå ÿð-
ìî òà çäî áó òè âî ëþ.

ЧИТАЙЛИКАМ

 Виконайте завдання до тексту.

Íàéáіëü øèì ëè õîì 30-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. ñòàâ Ãî ëî äî ìîð (âіä 
ñëîâîñïîëó÷åííÿ ìîðèòè ãîëîäîì) – òàê íà çè âà þòü ñïëà íî-
âà íèé âëàäîþ ãîëîä. Íàé òÿæ ÷è ìè áó ëè çè ìà–âåñ íà 1932–
1933 ðîêіâ, êîëè íà ðî äþ÷èõ óê ðàїíñü êèõ çåì ëÿõ âіä ãî ëî äó 
ìà ñî âî ïî ìè ðà ëè ëþ äè. Çà ãà ëîì âòðà òè óê ðàїíñü êî ãî íà ðî äó
âіä íàâ ìèñ íî ãî ãî ëî äó ñòà íî âè ëè êіëüêà ìіëüéîíіâ îñіá.

Õî÷ ÿêîþ î÷åâèäíîþ áóëà çóìèñíіñòü ãîëîäó 1930-õ ðîêіâ,
ïðàâäó ïðî íüîãî âëàäà ðåòåëüíî ïðèõîâóâàëà. Çà ÷àñіâ, êîëè
Óêðàїíà âõîäèëà äî ñêëàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ãîäі áóëî ïî-
÷óòè õî÷ ñëîâî ïðî íàéáіëüøó ç íåñïðàâåäëèâîñòåé, çàïîäіÿ-
íèõ íàøîìó íàðîäîâі çà âñþ éîãî іñòîðіþ. Çàñòðàøåíі óêðà-
їíöі, ÿêèì ïîùàñòèëî ïåðåæèòè ãîëîä, ìîâ÷àëè ïðî íüîãî,
ùîá óáåðåãòè ñåáå é ñâîї ñіì’ї. Òà çàáóòè æàõè Ãîëîäîìîðó
ëþäè íå ìîãëè.

Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Àâòîïîðòðåò. 1840 ð.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/3IFsYeq або ко-
дом, прочитайте оповідання про Тараса Шевченка. Поді-
літься в загальному колі новою інформацією про видатного 
українського поета.

Й
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Íàöіîíàëüíèé ìóçåé
«Ìåìîðіàë æåðòâ Ãîëîäîìîðó»

 Ñêóëüïòóðíà êîìïîçèöіÿ 
«Ãіðêà ïàì’ÿòü äèòèíñòâà»

Öåíòðîì âøàíóâàííÿ ïàì’ÿòі ìіëüéîíіâ óêðàїíöіâ, óáè-
òèõ ïіä ÷àñ Ãîëîäîìîðó, є Íàöіîíàëüíèé ìóçåé «Ìåìîðіàë 
æåðòâ Ãîëîäîìîðó», ðîçòàøîâàíèé íà Ïå÷åðñüêó â Êèєâі. Ìå-
ìîðіàë ïî÷àâ äіÿòè 2010 ð.

Ìóçåé ñêëàäàєòüñÿ çі Ñâі÷і ïàì’ÿòі, ñêóëüïòóðè äіâ÷èíêè 
ç êîëîñêàìè â ðóêàõ «Ãіðêà ïàì’ÿòü äèòèíñòâà» íà ïëîùі 
«Æîðíà äîëі», àëåї «×îðíі äîøêè» і
Çàëó ïàì’ÿòі, äå ïðåäñòàâëåíі 19 òî-
ìіâ Íàöіîíàëüíîї êíèãè ïàì’ÿòі æåðòâ
Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðîêіâ. Öÿ
êíèãà ìіñòèòü ñïèñêè æåðòâ ãåíîöè äó –
öèì ñëîâîì íàçèâàþòü âèíèùåííÿ
îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííÿ çà ðàñîâèìè,
íàöіîíàëüíèìè, ðåëіãіéíèìè ìîòèâàìè. Íà ïî÷àòêó àëåї, 
áіëÿ  âõîäó äî ìåìîðіàëüíîãî êîìïëåêñó, ç îáîõ ñòîðіí ðîç-
ìіùåíі ñêóëüïòóðè àíãåëіâ.

Ó öåíòðі ïëîùі âèìîùåíî êîëî, ïî çîâíіøíіé ÷àñòèíі 
ÿêîãî ðîçòàøîâàíі êàì’ÿíі æîðíà – æîðíà іñòîðії. Ó öåíò-
ðàëüíіé ÷àñòèíі ïëîùі ïàì’ÿòі ðîçòàøîâàíà ñêóëüïòóðíà 
êîìïîçèöіÿ «Ãіðêà ïàì’ÿòü äèòèíñòâà», ÿêà íàãàäóє ïðî òðà-
ãі÷íó äîëþ íàéâðàçëèâіøîї êàòåãîðії æåðòâ Ãîëîäîìîðó – äі-
òåé. Ï’ÿòü ïøåíè÷íèõ êîëîñêіâ ó ðóêàõ äіâ÷èíêè ñèìâîëіçó-
þòü ñóìíîçâіñíèé «Çàêîí ïðî ï’ÿòü êîëîñêіâ», çà ÿêèì 
îáâèíóâà÷åíèõ ó ðîçêðàäàííі êîëãîñïíîãî ìàéíà ñåëÿí êà-
ðàëè 10-ðі÷íèì óâ’ÿçíåííÿì, à òèõ, êîãî íàçèâàëè «êóðêó-
ëÿìè» – ðîçñòðіëþâàëè. Êðàäіæêîþ äåðæàâíîãî ìàéíà ââà-
æàëè íàâіòü êіëüêà êîëîñêіâ, çіðâàíèõ äèòèíîþ, äåêіëüêà 
çàìåðçëèõ êàðòîïëèí, çíàéäåíèõ íà êîëãîñïíîìó ïîëі.

Меморіал (від лат. 
memoria – «пам’ять») – 
місце пам’яті, споруда 
чи захід на пошану 
пам’яті про кого-не-
будь або щось.
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Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ìåìîðіàëó – Ñâі÷à ïàì’ÿòі – є ñèìâî-
ëîì íåçíèùåííîñòі óêðàїíñüêîї ïàì’ÿòі ïðî ïåðåæèòó òðàãå-
äіþ. Çàââèøêè ñâі÷à 30 ìåòðіâ і îðíàìåíòîâàíà áіëüøèìè òà
ìåíøèìè ñêëÿíèìè õðåñòàìè, ùî ñèìâîëіçóþòü äóøі ïîìåð-
ëèõ âіä ãîëîäó.  

Іç Çàëó ïàì’ÿòі âіäâіäóâà÷і âèõîäÿòü íà ñõîäè äî îñíîâ-
íîãî ìóçåþ ìåìîðіàëó òà äî ñèìâîëі÷íèõ «÷îðíèõ äîùîê» –
ãðàíіòíèõ ïëèò, íà ÿêèõ âèêàðáóâàíі íàçâè íàñåëåíèõ ïóíê-
òіâ, ùî íàéáіëüøå ïîñòðàæäàëè âіä Ãîëîäîìîðó.

Äåðæàâíå âøàíóâàííÿ ïàì’ÿòі æåðòâ Ãîëîäîìîðó âіäáóâà-
єòüñÿ â ÷åòâåðòó ñóáîòó ëèñòîïàäà. Ó öåé äåíü î 16-é ãîäèíі
îãîëîøóþòü çàãàëüíîíàöіîíàëüíó õâèëèíó ìîâ÷àííÿ. Ïіñëÿ
öüîãî ïî âñіé Óêðàїíі âіäáóâàєòüñÿ àêöіÿ «Çàïàëè ñâі÷êó»,
êîëè âñі îõî÷і íåñóòü ñâі÷êè äî ïàì’ÿòíèêіâ æåðòâàì àáî çà-
ïàëþþòü ñâі÷êó ó ñâîєìó âіêíі.

Чи може урватися історична пам'ять? Як цьому запобігти? Якій
меті слугує Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»?

Сформулюйте кілька настанов про те, як зберегти історичну па-
м’ять для нащадків.

ПІЗНАЙКАМ https://cutt.ly/lRTqlXO або ко-
дом, ознайомтеся з офіційним вебсайтом Українського ін-
ституту національної пам’яті. Підготуйте коротке повідо-
млення про діяльність цієї установи, зокрема про її роль у 
формуванні та культурі історичної пам’яті. 

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Мова – берегиня». Запишіть на окремих
картках 5 слів, які стосуються минулого України. Скла-
діть картки до кошика, по черзі тягніть їх та коротко ви-
тлумачуйте. Обміркуйте в загальному колі, як мова бе-
реже історичну пам'ять народу.

Що вразило вас у матеріалах уроку? Оберіть одне з запитань та,
скориставшись уявним мікрофоном, дайте на нього відповідь:
1. Навіщо потрібна історична пам’ять? 2. Чи стосується питання

історичної пам’яті особисто вас? 3. Чи можна берегти історичну пам’ять
у повсякденні і як це робити?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Що озна-
чають вислови коротка пам’ять, викинути з пам’яті, на дні 
пам’яті, пам’ять серця, перебирати в пам’яті, врізатися у 
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пам’ять, зберігати в пам’яті? Які з них можна вживати стосовно іс-
торичної пам’яті?
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/vUB7hlM або кодомM
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли
матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його
частин, які варто опрацювати ретельніше.

Îá’єäíàéòåñÿ â ìàëі ãðóïè òà âèãîòîâòå ëåïáóê «Іñòî-
ðè÷íà ïàì’ÿòü íàøîãî ðіäíîãî ìіñòà (ñåëà)». Ðîçïîäіëіòü 
ìіæ ñîáîþ òåìè, çà ÿêèìè ãîòóâàòèìåòå іíôîðìàöіþ: 

1. Ìіñöÿ ïàì’ÿòі â íàøîìó ðіäíîìó ìіñòі (ñåëі). 
2. Іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü ó íàçâàõ. 
3. Íàøå ðіäíå ìіñòî (ñåëî) â іñòîðè÷íèõ ïîäіÿõ.
4. Íàøå ðіäíå ìіñòî (ñåëî) ó òâîðàõ ìèñòåöòâà.

Îáåðіòü, ùî ñàìå âè ãîòóâàòèìåòå â ïðîєêòі: äîáèðàòè-
ìåòå çîáðàæåííÿ, ñêëàäàòèìåòå іñòîðè÷íó äîâіäêó, âіäøóêî-
âóâàòèìåòå іíôîðìàöіþ ïðî öіêàâі ôàêòè, ïîäії òà ëþäåé і 
óêëàäàòèìåòå íà її îñíîâі êîðîòêі ïîâіäîìëåííÿ äîâіäêîâîãî 
õàðàêòåðó.

çàïðîïîíóéòå ñâîþ. Îáãîâîðіòü ñâîї іäåї ç óñіìà ó÷àñíèêàìè 
ãðóïè.



ІСТОРИЧНА НАУКА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ

120

Міфи в історії. 
Усна історія

 До якого різнови ду 
історичних дже  рел 
належать міфи?
 У чому небезпека 
псевдонаукових мі-
фів?

 Що називають 
усною історією?
 У чому ї ї цін-
ність для дослі-
дження минулого?

Чому історичне 

минуле і в наш час 

нерідко породжу
є 

міфи?

Чому історичне 

минуле і в наш час 

нерідко породжу
є 

міфи?

Роздивіться ілюстрацію. Які відомості про минулі
часи надихнули авторів до створення зображеного
пам’ятника? Як ці відомості збереглися до сьогодні?

Яка роль міфів та легенд у збереженні історичної пам’яті?

Ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêàì Êèєâà – Êèþ, Ùåêó, Õîðèâó
òà їõíіé ñåñòðі Ëèáåäі

§  21
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Дайте відповіді на запитання до тексту.

Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî çà äàâíіõ ÷àñіâ ïàì’ÿòü ïðî ìèíóâøèíó 
æèëà â ìіôàõ, ëåãåíäàõ, ïåðåêàçàõ, êàçêàõ, ïіñíÿõ, ïðè ñëіâ’ÿõ. 
Ç ÷àñîì, ïåðåõîäÿ÷è ç âóñò â óñòà, іñòîðè÷íі ôàêòè ó ôîëüê-
ëîðíèõ òâîðàõ îáðîñòàëè âèãàäàíèìè ïîäðîáèöÿìè. Òîæ çà-
âäàííÿ іñòîðèêіâ – ç’ÿñóâàòè ðåàëüíèé ïåðåáіã ïîäіé, ùî íå 
çàâæäè ëåãêî, áî òàêі òâîðè âèíèêàëè çà ÷àñіâ, âіä ÿêèõ íå 
ëèøèëîñÿ ïèñåìíèõ ñâіä÷åíü. 

Âè, áåçïåðå÷íî, çíàєòå óêðàїíñüêó íàðîäíó êàçêó ïðî Êîòè-
ãîðîøêà. Ïàì’ÿòàєòå, ÿê Êîòèãîðîøêî çäîëàâ çìіÿ òà âðÿòó-
âàâ ñâîþ ñåñòðó і áðàòіâ çі çìієâîãî ïîëîíó. Çãàäêè ïðî ëè-
õîãî çìіÿ є і â іíøèõ óêðàїíñüêèõ êàçêàõ. À ùå äîñі æèâå 
íàçâà Çìієâі âàëè, ÿêîþ íàçèâàþòü êðóòі ïàãîðáè, ÿêі é çà-
ðàç ìîæíà áà÷èòè íà Êèїâùèíі. Іñòîðèêè âïåâíåíі, ùî çìіé 
ç íàðîäíèõ êàçîê і Çìієâі âàëè ïîâ’ÿçàíі. Àäæå ïàãîðáè, ïðî 
ÿêі éäåòüñÿ, є çàëèøêàìè îáîðîííèõ ñïîðóä, ÿêі çáóäóâàëè 
íàøі ïðåäêè äëÿ çàõèñòó ñâîєї çåìëі 
âіä ñòåïîâèõ çàâîéîâíèêіâ. Òàê îáðàçè 
äàâíіõ ìіôіâ і ëåãåíä çíàéøëè ïіä-
òâåðäæåííÿ â іñòîðії.

Âіä ôîëüêëîðíèõ ìіôіâ і ëåãåíä, 
ÿêі â õóäîæíіõ îáðàçàõ ïîÿñíþâàëè 
îáñòàâèíè æèòòÿ çà äàâíèíè, òðåáà âіäðіçíÿòè íåíàóêîâі, 
àáî ïñåâäîíàóêîâі, òåîðії, ÿêèìè íàìàãàëèñÿ àáî é íàìà-
ãàþòüñÿ îáґðóíòóâàòè ïåâíó âåðñіþ іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî. 
Ó öüîìó çíà÷åííі ñëîâî «ìіô» îçíà÷àє âèãàäêó, íåïðàâäó, 
ïåðåêðó÷åííÿ ôàêòіâ. Іñòîðèêè ïðàãíóòü òàêі ìіôè ñïðîñòî-
âóâàòè, øóêàþ÷è àðãóìåíòè â іñòîðè÷íèõ äæåðåëàõ.

Про яке значення слова «міф» довідалися? ● Поміркуйте, чому 
фольклорні міфи належать до джерел історії, а псевдонаукові – ні. 

● З якою метою створюють та поширюють псевдонаукові міфи? ● Як 
історичні знання перешкоджають поширенню псевдонаукових міфів?

Прочитайте текст. Про який історичний міф 
довідалися? Коли він виник? Чому істо-

рики вважають справою честі спростовувати псевдонаукові міфи?

Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі âèíèêíåííþ іñòîðè÷íèõ ìіôіâ ñïðèÿ-
þòü õóäîæíÿ ëіòåðàòóðà, êіíåìàòîãðàô, çàñîáè ìàñîâîї êîìó-
íіêàöії. 1932 ð. îäíà àìåðèêàíñüêà êіíîñòóäіÿ âèïóñòèëà 

Псевдонаука – те, що 
видається за науку,
але не є такою на-
справді.
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ôіëüì «Ìóìіÿ». Çàäóì ôіëüìó ґðóíòóâàâñÿ íà çâè÷àї äàâíіõ 
єãèïòÿì ìóìіôіêóâàòè ñâîїõ íåáіæ÷èêіâ. Íà éîãî ñþæåò
âïëèíóëè ìіôè ïî÷àòêó ÕÕ ñò., âіäîìі ÿê «ïðîêëÿòòÿ ôàðà-
îíà»: ñâіò øîêóâàëè íîâèíè ïðî çàãàäêîâі ñìåðòі ïіä ÷àñ ðîç-
êîïîê ãðîáíèöі Òóòàíõàìîíà, ÿêі ïðîâîäèâ áðèòàíñüêèé àð-

õåîëîã Ãîâàðä Êàðòåð ó Äîëèíі Öàðіâ 
ó Єãèïòі. Ñåðåä çàãèáëèõ áóâ é ëîðä 
Êàðíàðâîí, ÿêèé ñïîíñîðóâàâ åêñïå-
äèöіþ і ïîìåð âіä óêóñó êîìàðà 1922 ð.

Ç ìîìåíòó âіäêðèòòÿ ãðîáíèöі
єãèïåòñüêîãî ôàðàîíà Òóòàíõàìîíà 
ìèíóëî ìàéæå ñòîëіòòÿ, àëå ëåãåíäè 
і ìіôè, ùî ñòîñóþòüñÿ öієї àðõåîëî-
ãі÷íîї çíàõіäêè, íå ïіøëè â íåáóòòÿ. 
Âîíè æèâëÿòü ôàíòàçіþ ðåæèñåðіâ і 
íàäèõàþòü äî ñòâîðåííÿ íîâèõ іñòî-
ðіé ïðî çëîâіñíó іñòîòó, ÿêà ïðàãíå 

ïîìñòèòèñÿ ëþäñòâó çà ñïàïëþæåííÿ ïàì’ÿòі ïðî ñåáå. Óòіì,
іäåÿ âîñêðåñëîї ìóìії, íàãîëîøóþòü іñòîðèêè, áóëà á öіëêîì
íåïðèéíÿòíîþ äëÿ äàâíіõ єãèïòÿí, îñêіëüêè ñóïåðå÷èòü їõ-
íіì óÿâëåííÿì ïðî çâè÷àé ìóìіôіêàöії. Àäæå ìóìіôіêóâàëè
ïîìåðëèõ ñàìå äëÿ òîãî, ùîá âîíè çíàéøëè âі÷íèé ñïîêіé.

Поміркуйте, яку роль у створенні й поширенні псевдонаукових
міфів відіграють художня література, кінематограф та публікації

в газетах, журналах, інтернеті. Чому інформацію з інтернету треба
перевіряти? Поділіться припущеннями, що означає «перевірити ін-
формацію». Сформулюйте кілька правил, як перевірити історичну ін-
формацію.

 Виконайте завдання до тексту.

Âè âæå çíàєòå, ùî çà äàâíіõ ÷àñіâ äîñëіäæåííÿ іñòîðії áóëî
ñïðàâîþ ïîîäèíîêèõ åíòóçіàñòіâ àáî íàäіëåíèõ ïîâíîâàæåí-
íÿìè ïðèäâîðíèõ êíèæíèêіâ. Çãîäîì öå ñòàëî çàíÿòòÿì ïðî-
ôåñіéíèõ іñòîðèêіâ, ÿêі âіäíàõîäèëè òà àíàëіçóâàëè ðіçíîìà-
íіòíі іñòîðè÷íі äæåðåëà, îáґðóíòîâóþ÷è íèìè ñâîї âåðñії
ìèíóëîãî. Ãîëîñè æ ïåðåñі÷íîãî ëþäó çäåáіëüøîãî ëèøàëèñÿ
íå ïî÷óòèìè, õî÷ іñòîðè÷íі ïîäії âèçíà÷àëè éîãî æèòòÿ.

Ñèòóàöіÿ äîêîðіííî çìіíèëàñÿ ó ÕÕ ñò., êîëè іñòîðèêè,
àáè çàïîâíèòè ïðîãàëèíè ó äæåðåëàõ, ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè
ó ñâîїõ äîñëіäæåííÿõ óñíі ñâіä÷åííÿ. Óñíà іñòîðіÿ – öå äî-ÿ

Засоби масової ко му-
ні  кації – способи таї
за соби передавання
ін формації на великі 
території та для вели-
кої кількості людей. 
До них сьогодні нале-
жать інтернет, мобіль-
ний зв’язок, газети та 
журнали, радіо, теле-
бачення.



123

РОЗДІЛ    3
ñëіäæåííÿ óñíèõ ðîçïîâіäåé (іíòåðâ’þ) ñâіäêіâ àáî ó÷àñíèêіâ 
ïîäіé, ÿêі ôіêñóþòü çäåáіëüøîãî íà àóäіî- ÷è âіäåîïðèñòðîÿõ. 
Ïåðåâàãè óñíîї іñòîðії – âåëè÷åçíà êіëüêіñòü ñâіä÷åíü ïðî ïî-
âñÿêäåííå æèòòÿ, çà ÿêèìè ìîæíà ïðîñòåæèòè ïåðåáіã òà íà-
ñëіäêè іñòîðè÷íèõ ïîäіé. 

Ñó÷àñíі іñòîðèêè ââàæàþòü ñïîãàäè ëþäåé âàæëèâèìè 
äëÿ ðîçóìіííÿ åïîõè, ó ÿêіé âîíè æèëè і ÿêó òâîðèëè. Îñî-
áëèâî öіííîþ óñíà іñòîðіÿ є ùîäî âèñâіòëåííÿ ïîäіé, ÿêі íà-
ìàãàëèñÿ ïðèõîâàòè, àáî êîëè îôіöіéíà âåðñіÿ âіäðіçíÿєòüñÿ 
âіä ðåàëüíîñòі. Òàê òðàïèëîñÿ, íàïðèêëàä, êîëè 1986 ð. â 
Óêðàїíі ñòàëàñÿ àâàðіÿ íà ×îðíîáèëüñüêіé àòîìíіé ñòàíöії. 
Êåðіâíèöòâî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ó ñêëàäі ÿêîãî òîäі ïåðåáó-
âàëà Óêðàїíà, íàìàãàëîñÿ ïðèìåíøèòè її ìàñøòàáè і â ðå-
çóëüòàòі öå ìàëî òðàãі÷íі íàñëіäêè. Âіäòâîðèòè äåòàëі êàòà-
ñòðîôè, ùî òîðêíóëàñÿ ìіëüéîíіâ ëþäåé, і ç’ÿñóâàòè ìіðó 
âіäïîâіäàëüíîñòі âëàäè ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ñâіä÷åííÿì 
ëþäåé, ÿêі ïåðåæèëè òðàãåäіþ.

Íà ìèíóëîìó óðîöі âè äîâіäàëèñÿ ïðî ùå îäíó òðàãі÷íó 
ñòîðіíêó â óêðàїíñüêіé іñòîðії – Ãîëîäîìîð. Äіçíàëèñÿ òàêîæ 
ïðî òå, ùî ïðàâäó ïðî öåé çëî÷èí âëàäà ðåòåëüíî ïðè õîâóâàëà. 
Ïðèâåðíóòè óâàãó äî òðàãåäії äîïîìîãëà óñíà іñòîðіÿ. Ñïîãàäè 
ñîòåíü î÷åâèäöіâ óâіéøëè äî êíèãè «33-é: ãîëîä», ùî âèéøëà 
äðóêîì 1991 ð. – ó ðіê ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè. 
Ñüîãîäíі îáñòàâèíè Ãîëîäîìîðó ðåòåëüíî äîñëіäæåíі óêðàїí-
ñüêèìè іñòîðèêàìè, à äåðæàâà Óêðàїíà äîìàãàєòüñÿ âіä ñâіòî-
âîї ñïіëüíîòè âèçíàííÿ Ãîëîäîìîðó ãåíîöèäîì.

Сформулюйте три запитання, що починаються словом «чому», 
обговоріть запитання та відповіді на них у парах.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/9IdtIoe або 
кодом, ознайомтеся з онлайновим ресурсом «Архів усної
історії». Поділіться в загальному колі, яким подіям при-
свячено зібрані свідчення. У чому переваги «Архіву усної 
історії»?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/aIFsSZv або ко-v
дом, прочитайте оповідання, побудоване на фрагментах 
свідчень очевидців із книжки «33-й: голод». Поділіться вра-
женнями в загальному колі.
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ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Інтерв’ю». Пригадайте одну з подій 
шкільного життя, яка справила на вас враження. Сфор-
мулюйте три запитання про обставини тієї події. За допо-
могою лічилки обирайте свідків події і ставте їм запитання,
фіксуючи подробиці на дошці. Провівши інтерв’ю з усіма,
оцініть переваги усної історії. 

Укладіть за матеріалами уроку два списки слів (по 5 у кожному:
1) поняття, про які знав / знала; 2) поняття, про які дізнався / ді-
зналася. Скориставшись уявним мікрофоном, доповніть твер-

дження Раніше я не знав / не знала, що…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок 
уроку. 
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/3UB7nJs абоs

кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як 
засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до 
тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Âіçüìіòü ó÷àñòü ó ïðîєêòі  «Іñòîðіÿ іãðàøîê». Ðîçïèòàéòå
â áàòüêіâ ÷è іíøèõ äîðîñëèõ, ÿêîþ áóëà їõíÿ óëþáëåíà
іãðàøêà ÷è äèòÿ÷à ðîçâàãà. Íà ïіäñòàâі öèõ ðîçïîâіäåé

ñêëàäіòü êîðîòêå ïîâіäîìëåííÿ, ó ÿêîìó îïèøіòü іãðàøêó ÷è
ãðó (ùî öå çà іãðàøêà, ç ÷îãî âèãîòîâëåíà, ÿê íåþ áàâèëèñÿ,
ÿêі ïðàâèëà ãðè òîùî), óêàæіòü ÷àñ, êîëè öі ðîçâàãè áóëè
ïîïóëÿðíèìè. Äîïîâíіòü ïîâіäîìëåííÿ ìàëþíêîì àáî ôîòî-
ãðàôієþ ç ðîäèííîãî ôîòîàëüáîìó. Ïîäіëіòüñÿ âðàæåííÿìè
ïðî òå, ÷è öіêàâèì áóëî äëÿ âàñ öå äîñëіäæåííÿ. Îôîðìіòü ó
êëàñі òåìàòè÷íó âèñòàâêó. Ùî íîâîãî äîâіäàëèñÿ ïðî іñòîðіþ
äèòÿ÷èõ ðîçâàã? Îáìіíÿéòåñÿ ìіðêóâàííÿìè, ÿêà ðîëü óñíîї
іñòîðії â äîñëіäæåííÿõ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ.
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Історія України 
в пам’ятках і пам’ятниках

 Навіщо споруджу-
ють пам’ятники?
 Якими вони бува-
ють?

 У чому цінність 
пам’яток і пам’ят-
ників для істори-
ків?

Чому пам’ятки 

та пам’ятники 

потребують 
захисту

і в чому він 

виявляється?

Чому пам’ятки 

та пам’ятники 

потребують 
захисту

і в чому він 

виявляється?

Роздивіться фотографії та прочитайте коментарі 
до них. Коли було створено книгу, сторінки якої зо-
бражено на фото? Пам’ять про яку епоху вона бе-

реже? На честь кого споруджено пам’ятник, який бачите на ілюстрації? 
Що знаєте про цих діячів? Як пов’язані поняття «пам’ятка», «пам’ятник», 
«пам’ять»?

Àðêóø іç çàñòàâêîþ òà ìіíіàòþðà 
ç Îñòðîìèðîâîãî Єâàíãåëіÿ. 1056–1057 ðð.

Ïàì’ÿòíèê 
Êèðèëó òà Ìåôîäіþ
â Ìóêà÷åâîìó

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Îäíієþ ç íàéâіäîìіøèõ ïàì’ÿòîê Óêðàїíè êíÿæèõ ÷àñіâ є 
Ñîôіéñüêèé ñîáîð ó Êèєâі. Ñîáîð ñâÿòîї Ñîôії çáóäîâàíî â 
÷àñè ðîçêâіòó äåðæàâè ç öåíòðîì ó Êèєâі. Âîëîäàðþâàâ òîäі 
ñèí Âîëîäèìèðà Ñâÿòîñëàâîâè÷à êíÿçü ßðîñëàâ. Âіí çàëè-

§  22
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øèâñÿ â ïàì’ÿòі íàùàäêіâ ìèðîëþáíèì, ðîçâàæëèâèì і òè-
õèì êíÿçåì, ÿêèé äî êíèæîê âèÿâëÿâ çàâçÿòòÿ, ÷àñòî ÷èòà-
þ÷è їõ і âäåíü і âíî÷і, çà ùî é áóâ ïîøàíîâàíèé іìåííÿì
Ìóäðèé. Ïðî іñòîðіþ õðàìó äîâіäóєìîñÿ ç ëіòîïèñó «Ïîâіñòü
ìèíóëèõ ëіò», äå ïіä 1037 ð. є çàïèñ: «Çàëîæèâ ßðîñëàâ ãî-
ðîä – âåëèêèé Êèїâ, à â ãîðîäà ñüîãî âîðîòà є Çîëîòі. Çàëî-
æèâ âіí òàêîæ öåðêâó ñâÿòîї Ñîôії, ïðåìóäðîñòі Áîæîї». 

Ñîôіéñüêèé ñîáîð áóâ íàéâåëè÷íіøîþ ñïîðóäîþ Êèєâà ÷à-
ñіâ ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Ñïîðóäæåíó ç êàìåíþ öåðêâó óâіí÷ó-
âàëè 13 áàíü, îòî÷óâàëè ç òðüîõ áîêіâ äâà ðÿäè âіäêðèòèõ
ãàëåðåé. Іç çàõîäó äî ñîáîðó áóëî ïðèáóäîâàíî äâі áàøòè ç
øèðîêèìè ãâèíòîâèìè ñõîäàìè íà äðóãèé ïîâåðõ õðàìó. Ñî-
áîð áóâ îäíієþ ç íàéáіëüøèõ áóäіâåëü ñâîãî ÷àñó. Çàãàëüíà
øèðèíà õðàìó – 54,6 ì, äîâæèíà – 41,7 ì, çàââèøêè âіí
ñÿãàâ 28,6 ì. 

 Ãðàíäіîçíі ðîçìіðè ïîÿñíþþòüñÿ òèì, ùî Ñîôіéñüêèé ñî-
áîð ñïîðóäæóâàëè ÿê ãîëîâíèé õðàì äåðæàâè. Ó íüîìó ìàëè
âіäáóâàòèñÿ íå ëèøå áîãîñëóæіííÿ, à é íàéóðî÷èñòіøі äåð-
æàâíі öåðåìîíії: ñõîäæåííÿ íà âåëèêîêíÿçіâñüêèé ïðåñòîë,
ïîñâÿ÷åííÿ â ìèòðîïîëèòè, ïðîâåäåííÿ öåðêîâíèõ ñîáîðіâ,
çóñòðі÷і ÷óæîçåìíèõ ïîñëіâ òîùî. Ñîáîð áóâ îñåðåäêîì ëіòî-
ïèñàííÿ, òóò ñòâîðåíî ïåðøó áіáëіîòåêó.

 Âíóòðіøíіé âèãëÿä Ñîôіéñüêîãî ñîáîðó
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Óïðîäîâæ ñâîєї іñòîðії ñîáîð ïåðåæèâ êіëüêà ïîãðàáóâàíü, 

ïîæåæі, áàãàòîðі÷íі çàïóñòіííÿ, ðåìîíòè é ïåðåáóäîâè. Óíà-
ñëіäîê ïåðåáóäîâ XVII–XVIII ñò. õðàì çìіíèâñÿ ççîâíі. Íàä 
äàâíіìè îäíîÿðóñíèìè ãàëåðåÿìè íàäáóäóâàëè äðóãі ïî-
âåðõè, à ãàëåðåї ïåðåòâîðèëè íà çàêðèòі ïðèìіùåííÿ. Íàä 
ñîáîðîì çâåëè øіñòü íîâèõ áàíü, і їõ
ñòàëî äåâ’ÿòíàä öÿòü. Áàíÿì íàäàëè
ãðóøîïîäіáíîї ôîðìè. Ôàñàäè ïîòèíü-
êóâàëè é ïîáіëèëè, áàíі ïîçîëîòèëè.
Âíóòðіøíє îïîðÿäæåííÿ ñîáîðó ëè-
øèëîñÿ ìàéæå áåç çìіí. Ñàìå òàêèì çáåðіãñÿ âіí äîíèíі.

Ñîôіéñüêèé ñîáîð íàëåæèòü äî ñêëàäó Íàöіîíàëüíîãî çà-
ïîâіäíèêà «Ñîôіÿ Êèїâñüêà». Âіí є îäíèì ç íàéáіëüøèõ ìó-
çåéíèõ çàêëàäіâ Óêðàїíè. Ñëàâåòíó ïàì’ÿòêó àðõіòåêòóðè 
âíåñåíî äî ñïèñêó Âñåñâіòíüîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ, ùî ñâіä-
÷èòü ïðî її öіííіñòü äëÿ âñüîãî ëþäñòâà.

Про яку пам’ятку довідалися? ● Коли й за чийого князювання її 
було споруджено? ● Які елементи в будівлі найбільше вражають?

Роздивіться ілюстрації. Знайдіть 5–7 від-
мінностей між сучасним виглядом собору 

та його реконструкцією. ● Якими словами-прикметниками можете 
описати зображену споруду? ● Як ви думаєте, яке враження справ-
ляв собор на наших предків? ● Поміркуйте про те, що повинні були 
знати й уміти давні будівничі, щоб спорудити Софію Київську. Де 
вони могли здобути цей досвід? ● Розкажіть про Софійський собор 
як про пам’ятку архітектури, скориставшись порадами.

Ñîôіéñüêèé ñîáîð ó Êèєâі. Ñó÷àñíèé âèãëÿä òà ðåêîíñòðóêöіÿ
âèãëÿäó áóäіâëі ÕІ ñò.

Архітектура – (від
грецького «будівничий»)
мистецтво будівництва 
споруд.
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ßê õàðàêòåðèçóâàòè ïàì’ÿòêó àðõіòåêòóðè

● Êîëè, êèì, çà ÿêèõ îáñòàâèí áóëî çáóäîâàíî àðõіòåêòóð íó 
ïàì’ÿòêó?

● ßê ñêëàëàñÿ äîëÿ іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòêè (÷è çáåðåãëàñÿ 
âîíà íåóøêîäæåíîþ, ÷è ðåñòàâðîâàíà, ÷è öіëêîì âіä-
íîâ ëåíà; ÿêó ðîëü âіäіãðàâàëà ïàì’ÿòêà â іñòîðії (ÿêå її 
ïðèçíà÷åííÿ); ÿê îõîðîíÿєòüñÿ ñüîãîäíі)?

● ßêèé âèãëÿä ïàì’ÿòêè ççîâíі òà âñåðåäèíі?
● Ùî âðàçèëî â ïàì’ÿòöі íàéáіëüøå?

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Äëÿ óâі÷íåííÿ ïàì’ÿòі ïðî âèäàòíèõ ëþäåé òà âàæëèâі
ïîäії ñïîðóäæóþòü ïàì’ÿòíèêè – ñêóëüïòóðíі ãðóïè, ñòàòóї,
áþñòè, êîëîíè, îáåëіñêè òîùî. Âèçíà÷íі ïàì’ÿòíèêè íàëå-
æàòü äî êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ ëþäñòâà, îñêіëüêè є ìèñòåöü-
êèìè òâîðàìè.

Çàñîáîì çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòі ïðî іñòîðè÷íі ïîäії ÷è âèäàò-
íèõ ïîñòàòåé є ìåìîðіàëüíі äîøêè. Ñëîâî «ìåìîðіàëüíèé»
ïîõîäèòü âіä ëàòèíñüêîãî ïàì’ÿòíèé. Òàê íàçèâàþòü ìåòà-
ëåâі, ìàðìóðîâі, ãðàíіòíі ïëèòè ç íàïèñîì (іíêîëè іç çîáðà-
æåííÿì), ÿêі âñòàíîâëþþòü íà ñòіíàõ áóäіâåëü, äå æèëà àáî
ïðàöþâàëà çíàìåíèòà îñîáà àáî â ÿêèõ ÷è áіëÿ ÿêèõ âіäáó-
âàëà ÿ âàæëèâà ïîäіÿ.

Позначте в тексті слова, про значення яких довідалися. ● До яких
різновидів належать зображені на малюнку пам’ятники?
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Роздивіться ілюстрації. Чи доводилося вам бувати біля цих 
пам’ятників? Який з них вам найбільше подобається? Чим саме? 

● Як ви думаєте, чи може пам’ятник бути пам’яткою? Відповідь об-
ґрунтуйте.

ПІЗНАЙКАМ

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/DIFsL5l або ко-l
дом, прочитайте довідку та історичне оповідання про сла-
ветну пам’ятку України – Пересопницьке Євангеліє.
Порівняйте інформацію текстів із відеосюже-
том (щоб переглянути його, перейдіть за поси-
лання https://cutt.ly/BIFdf8E або кодом) та поді-E
літься враженнями в загальному колі. Яку роль
у долі пам’ятки відіграв гетьман Іван Мазепа? 

Ïàì’ÿòíèê êíÿçåâі 
Âîëîäèìèðó 
Ñâÿòîñëàâîâè÷ó 
â Êèєâі. Àðõіòåêòîð 
Î. Òîí. Ñïîðóäæåíî 
â 1853 ð.

 Ïàì’ÿòíèê Áîãäàíîâі Õìåëüíèöüêîìó 
â Êèєâі. Ñêóëüïòîð Ì. Ìèêåøèí. 
Ñïîðóäæåíî â 1888 ð.

 Ïàì’ÿòíèê Ëåñі 
Óêðàїíöі â Áіëãîðîäі-

Äíіñòðîâñüêîìó 
íà Îäåùèíі. 

Ñêóëüïòîð Â. Ôåäüêіâ. 
Ñïîðóäæåíî â 2012 ð.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/eOh6QYM або ко-M
дом, поділіться в загальному колі враженнями про внут-
рішнє опорядкування Софійського собору.
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ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть вікторину «Упізнай пам’ятку». Погортайте 
опра  цьовані сторінки підручника та, переглянувши ілю-
страції, оберіть речове історичне джерело, яке спра-
вило на вас найбільше враження. Підготуйте усну ха-
рактеристику цього джерела 1–2 реченнями, вказавши
в ній: 1) про який період історії України свідчить; 2) для
чого слугувала ця річ (не називаючи саму пам’ятку); 3)
як і коли її було знайдено. Ставте по одному питанню
для кожної команди. Переможцем стане та команда,
яка визначила за коротким описом найбільше речових
пам’яток.

Яка інформація на уроці видалася вам найцікавішою? Про що хо-
тіли б дізнатися докладніше?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/XUB7Yez абоz
кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, 

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться 
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше. 

Îáåðіòü îäíó ç ïàì’ÿòîê âàøîãî ðіäíîãî êðàþ. Ñêëàäіòü
òåêñò äëÿ ìåìîðіàëüíîї äîøêè, ùî іíôîðìóâàòèìå ãîñ-
òåé âàøîãî ìіñòà (ñåëà) ïðî öþ ïàì’ÿòêó.
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Пам’ятки історії 
рідного краю

 Які знаємо найві-
доміші історичні па-
м’яткирідного краю?

 Як пам’ятки рід-
ного краю розпо-
відають про його 
минуле?

У чому виявляєт
ься 

шанобливе 

ставлення до подій
 

та постатей 

історії рідного 
краю?

У чому виявляєт
ься

шанобливе 

ставлення до подій
 

та постатей 

історії рідного 
краю?

я 

Роздивіться фотографії. Чи важливо зберегти ці та 
інші пам’ятки, вік яких обраховують століттями, 
для майбутніх поколінь? Чому? Як це зробити? Які 

пам’ятки архітектури та мистецтва є у вашому рідному місті (селі) або 
районному (обласному) центрі? Чи цікаво вам бувати біля історичних 
пам’яток?

Óñïåíñüêèé ñîáîð Êèєâî-
Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. 

Ñó÷àñíà ñâіòëèíà

 Ëóöüêèé çàìîê. Ñó÷àñíà
ñâіòëèíà 

Äåíäðîëîãі÷íèé 
ïàðê  Ñîôіїâêà 

â Óìàíі íà ×åðêàùèíі. 
Ñó÷àñíà ñâіòëèíà

§  23
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Об’єднайтеся в групи та виконайте завдання.

Ãðóïà 1. Ãîòóþ÷èñü äî óðîêó, âè ìàëè äîâіäàòèñÿ, ÷è є ó 
âàøîìó ðіäíîìó ìіñòі (ñåëі) ïàì’ÿòíèêè, ïàì’ÿòíі ìіñöÿ ÷è
ñïîðóäè, ïîâ’ÿçàíі ç іìåíàìè іñòîðè÷íèõ äіÿ÷іâ. Ïіäãîòóéòå
ðîçïîâіäü ïðî òàêîãî äіÿ÷à çà ïëàíîì:

1. Êèì áóâ іñòîðè÷íèé äіÿ÷, ÿêîìó ñïîðóäæåíî ïàì’ÿòíèê?
2. Êîëè âіí æèâ?
3. Ó ÿêèõ ïîäіÿõ áðàâ ó÷àñòü àáî ç ÿêèìè ïîäіÿìè

ïîâ’ÿçàíèé?
4. ×è âøàíîâóþòü öüîãî äіÿ÷à â іíøèõ ìіñöÿõ? ×îìó?
Ãðóïà 2. ×è є ó âàøîìó ðіäíîìó ìіñòі (ñåëі) ïàì’ÿòíèêè, 

ïàì’ÿòíі ìіñöÿ ÷è ñïîðóäè, ïîâ’ÿçàíі ç іñòîðè÷íèìè ïîäіÿìè?
Ïіäãîòóéòå ðîçïîâіäü ïðî öі ïîäії çà ïëàíîì:

1. ×èì áóëà çóìîâëåíà, êîëè òà çà ÿêèõ îáñòàâèí âіäáó-
ëàñÿ ïîäіÿ, ÿêіé ïðèñâÿ÷åíî ïàì’ÿòíèê? (ßêîї ïîäії ñòîñó-
єòüñÿ ïàì’ÿòíå ìіñöå àáî ñïîðóäà, êîëè âіäáóëàñÿ ïîäіÿ, ïî-
â’ÿ çàíà ç íåþ, ÷èì âîíà áóëà ñïðè÷èíåíà?) 

2. ßêèìè áóëè ðåçóëüòàòè òà íàñëіäêè öієї ïîäії äëÿ
âàøîãî êðàþ?

3. Õòî áðàâ ó÷àñòü ó öіé ïîäії ç ìіñöåâèõ ìåøêàíöіâ? Ùî
âіäîìî ïðî öèõ ëþäåé?

4. ×è âøàíîâóþòü öþ ïîäіþ â іíøèõ ìіñöÿõ? ×îìó?
Ãðóïà 3. ßêі ëåãåíäè, ïåðåêàçè áåðåæóòü іñòîðè÷íó ïà-

ì’ÿòü ïðî âàøèõ âèäàòíèõ çåìëÿêіâ? Ïåðåêàæіòü îäíó ç ëå-
ãåíä ó çàãàëüíîìó êîëі. 

Ïðîàíàëіçóéòå її çà ïëàíîì:
1. ßêèì іñòîðè÷íèì ïîäіÿì ÷è ïîñòàòÿì ïðèñâÿ÷åíî öþ

ëåãåíäó? 
2. ßê âòіëåíå â ëåãåíäі ñòàâëåííÿ äî ïîäії (ïîñòàòі)?
3. Íàâіùî áóëî ñòâîðåíî öþ ëåãåíäó?

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Â Óê ðàїíі, ïåâ íî, íå çíàé äåòü ñÿ ëþ äè íè, ÿêà íå ÷ó ëà á
ïðî ÷î ëîâі÷èé ìî íàñ òèð – Êèєâî-Ïå ÷åðñü êó ëàâ ðó. Ðîç òà øî-
âà íèé âіí ó Êèєâі íà Äíіïðîâèõ ñõè ëàõ. Çàñ íî âà íèé áëèçü êî
1051 ð., ÿê ãà äà þòü, Àí òîíієì Ïå ÷åðñü êèì. Ñïåð øó ìî íàñ òèð
ðîçòàøîâóâàâñÿ â ïå ÷å ðàõ – çâіäñè é íàç âà. Çìіíè â æèòòі
ìî íàñ òè ðÿ ñòà ëè ñÿ, êî ëè éî ãî î÷î ëèâ ó÷åíü Àíòîíіÿ – Ôåî äî-
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ñіé. Ïіä êåðіâíèöò âîì Ôå î äîñіÿ ðîç ïî ÷à ëî ñÿ áóäіâ íèöò âî 
ãîëîâ íî ãî õðà ìó ìî íàñ òè ðÿ – ñî áî ðó Óñïіííÿ Ïðåñ âÿ òîї Áî ãî-
ðî äèöі, àáî Óñ ïåíñü êî ãî. Çà ñâіä÷åííÿì äæåðåë, äëÿ áóäіâíè-
öòâà áóëî çàïðîøåíî ìàéñòðіâ ç Âіçàíòії. Áóäіâåëüíі ðîáîòè 
çàâåðøåíî â 1078 ð. Òå áó äіâíèöò âî çà ïî ÷àò êó âà ëî ïå ðåò âî-
ðåí íÿ ìî íàñ òè ðÿ íà ïðîâіäíèé îñå ðå äîê êóëü òóð íî ãî æèò òÿ 
êíÿ æîї Ðóñі-Óê ðàїíè. Íàâ êî ëî íüî ãî ãóð òó âà ëèñÿ âè äàòíі 
öåð êîâíі äіÿ÷і, êíèæ íè êè, іêî íî ïèñöі. Ó ìî íàñ òèðі ïåðå ïè-
ñó âà ëè êíèãè, ñòâî ðþ âà ëè ëіòî ïè ñè, öåð êîâíі òà ñâіòñüêі ëіòå-
ðà òóðíі òâî ðè, ïå ðåê ëà äà ëè ç іíøèõ ìîâ áî ãîñ ëóæ áîâі êíèãè.

Ó íàñòóïíі ñòîëіòòÿ ãîëîâíèé ìîíàñòèðñüêèé õðàì çàçíà-
âàâ çìіí. Íà ïî÷àò  êó XVIII ñò. éîãî ïåðåáóäóâàëè é ïî-íîâîìó 
ïðèêðàñèëè: öåðêâà, êîëèñü ñêðîìíèõ ðîçìіðіâ, ïåðåòâîðè-
ëàñÿ íà âåëè÷íó, ðîçêіøíî îçäîáëåíó ñïîðóäó. Ó 1941 ð. ñî-
áîð çðóéíîâàíî. Âіäáóäîâàíî âïðîäîâæ 1999–2000 ðð.

Про яку історичну пам’ятку довідалися? ● Чим вирізняється доля 
Успенського собору Києво-Печерського монастиря серед інших 

пам’яток архітектури?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/VIFs9ZW або ко-W
дом, прочитайте оповідання про роль Києво-Печерського 
монастиря як осередка літописання та мистецтва княжих ча-
сів. Поділіться в загальному колі враженнями про обставини 
життя видатних особистостей, пов’язаних з монастирем. 

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/EIFdw3y або ко-y
дом, прочитайте статтю про Кам’янець-Подільську фор-
тецю. Поділіться в загальному колі цікавими подробицями 
з історії цієї пам’ятки.

Виконайте завдання до тексту.

Áàãàòî äàâíіõ ïàì’ÿòîê àðõіòåêòóðè çáåðåãëîñÿ â ×åðíі-
ãîâі – îáëàñíîìó öåíòðі, ðîçòàøîâàíîìó íà ïіâíî÷і Óêðàїíè, 
ó ìàëüîâíè÷іé äîëèíі, äå çëèâàþòüñÿ ðі÷êè Äåñíà òà Ñòðè-
æåíü. Ìіñòî ïîñòàëî ñåðåä ïðåäêîâі÷íèõ ñîñíîâèõ ëіñіâ, çà 
îäíієþ ç ëåãåíä ç íèìè ïîâ’ÿçàíà éîãî íàçâà. Îáðàçè öієї 
ëåãåíäè íàäèõíóëè óêðàїíñüêó ïîåòåñó Ëіíó Êîñòåíêî:

×åðíіã ñòðàøíèé, âіí äóæå ÷îðíèé.
ßê çâå÷îðіє íà Äíіïðі,
×åðíіã ñіäàє â ÷îðíèé ÷îâåí і ñòàâèòü ÷îðíі ÿòåðі.
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Êîëèñü ×åðíіãіâ áóâ ñòîëèöåþ ×åðíіãіâñüêîãî êíÿçіâñòâà,
ñëàâèâñÿ ðåìåñëàìè і òîðãіâëåþ і ÷àñòî ñóïåðíè÷àâ іç ñàìèì
Êèєâîì. Íàéáіëüøîãî ðîçêâіòó ìіñòî äîñÿãëî íà ïî÷àòêó ÕІІІ ñò.,
ñâіä÷åííÿì ÷îãî є éîãî âåëè÷íі ñïîðóäè. Äî íàøîãî ÷àñó â
×åðíіãîâі çáåðåãëîñÿ ï’ÿòü õðàìіâ êíÿæèõ ÷àñіâ: Ñïàñî-Ïðå-
îáðàæåíñüêèé òà Áîðèñîãëіáñüêèé ñîáîðè, Ï’ÿò íèöüêà òà Іë-
ëіíñüêà öåðêâè òà Ñâÿòî-Óñïåíñüêèé Єëåöüêèé ìîíàñòèð.
Ñâіäêàìè äàëåêîї ìèíóâøèíè ×åðíіãîâà є Áîëäèíі ãîðè. Íà
їõíіõ ñõèëàõ ó 1069 ð., íà çðàçîê ïå÷åðíîãî ìîíàñòèðÿ â Êèєâі,
÷åðíåöü Àíòîíіé çàêëàâ ïå÷åðè (їõ íàçèâàþòü Àíòîíієâèìè).è

Завітайте на сайт Національного архітектурно-історичного запо-
відника «Чернігів стародавній» та довідайтеся про згадані в тексті

пам’ятки. У парах або групах підготуйте коротке повідомлення про одну
з них і презентуйте в загальному колі.

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть конкурс емблем для вікторини «Пам’ятки 
історії рідного краю».

Що нового довідалися про історію свого рідного міста (села) під
час уроку? Скориставшись уявним мікрофоном, сформулюйте
твердження, яким оцініть свою роботу на уроці: Я (добре, не дуже

добре, погано) знаю історичні пам’ятки рідного краю, тому робота на
уроці для мене була (цікавою, корисною, пізнавальною, повчальною).

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. 
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/xUB7F85 або 5
кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, 

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться 
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Âіäâіäàéòå íà äîçâіëëі ç áàòüêàìè ÷è іíøèìè äîðîñëèìè
іñòîðè÷íó ïàì’ÿòêó â ðіäíîìó ìіñòі (ñåëі), çðîáіòü ñâіò-
ëèíó íà çãàäêó ïðî öþ ïîäіþ. Ðàçîì ç îäíîêëàñíèêàìè

òà îäíîêëàñíèöÿìè óêëàäіòü ôîòîàëüáîì «Ìè çíàєìî іñòî-
ðè÷íі ïàì’ÿòêè ðіäíîãî êðàþ», ðîçìіñòіòü éîãî íà ñàéòі øêîëè.



Подорож
до Візантії

Українська
революція

1917–1921 рр.

24 серпня 
1991 р.



ІСТОРИЧНА НАУКА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ

136

ÐÎÇÂÈÒÎÊ  ËÞÄÑÒÂÀ  ÂÏÐÎÄÎÂÆÐÎÇÂÈÒÎÊ  ËÞÄÑÒÂÀ  ÂÏÐÎÄÎÂÆ
ІÑÒÎÐІЇІÑÒÎÐІЇ

Поява і розселення людини 
на землі. Перші люди 
на українських теренах

 Якого часу сягає 
історія людства?
Що відомо про 
най  давніших лю-
дей?

 Коли з'явилися 
перші пралюди на 
українських зем-
лях?

Чому серед учен
их 

немає одностайної 

думки про 

виникнення жит
тя 

на нашій планет
і 

та про походжен
ня 

людини?

Чому серед учен
их 

немає одностайної 

думки про 

виникнення жит
тя

на нашій планет
і 

та про походжен
ня

людини?

я 

я 

Роздивіться ілюстрації. Якими були найдавніші зна-
ряддя праці? З чого вони виготовлені? Для чого їх
можна було використовувати? Скільки часу пройшло
між появою зображених на ілюстраціях пам’яток?

Ðó÷íå ðóáèëî, 
âèãîòîâëåíå
áëèçüêî 1 ìëí 
ðîêіâ òîìó

 Ñêðåáëî (2) і ãîñòðîêîíå÷íèê êðåì’ÿíèé (3). 
40 òèñ. ðîêіâ òîìó

1 3

Ðîçä іë 4

§  24

2
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Дайте відповіді на запитання до тексту.

Óñÿ іñòîðіÿ ëþäñòâà ïîâ’ÿçàíà ç ïëàíåòîþ Çåìëÿ. Âіê íàøîї 
ïëàíåòè – ïîíàä 4,5 ìëðä ðîêіâ. Ïðîòå òðèâàëèé ÷àñ íà Çåìëі 
íå áóëî îçíàê æèòòÿ. Êîëè é óíàñëіäîê ÿêèõ çìіí âîíî âèíè-
êëî? Ñêіëüêè ÷àñó òðèâàє іñòîðіÿ ëþäñòâà? Íà öі òà áàãàòî іí-
øèõ çàïèòàíü ëþäè ïðàãíóëè çíàéòè âіäïîâіäü ó êîæíó åïîõó. 

Çà äàâíіõ ÷àñіâ äëÿ ïîÿñíåííÿ ïîõîäæåííÿ òâàðèí òà ðîñ-
ëèí, âèíèêíåííÿ і ðîçñåëåííÿ ñâîїõ ïðàùóðіâ ëþäè ñòâîðþ-
âàëè ìіôè. Ñüîãîäíі äîñëіäíèêè ñïèðàþòüñÿ íà íàóêîâі 
ôàêòè ç ïðàäàâíüîї іñòîðії ëþäñòâà, àëå àðõåîëîãі÷íèõ çíà-
õіäîê âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ íå òàê і áàãàòî. Âè âæå çíàєòå, 
ùî ðîçêîïóþòü, âіäíîâëþþòü òà ñèñòåìàòèçóþòü çàëèøêè 
ìèíóëèõ ÷àñіâ àðõåîëîãè. Òëóìà÷åííÿ ïàì’ÿòîê ìèíóâ-
øèíè – ñïðàâà іñòîðèêіâ. Ó÷åíі-àíòðîïîëîãè çà êіñòêàìè ëþ-
äåé âèçíà÷àþòü, ÿêó âîíè ìàëè çîâíіøíіñòü, áóäîâó òіëà. 
Òîæ êàðòèíó æèòòÿ çà íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ âіäíîâëþþòü äî-
ñëіäíèêè áàãàòüîõ ãàëóçåé çíàíü.

Íàêîïè÷åíі ôàêòè ïðàäàâíüîї іñòîðії ëþäñòâà äàþòü ó÷å-
íèì ïіäñòàâè ðîáèòè ïðèïóùåííÿ, ùî æèòòÿ âèíèêëî íà íà-
øіé ïëàíåòі áëèçüêî 3,8 ìëðä ðîêіâ òîìó ç ïîÿâîþ іñòîò, ÿêі 
æèëè â ìîðі. Öі іñòîòè ïîñòóïîâî çìіíþâàëèñÿ, çãîäîì 
ç’ÿâèëèñÿ ðîñëèíè òà òâàðèíè. Ñåðåä òâàðèí, ÿêі íàñåëÿëè 
ñóõîäіë, áóëè іñòîòè, ÿêèõ ó÷åíі íàçèâàþòü ïðèìàòàìè. 
Áëèçüêî 40 ìëí ðîêіâ òîìó âèíèêëè áіëüø âèñîêîîðãàíіçî-
âàíі ïðèìàòè – ìàâïè. Ïðèïóñêàþòü, ùî ñàìå âіä íèõ ðîçïî-
÷àâñÿ øëÿõ ôîðìóâàííÿ ëþäèíè.

На підставі тексту сформулюйте запитання до цифрових позначень: 
4,5 млрд, 3,8 млрд, 40 млн. Як ці числа пов’язані з появою людини? 

Виберіть з тексту 5–7 слів, доречних у розповіді про появу людини.

Виконайте завдання до тексту.

Ïåðø íіæ ç’ÿâèëàñÿ ëþäèíà ñó÷àñíîãî òèïó, çà ïðèïóùåí-
íÿìè â÷åíèõ, ïðîéøëî êіëüêà ìіëüéîíіâ ðîêіâ. Ïðàëþäüìè 
ââàæàþòü іñòîò, ÿêèõ íàçèâàþòü àâñòðàëîïіòåêàìè, ëþäè-
íîþ âìіëîþ, ïіòåêàíòðîïàìè, íåàíäåðòàëüöÿìè. Öі íàçâè – 
óìîâíі. Âîíè ïîâ’ÿçàíі àáî ç âèçíà÷àëüíèìè îçíàêàìè ïðà-
ëþäåé ïåâíîãî òèïó, àáî ç ìіñöåì, äå áóëî âèÿâëåíî їõíі 
ðåøòêè. Çàóâàæòå, ùî ðåøòêè ïðàëþäåé, ÿêèõ ñïіââіäíîñÿòü 
ç ïåðåëі÷åíèìè íàçâàìè, íàëåæàòü äî ðіçíîãî ÷àñó. Öå äàє 
ïіäñòàâè ïðèïóñêàòè, ùî îäíі іñòîòè çìіíþâàëè іíøèõ. 
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Íà òåðèòîðії Óêðàїíè çíàéäåíî ñëіäè æèòòєäіÿëüíîñòі іñ-
òîò, ÿêèõ іñòîðèêè íàçèâàþòü ïіòåêàíòðîïàìè – öå ñòîÿíêà
áіëÿ ñ. Êîðîëåâîãî íà Çàêàðïàòòі. Òóò àðõåîëîãè âèÿâèëè
óíіêàëüíі çíàõіäêè: ÷èñëåííі êàì’ÿíі çíàðÿääÿ ïðàöі – îá-
áèòі ãàëüêè, ðó÷íі ðóáèëà, ãîñòðîêîíå÷íèêè, ñêðåáëà, âіñòðÿ
ðîãàòèí, íîæі, âіê ÿêèõ ñÿãàє 1 ìëí ðîêіâ.

Ïіñëÿ ïіòåêàíòðîïіâ æèëè іñòîòè, ÿêèõ íàçèâàþòü íåàí-
äåðòàëüöÿìè (âіä íàçâè äîëèíè Íåàíäåðòàëü â Íіìå÷÷èíі, äå
âïåðøå áóëî âèÿâëåíî ðåøòêè öèõ ïðàëþäåé). Íåàíäåðòàëüöі
ìàëè êðåìåçíó, ìіöíó ñòàòóðó, âîíè áóëè ñïðèòíèìè é âè-
òðèâàëèìè, àäæå ãîëîâíå їõíє çàíÿòòÿ – ïîëþâàííÿ.

Æèòòєäіÿëüíіñòü ïіòåêàíòðîïіâ òà íåàíäåðòàëüöіâ óâàæà-
þòü ïåðåäіñòîðієþ ëþäñòâà. Ïî÷àòîê іñòîðії ïîâ’ÿçóþòü ç ïî-
ÿâîþ ëþäèíè ðîçóìíîї (ëàòèíñüêîþ ìîâîþ –ї ãîìî ñàïієíñ). Â
Àôðèöі âèÿâëåíî ðåøòêè ëþäåé ñó÷àñíîãî òèïó, âіê ÿêèõ
ïåðåâèùóє 100 òèñ. ðîêіâ. Çâіäòè, ÿê óâàæàþòü ó÷åíі, ïåðøі
ëþäè ðîçñåëèëèñÿ íà іíøі êîíòèíåíòè. Çîêðåìà, ó Єâðîïі
«ëþäèíà ðîçóìíà» ç’ÿâèëàñÿ 40–35 òèñ. ðîêіâ òîìó. Óïåðøå
її ðåøòêè âèÿâèëè â ìіñöåâîñòі Êðî-Ìàíüéîí (Ôðàíöіÿ).
Çâіäñè ïîõîäèòü íàóêîâà íàçâà êðîìàíüéîíñüêà ëþäèíà, àáî 
êðîìàíüéîíåöü.

Êðîìàíüéîíöі ìàëè, ïîðіâíÿíî ç íåàíäåðòàëüöÿìè, òåí-
äіòíіøó ñòàòóðó é ìåíøó ôіçè÷íó ñèëó, àëå áіëüøèé îá’єì
ìîçêó. Îáëè÷÷ÿ êðîìàíüéîíöіâ áóëè âæå áіëüø ïîäіáíèìè
äî îáëè÷ ñó÷àñíèõ ëþäåé.

«Ëþäèíà ðîçóìíà» êîðèñòóâàëàñÿ ñêðåáà÷êàìè äëÿ îá-
ðîáëåííÿ øêіðè, ðіçöÿìè äëÿ ðîáîòè ç êіñòêîþ, âіñòðÿìè
ñïèñіâ ðіçíîãî ðîçìіðó, íîæàìè òîùî. Êðîìàíüéîíöі âèãîòîâ-
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ëÿëè áàãàòî çíàðÿäü ç êіñòîê òâàðèí. Öå ãîëêè, øèëà, íàêî-
íå÷íèêè ñïèñіâ, ãàðïóíè, à òàêîæ ðіçíîìàíіòíі ïðèêðàñè. Çà 
òèõ ÷àñіâ ç’ÿâèëèñÿ âèðîáè, ó ÿêèõ ïîєäíàíî ðіçíі ìàòåðі-
àëè: êàìіíü і äåðåâî, êàìіíü і êіñòêó, êіñòêó é äåðåâî.

Порівняйте зовнішність істот, зображених на схемі. Які відмінності 
одразу впадають в око? Чому, прагнучи вибудувати ланцюжок 

предків людини, учені порівнюють не тільки об’єм мозку, а й будову 
черепа (надбрівні дуги, нижню щелепу) та руки (протиставлення вели-
кого пальця іншим)? Як ви думаєте, чи мали людиноподібні істоти дар 
мови? Кого називають «людиною розумною»?

Попрацюйте з історичною картою. Знайдіть 
території, де було виявлено рештки людино-

подібних істот та сліди їхньої життєдіяльності. Який висновок можна 
зробити про розселення пралюдей на земній кулі? Де було знайдено 
стоянки пітекантропів, неандертальців та кроманьйонців у Європі, зо-
крема в Україні?
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ПІЗНАЙКАМ

ЧИТАЙЛИКАМ

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Експертна думка». За матеріалами па-
раграфа сформулюйте запитання про те, що видалося
вам найцікавішим, запишіть його на окремому аркушику.
Зберіть усі запитання в кошик або капелюх. За допомо-
гою лічилки оберіть експерта, який буде відповідати на
запитання. Змінюйте гравця щоразу, коли попередній ва-
гається з відповіддю.

Чи цікаво вам було працювати на уроці? Що вразило? На які за-
питання отримали відповідь? Які поки що лишилися без відповіді?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Найдав-
ніші часи образно називають «дитинством людства». Обґрунтуйте
або спростуйте доречність такого вислову.

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/IUB7Vtf або кодом та
виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли
матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його
частин, які варто опрацювати ретельніше.

Çà ìàòåðіàëàìè ïàðàãðàôà ñêëàäіòü õðîíîëîãі÷íó çàäà÷ó
ó ôîðìі çàãàäêè ïðî ïðåäêіâ ëþäèíè (êðіì õðîíîëîãі÷-
íèõ äàíèõ, âèêîðèñòîâóéòå іíôîðìàöіþ ïðî çîâíіøíіé

âèãëÿä, óìіííÿ öèõ іñòîò, ìіñöÿ çíàõіäîê їõíіõ ðåøòîê). Çà-
ïðîïîíóéòå ðîçâ’ÿçàòè її â çàãàëüíîìó êîëі.

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/aOkI8BU або ко-
дом, прочитайте статтю про нові археологічні знахідки, 
пов’язані з історією перших людей. Підготуйте коротке по-
відомлення для класу.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/QOkOwba або ко-
дом, прочитайте статтю про предків людини. Поділіться в
загальному колі новою інформацією про археологічні зна-
хідки, які проливають світло на проблему появи і розвитку
людини, поясніть назви, якими послуговуються вчені у 
зв’язку з цим. у
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Історія людства та
України від давнини 
до сучасності

 Як співвідносять-
 ся епохи в історії єв-
ропейських народів 
та періоди в історії 
України?

 Які періоди 
виокремлюють 
в істо  рії людства?

Чому для 
виокремлення 

історичних епох 

беруть до уваги 

факти з життя 

людей у різних 

куточках світу?

Чому для 
виокремлення 

історичних епох 

беруть до уваги 
історичних

факти з життя 

людей у різних 

куточках світу?

Роздивіться ілюстрації. Оберіть по дві пам’ятки, що 
стосуються тієї самої історичної епохи. Прига-
дайте, що називають історичними періодами Про 

яку історичну епоху довідалися докладніше на попередньому уроці?

1 2 3

66 7 8 99

1. Íàéñòàðіøèé ãëîáóñ. 1492–1493 ðð. 2. Ñòîðіíêà ç ïðàöі Ëåîíàð äî 
äà Âіí÷і. 1505 ð. 3. Ñòîðіíêà Ïåðåñîïíèöüêîãî Єâàíãåëіÿ. 1556–
1561 ðð. 4. Ãàðïóíè, ãîëêà òà ëåçà íîæіâ. 20–18 òèñ. ðîêіâ òîìó. 
5. Ïå÷àòêà ßðîñëàâà Ìóäðîãî ç éîãî çîáðàæåííÿì. ÕІ ñò.

6. Ñêіôñüêèé ãðåáіíü. Áëèçüêî 2400 ðîêіâ òîìó. 7. Íàìèñòî ç ÷åðå-
ïàøîê. 15 òèñ. ðîêіâ òîìó. 8. Äàâíüîãðåöüêèé ïîñóä. Áëèçüêî 
2400 ðîêіâ òîìó 9. Ïåðøèé êîìï’þòåð Apple. 1976 ð. 10. Óêðàїí-
ñüêèé ëіòàê Àí-225 «Ìðіÿ». 1988 ð.

4 5

10

§  25
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 Дайте відповіді на запитання до тексту.

ßê âè âæå çíàєòå, êóëüòóðíî-іñòîðè÷íà åïîõà, àáî ïå-
ðіîä, – öå âåëèêèé ïðîìіæîê ÷àñó, ó ÿêèé æèòòÿ ëþäåé ìàëî
ïåâíі îñîáëèâîñòі, ùî âіäðіçíÿëè éîãî âіä óìîâ æèòòÿ â іí-
øèé іñòîðè÷íèé ÷àñ. Ïîäіë íà іñòîðè÷íі ïåðіîäè íàçèâàþòü
ïåðіîäèçàöієþ. Âèîêðåìèòè â іñòîðії ëþäñòâà îêðåìі ïåðіîäè
ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ïðàöі êіëüêîõ ïîêîëіíü ó÷åíèõ ç
ðіçíèõ êóòî÷êіâ ñâіòó, ÿêі çіáðàëè і äîñëіäèëè áàãàòî ôàêòіâ
ïðî æèòòÿ â ìèíóëîìó.

Çíàéîìëÿ÷èñü ç ëіíіþ ÷àñó, ÿêà äîïîìàãàє óÿâèòè ïëèí
іñòîðè÷íîãî ÷àñó, âè äîâіäàëèñÿ, ùî â іñòîðії єâðîïåéñüêèõ
íàðîäіâ âèîêðåìëþþòü êіëüêà ïåðіîäіâ, à ñàìå: ïåðâіñíіñòü,
àíòè÷íіñòü, ñåðåäíі âіêè, íîâèé і íîâіòíіé ÷àñè. Çàëåæíî âіä
ñâîїõ íàóêîâèõ іíòåðåñіâ, іñòîðèêè ìîæóòü äîñëіäæóâàòè ìè-
íóëå îêðåìîї êðàїíè, ïðèìіðîì іñòîðіþ Óêðàїíè, àáî é ðîçâè-
òîê ëþäñòâà â öіëîìó – âñåñâіòíþ іñòîðіþ. 

Óòіì, öåé ïîäіë є óìîâíèì, àäæå âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ і
äî ñüîãîäíі іñòîðè÷íі ïîäії ïåðåïëåòåíі. Íàïðèêëàä, çà ïåð-
âіñíîї äîáè ÷åðåç ñó÷àñíі óêðàїíñüêі çåìëі ïðîëÿãàëè øëÿõè
ðîçñåëåííÿ ïðàëþäåé. Â óêðàїíñüêîìó Ïðè÷îðíîìîð’ї áóëî
çàñíîâàíî áàãàòî àíòè÷íèõ ìіñò-äåðæàâ. Ïðî êíÿçÿ ßðîñëàâà
Ìóäðîãî, çà ÷àñіâ ïðàâëіííÿ ÿêîãî ïîñòàâ Ñîôіéñüêèé ñîáîð
ó Êèєâі, ãîâîðÿòü ÿê ïðî «òåñòÿ Єâðîïè». Öåé âîëîäàð ÷åðåç
øëþáè ñâîїõ äіòåé âñòàíîâèâ òіñíі âіäíîñèíè Ðóñі-Óêðàїíè ç
áàãàòüìà єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè. Îäíà ç äî÷îê ßðîñëàâà
ñòàëà äðóæèíîþ ôðàíöóçüêîãî êîðîëÿ. Òîæ ïåðіîäè іñòîðії
Óêðàїíè çáіãàþòüñÿ ç іñòîðè÷íèìè åïîõàìè âñåñâіòíüîї іñòî-
ðії, àäæå òàê ÷è іíàêøå îäíі ïîäії âïëèâàëè íà іíøі àáî âіä-
áóâàëèñÿ â òîé ñàìèé ÷àñ. Óâèðàçíèòè öåé çâ’ÿçîê äîïîìàãà-
þòü ñèíõðîíіçîâàíі õðîíîëîãі÷íі òàáëèöі.

Які періоди виокремлюють в історії людства? ● Чому періодизація
історії стала можливою завдяки праці кількох поколінь істориків з

різних куточків світу? ● Про які факти, що підтверджують взаємозв’язок 
подій у минулому, довідалися? Наведіть приклад такого зв’язку з су-
часного життя.

Проаналізуйте синхронізовану хронологічну 
таблицю. Скориставшися матеріалами пара-

графа 13, коротко схарактеризуйте історичні періоди за планом: 1) яку
назву має період; 2) які його хронологічні межі; 3) які події з тих, що вам
відомі, відбувалися в кожен період у Європі та в Україні. Поміркуйте,
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чому виокремлення історичних епох є способом упорядкування істо-
ричного часу.

Історичний 
період Події в Європі Події в Україні

Первісність Розселення пралю-
дей (знахідки в гроті 
Валлоне, що у Фран-
ції; близько 1 млн ро-
ків) 

Розселення пралюдей (сто-
янка в с. Королеве на Закар-
патті; близько 1 млн років)

Античність Становлення міст-
держав у Давній Гре-
ції (VIII–VI ст. до н. е.)

Заснування міст-держав у Пів-
нічному Причорномор’ї (VII– 
V ст. до н. е.)

Середні віки Заснування Священ-
ної Римської імперії 
(962 р.)

Правління княгині Ольги на 
Русі-Україні (945–964 рр.)

Новий час Англійська револю-
ція (1640–1660 рр.)

Національно-визвольна вій на 
під проводом Богда на Хмель-
ницького 1648– 1657 рр.

Новітня історія Перша світова війна 
(1914–1918 рр.)

Українська революція (1917– 
1921 рр.)

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ìіæ ïåðâіñíіñòþ òà іíøèìè іñòîðè÷íèìè ïåðіîäàìè є áà-
ãàòî âіäìіííîñòåé. ×è íå íàéïîìіòíіøà ñåðåä íèõ òàêà: ïåð-
âіñíà äîáà, ëèøèëàñÿ äëÿ íàñ áåçіìåííîþ. Öå òîìó, ùî çà 
òîãî ÷àñó ëþäè ùå íå çíàëè ïèñåìíîñòі. Ç ïîÿâîþ ïèñåìíîñòі 
іñòîðè÷íі ïîäії ñòàëè óîñîáëþâàòèñÿ ç êîíêðåòíèìè ëþäüìè. 
Òàêèõ ëþäåé, ÿê âè çíàєòå, íàçèâà-
þòü іñòîðè÷íèìè ïîñòàòÿìè (îñîáèñ-
òîñòÿìè, äіÿ÷àìè). Íàïðèêëàä, âè-
íèêíåííÿ òà ïіäíåñåííÿ é ðîçêâіò
Ðóñі-Óêðàїíè ïîâ’ÿçóþòü ç іìåíàìè
âîëîäàðіâ-êíÿçіâ, ïðî ÿêèõ íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ áóëè çãàäêè 
(ïðî Êèÿ, Іãîðÿ, Îëüãó, Ñâÿòîñëàâà, Âîëîäèìèðà Ñâÿòîñëàâî-
âè÷à, ßðîñëàâà Ìóäðîãî). Ç ïåðіîäó êîçàöüêîї іñòîðії âè äî-
âіäàëèñÿ, íàïðèêëàä, ïðî ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. 
Іíøèì âèçíà÷íèì äіÿ÷åì êîçàöüêîї іñòîðії áóâ Іâàíà Ìàçåïà, 
ÿêèé ãåòüìàíóâàâ ïîíàä 20 ðîêіâ, ïðèäіëÿâ âåëèêó óâàãó 
ðîçâèòêîâі óêðàїíñüêîї êóëüòóðè òà îñâіòè. Іñòîðè÷íèìè ïî-
ñòàòÿìè є і âèäàòíі óêðàїíñüêі іñòîðèêè – ïðèãàäàéòå їõíі 

Персона (з латини – 
роль, особа) – особа, 
людина як окрема 
особистість.
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іìåíà. Íèíі ðîçâèâàєòüñÿ îêðåìà ãà-
ëóçü íàóêîâèõ çíàíü, ÿêó íàçèâàþòü
ïåðñîíîëîãіÿ.

Îáñòàâèíè æèòòÿ іñòîðè÷íèõ ïî-
ñòàòåé, їõíþ ðîëü ó ïåðåáіãîâі іñòîðè÷-
íèõ ïîäіé ó÷åíі, ÿê і áóäü-ùî â іñòîðії,
ç’ÿñîâóþòü íà ïіäñòàâі іñòîðè÷íèõ
äæåðåë. Íåïðîñòèì ïèòàííÿì є, íà-
ïðèêëàä, ðåêîíñòðóêöіÿ çîâíіøíîñòі
âèäàòíèõ äіÿ÷іâ ìèíóëîãî, àäæå çà
äàâíèíè íå áóëî ôîòîãðàôіé. Äëÿ ïðè-
êëàäó ðîçãëÿíüòå  ãðà âþ ðó ãäàíñü êî ãî
ìàéñòðà Ãîíäіóñà. Íà äóì êó äîñëіäíè-
êіâ, ñà ìå öåé ïîðò ðåò íàéáіëüø ïðàâ-
äè âî ïåðåäàє çîâíіøíіñòü Áîãäàíà
Õìåëü íèöü êî ãî, àäæå âіí óçãîäæó-
єòüñÿ ç іíôîðìàöієþ ç іíøèõ äæåðåë.

Âіä òèõ ÷àñіâ çáå ðåã ëî ñÿ, çîêðåìà, ñâіä÷åí íÿ âåíåöіéñü êî ãî
äèï ëî ìà òà Àëüáåðòî Âіìіíè, ÿêèé îïè ñó âàâ Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî òàê: «Çðîñ òó âіí ñêîðіøå âè ñîêî ãî, íіæ ñå ðåäíü î ãî,
øè ðî êîї êîñòі é ìіöíîї áóäî âè. Éî ãî ìî âà é ñïîñіá ïðàâëіííÿ

ó

ïî êà çó þòü, ùî âіí íàäіëå íèé çðіëèì ñóä æåí íÿì і ïðî íèê ëè-
âèì ðî çó ìîì... Ó ïî âîä æåííі âіí ì’ÿêèé і ïðîñ òèé, ÷èì âèê ëè-
êàє äî ñå áå ëþ áîâ âî ÿêіâ, àëå, ç іíøî ãî áîêó, ïіäòðè ìóє ñå ðåä
íèõ äèñ öèïëіíó ñó âî ðè ìè ñòÿã íåí íÿ ìè...».

Чому історія первісності є безіменною? ● Кого називають історич-
ними постатями? ● Назвіть історичні постаті в історії України, про 

які були згадки на попередніх уроках. ● Порівняй те сло вес ний порт ре т 
Богдана Хмельницького та портрет на гравюрі. Які ри си вдачі геть-
ма на, що на них на го ло шу вав по сол Віміна, втіле но в гра вюрі?

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/PYkQrtG або ко-
дом, ознайомтеся із сайтом, присвяченим українському 
гетьману Іванові Мазепі. Поділіться в загальному колі фак-
тами, які свідчать про шанобливе ставлення сучасників до 
гетьмана. Що допомагає берегти пам'ять про видатних дія-
чів історії? 

 Ïîðòðåò
Á. Õìåëüíèöüêîãî
ç ãðàâþðè Â. Ãîíäіóñà.
XVII ñò.
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ЧИТАЙЛИКАМ

ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Асоціації». Оберіть кілька історичних по-
статей, про які довідалися на попередніх уроках. Пригадайте, що зна-
єте про кожну, узагальнивши відомості у формі асоціативного куща 
(з яким історичним періодом пов'язане життя, з якими подіями, з якою 
державою чи народом).

Хто?

Чи цікаво вам було працювати на уроці? Оцініть оплесками теми, 
які зацікавили вас найбільше: 1) проблема періодизації історії; 
2) історія України в контексті світових подій; 3) визначні історичні 

постаті.

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Доберіть 
до кожного періоду історії України імена кількох історичних поста-
тей з тих, про які були згадки на уроках у 5 класі.

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/MUB78kK або кодомK
та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засво-
їли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих
його частин, які варто опрацювати ретельніше. 

Ñêîðèñòàâøèñü äîäàòêîâîþ ëіòåðàòóðîþ àáî іíòåðíåòîì, 
ðîçãëÿíüòå ìåìîðіàëüíі äîøêè, ïðèñâÿ÷åíі âèäàòíèì іñ-
òîðè÷íèì ïîñòàòÿì óêðàїíñüêîї іñòîðії. Ïіäãî  òóéòå òåêñò 

äëÿ òàêîї äîøêè ïðî îäíîãî ç âèäàòíèõ óêðàїíñüêèõ іñòîðè-
êіâ, ïðî ÿêèõ äîâіäàëèñÿ íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/8OkOiyi або ко-i
дом, прочитайте історичні оповідання про часи, коли укра-
їнські землі перебували у складі Великого князівства Ли-
товського. Поділіться в загальному колі інформацією про 
історичні постаті, про яких ідеться в оповіданнях. До якого 
історичного періоду належать описані події? Як ці події, що 
відбувалися на українських землях, пов’язані із життям на 
інших європейських теренах? Які архітектурні пам’ятки є 
свідками описаних подій? 
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Людина і довкілля 
протягом історії

 Як діяльність лю-
дини позначається 
на природі?
 Навіщо ініціюють
природоохоронні за-
ходи?

 Якими природ-
ними пам’ятками 
знана Україна? Як історичні знання 

обґрунтовують 

ідею збереження 

безпечного 
довкілля?

Як історичні знання

обґрунтовують к історичн

ідею збереження 
обґрунтову

безпечного 
ю зб р

довкілля?

я 

Роздивіться ілюстрації. Чи подобаються вам зо-
бражені краєвиди? На підставі коментарів з’ясуйте,
де зроблено фотографії. (Знайдіть і покажіть на

карті області, де розташовані ці місцини.) Що означає слово «заповід-
ник», ужите в текстівках до ілюстрацій? Чому унікальні куточки при-
роди потребують захисту?

 Êðàєâèä çàïîâіäíèêà 
«Ìåäîáîðè» (Òåðíîïіëüñüêà 
îáëàñòü)

Ìåøêàíöі çàïîâіäíèêà 
«Àñêàíіÿ Íîâà» (Õåðñîíñüêà 
îáëàñòü)

 Êðàєâèäè çàïîâіäíèêà
«Ґîðґàíè» (Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà 

ð

òà Çàêàðïàòñüêà îáëàñòі)

§  26
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Дайте відповіді на запитання до тексту.

×è çíàєòå âè, ùî ñåðåä ïàì’ÿòîê, çà ÿêèìè Óêðàїíó çíà-
þòü ó ñâіòі, є íå òіëüêè öіííі àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè, ñòàðî-
äàâíі êíèãè ÷è âåëè÷íі çàìêè? Âіçèòіâêà íàøîї äåðæàâè – 
öå é äèâîâèæíà ïðèðîäà, îñïіâàíà ó âіðøàõ òà ìàéñòåðíî 
âіäòâîðåíà â æèâîïèñі. Óïðîäîâæ іñòîðії ñòàâëåííÿ ëþäåé äî 
ïðèðîäè çìіíþâàëîñÿ. Öå âèÿâëÿëîñÿ íå òіëüêè â òîìó, ùî 
ëþäè ãëèáøå ïіçíàâàëè ïðèðîäó, äåäàëі øèðøå âèêîðèñòî-
âóþ÷è її äëÿ ñâîїõ ïîòðåá, à é ó òîìó, ùî âíàñëіäîê äіÿëü-
íîñòі ëþäèíè ïðèðîäà çìіíþâàëàñÿ.

Æèòòÿ óêðàїíöіâ óïðîäîâæ ñòîëіòü áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ïðè-
ðîäîþ. Îñíîâíèì їõíіì çàíÿòòÿì ñïîêîíâіêó áóëî çåìëåðîá-
ñòâî òà òâàðèííèöòâî. Ç äàâíіõ ÷àñіâ â Óêðàїíі âèðîùóâàëè 
ÿ÷ìіíü, îâåñ, ïðîñî, çãîäîì – æèòî і ïøåíèöþ. Ç ãîðîäèíè 
çíàëè ðіïó, êàïóñòó, ðåäüêó, îãіðêè, áóðÿê, ìîðêâó, ãîðîõ, 
öèáóëþ é ÷àñíèê. Òàêі ïîïóëÿðíі çàðàç îâî÷і, ÿê êàðòîïëÿ, 
ïîìіäîðè, êàáà÷êè é áàêëàæàíè, ïî÷àëè âèðîùóâàòè çíà÷íî 
ïіçíіøå. Â óêðàїíñüêèõ ñàäêàõ çäàâíà ïëåêàëè ÿáëóíі, âè-
øíі òà ñëèâè. Ç òâàðèí âіä äàâíіõ ÷àñіâ ðîçâîäèëè âåëèêó é 
äðіáíó ðîãàòó õóäîáó, ñâèíåé, îâåöü. Ïîìі÷íèêàìè â ãîñïî-
äàðñòâі áóëè âîëè òà êîíі. Æèâó÷è ïîìіæ ëіñіâ, ó êðàþ ðі÷îê 
òà îçåð, äàâíі óêðàїíöі íå íåõòóâàëè ìèñëèâñòâîì і ðèáàëü-
ñòâîì, çíàëè áäæіëüíèöòâî. Æèòòÿ ñïèðàëîñÿ íà çâè÷àї і 
òðàäèöії, ÿêі âèçíà÷àëè і ñòàâëåííÿ äî äîâêіëëÿ. Ïðîìîâèñ-
òèìè, íàïðèêëàä, є òàêі óêðàїíñüêі ïðèñëіâ’ÿ: Ïîëå áà÷èòü, 
à ëіñ ÷óє; Õòî ïîëþ ãîäèòü, òîìó æèòî ðîäèòü.

Âіä ñåðåäèíè ÕІÕ ñò. æèòòÿ ïî÷àëî øâèäêî çìіíþâàòèñÿ. 
Âè âæå çíàєòå, ùî ñàìå íà òîé ÷àñ ïðèïàäàє áóðõëèâèé ðîç-
âèòîê íàóêè. Ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî âèíàõîäіâ òà òåõíîëîãіé, ÿêі 
âìîæëèâèëè áóäіâíèöòâî âåëèêèõ ïіäïðèєìñòâ – çàâîäіâ, 
ôàáðèê, çàëіçíèöü, ïîðòіâ, åëåêòðîñòàíöіé òîùî. Öå ïîçè-
òèâíî âïëèâàëî íà ðîçâèòîê ëþäñòâà: ïîæâàâèëàñÿ òîðãіâëÿ, 
ðîçáóäîâóâàëèñÿ ìіñòà, ïîëіïøèëèñÿ óìîâè ïîáóòó, ëþäè íà-
â÷èëèñÿ äîëàòè íåáåçïå÷íі õâîðîáè. Àëå, ç іíøîãî áîêó, àê-
òèâíà äіÿëüíіñòü íåãàòèâíî âïëèâàëà íà äîâêіëëÿ, áî ñóïðî-
âîäæóâàëàñÿ âòðó÷àííÿì ó ïðèðîäó: âèðóáóâàëèñÿ ëіñè, 
âèñíàæóâàëèñÿ ґðóíòè. 

Ëþäè äëÿ ñâîїõ ïîòðåá íàâ÷èëèñÿ âèñóøóâàòè áîëîòà, 
çìіíþâàòè ðóñëà ðі÷îê àáî ñïîðóäæàëè âåëè÷åçíі âîäîñõî-
âèùà, ùî çàòîïëþâàëè âåëèêі ïëîùі çåìåëü. Ïðàãíåííÿ 



РОЗВИТОК ЛЮДСТВА ВПРОДОВЖ ІСТОРІЇ

148

áіëüøèõ âðîæàїâ ñïîíóêàëî çà-
ñòîñîâóâàòè õіìі÷íі äîáðèâà, ÷å-
ðåç ÿêі ãèíóëè äèêі ðîñëèíè, 
ïòàõè òà òâàðèíè. Âåëèêі ïіä-
ïðèєìñòâà çàáðóäíþâàëè ïîâіòðÿ 
òà âîäó. Òîäі ëþäè ïî÷àëè áèòè 
íà ñïîëîõ. Ïåðøèìè ïðî çàãðîç-
ëèâі íàñëіäêè ðóéíіâíîãî âïëèâó 
ëþäèíè íà ïðèðîäó çàìèñëèëèñÿ 
â÷åíі. Ïðèìіðîì, ó÷åíèé-ïðèðî-
äîçíàâåöü Âîëîäèìèð Âåðíàä-
ñüêèé, ÿêèé î÷îëèâ ñòâîðåíó 

1918 ð. Óêðàїíñüêó àêàäåìіþ íàóê, âèñóíóâ іäåþ ïðî єäíіñòü
ëþäèíè і ïðèðîäè. Íà öіé іäåї â íàø ÷àñ ґðóíòóþòüñÿ ðіçíî-
ìàíіòíі ïðèðîäîîõîðîííі іíіöіàòèâè. Íàóêó ïðî âçàєìîâіäíî-
ñèíè æèâèõ іñòîò òà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íàçèâàþòü
åêîëîãієþ.

Çàñòåðåæåííÿì ïðîòè áåçâіäïîâіäàëüíîãî ñòàâëåííÿ ëþ-
äåé äî ïðèðîäè є åêîëîãі÷íі êàòàñòðîôè, ÿêі çàâäàþòü íåïî-
ïðàâíîї øêîäè äîâêіëëþ, ïðèçâîäÿòü äî çàãèáåëі і õâîðîáàì
ëþäåé. Íàéáіëüøà åêîëîãі÷íà êàòàñòðîôà â Óêðàїíі – àâàðіÿ
íà ×îðíîáèëüñüêіé àòîìíіé ñòàíöії, ÿêà ñòàëàñÿ 26 êâіòíÿ
1986 ð. Óíàñëіäîê àâàðії 30-êіëîìåòðîâà çîíà ñòàëà íåïðè-
äàòíîþ äëÿ ïðîæèâàííÿ ëþäåé – äîâåëîñÿ ïåðåñåëèòè öіëі
ìіñòà é ñåëà.

Що з тексту довідалися про господарську діяльність українців
упродовж історії? ● Чому розвиток людства негативно позначився

на природі? ● Що таке екологія? Про які природоохоронні заходи зна-
єте? ● Про якого історичного діяча довідалися? Чим він уславився?

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Âàæëèâèì åòàïîì ó ðîçâèòêó ëþäñòâà іñòîðèêè ââàæà-
þòü ïîÿâó ìіñò. Ùîïðàâäà, ìіñòà íå çàâæäè áóëè òàêèìè, ÿê

ñüîãîäíі. Ñüîãîäíі â ìіñòàõ çîñåðåäæå-
 íî íàéáіëüøі áàãàòñòâà, іíòåëåêòóàëü íі
ðåñóðñè, âîíè є öåíòðàìè ðîçâèòêó
íàóêè і òåõíîëîãіé. ßêùî íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. ó ñâіòі íàëі÷óâàëîñÿ 360 âåëè-
êèõ ìіñò (іç íàñåëåííÿì ïîíàä 100 òèñ. 

Ресурси – запаси чого-
небудь, які можна 
використати в разі 
потреби; засоби, мож-
ливості.

Êðàєâèä ìіñöåâîñòі 
íà ìіñöі ñåëà Áàêîòà 
íà Õìåëüíè÷÷èíі, çàòîïëå-
íîãî ïіä ÷àñ áóäіâíèöòâà
Äíіñòðîâñüêîї ÃÅÑ
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ìåøêàíöіâ), ó ÿêèõ ïðîæèâàëî òіëüêè 5 % íàñåëåííÿ ïëà-
íåòè, òî íàïðèêіíöі 80-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. òàêèõ ìіñò áóëî âæå 
2,5 òèñ., à êіëüêіñòü їõíіõ ìåøêàíöіâ çàãàëîì ñêëàëà ÷åò-
âåðòó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ Çåìëі. Íà ñó÷àñíîìó åòàïі òåìïè 
çðîñòàííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ùå çðîñëè: ó 90-õ ðîêàõ ìèíó-
ëîãî ñòîëіòòÿ ó ìіñòàõ ìåøêàëî âæå 45 % íàñåëåííÿ Çåìëі. 
Çðîñòàííÿ ñòàðèõ і ïîÿâó íîâèõ ìіñò, à òàêîæ çáіëüøåííÿ 
÷èñåëüíîñòі ìіñüêîãî íàñåëåííÿ íàçèâàþòü óðáàíіçàöієþ (âіä 
ëàòèíñüêîãî ñëîâà ìіñüêèé).

Ñåðåä âåëèêèõ ìіñò âèîêðåìëþþòü òàê çâàíі ìіëüéîí-
íèêè – ìіñòà ç íàñåëåííÿì ïîíàä 1 ìëí ìåøêàíöіâ. Öі ìіñòà 
íàçèâàþòü ìåãàïîëіñàìè. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. òàêèõ ìіñò áóëî 
ëèøå 10, à òåïåð їõ ïîíàä 200. Â Óêðàїíі ìåãàïîëіñàìè є 
ìіñòà Êèїâ, Õàðêіâ, Îäåñà, Äíіïðî.

Ó ìіñòàõ â Óêðàїíі ìåøêàє ìàéæå 70 % íàñåëåííÿ. Ùî-
ðîêó æóðíàëіñòè çà íèçêîþ êðèòåðіїâ âèçíà÷àþòü íàéêîì-
ôîðòíіøå äëÿ æèòòÿ óêðàїíñüêå ìіñòî. Ñåðåä ëіäåðіâ ñïèñêó 
îáëàñíі öåíòðè Іâàíî-Ôðàíêіâñüê, ×åðíіâöі, Ëüâіâ. Ùîá âè-
çíà÷èòè ïåðåìîæöіâ ç-ïîìіæ ìіñò, åêñïåðòè áåðóòü äî óâàãè 
іíôîðìàöіþ ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çàáåç-
ïå÷åíіñòü ìіñò äèòÿ÷èìè çàêëàäàìè, øêîëàìè, ðіâíîìіðíіñòü 
ðîçòàøóâàííÿ çàêëàäіâ òîðãіâëі é ïîáóòó, ìîæëèâîñòі ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ òà ðіâåíü çàðîáіòíîї ïëàòè, ÷è áåçïå÷íà åêîëî-
ãіÿ òîùî.

Чому сучасні міста визначають розвиток людства? Чому розвиток 
міст став водночас загрозою для природи ? ● Чому для визна-

чення найкомфортнішого міста для проживання беруть до уваги стан 
довкілля в ньому? ● Чи може сьогодні кожна людина прислужитися 
справі збереження природи?

Роздивіться малюнки та поміркуйте, як збе-
регти природу в умовах урбанізації. До кож-

ного малюнка сформулюйте поради, як належить чинити в зображених 
ситуаціях, щоб природа зазнавала меншої шкоди.
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ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/iOkOfQ9 або 
кодом, довідайтеся про установи, які створюють для збе-
реження природного розмаїття. Поділіться інформацією 
в загальному колі.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/COkOlnU або ко-U
дом, прочитайте статтю та оповідання про парк «Софіївка».
Поділіться враженнями в загальному колі.

ІСТОРИЧНА ГРА Розгадайте ребус. Поясніть, як ви розумієте цей вислів. Як 
ви думаєте, чому істориків цікавлять зміни природи?

Що в матеріалах уроку видалося найцікавішим? Яку думку, з об-
говорюваних на уроці, вважаєте такою, що цілком суголосна ва-

шим власним? З якою думкою посперечалися б?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Укладіть
перелік з 5–7 нових слів і понять, витлумачте їх (усно).
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/UUB5eh9 або

кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як 
засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до
тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Âіäâіäàéòå âіðòóàëüíó åêñêóðñіþ ïàðêîì 
«Ñîôіїâêà», ïåðåéøîâøè çà êîäîì àáî ïîñèëàí-
íÿì https://cutt.ly/DYw5ZXw. Ïîäіëіòüñÿ âðà-

æåí  íÿ ìè ó âіäãóêó äëÿ ñòîðіíêè ïàðêó â ñîöіàëü-
íèõ ìåðåæàõ.
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Людина в суспільстві

 Що називають
суспільством?
 Що визначає місце
людини в су спіль-
стві?

 Звідки історики 
довідуються про 
відносини в су-
спільстві за дав-
ніх часів?

Чому місце люд
ини 

в суспільстві для 

різних історичних 

періодів 

визначають по-
різному?

Чому місце люд
ини 

в суспільстві для 

різних історичних 

періодів 

визначають по-
різному?

Роздивіться реконструкцію трипільського посе-
лення. Що привертає увагу в його забудові? Помір-
куйте, що вплинуло на виникнення таких поселень

 Ðåêîíñòðóêöіÿ 
òðèïіëüñüêîãî ïîñåëåííÿ

 Ðåêîíñòðóêöіÿ òðèïіëüñüêîãî 
æèòëà â Äåðæàâíîìó іñòîðèêî-
êóëüòóðíîìó çàïîâіäíèêó 
«Òðèïіëüñüêà êóëüòóðà» 
íà ×åðêàùèíі

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè âіäáóâàëîñÿ ó âçàєìîäії ç ïðèðîäîþ, 
àäæå іñíóâàëî áåçëі÷ ïðèðîäíèõ íåáåçïåê, ÿêі òðåáà áóëî äî-
ëàòè. Âèæèâàííÿ çàëåæàëî âіä óìіííÿ ëþäåé îá’єäíàòèñÿ, 
íàëàãîäèòè æèòòÿ â ãóðòі. Öі ïåðøі îá’єäíàííÿ íàçèâàþòü 
ïåðâіñíèì ëþäñüêèì ñòàäîì. Çãîäîì, ç ðîçâèòêîì çíàíü і 
âìіíü ëþäåé, íàáóòòÿì íèìè äîñâіäó ñïіâæèòòÿ, ôîðìóâà-

§  27
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ëèñÿ íîâі ñïіëüíîòè – ðîäîâі ãðîìàäè. Öå áóëè ãðóïè ç 25–40
ðîäè÷іâ, ÿêі ïðîæèâàëè ðàçîì і ñïіëüíî ðîçïîðÿäæàëèñÿ
çäîáè÷÷þ òà ìàéíîì. Äîñòåìåííî íåâіäîìî, çà ÿêèìè ïðàâè-
ëàìè æèëè ïåðøі ñïіëüíîòè, óòіì ó÷åíі ïðèïóñêàþòü, ùî
їõíє æèòòÿ áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ïîëþâàííÿì, ðèáàëüñòâîì, ïіä-
òðèìàííÿì äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, ïіêëóâàííÿì ïðî äі-
òåé, ïðèãîòóâàííÿì їæі òîùî. Êåðóâàëè îáùèíàìè äîñâіä-
÷åíі ÷ëåíè ðîäó – ñòàðіéøèíè.  

Ç ÷àñîì, âäîñêîíàëþþ÷è çíàðÿääÿ ïðàöі, ëþäè íàâ÷è-
ëèñÿ îáðîáëÿòè çåìëþ, à ïðèðó÷èâøè òâàðèí – çàéìàòèñÿ
ñêîòàðñòâîì. Æèòòÿ ëþäåé çìіíþâàëîñÿ: ñêëàäíіøèìè ñòà-
âàëè âіäíîñèíè âñåðåäèíі ãðîìàäè, äåÿêі ñіì’ї ïî÷àëè æèòè
é ãîñïîäàðþâàòè îêðåìî. Íà îäíіé òåðèòîðії ñóñіäèëè ñіì’ї,
ÿêі ìîãëè áóòè àáî é íå áóòè ðîäè÷àìè. Òàê âèíèêëè òåðè-
òîðіàëüíі (ñóñіäñüêі) ãðîìàäè. Ñàìå òîäі, íà äóìêó â÷åíèõ,
äëÿ îêðåìîї ëþäèíè çðîñòàє çíà÷åííÿ її ñіì’ї. Ïðèêìåòíî,
ùî íàçâè ñïîðіäíåíîñòі òà ñâîÿöòâà (áàòüêî, ìàòіð, áðàò,
ñèí, äî÷êà, ñåñòðà òà іí.) íàëåæàòü äî íàéäàâíіøèõ ó êîæ-
íіé ìîâі і є ñïîðіäíåíèìè äëÿ ðіçíèõ ñó÷àñíèõ ìîâ.

Õî÷à ëþäåé і ïîєäíóâàëî æèòòÿ â ãðîìàäі, ç ÷àñîì ìіæ
íèìè âèíèêàëà ìàéíîâà íåðіâíіñòü. Ëþäè ïî÷àëè âîðîãóâàòè

çà çåìëі, ïàñîâèñüêà, êîðèñíі êîïàëèíè. 
Çàäëÿ çàõèñòó ñâîїõ âîëîäіíü ãðîìàäè 
ïîñòóïîâî ãóðòóâàëèñÿ â ïëåìåíà, à òі
ñâîєþ ÷åðãîþ çà ñïіëüíіñòþ ìîâè, òå-
ðèòîðії òà ñïîñîáó æèòòÿ îá’єäíóâàëèñÿ 
â ïëåìіííі ñîþçè. Ïëåì’ÿ ìàëî ñâіé
öåíòð – óêðіïëåíå ïîñåëåííÿ, äå ïðî-
âîäèëè çáîðè, íà ÿêèõ âèðіøóâàëè 
âàæëèâі ïèòàííÿ æèòòÿ ïëåìåíі, æèëè 
ñòàðіéøèíè òà âîæäü, íàäіëåíі âëàäîþ. 
Çãîäîì òàêі öåíòðè ñòàâàëè óêðіï-

ëåíèìè ïîñåëåííÿìè – ãîðîäèùàìè, à òі ç ÷àñîì ïåðåòâîðè-
ëèñÿ íà ìіñòà. Ïîäàëüøå çìіöíåííÿ ïëåìіííèõ ñîþçіâ ïðè-
çâåëî äî ïîÿâè äåðæàâè. 

Ðіâåíü ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ñóñïіëüñòâà, çà ÿêîãî ïîñòàþòü
ìіñòà, âèíàõîäÿòü ïèñåìíіñòü, ç’ÿâëÿєòüñÿ äåðæàâà, â іñòî ðії
íàçèâàþòü öèâіëіçàöієþ.

Чому шлях від первісних громад до появи держави має характер
припущення? На підставі тексту розкажіть про історію понять «рід»,

«сім’я», «держава».

Держава – форма ор-
ганізації суспільства
(людських спільнот)
на певній території, 
визначеній кордона-
 ми, має сформовану
владу (апарат управ-
ління) і керується од-
ним правом (тобто
обов’язковими для всіх 
правилами поведінки).
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Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ñëîâî «ñóñïіëüñòâî» îçíà÷àє «ñïіëüíîòà ëþäåé». Ìè æè-
âåìî ñåðåä ëþäåé, òîáòî â ñóñïіëüñòâі. Öå âèÿâëÿєòüñÿ ó âçà-
єìèíàõ ç іíøèìè ëþäüìè. Ç îäíèìè ëþäüìè ìè ïîâ’ÿçàíі 
ðîäèíîþ, ç іíøèìè – ñïіëüíèìè ñïðàâàìè (íàïðèêëàä, íà-
â÷àííÿì ó øêîëі, çàíÿòòÿìè ñïîðòîì, ñïіëüíèìè іíòåðå-
ñàìè). Ç áàãàòüìà ëþäüìè ìè ïîâ’ÿçàíі ìіñöåì ïðîæèâàííÿ 
(ìіñòî ÷è ñåëî, ïåâíèé ðåãіîí), íàëåæíіñòþ äî îäíîãî íàðîäó. 
Òîæ íàøі âçàєìèíè ґðóíòóþòüñÿ íà
çâ’ÿçêàõ, ÿêі ïî â’ÿ  çóþòü íàñ ç іíøèìè
÷ëåíàìè ñóñïіëüñòâà. ßê âè çíàєòå ç 
óðîêіâ åòèêè, öі âçàєìèíè ìàþòü 
ґðóíòóâàòèñÿ íà ïîâàçі äî êîæíîї îñî-
áèñòîñòі, äî її іíäèâіäóàëüíîñòі. Ñïіëü-
íîòè, ó÷àñíèêàìè ÿêèõ є çíàéîìі 
îäíå îäíîìó ëþäè, ÿêі áåçïîñåðåäíüî 
ñïіëêóþòüñÿ, íàçèâàþòü ìàëèìè ãðó-
ïàìè. Ìàëîþ ãðóïîþ є, íàïðèêëàä,
ñіì’ÿ àáî øêіëüíèé êëàñ. Âîäíî÷àñ êîæíà ëþäèíà íàëåæèòü 
і äî áіëüøèõ ñïіëüíîò, îá’єäíàíèõ çà ïåâíîþ îçíàêîþ – ïðè-
ìіðîì, çà âіêîì, ìіñöåì ïðîæèâàííÿ, ïðîôåñієþ òîùî. Òàêі 
ãðóïè íàçèâàþòü âåëèêèìè. Îñîáëèâîñòі æèòòÿ ñîöіàëüíèõ 
ãðóï ó ðіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè äîñëіäæóþòü іñòîðèêè.

Òîæ ñóñïіëüñòâî íà ïåâíіé òåðèòîðії іñíóє ÿê ñóêóïíіñòü 
ìàëèõ і âåëèêèõ ãðóï, ÷ëåíè ÿêèõ ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ ÷èñ-
ëåííèìè çâ’ÿçêàìè. Íà ïåâíîìó åòàïі ðîçâèòêó ëþäñüêîãî 
ñóñïіëüñòâà âèíèêàє äåðæàâà ÿê ñïîñіá îðãàíіçàöії ñóñïіëü-
íîãî æèòòÿ.

Äåðæàâè íå áóëè îäíàêîâèìè âïðîäîâæ іñòîðії. Ïðîòå çà 
âñіì ðîçìàїòòÿì ïðîñòåæóþòüñÿ ðèñè, çà ÿêèìè їõ ìîæíà ïî-
ðіâíþâàòè. Äåðæàâè, íàéâèùà âëàäà â ÿêèõ íàëåæèòü âåð-
õîâíîìó ïðàâèòåëþ – êîðîëþ, êíÿçåâі, õàíó, öàðåâі, íàçèâà-
þòü ìîíàðõіÿìè. Âîëîäàð-ìîíàðõ îòðèìóє і ïåðåäàє âëàäó ó 
ñïàäîê. Ïî-іíøîìó îáëàøòîâàíі äåðæàâè, ÿêі íàçèâàþòü ðåñ-
ïóáëіêàìè, – ó íèõ íàðîä îáèðàє íàéïîâíîâàæíіøèõ îñіá íà 
ïåâíèé ÷àñ. Íà ïіäñòàâі ìîæëèâîñòåé ëþäåé âïëèâàòè íà 
ôîðìóâàííÿ âëàäè îäíі äåðæàâè íàçèâàþòü äåìîêðàòіÿìè
(âіä ãðåöüêîãî ñëîâà «íàðîäîâëàääÿ»), à іíøі – äåñïîòіÿìè
(ç ãðåöüêîї «ãîñïîäàð äîìó»).

Особистість – кон-
кретна людина з по-
гляду її культури, осо-
бливостей характеру, 
поведінки тощо.

Індивідуальність – це 
те, що є в кожному з 
нас особливого, непо-
вторного.
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Що таке суспільство? У чому виявляється належність людини до
суспільства? На підставі яких ознак ми пов’язані з іншими людьми

у суспільстві? Наведіть приклади малих і великих соціальних груп.

Оберіть одну з картин та складіть за нею розповідь, використову-
ючи слова родина, рід, громада, суспільство, держава. Що довіда-

лися з творів митця про суспільство XVI ст.? Які деталі дають підстави
для висновку, що воно відрізнялося від сучасного?

Äèòÿ÷і іãðè. 
Õóäîæíèê Ï. Áðåéãåëü 
Ñòàðøèé. 1560 ð.

Ñåëÿíñüêå âåñіëëÿ.
Õóäîæíèê Ï. Áðåéãåëü 
Ñòàðøèé. 1567 ð.

Обговоріть у парах, 
членами яких груп ви 

є. Наведіть приклади малих та великих груп, до 
яких ви належите. Укладіть схему «Мої соціальні 
зв’язки», вписавши над стрілочками групи, до 
яких ви можете себе віднести. Порівняйте свою 
схему зі схемами ваших однокласників та одно-
класниць. Що означає вислів «розвивати соці-
альні зв’язки»?

Іñòîðіþ ðîäó, ðîäèííі çâ’ÿçêè ìіæ ÷ëåíàìè ñіì’ї ñõåìà-
òè÷íî ïîêàçóþòü ó ðîäèííîìó, àáî ãåíåàëîãі÷íîìó, äåðåâі. 
Ùîá ñòâîðèòè ðîäèííå äåðåâî, ïîòðіáíî äîâіäàòèñÿ ïðî 
íàéáëèæ÷èõ ðîäè÷іâ ñâîїõ áàòüêіâ (ÿê çâàòè їõíіõ áàòü-
êіâ, áðàòіâ òà ñåñòåð, ðîêè їõ æèòòÿ ÷è äàòè íàðîäæåííÿ, 
іìåíà їõíіõ äіòåé òà іí.). Äîáðå ìàòè ôîòîãðàôії öèõ ðîäè÷іâ. 
Ãåíåàëîãіÿ (âіä ãðåöüêîãî ñëîâà «ðîäîâіä») – ñïåöіàëüíà 
іñòîðè÷íà íàóêà, ùî âèâ÷àє ïîõîäæåííÿ òà ðîäèííі 
çâ’ÿçêè ëþäåé, іñòîðіþ îêðåìèõ ñіìåé.
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Скориставшись поданим зразком, намалюйте родинне дерево в 
зошиті та спробуйте заповнити віконечка (якщо якось інформації 

вам бракує, завершіть роботу вдома, розпитавши дорослих).

ІСТОРИЧНА ГРА Розгадайте ребус. Позмагайте ся, яка з команд складе 
впродовж 2 хвилин із зашифрованим словом більше речень. 

ЧИТАЙЛИКАМ

Скориставшись уявним мікрофоном, завершіть речення.
На сьогоднішньому уроці я довідався / довідалася…, навчився / 
навчилася…, замислився / замислилася про…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. 
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/nUB5ojx або ко-x
дом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити,

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше. 

Çàâåðøіòü óêëàäàòè ðîäèííå äåðåâî. Íàïèøіòü ðîçïî-
âіäü ïðî òå, ùî äîâіäàëèñÿ ïðî іñòîðіþ ñâîєї ðîäèíè, âè-
êëàâøè âіäîìîñòі â åñå «Öіêàâі ôàêòè ïðî ìîþ ðîäèíó» 

(ïîðàäüòåñÿ çі ñâîїìè áëèçüêèìè ç ïðèâîäó òàêîї іíôîðìàöії, 
àäæå îïðèëþäíþâàòè її ìîæíà ëèøå çà çãîäîþ).

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/jOOzPAr або ко-r
дом, прочитайте листи Лесі Українки до рідних. Поділіться
в загальному колі враженнями про взаємини в родині ви-
датної української поетеси.

Й
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Народи, які проживають 
на теренах України

 Що означають по -
няття «народ», «ет-
 нос», «нація»? 

Чому до куль-
турної спадщини 
України належать 
пам’ятки різних 
народів?

На підставі яких 

ознак люди 

вважають себе 

належними до 

певного народу?

На підставі яких 

ознак люди 

вважають себе 

належними до 

певного народу?

Роздивіться ілюстрації. Про що свідчить наявність
пам’яток різних народів на теренах України? Про які
давні і сучасні народи, чия історія пов’язана з укра-

їнською землею, довідалися на уроках історії?

Õàíñüêèé ïàëàö 
ó Áàõ÷èñàðàї. 1532–1764 ðð. 
Ãîëîâíèé êîðïóñ ïàëàöó

Áóäіâëÿ, çîáðàæåíà íà іëþñòðà-
öії, áóëà ðîäîâîþ ðåçèäåíöієþ 
äèíàñòії ïðàâèòåëіâ Êðèìñüêîãî 
õàíñòâà – äåðæàâè, ùî іñíóâàëà 
íà áіëüøіé ÷àñòèíі Êðèìñüêîãî 
ïіâîñòðîâà òà ñòåïîâèõ òåðå-
íàõ Ïіâíі÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ â 
XV–XVIII ñò.

Âіðìåíñüêèé êàôåäðàëüíèé ñîáîð 
Óñïіííÿ Ïðåñâÿòîї Áîãîðîäèöі ó Ëüâîâі 
çáóäîâàíî â ÕIV ñò. Ïðîòÿãîì ñâîєї іñ-
òîðії ñîáîð áóâ ãðîìàäñüêèì і ðåëі-
ãіéíèì öåíòðîì âіðìåíñüêîї ãðîìàäè 
â ìіñòі. Âóëèöÿ, íà ÿêіé ðîçòàøîâàíî 
ïàì’ÿòêó, ìàє íàçâó Âіðìåíñüêà і є іñ-
òîðè÷íîþ, âêàçóþ÷è íà äàâíіñòü ïðî-
æèâàííÿ âіðìåí ó Ëüâîâі.

 Âіðìåíñüêèé ñîáîð ó Ëüâîâі

§  28
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Виконайте завдання до тексту.

Ðîçïîâіäàþ÷è ïðî íàðîäè â ìèíóëîìó òà ñüîãîäíі, äîñëіä-
íèêè ïîñëóãîâóþòüñÿ ïîíÿòòÿìè «íàðîä», «åòíîñ» («åòíі÷-
íèé»), «íàöіÿ» («íàöіîíàëüíèé», «íàöіîíàëüíіñòü»). Іíêîëè 
âîíè âæèâàþòüñÿ ÿê ñèíîíіìè: íàïðèêëàä, íàöіîíàëüíà ìåí-
øèíà – åòíі÷íà ìåíøèíà, íàðîä – åòíîñ. Ñëîâî «íàðîä» є 
çàãàëüíîâæèâàíèì і ìàє êіëüêà çíà÷åíü. Ó ìàòåðіàëàõ óðîêó 
âîíî îçíà÷àє ñïіëüíîòó ëþäåé, ÿêà ñôîðìóâàëàñÿ â ïðîöåñі 
іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, ïðîæèâàє íà ïåâíіé òåðèòîðії, ìàє ñâîþ 
ìîâó, êóëüòóðó, іñòîðè÷íó ïàì'ÿòü. Ïðîòå âæèâàþòü éîãî і 
äëÿ íàçèâàííÿ âñüîãî íàñåëåííÿ ïåâíîї êðàїíè. Âè âæå çíà-
єòå, ùî íàñåëåííÿ áóäü-ÿêîї êðàїíè ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç ïðåä-
ñòàâíèêіâ ðіçíèõ íàðîäіâ. Ùîá óíèêíóòè ïëóòàíèíè, äîñëіä-
íèêè ïîñëóãîâóþòüñÿ ñëîâîì ç âóæ÷èì çíà÷åííÿì – «åòíîñ». 
Öå ñëîâî çáіãàєòüñÿ çі ñëîâîì «íàðîä» ó ïåðøîìó çíà÷åííі і є 
íàóêîâèì òåðìіíîì. Íàïðèêëàä, íàóêó, ùî äîñëіäæóє íàðîäíі 
çâè÷àї òà òðàäèöії, íàçèâàþòü åòíîãðàôієþ, à ìóçåї, äå çáåðі-
ãàþòüñÿ ïðåäìåòè íàðîäíîãî ïîáóòó, åòíîãðàôі÷íèìè. 

Ñëîâî «íàöіÿ» âæèâàþòü äî íàðîäіâ ó íîâіòíіé ÷àñ, ÿêі  
çãóðòóâàëèñÿ íàâêîëî іäåї ñòâîðåííÿ àáî âіäíîâëåííÿ âëàñ-
íîї äåðæàâè, äîìàãàþòüñÿ ñïðàâåäëèâіøîãî âðÿäóâàííÿ. 

На підставі тексту з’ясуйте відмінності в значеннях слів, про які 
йдеться в матеріалах уроку. Поясніть, що означають виділені 

слова в поданих назвах (за потреби скористайтеся словником): Націо-
нальна премія України імені Тараса Шевченка; українська народна
казка «Пан Коцький»; етнічні землі України.і

Опрацюйте «хмаринку» слів. Поясніть, як ви 
розумієте поняття «народ». Чому якості, за 

якими характеризують народ, подібні до тих, якими оцінюють людину? 
До якого поняття, опрацьованого на попередньому уроці, слово «на-
род» є найближчим – родина, громада, держава, суспільство?
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 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Íàðîäè, ÿê і ëþäè, íàðîäæóþòüñÿ òà çðîñòàþòü, ìàþòü
áëèçüêèõ і äàëåêèõ ðîäè÷іâ. Íàéøèðøå êîëî ñïîðіäíåíîñòі –
öå ðàñè. Òðàäèöіéíî âèîêðåìëþþòü òðè âåëèêі ðàñè: єâðîïå-
îїäíó, íåãðîїäíó і ìîíãîëîїäíó. Äëÿ ïðåäñòàâíèêіâ îäíієї 

ðàñè ñïіëüíèìè є íèçêà îçíàê, ñå-
ðåä ÿêèõ, çîêðåìà, êîëіð øêіðè, 
î÷åé, âîëîññÿ òîùî.

Áëèçüêіñòü íàðîäіâ ïðîñòåæó-
єòüñÿ і â ìîâі: óñі íàðîäè ñâіòó â÷åíі 
óìîâíî ïîäіëÿþòü íà ñіì’ї. Óêðàїí-
ñüêèé íàðîä íàëåæèòü äî іíäîєâðî-
ïåéñüêîї ñіì’ї íàðîäіâ, à óêðàїíñüêà 
ìîâà – äî іíäîєâðîïåéñüêèõ ìîâ. 
Ðіçíі іíäîєâðîïåéñüêі íàðîäè – öå 

òàê áè ìîâèòè äàëåêі ðîäè÷і. Ñïîðіäíåíі íàðîäè ó ìåæàõ
ñіì’ї (áëèçüêі çà ïîõîäæåííÿì òà ìîâîþ) îá’єäíàíі â ãðóïè.
Óêðàїíöі íàëåæàòü äî ãðóïè ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ. Ñëîâ’ÿíàìè
òàêîæ є ïîëÿêè, ÷åõè, ñëîâàêè, áіëîðóñè, ðîñіÿíè, ñåðáè,
õîðâàòè, ìàêåäîíöі, áîëãàðè, ñëîâåíöі. Ó ñó÷àñíіé Óêðàїíі
ìåøêàє áàãàòî ïðåäñòàâíèêіâ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ. Íàïðè-
êëàä, íà ïіâäíі Óêðàїíè є ÷èñëåííі áîëãàðñüêі ãðîìàäè, à íà
çàõîäі íàøîї äåðæàâè – ïîëüñüêі.

Óêðàїíñüêà çåìëÿ çà ðіçíèõ ÷àñіâ ñòàâàëà ðіäíîþ äëÿ áà-
ãàòüîõ íàðîäіâ. Êîëèñü, íàïðèêëàä, ïðèéøëè і çàïàíóâàëè â
ñòåïàõ íà êіëüêà ñòîëіòü ñêіôè. À ïіâíі÷íå óçáåðåææÿ ×îð-
íîãî ìîðÿ ñòàëî äðóãîþ áàòüêіâùèíîþ äëÿ äàâíіõ ãðåêіâ, ÿêі
çàêëàäàëè òóò ñâîї ìіñòà-äåðæàâè. Íàéâіäîìіøі ç íèõ – Òіðà
(íà ìіñöі ñó÷àñíîãî Áіëãîðîäà-Äíіñòðîâñüêîãî), Îëüâіÿ (áіëÿ
ñó÷àñíîãî ñ. Ïàðóòèíà Ìèêîëàїâñüêîї îáëàñòі), Ïàíòèêàïåé
(íà ìіñöі íèíіøíüîї Êåð÷і), Êåðêіíіòèäà (ñó÷àñíà Єâïàòîðіÿ),
Õåðñîíåñ (â îêîëèöÿõ ñó÷àñíîãî Ñåâàñòîïîëÿ).

Íàðîäè, ÿêі æèâóòü íà ïåâíіé òåðèòîðії ñïîêîíâіêó, íà-
çèâàþòü êîðіííèìè. Óêðàїíöі – êîðіííèé íàðîä â Óêðàїíі.
Êðіì óêðàїíöіâ, ñòàòóñ êîðіííîãî íàðîäó â íàøіé äåðæàâі
ìàþòü êðèìñüêі òàòàðè, êàðàїìè òà êðèì÷àêè. Їõíÿ ðіäíà
çåìëÿ – Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ.

Ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ íàðîäіâ, ÿêі æèâóòü íà óêðàїíñüêèõ
òåðåíàõ, çáåðіãàþ÷è ñâîþ ìîâó òà êóëüòóðó, íàçèâàþòü íà-
öіîíàëüíèìè, àáî åòíі÷íèìè, ìåíøèíàìè. Íàé÷èñåëüíіøèìè

Äіòè – ïðåäñòàâíèêè 
ðіçíèõ ðàñ
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ñåðåä íèõ є ðîñіÿíè, ïîëÿêè, áіëîðóñè, óãîðöі, ðóìóíè, єâðåї, 
áîëãàðè, âіðìåíè, ãðåêè. 

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ çâ’ÿçêè ìіæ íàðîäàìè ñòàþòü æâàâі-
øèìè, ëþäè їäóòü â іíøі êðàї äëÿ íàâ÷àííÿ і ðîáîòè, ÷àñòî 
îñåëÿþ÷èñü íà íîâîìó ìіñöі íàçàâæäè. Òîæ íàñåëåííÿ êîæ-
íîї êðàїíè, і Óêðàїíà – íå âèíÿòîê, ñòàє ñòðîêàòіøèì.

Якими поняттями послуговуються вчені для характеристики наро-
дів? Які з цих понять є для вас новими, а про які чули раніше? Як 

можна пояснити той факт, що найчисельнішими в Україні є національні 
меншини представників народів сусідніх держав?

ЧИТАЙЛИКАМ

ПІЗНАЙКАМ

ІСТОРИЧНА ГРА За матеріалами уроку складіть кросворд, присвячений іс-
торії та сьогоденню народів, які проживають в Україні. 

Скориставшись уявним мікрофоном, завершіть речення:
Після сьогоднішнього уроку я можу пояснити… Поки що лишилося 
не зрозумілим…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/HUB5xMD або
кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити,

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Äîâіäàéòåñÿ ïðî ñòðàâó íàöіîíàëüíîї êóõíі îäíîãî ç íà-
ðîäіâ, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî æèâóòü â Óêðàїíі. Ïðîіëþ-
ñòðóéòå ðåöåïò öієї ñòðàâè ìàëþíêàìè. Ïіäãîòóéòå â 

êëàñі âèñòàâêó «Ñìà÷íå ðîçìàїòòÿ».

ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/6OkORqC або ко-
дом, прочитайте статтю про історію вбрання представників 
різних груп українського суспільства в різні історичні пері-
оди. Поділіться тим, що зацікавило найбільше, у загаль-
ному колі.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/SOkOnwa або ко-
дом, прочитайте оповідання, з якого довідаєтеся про життя
давніх греків на узбережжі Чорного моря.  Що споріднює це 
оповідання з казкою? Які його деталі ґрунтуються на істо-
ричних фактах? 
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Права та обов’язки 
людини впродовж історії

 Що визначало пра-
 ва та обов’язки лю-
дей упродовж істо-
рії? 

 Як пов’язані мо-
раль, табу, звичаї,
традиції та за-
кони?

Чому дотримання 

Конституції Укра-

їни всіма 

громадянами –
 

найважливіша 

умова процвітання 

держави? 

Чому дотримання 

Конституції Укра-

їни всіма 

громадянами –
 

найважливіша 

умова процвітання

держави? 

-

я 

р

Роздивіться картину Петра Андрусева. Як ви дума-
єте, за якої доби відбулася зображена подія? Звідки
художник дізнався про одяг, взуття, головні убори,

меблі та інші побутові предмети, а також зброю, прикраси тієї епохи?
На чому ґрунтуються уявлення художника про поведінку і ролі учасни-
ків події, якій він присвятив картину? Чи всі групи тогочасного насе-
лення зображено? Як ви думаєте, чому?

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Óÿâëåííÿ, íà îñíîâі ÿêèõ âèíèêàëè ïðàâèëà ïîâåäіíêè
ëþäåé, çìіíþâàëèñÿ âïðîäîâæ іñòîðії. Àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè

§  29
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ñâіä÷àòü, ùî âèÿâëÿòè òóðáîòó îäíå ïðî îäíîãî ëþäè ïî÷àëè 
äóæå äàâíî. Ïîïðè ñóâîðі óìîâè æèòòÿ, âîíè äîãëÿäàëè õâî-
ðèõ òà ïіêëóâàëèñÿ ïðî äіòåé, âøàíîâóâàëè ïîìåðëèõ. Òàêі 
â÷èíêè ñâіä÷àòü ïðî çàðîäæåííÿ ìîðàëі. Ïîíÿòòÿ «ìîðàëü» 
âèòëóìà÷óþòü ÿê ñóêóïíіñòü ïðàâèë ïîâåäіíêè â ñòàâëåííі 
ëþäåé îäíå äî îäíîãî. 

Íàéäàâíіøі ìîðàëüíі ïðàâèëà ñòîñóâàëèñÿ âçàєìèí äî-
ðîñëèõ і äіòåé, ñòàðøèõ òà ìîëîäøèõ, ÷îëîâіêіâ òà æіíîê. 
Ëþäè îöіíþâàëè âіäíîñèíè òà â÷èíêè іíøèõ ç ïîãëÿäó äî-
áðà і çëà, ñïðàâåäëèâîñòі òà íåñïðàâåäëèâîñòі, ìèëîñåðäÿ òà 
æîðñòîêîñòі. Òîæ ïîíÿòòÿ äîáðî, ñïðàâåäëèâіñòü, ìèëîñåðäÿ, 
÷åñíіñòü òà âіðíіñòü є ìîðàëüíèìè öіííîñòÿìè.

Çðîçóìіëî, òàêі óÿâëåííÿ іñíóâàëè çàäîâãî äî ÷àñіâ, êîëè 
âèíèêëî é ñòàëî âæèâàíèì ñëîâî «ìîðàëü». Ç ïîïåðåäíіõ 
óðîêіâ âè ìîæåòå ïðèãàäàòè ÷èìàëî ôàêòіâ, ÿêі ñâіä÷àòü ïðî 
âіäìіííå âіä ñó÷àñíîãî ðîçóìіííÿ íàëåæíîї ïîâåäіíêè. Çà 
äàâíèíè ëþäåé íåðіäêî çìóøóâàëè äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ 
ïðàâèë. Íàïðèêëàä, çàáîðîíÿëè âäàâàòèñÿ äî ÿêèõîñü äіé 
ïіä ñòðàõîì ñìåðòі àáî âèãíàííÿ. Òàêі çàáîðîíè íàçèâàþòü 
òàáó. Ïðàâèëà ïîâåäіíêè òà óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿê ëþäÿì íà-
ëåæèòü ñòàâèòèñÿ îäíå äî îäíîãî (ùî äîçâîëåíî, à ùî çàáîðî-
íåíî), ïåðåäàâàëèñÿ ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ ó çâè÷àÿõ. Ç 
÷àñîì çâè÷àé ñòàâàâ ïðàâîâîþ íîðìîþ. 

Äî ïåâíîãî ÷àñó ëþäè ñòâîðèëè ñòіëüêè ïðàâèë, ùî âè-
íèêëà ïîòðåáà їõ ïèñüìîâî çàôіêñóâàòè. Íàéäàâíіøîþ 
ïàì’ÿòêîþ ïðàâà íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ,  ÿêà ðåãóëþâàëà 
âіäíîñèíè ìіæ íàñåëåííÿì Ðóñі-Óêðàїíè, є «Ðóñüêà ïðàâäà» 
(«ïðàâäà» îçíà÷àє çàêîí).

Ñó÷àñíі çàêîíè íàéâèùîþ öіííіñòþ âèçíà÷àþòü ëþäñüêå 
æèòòÿ. Âîíè ґðóíòóþòüñÿ íà òàêèõ öіííîñòÿõ, ÿê ñâîáîäà, 
ðіâíіñòü, ñïðàâåäëèâіñòü.

Що довідалися про історію правил, які регулюють взаємини між 
людьми? ● Що називають мораллю? ● Як зберігали моральний 

досвід за давнини? ● Як пов’язані мораль і закони? ● Чому моральні 
настанови змінювалися? ● Про яку пам’ятку нашої історії довідалися?

Роздивіться фрагменти зображень історич-
них пам’яток на с. 162. На підставі зобра-

жень зробіть висновок про заняття людей. Звідки люди за давніх часів 
знали, як їм належало чинити в тих або тих ситуаціях? Як ви думаєте, 
чи мають життєві правила свою історію?
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ЧИТАЙЛИКАМ

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖІЇ

Áóâ çâè÷àéíèé ëіòíіé ðàíîê. Çàêëîïîòàíі ãîðîäÿíè ïî-
ñïіøàëè ó ñâîїõ ùîäåííèõ ñïðàâàõ.

– À ùî òàêå êîíñòèòóöіÿ? – çàïèòàëà äіâ÷èíêà і ùå ðàç
âèìîâèëà ñêëàäíå ñëîâî, êóìåäíî ðîçòÿãóþ÷è ñêëàäè: êîí-
ñòè-òó-öіÿ.

Ó âàãîíі ìåòðî òî òóò, òî òàì øóðõîòіëè ãàçåòè. Òðèìàâ
ãàçåòó é äîáðîäіé ó êàïåëþñі, ùî ñèäіâ ïîðÿä. Ñàìå â íіé äі-
â÷èíêà ïðî÷èòàëà íåçíàéîìå ñëîâî.

Äîáðîäіé ó êàïåëþñі ïîäèâèâñÿ íà äіâ÷èíêó é âіäïîâіâ:
– Ñëîâî «êîíñòèòóöіÿ» ïðèéøëî äî íàñ іç ëàòèíñüêîї

ìîâè. Ó ïåðåêëàäі âîíî îçíà÷àє óñòðіé. Êîíñòèòóöіÿ äåðæàâè
– öå її îñíîâíèé çàêîí, ÿêèé âñòàíîâëþє ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè
ãðîìàäÿí.

– À õòî òàêі ãðîìàäÿíè? – ïîöіêàâèëàñÿ äіâ÷èíêà.
– Ìè âñі.
– І ÿ?
– І òè.

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/mOkOAkR або 
кодом, прочитайте уривки з джерел та, обравши один з тек-
стів, проаналізуйте за планом: 1. Чому з’явилися викладені 
в джерелі приписи? 2. Про які правила тогочасної моралі 
можна зробити висновок? 3. Чи є в джерелі норми, що від-
повідають сучасній моралі? Поділіться в загальному колі 
історичними фактами, які доводять розвиток моральних 
уявлень упродовж історії.

Ч Й
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– І ÿ ìàþ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè?
– Àÿêæå, – ïîñìіõíóâñÿ äîáðîäіé. – Òè õîäèø äî øêîëè?
– Òàê, – âіäïîâіëà äіâ÷èíêà.
– Îòîæ òè êîðèñòóєøñÿ ñâîїì ïðàâîì íà îñâіòó.
– І ïðî öå éäåòüñÿ â êîíñòèòóöії?
– І ïðî öå òåæ.
– À ÿêі ïðàâà ìàþòü ìîї òàòî é ìàìà?
– Íàéáіëüøà öіííіñòü êîæíîї ëþäèíè – її æèòòÿ. Çà êîí-

ñòèòóöієþ íіõòî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ïðàâà íà æèòòÿ. 
Òîæ äåðæàâà ïîâèííà çàõèùàòè æèòòÿ ñâîїõ ãðîìàäÿí. Êî-
æåí ìàє ïðàâî íà íåäîòîðêàííіñòü æèòëà, íà òàєìíèöþ ëèñ-
òóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ. Íå ìîæíà âòðó÷àòèñÿ â îñî-
áèñòå æèòòÿ ëþäèíè, ïåðåøêîäæàòè їé âіäâіäóâàòè öåðêâó, 
ïîäîðîæóâàòè, âèñëîâëþâàòè ñâîþ äóìêó. Âñå öå – îñîáèñòі 
ïðàâà ãðîìàäÿí Óêðàїíè. À ùå êîíñòèòóöіÿ ïðîãîëîøóє 
ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâëіííі äåðæàâîþ: îáèðàòè é áóòè 
îáðàíèì íà äåðæàâíі ïîñàäè, áóòè ÷ëåíîì áóäü-ÿêîї ïàðòії, 
îá’єäíàííÿ, îðãàíіçîâóâàòè çáîðè, ìіòèíãè, äåìîíñòðàöії. 
Ïðîòå òàêà äіÿëüíіñòü íå ïîâèííà çàãðîæóâàòè æèòòþ іíøèõ 
ëþäåé. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà ïðàöþ é âіäïî÷èíîê, íà 
æèòëî é îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, íà áåçïå÷íå äëÿ æèòòÿ äîâêіëëÿ…

– Õòî æ ìàє äáàòè ïðî òå, ùîá íå ïîðóøóâàëèñÿ âñі öі 
ëþäñüêі ïðàâà?

– Çâіñíà ðі÷ – äåðæàâà.
– Äåðæàâà? – ïåðåïèòàëà äіâ÷èíêà, ïðèãàäóþ÷è, ùî öå 

ñëîâî їé äîâîäèëîñÿ ÷óòè ÷àñòî.
– Ñàìå òàê, äåðæàâà. Òà íå äóìàé, ùî âîíà – òî ÿêèéñü 

êàçêîâèé âñåìîãóòíіé ÷àêëóí. Àäæå äåðæàâà – öå, íàñàìïå-
ðåä, ãðîìàäÿíè, ÿêі æèâóòü çà ïåâíèìè çàêîíàìè. Îñü öі 
çàêîíè é âèçíà÷àє êîíñòèòóöіÿ. 

– ß çíàþ, – ìîâèëà äіâ÷èíêà, – ùî ìè æèâåìî â äåðæàâі 
Óêðàїíà. Є â íàñ ñâіé Ïðàïîð, Ãåðá, Ãіìí.

– Ïðàïîð, Ãåðá і Ãіìí – öå ñèìâîëè äåðæàâè, çà ÿêèìè 
ïіçíàþòü її ó ñâіòі. Ñèìâîëè äåðæàâè òàêîæ çàêðіïëþþòüñÿ 
Êîíñòèòóöієþ. Êîíñòèòóöіÿ âèçíà÷àє é äåðæàâíó ìîâó. Ó íàñ 
öå – óêðàїíñüêà.

– À õòî êåðóє íàøîþ äåðæàâîþ, òåæ âèçíà÷àє Êîíñòèòóöіÿ? 
– Òàê. Çà Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ãëàâîþ äåðæàâè є Ïðåçè-

äåíò. Çàêîíè óõâàëþє Âåðõîâíà Ðàäà – âèùèé çàêîíîäàâ÷èé 
îðãàí. Âòіëþє çàêîíè â æèòòÿ Óðÿä Óêðàїíè, àáî Êàáіíåò 
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Ìіíіñòðіâ. Óðÿä Óêðàїíè âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä Ïðåçè  äåíòîì
òà ïіäçâіòíèé Âåðõîâíіé Ðàäі, êåðóєòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðà-
їíè òà іíøèìè çàêîíàìè íàøîї äåðæàâè.

Ïîїçä ìåòðî äîëàâ ñòàíöіþ çà ñòàíöієþ. «Ìàéäàí Íåçà-
ëåæíîñòі» – ïî÷óëîñÿ ðàäіîîãîëîøåííÿ.

– Óêðàїíà çäîáóëà íåçàëåæíіñòü ó 1991 ð., òà òіëüêè
28 ÷åðâíÿ 1996 ð. íàøà äåðæàâà îòðèìàëà ñâîþ Êîíñòèòóöіþ.
Ìàéæå äîáó òðèâàëî çàñіäàííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè, ïіä ÷àñ ÿêîãî
íàðîäíі äåïóòàòè îáãîâîðþâàëè é ñõâàëþâàëè ñòàòòі Êîíñòè-
òóöії Óêðàїíè, îòîæ ïðàâî óêðàїíñüêîãî íàðîäó æèòè ó ñâîїé
äåðæàâі çàêðіïëåíå çàêîíîì. «Â ñâîїé õàòі – ñâîÿ ïðàâäà…» –
ïèñàâ Òàðàñ Øåâ÷åíêî ïðî çàïîâіòíó ìðіþ óêðàїíöіâ.

Âіäòîäі, ÿê óïàâ çîëîòîâåðõèé Êèїâ ïіä íàâàëè Áàòèÿ,
íіêîëè íå çãàñàëà öÿ ìðіÿ… Âîëåëþáíі êîçàêè, ùî éøëè â
áіé çà íåïіäëåãëіñòü, âіðó é ìîâó, ëåãåíäàðíі ãåòüìàíè, ÿêі
îáîðîíÿëè ïðàâà é âîëüíîñòі êîçàöüêі, ïèñüìåííèêè é ïî-
åòè, ÿêі áîðîëèñÿ çà óêðàїíñüêó ìîâó, íàòõíåííі áóäіâíè÷і,
ùî çâîäèëè óêðàїíñüêі ìіñòà. Ñі÷îâі ñòðіëüöі, ÿêі âіääàâàëè
çà Óêðàїíó ñâîї ìîëîäі æèòòÿ, äіÿ÷і Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї
Ðåñïóáëіêè, óêðàїíöі, ÿêèõ äîëÿ çàêèíóëà íà ÷óæèíó, ìіëü-
éîíè ñåëÿí, ÿêі ïіçíàëè ãîëîä íà ñâîїé ðîäþ÷іé çåìëі, íå-
ñõèòíі âîÿêè ÓÏÀ, ìèòöі, â÷åíі, ìàéñòðè é ìàéñòðèíі…

Що довідалися про обставини ухвалення Основного Закону Укра-
їни? ● Що визначає цей документ? ● Які права людини закріплені

в конституції?

ІСТОРИЧНА ГРА Розгадайте ребус. Позмагайтеся командами, хто більше
впродовж 2 хвилин наведе прикладів до зашифрованого поняття.
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ПІЗНАЙКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/iOkPxQR або ко-R

дом, перегляньте відео. Поділіться в загальному колі ціка-
вими фактами про «Загальну декларацію прав людини».

Скориставшись уявним мікрофоном, запропонуйте короткий ко-
ментар до уроку, використовуючи слова гідність, рівність, сво-
бода, справедливість, толерантність, недискримінація.

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/7UB5ZMV абоV
кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити,

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Ïîãîðòàâøè ñòîðіíêè ïіäðó÷íèêà, çíàéäіòü ôîòîäîêó-
ìåíòè, ÿêі ñâіä÷àòü ïðî óìîâè æèòòÿ äіòåé â ðіçíèé ÷àñ. 
ßêі ëіòåðàòóðíі òâîðè íà öþ òåìó ÷èòàëè? Ïіäãîòóéòå 

ïîâіäîìëåííÿ ïðî òå, ÿê êîëèñü æèëè äіòè.

Світогляд, наукові знання 
та художня культура 
впродовж історії

 Що називають
світоглядом? 
 Як він змінювався 
упродовж історії?

 Звідки історики 
довідуються про 
світогляд людей 
у минулі часи?

Що впливає на 

формування 
світогляду 
людини?

Що впливає на 

формування 
світогляду 
людини?

Роздивіться ілюстрацію та прочитайте коментар до 
неї. Як художник передав свої відчуття з приводу 
історичної події – проголошення незалежності 

України в 1991 р.? Чи можна твердити, що, працюючи над картиною, 
художник спирався на історичні знання та свої уявлення про історичну 
долю українського народу? На підставі чого зробили цей висновок?

§  30
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 Ïðîáóäæåííÿ. 
Õóäîæíèê І. Ìàð÷óê. 1992 ð.

«Ó 1991 ðîöі, âæå êіëüêà
ðîêіâ ïåðåáóâàþ÷è â Íüþ-
Éîðêó, Іâàí Ìàð÷óê ç íàò-
õíåííÿì ïðèéìàє çâіñòêó ïðî
ðîçïàä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó і
ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі
éîãî ðіäíîї Óêðàїíè. Íà âèñî-
êîìó åìîöіéíîìó ïіäíåñåí íі
âіí ñòâîðþє êàðòèíó “Ïðîáó-
äæåííÿ”» (Ç êíèæêè Àëëè 
Øîðіíîї «Óêðàїíñüêèé ãåíіé
Ìàð÷óê: Іñòîðії»).

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Óÿâëåííÿ ëþäèíè ïðî ñâіò і її ìіñöå â íüîìó íàçèâàþòü
ñâіòîãëÿäîì. Ñâіòîãëÿä ïðèòàìàííèé ÿê îêðåìіé ëþäèíі,
òàê і ñïіëüíîòі, ñóñïіëüñòâó çàãàëîì. Çðîçóìіëî, ùî â ðіçíі
іñòîðè÷íі ïåðіîäè âіí íå áóâ îäíàêîâèì: ìіæ òèì, ÿê óÿâëÿëà
ñâіò ïåðâіñíà ëþäèíà, і òèì, ÿê óÿâëÿєìî éîãî ñüîãîäíі, – іñ-
òîòíі âіäìіííîñòі. 

Іñòîðè÷íî ñôîðìóâàëîñÿ êіëüêà òèïіâ ñâіòîãëÿäó – çàëåæíî
âіä òîãî, íà îñíîâі ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ çàãàëüíà êàðòèíà ñâіòî-
áà÷åííÿ і ñâіòîâіä÷óòòÿ. Íàéäàâíіøèì óâàæàþòü ìіôîëîãі÷-
íèé ñâіòîãëÿä. Éîãî âòіëåííÿì є ìіôè. Ó ìіôàõ áàãàòüîõ íà-

ðîäіâ, íàïðèêëàä, є çãàäêà ïðî ÿéöå, ç
ÿêîãî óòâîðèâñÿ Âñåñâіò. Çâ’ÿçîê ç îá-
ðàçîì ñâіòîâîãî ÿéöÿ äîñëіäíèêè âáà-
÷àþòü ó çîëîòîìó ÿє÷êó ç óêðàїíñüêîї
íàðîäíîї êàçêè «Êóðî÷êà ðÿáà». 

Çà ðåëіãіéíîãî ñâіòîãëÿäó óÿâëåííÿ
ïðî ñâіò âèáóäîâóþòüñÿ íà ïіäñòàâі
âіðè â áîãіâ ÷è îäíîãî áîãà. Íàïðè-
êëàä, çà óÿâëåííÿìè äàâíіõ ãðåêіâ,
ñâіò ñòâîðèëè áîãè, êîæåí ç ÿêèõ âіä-

ïîâіäàâ çà ïåâíó éîãî ÷àñòèíó: ìîðåì îïіêóâàâñÿ Ïîñåéäîí,
ïіäçåìíèì öàðñò âîì – Àїä, ëіñàìè òà ïîëþâàííÿì – Àðòå-
ìіäà, çåìëÿìè òà ðіëüíèöòâîì – Äåìåòðà òîùî.

Релігія (від латинсь кого 
побожність) – віра в іс-
нування надприрод-
них сил – богів, духів,
душ, у їхнє панування
над світом; те, що 
сприймають на віру,
чому поклоняються
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Âіðó â áàãàòüîõ áîãіâ íàçèâàþòü áàãàòîáîææÿì, àáî ÿçè÷-

íèöòâîì. ßçè÷íèêàìè áóëè і äàâíі ñëîâ’ÿíè. Âåðõîâíèì áî-
æåñòâîì âîíè ââàæàëè áîãà ñîíöÿ Äàæáîãà. Ìîãóòíіì áîãîì 
óâàæàëè òàêîæ і áîãà íåáà – Ñâàðîãà. Îñîáëèâó øàíó ìàâ 
áîã ãðîìó – Ïåðóí – òâîðåöü і âîëîäàð íåáåñíîãî âîãíþ. Çà-
ïàëåíèé âåñíîþ ç î÷èùóâàëüíîãî îñâÿ÷åíîãî áàãàòòÿ âîãîíü 
ðîçíîñèëè ïî âñіõ õàòàõ. Ñіì’ÿ ìàëà áåðåãòè éîãî öіëèé ðіê, 
áî âіí áóâ çàïîðóêîþ äîáðîáóòó. Äàâíі ñëîâ’ÿíè îáîæíþâàëè 
òàêîæ çåìëþ, à áîãèíþ çåìëі íà çèâàëè Ìîêîø. Її ââàæàëè 
ìàòіð’þ-çàñòóïíèöåþ і ãîäó âàëüíèöåþ. Íàä âîðіòüìè êîæ-
íîãî äâîðó âèñіâ îáåðіã ç ðîãàìè âîëà, ùî áóâ óòіëåííÿì áî-
æåñòâà äîñòàòêó і ïîêðîâèòåëÿ õóäîáè – Âåëåñà. Ïîêëî íÿëèñÿ 
ñëîâ’ÿíè òàêîæ âіòðó – Ñòðèáîãó, ìіñÿöþ – Õîðñó òà áàãà-
òüîì іíøèì ñèëàì ïðèðîäè.

Ïіçíіøå ç’ÿâèëèñÿ ðåëіãії, ÿêі ґðóíòóâàëèñÿ íà âіðі â єäè-
íîãî áîãà – òâîðöÿ ñâіòó і ëþäèíè. Ñüîãîäíі íàéáіëüøå âіðÿí 
ìàþòü òðè âіðîâ÷åííÿ: õðèñòèÿíñòâî, іñëàì і áóääèçì. Їõ íà-
çèâàþòü ñâіòîâèìè, áî âîíè ïîøèðåíі â ðіçíèõ êðàїíàõ ñâіòó 
і ìàþòü âіä ìіëüÿðäà äî ñîòíі ìіëüéîíіâ ïðèõèëüíèêіâ. Ñâі-
òîãëÿä, ÿêèé çàïåðå÷óє áóäü-ÿêі íàäïðèðîäíі іñòîòè, íàçèâà-
þòü àòåїñòè÷íèì (ñëîâî àòåїçì – ç ãðåöüêîї îçíà÷àє «çàïå-
ðå÷åííÿ áîãà»).

Â îñíîâі íàóêîâîãî ñâіòîãëÿäó – çàêîíîìіðíі çâ’ÿçêè ìіæ 
ÿâèùàìè, ÿêі ìîæíà ïіäòâåðäèòè åêñïåðèìåíòàìè, îáґðóí-
òóâàòè çàêîíàìè. Çàðîäæåííÿ і ðîçâèòîê íàóêè ñÿãàє äàâíіõ 
÷àñіâ. Íàïðèêëàä, áàãàòî çàêîíіâ ìàòåìàòèêè і ôіçèêè âіä-
êðèëè äàâíüîãðåöüêі ìàòåìàòèêè – ñëàâíîçâіñíó òåîðåìó Ïі-
ôàãîðà, çàêîí Àðõіìåäà òîùî. Çàðîäæåííÿ іñòîðії, ÿê âè çíà-
єòå, òåæ ïîâ’ÿçóþòü ç Äàâíüîþ Ãðåöієþ. 

Ìèñòåöüêèé ñâіòîãëÿä ñïèðàєòüñÿ íà õóäîæíі îáðàçè. Ïðî 
îñîáëèâîñòі ñïðèéíÿòòÿ é îñìèñëåííÿ ñâіòó â õóäîæíіõ îáðàçàõ 
ñâіä÷àòü, íàïðèêëàä, òâîðè æèâîïèñó àáî ëіòåðàòóðíі òâîðè.

Õî÷ ðіçíі òèïè ñâіòîãëÿäó ôîðìóâàëèñÿ і ñòàâàëè ïàíіâ-
íèìè â ðіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè, óñі âîíè іñíóþòü і äîñі, ìà-
þ÷è, óòіì, ðіçíó âàãó â çàãàëüíіé êàðòèíі óÿâëåíü ïðî ñâіò.

Як світогляд пов'язаний зі світосприйняттям, світовідчуттям, світо-
розумінням? ● Які типи світогляду сформувалися історично? ● Ви-

беріть з тексту по 3 слова для кожного типу світогляду, якими можна 
його схарактеризувати. ● Як ви думаєте, який світогляд є панівним на 
сучасному етапі розвитку людства?
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 Обміркуйте, що сприяє формуванню світогляду в сучасному світі.
● Поділіться припущеннями, як світогляд формувався за давнини.

● Чому в різні історичні періоди панівними були різні типи світогляду?
● Чому жоден з типів світогляду не зник, ставши фактом минулого? За-
повніть у зошиті таблицю.

«Іñòîðè÷íі òèïè ñâіòîãëÿäó»

Назва Характерні риси Приклад

Укладіть перелік слів, пов’язаних із пошуком 
інформації в інтернеті. Як інтернет сприяє фор-

муванню світогляду людини? Чи йдеться лише про науковий світогляд?
Чому інформацію з інтернету потрібно перевіряти? Сформулюйте кілька
правил, яких треба дотримуватися, шукаючи інформацію в інтернеті.

 Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ïîøèðåííþ íàóêîâîãî ñâіòîãëÿäó ñïðèÿє îñâіòà. Íåàáè-
ÿêó ðîëü ó öüîìó âіäіãðàþòü øêîëè òà óíіâåðñèòåòè. Îäèí ç
íàéñòàðіøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ Óêðàїíè – Ëüâіâ-
ñüêèé íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Іâàíà Ôðàíêà. Éîãî
іñòîðіÿ ïî÷èíàєòüñÿ 1661 ð. Ùîïðàâäà, òîäі öіëêîì óòіëèòè
ïëàí ðîçáóäîâè óíіâåðñèòåòó íå çìîãëè. Ç ÷îòèðüîõ ôàêóëü-
òåòіâ, òðàäèöіéíèõ äëÿ âñіõ єâðîïåéñüêèõ óíіâåðñèòåòіâ, ó
Ëüâîâі äіÿëè ëèøå äâà. Óñі ÷îòèðè ôàêóëüòåòè – ôіëîñîô-
ñüêèé, þðèäè÷íèé, áîãîñëîâñüêèé òà ìåäè÷íèé – ïî÷àëè äі-

ÿòè âіä 1784 ð. Âè âæå çíàєòå, ùî
ïåðøó êàôåäðó іñòîðії Óêðàїíè, âіä-
êðèòó ó Ëüâіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі â
1894 ð., î÷îëèâ Ìèõàéëî Ãðóøåâ-
ñüêèé.

Âіä ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. ó òіé ÷àñ-
òèíі Óêðàїíè, ÿêà ïåðåáóâàëà ïіä
âëàäîþ Ðîñіéñüêîї іìïåðії, âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ íå áóëî: Êè-
єâî-Ìîãèëÿíñüêó àêàäåìіþ іìïåð-
ñüêèé óðÿä ïåðåòâîðèâ íà Êèїâñüêó
äóõîâíó àêàäåìіþ – çàêëàä, äå íà-
â÷àëè ìàéáóòíіõ ñâÿùåííèêіâ.

Ïåðøèé óíіâåðñèòåò áóëî çàñíî-
âàíî â 1805 ð. ó Õàðêîâі – çóñèë-

Öåíòðàëüíèé êîðïóñ 
Ëüâіâñüêîãî íàöіîíàëüíîãî 
óíіâåðñèòåòó іìåíі 
Іâàíà Ôðàíêà (ñó÷àñíà
ñâіòëèíà). Íàä âõîäîì 
ëàòèíîþ âèêàðáóâàíî 
ãàñëî: «Îñâі÷åíі 
ãðîìàäÿíè – îêðàñà 
Áàòüêіâùèíè»
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ëÿìè ïðîñâіòíèêà, ó÷åíîãî, âèíà-
õіäíèêà Âàñèëÿ Êàðàçіíà òà іíøèõ
ãðîìàäñüêèõ äіÿ÷іâ. Íèíі Õàðêіâ-
ñüêèé óíіâåðñèòåò íîñèòü іì’ÿ ñâîãî
çàñíîâíèêà.

Ó 1834 ð. áóëî çàñíîâàíî Êèїâ-
ñüêèé óíіâåðñèòåò іìåíі ñâÿòîãî Âî-
ëîäèìèðà (çàðàç – Êèїâñüêèé íàöіî-
íàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Òàðàñà
Øåâ÷åíêà). Éîãî ïåðøèì ðåêòîðîì
áóâ âèäàòíèé ó÷åíèé Ìèõàéëî Ìàê-
ñèìîâè÷.

Óíіâåðñèòåòè áóëè íå òіëüêè îñå-
ðåäêàìè ðîçâèòêó îñâіòè é íàóêè, à é îñòðіâöÿìè âіëüíîäóì-
ñòâà é ñâîáîäîëþáñòâà. Íàéêðàùі âèêëàäà÷і ðàçîì çі ñâîїìè 
ñòóäåíòàìè áóëè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ 
Óêðàїíè. Íàïðèêëàä, íàâêîëî Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó âіä 
÷àñіâ éîãî çàñíóâàííÿ ãóðòóâàëèñÿ íàéïðîãðåñèâíіøі äіÿ÷і 
óêðàїíñüêîї êóëüòóðè, ó÷àñíèêè ãðîìàäñüêèõ ðóõіâ. Ñàìå â 
Õàðêîâі ïî÷àëè âèõîäèòè æóðíàëè «Óêðàїíñüêèé âіñíèê», 
«Óêðàїíñüêèé æóðíàë». Îñü ÷îìó Õàðêіâ íàçèâàþòü êîëèñ-
êîþ íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ ÕІÕ ñò.

Ñüîãîäíі â Óêðàїíі âèùó îñâіòó íàäàþòü ñîòíі íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäіâ: óíіâåðñèòåòіâ, àêàäåìіé, іíñòèòóòіâ, êîíñåðâàòîðіé.  
Îñíîâíîþ îñâіòíüîþ ëàíêîþ â íàøіé äåðæàâі є øêîëè, äіє 
÷èìàëî ãіìíàçіé òà ëіöåїâ. Óêðàїíñüêà ìîëîäü ìàє çìîãó íà-
â÷àòèñÿ ôàõіâ ó ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íèõ ó÷èëèùàõ òà òåõíіêó-
ìàõ і êîëåäæàõ. Ñüîãîäíі îñâіòíÿ ãàëóçü â Óêðàїíі ïåðåæèâàє 
ïåðіîä ðåôîðìóâàííÿ, àáè íàäàâàòè ñó÷àñíі òà ÿêіñíі çíàííÿ.

Яку роль відіграє освіта у формуванні наукового світогляду? Коли 
в Україні з’явилися університети? ● Які університети мають най-

давнішу історію? ● Що дізналися про розвиток шкільної освіти за дав-
ніх часі на перших уроках історії в 5 класі?

ЧИТАЙЛИКАМ Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/FOkOZHr або ко-r
дом, прочитайте оповідання про видатну українську пое-
тесу Лесю Українку. Що було для Лесі Українки джерелом 
наснаги й творчості? На прикладі твору Лесі Українки, про 
який довідалися з оповідання, поділіться в загальному колі 
міркуваннями, як різні типи світогляду пов’язані між собою.

 Áóäіâëÿ Êèїâñüêîãî 
íàöіîíàëüíîãî
óíіâåðñèòåòó
іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà
(ñó÷àñíà ñâіòëèíà)
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ІСТОРИЧНА ГРА Проведіть гру «Мистецький аукціон». Для цього погор-
тайте сторінки підручника, щоб пригадати якомога
більше творів живопису, архітектури, скульптури, ство-
рених у різні часи в різних країнах. Пригадайте також 
свої улюблені літературні твори та кінофільми. По черзі
від кожної групи називайте по одному творові мистецтва
(якщо учасник чи учасниця гри розгубилися, команда
втрачає хід). Виграє та команда, яка назве більше творів
мистецтва. Грати буде цікавіше, якщо називатимете
мистецькі пам’ятки за темами, часом створення або кра-
їнами.  

Скориставшись уявним мікрофоном, поясніть одним реченням, як 
ви розумієте вислів розширювати світогляд.

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.
Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/cUB52WX або X
кодом, виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, 

як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться 
до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Ïåðåéøîâøè çà ïîñèëàííÿì https://cutt.ly/HOkPP9F àáî
êîäîì, ïåðåãëÿíüòå ìóëüòôіëüì ïðî æèòòÿ і òâîð÷іñòü
óêðàїíñüêîї õóäîæíèöі Ìàðії Ïðèìà÷åíêî. ßêèé îáðàç ç

êàðòèí ìèñòêèíі ñïðàâèâ íà âàñ íàéáіëüøå âðà-
æåííÿ? Ñïðîáóéòå âіäòâîðèòè öåé îáðàç ó âëàñ-
íîìó ìàëþíêó. Ïіäãîòóéòå â êëàñі âèñòàâêó ìà-
ëþíêіâ «Äèâîâèæíèé ñâіò Ìàðії Ïðèìà÷åíêî:
ìàëüîâàíà êàçêà».
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пам’ятки, пов’язані з життям 
пралюдей? Скільки років тому 

їх було створено?

Якими спільнотами
жили люди за часів,
коли було ство-
рено зображену 
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Íîâèé ÷àñ

Íîâіòíÿ äîáà

Як за легендою
 виникло місто Київ? 

З історією якого
корінного на
України пов’я

зображен
пам’ятка

У який період історії 
України випало жити 

зображеному 
діячеві?

У якому
столітті в Києві 

з’явилася ця будівля? 
Чи змінилося її 
призначення?

Де розташовані 
зображені місцини? 

Що між ними подібного, 
а чим вони відрізняються?

До якої малої 
спільноти, відомої 
віддавна, належить 
кожна людина?

якого 
ароду 
язана
на 
а? 
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Коли було
проголошено 

незалежність України? 
Коли ухвалено

Конституцію України?  
Скільки років минуло 
від кожної із цих подій 

до сьогодення?
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§  31 Пригадаймо найважливіше

Пригадати матеріал, опрацьований на уроках історії впродовж року, вам
допоможе гра-подорож «Історичний потяг». Щоб її провести:

 Îáåðіòü 5 ñïîñòåðіãà÷іâ – ÷åðãîâèõ íà ñòàíöіÿõ, íà ÿêèõ
âè çóïèíÿòèìåòåñÿ ïіä ÷àñ ïîäîðîæі. Îáîâ’ÿçîê ÷åðãîâèõ –
îöіíþâàòè âèêîíàííÿ çàâäàíü êîìàíäàìè ìàíäðіâíèêіâ òà
ñïîñòåðіãàòè çà ÷àñîì ïåðåáóâàííÿ êîìàíä íà ñòàíöії.

 Äëÿ êîæíîї ñòàíöії ïіäãîòóéòå òàáëè÷êó ç íîìåðîì і íà-
çâîþ ñòàíöії, àðêóøі іç çàâäàííÿì çà êіëüêіñòþ ãðóï, ùî ïî-
äîðîæóþòü, à òàêîæ àðêóøі ÷èñòîãî ïàïåðó, íà ÿêèõ ãðóïè
âèêîíóâàòèìóòü çàâäàííÿ.

 Äëÿ êîæíîї êîìàíäè ìàíäðіâíèêіâ ïðèãîòóéòå ìàðø-
ðóòíèé ëèñòîê äëÿ îöіíîê іç íàçâàìè ñòàíöіé òà êіëüêіñòþ
áàëіâ (çà çðàçêîì). Ìàðøðóòíèé ëèñòîê ïåðåäáà÷àє ïîñëіäîâ-
íіñòü âіäâіäóâàííÿ ñòàíöіé êîìàíäàìè.

Ìàðøðóòíèé ëèñòîê № 1
(äëÿ іíøèõ êîìàíä – âіäïîâіäíî № 2, 3, 4…)

№ 
станції Назва станції Максимальна 

кількість балів
Отримані 
бали

1
2
3
4
5

Істоія та карта
Володарі часу
Віч-на-віч з великими
Побутові юрібнички
Охоронці пам’яті
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 Îá’єäíàéòåñÿ â 5 êîìàíä ìàíäðіâíèêіâ. Êîæíà êîìàíäà 

ìàє îòðèìàòè ñâіé ìàðøðóòíèé ëèñòîê.
 Ïî÷íіòü ïåðåñóâàòèñÿ êëàñîì, çóïèíÿþ÷èñü íà ñòàíöіÿõ 

ó âèçíà÷åíіé ïîñëіäîâíîñòі. ×àñ ïåðåáóâàííÿ íà êîæíіé ñòàí-
öії –  íå áіëüøå 5 õâèëèí.

 Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ïîäîðîæі çäàéòå ìàðøðóòíі ëèñòêè 
â÷èòåëåâі äëÿ îáðàõóíêó áàëіâ òà âèçíà÷åííÿ êîìàíäè ïåðå-
ìîæöіâ.

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÎÄÎÐÎÆІ

Ñòàíöіÿ 1. Іñòîðіÿ òà êàðòà
Ðîçäèâіòüñÿ êàðòó íà ñòîðіíöі 171. Ñêîðèñòàâøèñü êàð-

òîþ ÿê äæåðåëîì іíôîðìàöії, âèçíà÷òå ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ 
òà ÷àñ ñòâîðåííÿ âіäîìèõ ïàì’ÿòîê êóëüòóðè Óêðàїíè (îáè-
ðàéòå ïî îäíіé ïàì’ÿòöі êîæíîї ãðóïè). Çàïîâíіòü òàáëèöþ.

Назва пам’ятки Місце 
створення Час створення

Фортеці, замки, 
палаци
Інші визначні  
архітектурні
споруди
Рукописні та 
друковані книги
Парки

Çà êîæíå ïðàâèëüíî çàïîâíåíå âіêîíöå òàáëèöі çàðàõî-
âóéòå ïî îäíîìó áàëó; ïðàâèëüíî çàïîâíåíèé ðÿäîê (íàçâà 
ïàì’ÿòêè, ìіñöå òà ÷àñ її ñòâîðåííÿ) äàñòü çìîãó çàðîáèòè 
3 áàëè.

Ñòàíöіÿ 2. Âîëîäàðі ÷àñó
Ñêëàäіòü õðîíîëîãі÷íó çàäà÷ó ç êіëüêîìà çàïèòàííÿìè.

Ïîçíà÷èâøè äàòè íà ëіíії ÷àñó, ðîçâ’ÿæіòü її. Ðîçâ’ÿçîê çà-
ïèøіòü.

Ìàêñèìàëüíà îöіíêà – 5 áàëіâ.
Ñòàíöіÿ 3. Âі÷-íà-âі÷ іç âåëèêèìè
Öå çàâäàííÿ äîïîìîæå âàñ ïðèãàäàòè íàéâèäàòíіøèõ іñ-

òîðè÷íèõ äіÿ÷іâ, ç ÿêèìè ïîçíàéîìèëèñÿ âïðîäîâæ ðîêó. 
Ðîçäèâіòüñÿ ïîðòðåòè. Êîãî íà íèõ çîáðàæåíî? Ñêëàäіòü 

òà çàïèøіòü ñòèñëó ðîçïîâіäü ïðî îäíîãî ç äіÿ÷іâ.
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Çà êîæåí óïіçíàíèé ïîðòðåò çàðàõîâóéòå ïî 1 áàëó; êîæíå
ðå÷åííÿ ðîçïîâіäі ïðî іñòîðè÷íó ïîñòàòü òàê ñàìî îöіíþéòå â
1 áàë. Ìàêñèìàëüíà îöіíêà – 12 áàëіâ.

Ñòàíöіÿ 4. Ïîáóòîâі äðіáíè÷êè
Çàâäàííÿ äîïîìîæå âàì ïðèãàäàòè îñîáëèâîñòі áóäåííîãî

æèòòÿ ëþäåé â ðіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè. 
Ðîçäèâіòüñÿ іëþñòðàöії. Ç’ÿñóéòå, ùî íà íèõ çîáðàæåíî.

ßê öі ðå÷і ÷è ïàì’ÿòêè ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ õàðàêòåðèñ-
òèêè áóäåííîãî æèòòÿ íà íàøèõ çåìëÿõ?

1
2

8

5

7

6

3

9

4
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РОЗДІЛ    4
Çàïîâíіòü òàáëèöþ.

Що 
зображено 
на ілюст-
ра  ціях?

Слова та словосполучення, які можна 
використати в розповіді про цю річ, пристрій, 

засіб пересування чи пам’ятку 
для характеристики буденного життя

1. Пек-
тораль 
скіфського
царя

Скіфи, кочовики, кінні воїни, дві з половиною тисячі років 
тому, Північне Причорномор’я, золота прикраса, сцени 
з життя та побуту скіфів, кургани, Товста могила на Дні-
пропетровщині, археолог Борис Мозолевський

Çà êîæíó ïðàâèëüíî íàçâàíó ðі÷ / ïàì’ÿòêó òîùî çàðà-
õîâóéòå ïî 1 áàëó. Äîðå÷íі ñëîâà òà ñëîâîñïîëó÷åííÿ îöі-
íþéòå òàê ñàìî â 1 áàë.

Ñòàíöіÿ 5. Îõîðîíöі ïàì’ÿòі
Öå çàâäàííÿ äàñòü âàì çìîãó ïðèãàäàòè íàéâіäîìіøі ïà-

ì’ÿòíèêè.

1

5

2

6

3

7

4

8

Ðîçäèâіòüñÿ çîáðàæåíі íà іëþñòðàöіÿõ ïàì’ÿòíèêè. Ïðè-
ãàäàéòå, ùî çíàєòå ïðî íèõ, і çàïîâíіòü òàáëèöþ.

Який 
пам’ятник 
зображено?

Коли та яких 
обставин його 
створено?

Які події або постаті увічнює? 
Що вам відомо про них? 
Яку ідею втілює пам’ятник 

або що символізує?
1

Çà êîæåí ïðàâèëüíî çàïîâíåíèé ðÿäîê òàáëèöі çàðàõî-
âóéòå ïî 3 áàëè. Ìàêñèìàëüíà îöіíêà – 24 áàëè.
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ÑËÎÂÍÈÊ  ÒÅÐÌІÍІІÂ  І  ÏÎÍßÒÜ

Àðõåîãðàôіÿ – ñïåöіàëüíà іñòîðè÷íà äèñöèïëіíà, ÿêà âèâ÷àє і âè-
äàє ïèñåìíå іñòîðè÷íå äæåðåëî.

Àðõåîëîãі÷íà êóëüòóðà – êîìïëåêñ àðõåîëîãі÷íèõ ïàì’ÿòîê, ÿêі
ïîøèðåíі íà ïåâíіé òåðèòîðії â ìåæàõ ïåâíîãî іñòîðè÷íîãî ÷àñó
òà ïîäіáíі ìіæ ñîáîþ çà íèçêîþ îçíàê.

Àðõåîëîãіÿ – íàóêà ïðî ìèíóëå, ÿêå äîñëіäæóє ðåøòêè ìàòåðі-
àëüíèõ ïàì’ÿòîê íà ïіäñòàâі ðîçêîïîê. Ñëîâî «àðõåîëîãіÿ» ïî-
õîäèòü âіä ãðåöüêèõ ñëіâ: àðõåî – ñòàðîäàâíіé і ëîãîñ – ñëîâî, 
ó÷åííÿ.

Àòåїçì – ñâіòîãëÿä, ÿêèé çàïåðå÷óє іñíóâàííÿ Áîãà.
Àòëàñ – çáіðíèê ãåîãðàôі÷íèõ àáî іñòîðè÷íèõ êàðò.
Äåìîêðàòіÿ – ïîëіòè÷íèé ðåæèì, êîëè âëàäà â äåðæàâі íàëåæèòü

íàðîäó. 
Äåðæàâà – ôîðìà îðãàíіçàöії ñóñïіëüñòâà íà ïåâíіé òåðèòîðії, âè-

çíà÷åíіé êîðäîíàìè, ÿêå çäіéñíþє àïàðàò óïðàâëіííÿ.
Äåñïîòіÿ – äåðæàâíå ïðàâëіííÿ àáî äåðæàâà, ïðàâèòåëü ÿêîї ìàє

íåîáìåæåíó âëàäó.
Åðà – ñèñòåìà ëіòî÷èñëåííÿ, êîëè ïî÷àòîê ëіòî÷èñëåííÿ âåäåòüñÿ

âіä ÿêîїñü іñòîðè÷íîї àáî ëåãåíäàðíîї ïîäії.
Åòíîãðàôіÿ (âіä ãðåöüêîãî åòíîñ – ïëåì’ÿ, íàðîä; ãðàôî – ïèøó) –

íàóêà, ÿêà äîñëіäæóє êóëüòóðó і ïîáóò íàðîäіâ, їõíє ïîõî-
äæåííÿ, ïîáóò і çâè÷àї.

Åòíîñ (âіä ãðåöüêîãî åòíîñ– ïëåì’ÿ, íàðîä) – ñïіëüíîòà, ÿêà óñâі-
äîìëþє ñâîþ єäíіñòü òà âіäìіííіñòü âіä іíøèõ, і ìàє ñïіëüíó
ìîâó, êóëüòóðó òà çâè÷àї.

Çàêîí – ïðàâîâèé àêò, ÿêèé ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó і
îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ äîòðèìàííÿ. 

Іñòîðè÷íà êàðòà – çìåíøåíі çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі, її ÷àñ-
òèí àáî îêðåìèõ êðàїí ñâіòó, íà ÿêèõ ïîçíà÷àþòü òі àáî òі ïîäії
ìèíóëîãî.

Іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü – îòðèìàíі ó ñïàäîê âіä ïîïåðåäíіõ ïîêîëіíü
àáî ÷åðåç îñâіòó çíàííÿ òà óÿâëåííÿ ïðî ñïіëüíå іñòîðè÷íå
ìèíóëå, íà ïіäñòàâі ÿêèõ ëþäèíà óñâіäîìëþє ñåáå ÷àñòèíêîþ
íàðîäó.

Іñòîðè÷íå äæåðåëî – ïðåäìåòè æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, ïèñü-
ìîâі ïàì’ÿòêè, àðõіâíі äîêóìåíòè, ÿêі äіéøëè äî íàøîãî ÷àñó,
çà ÿêèìè â÷åíі äîñëіäæóþòü ìèíóëå. Ç-ïîìіæ іñòîðè÷íèõ äæå-
ðåë âèðіçíÿþòü ðå÷îâі, ïèñåìíі, çîáðàæàëüíі òà óñíі.

Іñòîðè÷íèé ÷àñ – õðîíîëîãі÷íà ïîñëіäîâíіñòü æèòòÿ ëþäèíè ó 
ìèíóëîìó.

Іñòîðіÿ – íàóêà ïðî ìèíóëå ëþäñòâà.
Êàëåíäàð – ñïîñіá ëі÷åííÿ äíіâ ó ðîöі.
Ëåãåíäà êàðòè – óìîâíі çíàêè і ïîÿñíåííÿ äî íåї.
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Ëіòî÷èñëåííÿ – ëі÷áà ðîêіâ âіä ïåâíîї ïîäії.
Ìіô, àáî ìіò (ç ãðåöüêîї îïîâіäü, ðîçïîâіäü) – ñòàðîäàâíÿ íàðîäíà 

îïîâіäü ïðî ÿâèùà ïðèðîäè, ëåãåíäàðíі іñòîðè÷íі ïîäії. Ôàí-
òàñòè÷íі îïîâіäàííÿ ïðî áîãіâ, îáîæíåíèõ ãåðîїâ, óÿâíèõ іñòîò.

Ìіôîëîãіÿ – ñóêóïíіñòü ìіôіâ ÿêîãî-íåáóäü íàðîäó.
Ìîíàðõіÿ – äåðæàâíå ïðàâëіííÿ, ïðè ÿêîìó íàéâèùà âëàäà íà-

ëåæèòü îäíіé îñîáі – ìîíàðõó (êîðîëþ, êíÿçåâі, õàíó, öàðåâі, 
іìïåðàòîðó) і ïåðåäàєòüñÿ ó ñïàäîê.

Ìîðàëü – ñóêóïíіñòü ïðàâèë ïîâåäіíêè â ñòàâëåííі ëþäåé îäíå äî 
îäíîãî.

Íàðîä – ñïіëüíîòà, ÿêà ñôîðìóâàëàñÿ â ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâè-
òêó, ïðîæèâàє íà ïåâíіé òåðèòîðії, ìàє îäíàêîâó ìîâó, êóëüòóðó.

Íàöіÿ (ç ëàòèíñüêîї natio – ðіä, ïëåì’ÿ) – ñïіëüíîòà, ÿêà óñâіäîì-
ëþє ñâîþ іñòîðè÷íó і êóëüòóðíó єäíіñòü і ìàє ñïіëüíå ïîëіòè÷íå 
ìàéáóòíє ó âëàñíіé íàöіîíàëüíіé äåðæàâі.

Ðàñà – âåëèêà ãðóïà ëþäåé, ÿêі ìàþòü ñïіëüíå ïîõîäæåííÿ і 
ñïіëüíі ôіçè÷íі îñîáëèâîñòі (áóäîâà òіëà, êîëіð øêіðè, î÷åé, 
âîëîññÿ), ÿêі âîíè íàáóëè â ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ïіä 
âïëèâîì ïðèðîäíèõ і ñîöіàëüíèõ óìîâ.

Ðåëіãіÿ (âіä ëàòèíñüêîãî ïîáîæíіñòü) – âіðà â іñíóâàííÿ íàäïðè-
ðîäíèõ ñèë – áîãіâ, äóõіâ, äóø, ó їõíє ïàíóâàííÿ íàä ñâіòîì; òå, 
ùî ñïðèéìàþòü íà âіðó, ÷îìó ïîêëîíÿþòüñÿ.

Ðåñïóáëіêà – äåðæàâíå ïðàâëіííÿ, êîëè íàéâèùà âëàäà íàëåæèòü 
íàðîäó, à îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè îáèðàþòü íà ïåâíèé ÷àñ.

Ðіê – îäèíèöÿ ëіòî÷èñëåííÿ, ïðîìіæîê ÷àñó, áëèçüêèé äî ïåðіîäó 
îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ.

Ñïåöіàëüíі іñòîðè÷íі äèñöèïëіíè – íàóêîâі äèñöèïëіíè, ÿêі äî-
ïîìàãàþòü іñòîðè÷íіé íàóöі äîñëіäæóâàòè òà ðîçóìіòè ìèíóëå. 
Äî íàéáіëüøèõ äèñöèïëіí íàëåæàòü ãåðàëüäèêà, ãåíåàëîãіÿ, 
íóìіçìàòèêà, òîïîíіìіêà, ñôðàãіñòèêà, іñòîðè÷íà êàðòîãðàôіÿ, 
àðõåîãðàôіÿ, ïàëåîãðàôіÿ, áîíіñòèêà òîùî.

Ñòîëіòòÿ – ñòî ðîêіâ.
Òàáó – çàáîðîíà.
Òèñÿ÷îëіòòÿ – òèñÿ÷à ðîêіâ.
Ôîëüêëîð – óñíà íàðîäíà òâîð÷іñòü (ìіôè, êàçêè, ïåðåêàçè, ëå-

ãåíäè, ïіñíі, çàãàäêè, ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè). Ñëîâî ôîëüêëîð 
ïîõîäèòü âіä àíãë. folk-lore, ùî â ïåðåêëàäі îçíà÷àє «íàðîäíà 
ìóäðіñòü», «íàðîäíі çíàííÿ».

Õðîíîëîãіÿ – іñòîðè÷íà äèñöèïëіíà, ùî âèâ÷àє ñïîñîáè îá÷èñ-
ëåííÿ ÷àñó.




