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РОЗДІЛ 3. Історична наука та історична пам’ять

Урок 17. Становлення
історичної науки

1.
 Роздивіться ілю-

страції та прочитайте коментарі до 
них. Кого увічнено в зображених 
пам’ятниках? Коли жили і чим услави-
лися ці люди? Що дізналися про роль 
цих діячів для розвитку науки історії 
з попередніх уроків?

Пам’ятник давньогрецькому
історику Геродоту у Відні

Пам’ятний знак Несторові
Літописцю, автору літопису «Повість

минулих літ», у Києві

Доповніть твердження.

Íàóêà іñòîðіÿ äîñëіäæóє  .

Íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ áóëè çãàäêè ïðî іñòîðèêіâ  

 . 

 Хто зажив слави 
найвидатніших
істориків давнини?
 Як розвивалася
історична наука?

 Коли та як постала 
наука історія?
 Якими були найдавніші 
історичні праці?
У чому їхня цінність як
історичних джерел?
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Пригадайте, що вивчає історія як наука. Що називають дже-
релами історії та на які різновиди їх поділяють? Що лежить в основі цього поділу? 
З якими науками пов’язана історія? Навіщо досліджувати, яким було життя людей 
у минулому?

Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання до нього.
Âè âæå çíàєòå, ùî іñòîðіÿ –  öå íàóêà ïðî ðîçâèòîê ëþäñòâà. Ïîïðè 

òå ùî çíàííÿ ïðî ìèíóëå íàêîïè÷óâàëèñÿ âіääàâíà, íàóêà іñòîðіÿ äî-
ñèòü ìîëîäà. «ßê æå òàê?» –  ïîäóìàєòå âè, ïðèãàäàâøè іì’ÿ äàâíüî-
ãðåöüêîãî іñòîðèêà Ãåðîäîòà, ÿêîãî íà îäíîìó ç ïåðøèõ óðîêіâ çãàäó-
âàëè ÿê «áàòüêà іñòîðії», –  і æèâ âіí äâі ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó. 
Ñóïåðå÷íîñòі â öüîìó íåìàє. Ñïðàâà â òіì, ùî â ðîçâèòêîâі іñòîðè÷íîї 
íàóêè, ÿê і áóäü-ÿêîї іíøîї, âèðіçíÿþòü äâà ïåðіîäè. Ïåðøèé òðèâàâ 
äóæå äîâãî: âіä ïåðøèõ ñïðîá ðîçïîâіñòè ïðî ïîäії ìèíóëîãî äî  ñåðå äèíè 
XVIII ñò. Ñó÷àñíі іñòîðèêè íàçèâàþòü òîé ïåðіîä äîíàóêîâèì, áî іñòî-
ðè÷íå çíàííÿ òîäі áóëî ñïðàâîþ çàõîïëåíèõ åíòóçіàñòіâ –  ïðèäâîðíèõ 
õðîíіñòіâ, ìàíäðіâíèêіâ, ïèñüìåííèêіâ, ìèñëèòåëіâ. Äîñëіäæóþ÷è ìè-
íóëå, âîíè êåðóâàëèñÿ âëàñíèìè çàöіêàâëåííÿìè. Íàïðèêëàä, ïîñòà-
âèâøè ñîáі çà ìåòó ðîçïîâіñòè, «çâіäêè ïіøëà Ðóñüêà çåìëÿ і õòî ïåð-
øèé ïî÷àâ ó íіé êíÿæèòè», ÷åðíåöü Êèєâî- Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ 
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 ëåãåíäè é ïåðåêàçè ïðî ïîÿâó íàðîäіâ òà 
їõ ðîçñåëåííÿ, óçÿòі ç іíøèõ êíèã, ïðî çàñíóâàííÿ ìіñò, ïåðøèõ âîëî-
äàðіâ, âіéñüêîâі ïîõîäè é òîðãîâåëüíі óãîäè ìіæ êèїâñüêèìè êíÿçÿìè 
òà âіçàíòіéñüêèìè âîëîäàðÿìè. Êîãîñü іç êíÿçіâ Íåñòîð õàðàêòåðèçó-
âàâ äîêëàäíіøå, à êîãîñü –  ëèøå ïîáіæíî çãàäóâàâ. Ïðàöÿ Íåñòîðà –  
öіííå іñòîðè÷íå äæåðåëî, áî є ïåðøèì íà íàøèõ çåìëÿõ іñòîðèêî- 
ëіòåðàòóðíèì òâîðîì, ó ÿêîìó îïèñàíî ïîäії і äіÿ÷іâ ìèíóëîãî.

Óòіì, òðàäèöіþ ðîçïîâіäàòè ïðî ìèíóëå çàïî÷àòêóâàâ Ãåðîäîò, ÿêèé 
ó äåâ’ÿòüîõ êíèãàõ ñâîєї «Іñòîðії» âïåðøå ïîäàâ çàãàëüíèé îïèñ âіäî-
ìîãî òîäі ñâіòó. Âèñâіòëþþ÷è ïåðåáіã ãðåêî- ïåðñüêèõ âіéí, âіí ðîçïî-
âіâ ïðî êðàї òà íàðîäè, ÿêі âîþâàëè ç ïåðñàìè. «Áàòüêîì іñòîðії» Ãå-
ðîäîòà íàçâàâ ðèìñüêèé îðàòîð Öèöåðîí. Ó Äàâíüîìó Ðèìі äî 
íàïèñàííÿ іñòîðè÷íèõ òâîðіâ äîëó÷àëèñÿ íàâіòü іìïåðàòîðè –  çîêðåìà 
çãàäàíèé ó ðîçïîâіäі 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 Öè-
öåðîíà «Іñòîðіÿ –  íàñòàâíèöÿ æèòòÿ». Ñàìå òàê ðîçóìіëè ðîëü іñòîðè÷-
íîãî çíàííÿ â äîíàóêîâèé ïåðіîä і íàìàãàëèñÿ éîãî íàêîïè÷óâàòè.

Íàóêîâèé ïåðіîä ó äîñëіäæåííі ìèíóëîãî àêòèâíî ðîçâèíóâñÿ 
â ÕІÕ ñò. –  ñàìå òîäі ç’ÿâèëèñÿ îñåðåäêè ïðîôåñіéíèõ іñòîðèêіâ. Âîíè 

2.

3.
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ñïèðàëèñÿ íà íàóêîâі ìåòîäè àíàëіçó іñòîðè÷íèõ äæåðåë, çàêëàëè ïіä-
âàëèíè ãàëóçåé іñòîðії, çîêðåìà é òèõ, ïðî ÿêі âè äіçíàëèñÿ íà ïîïåðåä-
íіõ óðîêàõ, à ñàìå: àðõåîëîãії, äîïîìіæíèõ іñòîðè÷íèõ äèñöèïëіí 
òîùî. Íàêîïè÷óâàííÿ òà àíàëіç ôàêòіâ ïðî æèòòÿ â ìèíóëîìó âіäáó-
âàëèñÿ âіäòîäі çà äâîìà íàïðÿìàìè: íàöіîíàëüíîї іñòîðії, òîáòî іñòîðії 
îêðåìèõ íàðîäіâ і êðàїí, òà âñåñâіòíüîї іñòîðії. Ïîñòóï іñòîðії ïîâ’ÿçàíèé 
ç ðîçâèòêîì іíøèõ íàóê.

Íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ âè çãàäóâàëè іìåíà óêðàїíñüêèõ іñòîðèêіâ –  
Ìèêîëó Êîñòîìàðîâà, Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à, Ìèõàéëà Ãðóøåâ-
ñüêîãî, ÿêèì óêðàїíñüêà іñòîðè÷íà íàóêà çàâäÿ÷óє ñâîїì ñòàíîâëåí-
íÿì. Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé äîëó÷èâñÿ äî ðîçáóäîâè àêàäåìі÷íîї 
íàóêè: ïðàöþþ÷è â Íàóêîâîìó òîâàðèñòâі іìåíі Øåâ÷åíêà ó Ëüâîâі, 
âіí çãóðòóâàâ íàâêîëî ñåáå ñóçіð’ÿ òàëàíîâèòèõ іñòîðèêіâ. Їõíі ïðàöі 

ó ð ó ó ð ó

ñëóãóâàëè îðієíòèðîì äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîëіíü äîñëіäíèêіâ. Àêàäå-
ìіÿ íàóê ÿê âèùà íàóêîâà óñòàíîâà áóëà ñòâîðåíà â Êèєâі ó 1918 ð. 
Òèõ ðîêіâ ñÿãàє іñòîðіÿ íàóêîâî- äîñëіäíîãî іíñòèòóòó, ùî îïіêóâàâñÿ 
ðîçâèòêîì іñòîðії. Ñüîãîäíі öå Іíñòèòóò іñòîðії Óêðàїíè Íàöіîíàëüíîї 
àêàäåìії íàóê.

Що з тексту довідалися про розвиток історичної науки?  У чому вбачали 
цінність історії в донауковий період?  Як ви розумієте крилатий вислів Цице-
рона «Історія –  наставниця життя»? Чи втратив він значення сьогодні?  Чому 
правителі держав часто опікувалися створенням історичних оповідей, а ча-
сом і самі бралися за цю справу?  Яка установа в Україні є провідною 
в історичних дослідженнях сьогодні?

Складіть та запишіть план розповіді про розвиток історичної науки, форму-
люючи назви пунктів як питальні речення.

 

 

 

 

 

                  

Прочитайте початок літописної розповіді про княгиню Ольгу
(Текст 1) та статтю про неї з довідкового історичного видання (Текст 2). Які деталі 
в Тексті 2 свідчать, що розповідь літописця слугувала джерелом для історичної 
статті? Яка інформація в Тексті 2 є результатом роботи вчених- істориків? Як ви 
думаєте, у чому ця робота полягала? Який з текстів є первинним історичним дже-
релом, а який –  вторинним?

(Т 1)
4.
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Òåêñò 1
Îëüãà æ ïåðåáóâàëà â Êèєâі ç ñèíîì ñâîїì, ìàëèì Ñâÿòîñëàâîì, 

і êîðìèëåöü éîãî [òóò] áóâ Àñìóä, і âîєâîäà [òóò] áóâ Ñâåíåëüä, òîé 
ñàìèé îòåöü Ìñòèøèí.

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

Ãîðîä æå Êèїâ áóâ [òóò], äå є íèíі äâіð Ãîðäÿòèí і Íèêèôîðіâ, і äâіð 
êíÿæèé áóâ ó ãîðîäі, äå є íèíі äâіð Âîðîòèñëàâіâ і ×þäèíіâ, à ïåðåâі-
ñèùå áóëî ïîçà ãîðîäîì; ïîçà ãîðîäîì áóâ і äâіð òåðåìíèé äðóãèé, äå 
є äâіð äîìåñòèêіâ –  çà ñâÿòîþ Áîãîðîäèöåþ íàä ãîðîþ, –  ñàìå òóò áóâ 
òåðåì êàì’ÿíèé.

І ðîçïîâіëè Îëüçі, ùî äåðåâëÿíè ïðèéøëè, і ïîçâàëà [їõ] Îëüãà äî 
ñåáå, і ìîâèëà їì: «Äîáðі ãîñòі ïðèéøëè». І ñêàçàëè äðåâëÿíè: «Ïðè-
éøëè, êíÿãèíå». І ìîâèëà їì Îëüãà: «Ãîâîðіòü-íî, çàðàäè ÷îãî âè ïðè-
éøëè ñþäè?» І ñêàçàëè äåðåâëÿíè: «Ïîñëàëà íàñ Äåðåâëÿíñüêà çåìëÿ, 
êàæó÷è òàê: “Ìóæà òâîé îãî ìè âáèëè, áî áóâ ìóæ òâіé, ÿê òîé âîâê,
ùî îáêðàäàâ і ãðàáóâàâ. 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».

Òåêñò 2
Êíÿãèíÿ Îëüãà ïî÷àëà âîëîäàðþâàòè

â Êèєâі 945 ðîêó. Âåëèêîêíÿçіâñüêó âëà-
äó âîíà ïåðåáðàëà çà ñêëàäíèõ îáñòàâèí. 
Àäæå êíÿçü Іãîð, її ÷îëîâіê, íàêëàâ ãîëî-
âîþ ïіä ÷àñ áóíòó, ùî ñïàëàõíóâ ÷åðåç íå-
âäîâîëåííÿ îäíîãî ç ïіäëåãëèõ Êèєâó 
ñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí ðîçìіðàìè äàíèíè. 
Îòîæ íàâåñòè ëàä ó äåðæàâі âèïàëî Îëüçі.

Âîíà áóëà ðîçñóäëèâîþ âîëîäàðêîþ.
Ðîçìіðêîâóþ÷è íàä îáñòàâèíàìè ñìåðòі 
Іãîðÿ, Îëüãà âèðіøèëà âñòàíîâèòè ÷іòêі 
ðîçìіðè äàíèíè äëÿ ïіäëåãëèõ çåìåëü.

Êíÿãèíÿ âіäìîâèëàñÿ âіä âîєí, óñі 
ñïðàâè ç äåðæàâàìè- ñóñіäàìè âèðіøóâàëà 
ìèðíèìè çàñîáàìè, ïіêëóâàëàñÿ ïðî ïî-
øèðåííÿ îñâіòè. Ñàìå òîìó ëіòîïèñåöü íà-
çâàâ її «íàéìóäðіøîþ ñåðåä óñіõ ëþäåé». 
Çãîäîì Îëüãó, îäíó ç ïåðøèõ õðèñòèÿíîê 
ó Ðóñі- Óêðàїíі, áóëî ïðîãîëîøåíî ñâÿòîþ. Пам’ятник княгині Ользі в Києві
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Деревляни–  одне зі східнослов’янських племен, які проживали на території 
між річками Случ і Дніпро, Прип’ять і Тетерев.
Данина–  найдавніша форма оподаткування населення, що передбачала від-
давання частини продуктів –  меду, воску, хутра тощо.

Уявіть себе літописцями. Користуючись давнішими текстами, ви складаєте 
свій літопис. У давньому тексті трапився пошкоджений аркуш. Останні слова, 
які вдалося прочитати, –  наймудріша серед усіх людей. Доповніть розповідь
про княгиню Ольгу.

 

 

 

 

 

 

Обміркуйте відмінності між історією як картиною життя в мину-
лому та історією як знанням про неї. Чи збігаються, по-вашому, ці дві історії? Завдяки 
кому картина минулого життя стає повнішою? Яку роль у створенні цієї картини віді-
грає наука історія? Запишіть на дошці всі варіанти відповіді на запитання. Виберіть 
кілька найбільш переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

 

 

 

 

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. Сформулюйте по 6 
запитань за темою уроку, поставте їх одне одному в парах, вислухайте від-
повіді та оцініть себе (кожне запитання та правильну відповідь оцінюйте 
в один бал).

Підготуйте коротке повідомлення про когось з відомих істориків минулого (обе-
ріть ім’я зі згаданих на уроці або інших, про кого чули чи читали).

і і
5.
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Урок 18. Видатні українські 
історики

1.
 Роздивіться

живо писний портрет, створений
у 1900 р. Як ви думаєте, про що свід-
чить той факт, що живописець узявся 
малювати портрет ученого? Яким по-
стає М. Грушевський на картині? Чи 
зміг художник передати рід діяльності 
портретованого і його переконання? 
За допомогою яких деталей? Чи по-
добається вам картина І. Труша?

Підпишіть ілюстрацію, указавши  назву,
ім’я художника та рік створення.

 
 
 

 Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання до нього.
Íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ âè íàòðàïëÿëè íà іìåíà óêðàїíñüêèõ ó÷åíèõ-

іñòîðèêіâ, ÿêі äîñëіäæóâàëè ðіçíі ïåðіîäè íàøîї іñòîðії. Çãàäàéòå, êîëè
âіäáóëîñÿ ñòàíîâëåííÿ іñòîðії ÿê íàóêè â Óêðàїíі.

Íàéàâòîðèòåòíіøèì ñåðåä äîñëіäíèêіâ óêðàїíñüêîãî ìèíóëîãî ñïðà-
âåäëèâî ââàæàþòü Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî. Éîìó íàëåæèòü áëèçüêî 2000 

ó ð ó ðó

ïðàöü ç іñòîðії Óêðàїíè, ñåðåä ÿêèõ і 10-òîìíà «Іñòîðіÿ Óêðàїíè- Ðóñè».

2.

 Чому історики були 
і є впливовими громад-
ськими діячами і полі-
тиками?

 Яку роль відіграли 
М. Грушевський, В. Анто-
нович у розвитку україн-
ської історичної науки?
 Чому в основі історич-
них досліджень мають 
лежати історичні фак-
ти?
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Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé
(1866–1934) áóâ ëþäèíîþ ðіç-
íîáі÷íèõ òàëàíòіâ. ßê íàóêî-
âåöü âіí âèÿâèâ ñåáå â іñòîðії, 
ëіòåðàòóðîçíàâñòâі, äîñëіäæó-
âàâ óñíó íàðîäíó òâîð÷іñòü.
À ùå ïèñàâ îïîâіäàííÿ, ï’єñè, 
âіðøі. Òîæ ó÷èòåëüñüêà ñіì’ÿ,
ó ÿêіé íàðîäèâñÿ Ìèõàéëî, ïðè-
ùåïèëà éîìó æàãó äî çíàíü òà
ñìàê äî ñëîâà. Òà îñíîâíå, ÷îãî
íàâ÷èëè ìàéáóòíüîãî â÷åíîãî
éîãî áàòüêè, –  ëþáîâі äî ðіäíîї 
çåìëі. Âëàñíå, òîìó, çðîñòàþ÷è
äàëåêî âіä Óêðàїíè (ñïåðøó
â Ñòàâðîïîëі, à ïîòіì ó Âëàäèêàâêàçі (Ðîñіÿ)), âіí öіêàâèâñÿ âñіì óêðà-
їíñüêèì. Çãîäîì Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé çãàäóâàâ, ùî ïіä âïëèâîì ðîç-
ïîâіäåé áàòüêà ðàíî óñâіäîìèâ ñåáå óêðàїíöåì. Ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ â Òèô-
ëіñüêіé ãіìíàçії (òåïåð Òáіëіñі, Ãðóçіÿ) âіí çàõîïèâñÿ ìèíóëèì Óêðàїíè.
Áàæàííÿ ãëèáøå îñÿãíóòè іñòîðіþ ðіäíîãî íàðîäó ïðèâåëî Ãðóøåâ-
ñüêîãî äî Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó. Âіäòîäі ñâîþ äîëþ âіí ïîâ’ÿçàâ
ç іñòîðієþ Óêðàїíè ôàõîâî, ñòàâøè â÷åíèì- іñòîðèêîì.

Êîëè 1917 ð. ó ñòîëèöі Ðîñіéñüêîї іìïåðії 
Ïåòðîãðàäі (íèíі Ñàíêò- Ïåòåðáóðã) áóëî ïîâà-
ëåíî âëàäó öàðÿ, óêðàїíñüêі ïàðòії òà ãðîìàä-
ñüêі îðãàíіçàöії ñòâîðèëè Óêðàїíñüêó Öåí-
òðàëüíó Ðàäó. Î÷îëèâ її Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé.
Öåíòðàëüíà Ðàäà îáðàëà óêðàїíñüêèé óðÿä –  
Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàðіàò. Ó ëèñòîïàäі òîãî
 ñàìîãî ðîêó áóëî ïðîãîëîøåíî Óêðàїíñüêó
 Íàðîäíó Ðåñïóáëіêó (ÓÍÐ). Ïîäії òèõ áóðåì-
íèõ ðîêіâ іñòîðèêè íàçèâàþòü Óêðàїíñüêîþ
ðåâîëþöієþ –  і Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé áóâ її 
àêòèâíèì ó÷àñíèêîì.

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

Заповніть таблицю відомостями про Михайла Грушевського.

Роки життя

Найважливіша історична праця

Партія – група людей, 
яких об’єднує спільна 
мета в боротьбі за вла-
ду, обстоюванні влас-
них інтересів.
Революція – різкі зміни
в житті суспільства, які 
здебільшого супрово-
джуються утверджен-
ням нової влади, ухва-
ленням законів тощо.

 Михайло Грушевський у колі рідних.
Поряд з ним дружина, брат і сестра. Сидять
племінники, дочка Катерина та матір. 1906 р.
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Участь у суспільно- політичних подіях

Цікавий факт

Про які риси вдачі видатного історика свідчать уміщені в ма-
теріалах уроку ілюстрації? Доберіть по троє слів –  іменників, прикметників, дієслів, 
якими можна схарактеризувати М. Грушевського.

Прочитайте спогади сучасників про Михайла Грушевського, 
роздивіться фотодокумент на с. 11 та проаналізуйте джерела за планом.

«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 íà-
öіîíàëüíîãî âîæäÿ, ÿê Ãðóøåâñüêèé, íіõòî íàâіòü і ðіâíÿòèñÿ íå ìіã іç 
íèì àâòîðèòåòîì é òієþ ïîâàãîþ, ÿêîþ îòî÷óâàëî éîãî âñå óêðàїíñüêå 
ãðîìàäÿíñòâî» (Äìèòðî Äîðîøåíêî).((

«19 áåðåçíÿ 1917 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà îðãàíіçóâàëà öþ ìàíіôåñòà-
öіþ 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 íà-
ðîäíå âі÷å, íà ÿêîìó âèñòóïàëè ç ïðîìîâàìè âèçíà÷íі óêðàїíñüêі ãðî-
ìàäñüêі äіÿ÷і. Âіä іìåíі Öåíòðàëüíîї Ðàäè ïðîìîâëÿâ Ì. Ãðóøåâ-
ñüêèé. Ñòàðèé, ç âåëèêîþ ñðіáíîþ áîðîäîþ, –  æèâèé ñèìâîë íåçëàìíîї 
âîëі óêðàїíñüêîãî íàðîäó äî íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ, ïðîôåñîð 
Ì. Ãðóøåâñüêèé âèñòóïàâ ó ïåðøèõ ðÿäàõ ìàíіôåñòàíòіâ» (Ïàâëî 
Õðèñòþê).

«Ïàì’ÿòàþ öþ çàëó, ïåðåïîâíåíó ìîëîäîþ, ÷óæîþ ìåíі і íàñòðîÿ-
ìè, і ãîâіðêîþ þðáîþ. Ïàì’ÿòàþ ñèâó ãîëîâó ïðîôåñîðà Ì. Ãðóøåâ-
ñüêîãî, ÿêèé ñèäіâ ó öåíòðі çà ñòîëîì ïðåçèäії. Ïàì’ÿòàþ éîãî ìàãі÷íó 
âëàäó íàä óñієþ öієþ íåçãðàáíîþ àóäèòîðієþ. Äîñèòü áóëî éîìó ïіäíå-
ñòè ðóêó ç êâіòêîþ áіëîї ãâîçäèêè, ùî ïðèêðàøàëà ñòіë, і çàëà âìîâ-
êàëà…» (Ñó÷àñíèê ïîäіé ïðî Ì. Ãðóøåâñüêîãî).

Проаналізуйте джерела за планом:
1. Роздивіться ілюстрацію на с. 11. Знайдіть на ній М. Грушевського. Про що
свідчить його місце на фотографії?
2. Чим, на вашу думку, можна пояснити великий авторитет М. Грушевського?
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 громадянства
до подій 1917 р.?

3.

і ф
4.
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Скориставшись словничком, доберіть до прикметників іменники так, щоб 
утворені словосполучення були доречними в розповіді про Михайла 
Грушевського.

Òàëàíîâèòà ___________, âäóìëèâèé ___________, åðóäîâàíèé

___________,  àâòîðèòåòíèé__________,  іíòåëіãåíòíà___________.

Дослідник, історик, учений, людина, громадський діяч, особистість.

Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання до нього.
Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ (1834–1908) çàæèâ ñëàâè 

íàéáіëüøîãî çíàâöÿ ïèñåìíèõ іñòîðè÷íèõ äæåðåë.
Öå é íå äèâíî. Àäæå âіí îñîáèñòî çіáðàâ і ïіäãîòó-
âàâ äî äðóêó 9 òîìіâ äîêóìåíòіâ ç іñòîðії Óêðàїíè. 
Óêðàїíñüêà іñòîðіÿ çàâäÿ÷óє éîìó ùå é öіëèì
ñóçіð’ÿì òàëàíîâèòèõ ó÷åíèõ. Âèêëàäàþ÷è ïðîòÿ-
ãîì 30 ðîêіâ ó Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі, Àíòîíîâè÷ 
çàëó÷àâ íàéçäіáíіøèõ ñòóäåíòіâ äî âèâ÷åííÿ ìèíó-
ëîãî Óêðàїíè. Âіí ñêåðîâóâàâ äîñëіäæåííÿ ñâîїõ
ó÷íіâ òàê, ùîá æîäåí іç ïåðіîäіâ óêðàїíñüêîї іñòîðії
íå çàëèøàâñÿ ïîçà óâàãîþ. Òîæ áóëî íàãðîìàäæåíî
âåëè÷åçíèé äîêóìåíòàëüíèé ìàòåðіàë, äîñòàòíіé
äëÿ ñòâîðåííÿ öіëіñíîї çàãàëüíîї іñòîðії Óêðàїíè. Çàâäàííÿ öå âèêîíàâ
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé –  òåæ ó÷åíü Àíòîíîâè÷à.

Â. Àíòîíîâè÷ áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ñóñïіëüíî- ïîëіòè÷íîìó æèòòі. 
Ñàìå âіí áóâ іíіöіàòîðîì ñòâîðåííÿ â 60-òі ðîêè ÕÕ ñò., ëіäåðîì òà 
іäåéíèì íàòõíåííèêîì Êèїâñüêîї ãðîìàäè –  îðãàíіçàöії óêðàїíñüêîї іí-
òåëіãåíöії, ÿêà îïіêóâàëàñÿ ïîøèðåííÿì îñâіòè ñåðåä óêðàїíöіâ, ïðî-

5.
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ïàãóâàëà іäåї ñàìîáóòíîñòі óêðàїíñüêîї êóëüòóðè. Ãðîìàäіâöі îðãàíіçî-
âóâàëè íåäіëüíі øêîëè é áіáëіîòåêè äëÿ ñåëÿí òà íåîñâі÷åíîї ìîëîäі, 
ïèñàëè é âèäàâàëè ïіäðó÷íèêè òà іíøі êíèæêè íàâ÷àëüíîãî çìіñòó, 
çáèðàëè é äîñëіäæóâàëè óñíó íàðîäíó òâîð÷іñòü, âіäøóêîâóâàëè äîêó-
ìåíòàëüíі ìàòåðіàëè ç óêðàїíñüêîї іñòîðії òîùî.

Âàñèëü Äîìàíèöüêèé –  ó÷åíü Â. Àíòîíîâè÷à –  çãàäóâàâ: «…Áóâàþ÷è 
â õàòі “ïðîôåñîðà”, ìè, ñàìі âñі óêðàїíöі ç ðîäó, âïåðøå òóò äîâіäàëè-
ñÿ é ïîáà÷èëè, ùî є íà ñâіòі êíèæêè, íàïèñàíі íàøîþ ðіäíîþ ìîâîþ, 
ùî є óêðàїíñüêі êíèæêè ÿêðàç äëÿ íàñ öіêàâі, і ïàì’ÿòàþ, âèïðîñèâ-
øè ó “ïðîôåñîðà” ÷åðåç éîãî ñèíà ãàëèöüêèé “Äçâіíîê” àáî “Ëèñà Ìè-
êèòó”, ìè îäèí â îäíîãî їõ âèðèâàëè, ùîá ñîáі ïðî÷èòàòè. Çãîäîì çà 
äèòÿ÷èìè êíèæêàìè ïіøëè é ïîâàæíіøі ÿê, íàïðèêëàä, “÷èòàíêè”, 
ïîïóëÿðíà óêðàїíñüêà іñòîðіÿ ç ìàëþíêàìè.

Êîëè æ ïî÷àëè ìè çàâîäèòè âëàñíó ãðîìàäñüêó áіáëіîòåêó, òî äî-
áðèé ïðîôåñîð íàäàðóâàâ íàì äóæå öіííі êíèæêè. Íåçàáàðîì ó íàñ 
áóëà òàêà ïåðåâàæíî іñòîðè÷íà áіáëіîòåêà, ùî é öіíè їé íå ñêëàñòè.

…Ïðèãàäóþ ñîáі, ñêіëüêè ðàç çà ìîєї ïàì’ÿòі âîäèâ âіí íàñ â àðõåî-
ëîãі÷íèé òà íóìіçìàòè÷íèé ìóçåї â óíіâåðñèòåòі òà äîêëàäíî, ãîäèíè 
2–3, âîäÿ÷è âіä âіòðèíè äî âіòðèíè, ÷èòàâ íàì óêðàїíñüêîþ ìîâîþ
áëèñêó÷і, çìіñòîâíі, à ðàçîì ç òèì òàê, ùî é ìàëà äèòèíà óñå çðîçóìіє, 
ëåêöії ç óêðàїíñüêîї àðõåîëîãії, ÿêіé âіí áóâ áàòüêîì. Áóâàëî, çáåðåòü-
ñÿ êîëî äåñÿòêà ëþäåé, і Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ íіêîëè íå âіäìîâèòüñÿ 
ïîâåñòè é óñå ðîçêàçàòè».

Які факти свідчать, що Володимир Антонович брав активну участь в україн-
ському рухові?  Що в розповіді переконує, що до Володимира Антоновича
тогочасна молодь ставилася з надзвичайною шаною?  Як Володимир Анто-
нович сприяв поширенню історичних знань серед українського населення?

Прочитайте уривок з документа. Порівняйте текст джерела 
з відповідним абзацом тексту в попередньому завданні. Зробіть висновок про те, як 
історики використовують джерела для написання наукових історичних досліджень.

Ç äîïîâіäíîї öàðñüêîї ïîëіöії (1861 ð.): «…Ó Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі 
âèíèêëî òîâàðèñòâî óêðàїíöіâ ïіä íàçâîþ “Óêðàїíñüêà ãðîìàäà”. Öå ìî-
ëîäі é ïðèñòðàñíі âіëüíîäóìöі, ÿêі äîêëàäàþòü çóñèëü äëÿ âòіëåííÿ íèìè 
äóìêè ïðî ñâîáîäó Óêðàїíè і ïðàãíóòü çáëèçèòèñÿ ç 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».

Обміркуйте, чому дослідження історії спонукають до активної 
участі в громадсько- політичних подіях. Запишіть на дошці всі варіанти відповіді на 
запитання. Виберіть кілька найбільш переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

і і б
6.

і
7.



13

                

                

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

 Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.
 Перейшовши за кодом або посиланням https://cutt.ly/bTvHsez, прочи-
тайте оповідання та дайте відповіді на запитання до нього.
1. Розповідь про яку історичну подію покладено в основу оповідання? 2. Знайдіть 
у матеріалах уроку уривки з історичних джерел, суголосні з оповіданням. 3. Хто 
з героїв оповідання є історичною постаттю, а хто –  вигаданим персонажем? 4. Чому 
100-тисячну маніфестацію в Києві Михайло Грушевський уважав найважливішою по-
дією буремних днів 1917 року?

Урок 19. Музеї та архіви
1.

 Роздивіться ілю-
страції та прочитайте коментарі до
них. Пригадайте, що називають му-
зеями. Про які музеї довідалися на
уроках історії? Як пов’язані музеї та
розвиток історичної науки?

Експонати Британського музею: 1) Розетський камінь; 2) давньогрецька ваза
із зображенням сцени збирання врожаю олив; 3) давньоримська монета

із зображенням імператора  Нерона та його матері

1 2 3

 Яку роль відіграють 
музеї та архіви в істо-
ричних дослідженнях?
 Якою є участь нау-
ковців у збереженні 
культурної спадщини?

 Навіщо створюють 
музеї та архіви? Яка від-
мінність між цими уста-
новами?
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Áðèòàíñüêèé ìóçåé –  îäèí ç íàéáіëüøèõ і íàéáàãàòøèõ ìóçåéíèõ 
çàêëàäіâ ó ñâіòі. Ïî÷àâ äіÿòè 1759 ð. Ó íüîìó çіáðàíî òâîðè ìèñòåöòâà 
òà êóëüòóðíå íàäáàííÿ ðіçíèõ íàðîäіâ ñâіòó çà 4–5 òèñÿ÷îëіòü.

1

2

3

Фрагмент експозиції «Запорізьке
 козацтво» (1), козацький човет (2) та шаблі
XVII–XVIII ст. (3) з колекції Дніпропетров-
ського національного історичного музею
ім. Д. І. Яворницького

Зі слів складіть речення, за потреби змінюючи їх.

Ìóçåї, ïàì’ÿòêè ñòàðîâèíè, óñòàíîâè, çáåðіãàþòüñÿ, äå     
                

Ñëîâî, Ìóçà, æèòëî, ç, ïåðåêëàä, ãðåöüêîї, ìîâà, «ìóçåé», ó, îçíà-
÷àòè.                
               

Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання до нього.
Äî ôîðìóâàííÿ ìóçåéíèõ êîëåêöіé ÷àñòî äîëó÷àëèñÿ íå òіëüêè ëþ-

áèòåëі ñòàðîâèíè, êîëåêöіîíåðè, ìåöåíàòè, à é â÷åíі- іñòîðèêè. Ñëàâè 

2.
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âèäàòíîãî êîçàêîçíàâöÿ çàæèâ óêðàїíñüêèé 
іñòîðèê Äìèòðî ßâîðíèöüêèé (1855–1940). 
Çàëþáëåíèé ó êîçàöüêó іñòîðіþ ùå çі ñòó-
äåíòñüêèõ ëіò, âіí íàïîëåãëèâî, óïðîäîâæ 
æèòòÿ äîñëіäæóâàâ її, íå îìèíàþ÷è íі âåëè÷-
íîãî, íі áóäåííîãî. Äìèòðîâі ßâîðíèöüêîìó 
çàâäÿ÷óєìî òèì, ùî çíàєìî ïðî êîçàöüêèé 
ïîáóò і çâè÷àї êîçàêіâ íå ëèøå â çàãàëüíèõ 
ðèñàõ, à â óñüîìó ðîçìàїòòі äåòàëåé. Íà áåç-
ëі÷ ïèòàíü ïðî òå, ùî ëþáèëè êîçàêè, ÿêèõ 
ïіñåíü ñïіâàëè, ó ÿêèé îäÿã âáèðàëèñÿ, çíà-
éäåìî âіäïîâіäü íà ñòîðіíêàõ êíèæîê ßâîð-
íèöüêîãî. Íàéґðóíòîâíіøîþ ç íèõ є òðèòîì-
íà «Іñòîðіÿ çàïîðіçüêèõ êîçàêіâ». À ùå ìàєìî çìîãó ïîáà÷èòè 
÷èìàëî  ðå÷åé êîçàöüêîãî âæèòêó, çіáðàíèõ ó÷åíèì ïіä ÷àñ éîãî ùîðі÷-
íèõ àðõåîëîãі÷íèõ åêñïåäèöіé. Äìèòðî Іâàíîâè÷ äîëó÷èâñÿ äî ðîçáóäî-
âè Êàòåðèíîñëàâñüêîãî іñòîðèêî- êðàєçíàâ÷îãî ìóçåþ (íèíі öå Äíіïðîïå-
òðîâñüêèé íàöіîíàëüíèé іñòîðè÷íèé ìóçåé іì. Ä. І. ßâîðíèöü êîãî â ìіñ-
òі Äíіïðі). Óïðîäîâæ 1902–1932 ðð. ó÷åíèé áóâ éîãî äèðåêòîðîì. 
Ó 1927–1932 ðð. ßâîðíèöüêèé êåðóâàâ àðõåîëîãі÷íîþ åêñïåäèöієþ, ÿêà 
ïðàöþâàëà íà òåðèòîðіÿõ, äå áóäóâàëè ïåðøó ãіäðîåëåêòðîñòàíöіþ íà 
Äíіïðі. Íåâäîâçі êîçàöüêі çåìëі ìàëè îïèíèòèñÿ ïіä âîäîþ, à ðàçîì 
ç íèìè і ïðåäìåòè, ÿêі ñâіä÷èëè ïðî æèòòÿ êîçàêіâ. Çàâäÿêè çóñèëëÿì 
àðõåîëîãіâ 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 ïîäіáíèõ çàêëàäàõ, âèâ÷àþòü äîêó-
ìåíòè, ïðîâîäÿòü êîíôåðåíöії òà ñåìіíàðè, ïóáëіêóþòü íàóêîâі ñòàòòі,
ïðîâîäÿòü îñâіòíі çàõîäè.

Козак –вільна озброєна людина. Перші згадки про українських козаків датують 
кінцем ХV ст. Тікаючи від визиску, козаки оселялися за Дніпровими порогами, 
тому їх називали запорізькими або запорожцями.

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?

Доповніть твердження.

Ãëèáîêèì çíàâöåì êîçàöüêèõ çâè÷àїâ і òðàäèöіé, ÿêèé ñâîþ íàóêî-
âó äіÿëüíіñòü ïðèñâÿòèâ äîñëіäæåííþ іñòîðії óêðàїíñüêîãî êîçàöòâà,
áóâ                .

Дмитро Яворницький у
робочому кабінеті. 1930-ті роки
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Áàãàòî ïàì’ÿòîê êîçàöüêîї іñòîðії çáåðіãàєòüñÿ â     
                   .

Роздивіться ілюстрації та прочитайте текст. Покажіть на 
карті країни, у музеях яких зберігаються пам’ятки козацької історії, про які йдеться. 
Поділіться припущеннями, як ці речі могли опинитися в чужих краях.

Ó áàãàòüîõ ìóçåÿõ ðіçíèõ êðàїí Єâðîïè çáåðіãàþòüñÿ áåçöіííі ïàì’ÿòêè 
êîçàöüêîї іñòîðії –  ãåòüìàíñüêі êëåéíîäè òà îñîáèñòі ðå÷і Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî. Òàê, áóëàâà óêðàїíñüêîãî ãåòüìàíà çáåðіãàєòüñÿ ó Âàðøàâі, 
ïðàïîð –  ó øâåäñüêіé ñòîëèöі, ìіñòі Ñòîêãîëüìі. Ó ïîëüñüêèõ ìóçåÿõ є é 
òàêі åêñïîíàòè, ÿê øàáëÿ, íàãàé, êóõîëü. Â îäíîìó ç ðîñіéñüêèõ ìóçåїâ 
çáåðіãàєòüñÿ âîäîñâÿòíà ÷àøà Õìåëüíèöüêîãî, à â Íàöіîíàëüíîìó ìóçåї 
іñòîðії Óêðàїíè –  øàïêà, ÿêà, íà äóìêó äîñëіäíèêіâ, ìîãëà íàëåæàòè ãåòü-
ìàíó. Íàéáіëüøó öіííіñòü ç òèõ ïàì’ÿòîê ìàє ãåòüìàíñüêèé ïðàïîð. Éîãî 

ð ð ó ó

çíàéøîâ ó êіíöі 90-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. â êîëåêöії òðîôåїâ Ñòîêãîëüìñüêîãî 
Âіéñüêîâîãî ìóçåþ óêðàїíñüêèé іñòîðèê Þðіé Ñàâ÷óê. Äî Øâåöії ïðàïîð 
Õìåëüíèöüêîãî ïîòðàïèâ іç Ïîëüùі, à â íіé, çà ïðèïóùåííÿì äîñëіäíè-
êіâ, ìіã îïèíèòèñÿ ïіñëÿ Áåðåñòåöüêîї áèòâè.

 Булава  Прапор Кухоль

Шапка  Водосвятна чаша  Нагай

і ї
3.
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 Шабля

Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання до нього.
Îêðàñîþ Êèєâà є Íàöіîíàëüíèé ìóçåé ìèñ-

òåöòâ іìåíі Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåíêіâ. Іìåíà
ëþäåé, ÿêèì çàâäÿ÷óєìî ñòâîðåííÿì öієї áåçöіí-
íîї ìèñòåöüêîї ñêàðáíèöі, äîëó÷åíî äî íàçâè çà-
êëàäó. Áîãäàí Õàíåíêî çà ôàõîì áóâ þðèñòîì,
òà ùå çàìîëîäó ïåðåéíÿâñÿ êîëåêöіîíóâàííÿì
òâîðіâ ìèñòåöòâà. Òîæ, âèéøîâøè ó âіäñòàâêó,
öіëêîì ïîðèíóâ ó òó ñïðàâó. Éîãî іíòåðåñ ïîäі-

ð ó ó

ëÿëà і äðóæèíà Âàðâàðà Ìèêîëàїâíà – äî÷êà âі-
äîìîãî óêðàїíñüêîãî ïðîìèñëîâöÿ- ìåöåíàòà Ìè-
êîëè Òåðåùåíêà. Ìàíäðóþ÷è êðàїíàìè Çàõіäíîї
Єâðîïè, ïîäðóææÿ êóïóâàëî êàðòèíè, âèðîáè çі
ñêëà, êîøòîâíі òêàíèíè.

Ñïðàâæíþ ïåðëèíó äëÿ ñâîєї êîëåêöії – «Ïîð-
òðåò іíôàíòè Ìàðãàðèòè» іñïàíñüêîãî õóäîæíè-
êà Äієãî Âåëàñêåñà –  Áîãäàí Õàíåíêî ïðèäáàâ 
1912 ð. â Áåðëіíі. À ùå â çіáðàííі Õàíåíêіâ áóëè
òâîðè âèäàòíèõ ìèòöіâ Іòàëії, Ôðàíöії, Íіìå÷÷è-
íè, Íіäåðëàíäіâ, Âåëèêîї Áðèòàíії, Êèòàþ, Іíäії, ßïîíії, Єãèïòó. Óñі 
öі ñêàðáè çà çàïîâіòîì Õàíåíêè ïîäàðóâàëè Êèєâó.

Меценат – заможний покровитель наук та мистецтв, благодійник.

Про який музейний заклад України довідалися?  Чи справедливим уважа-
єте твердження, що Богдан і Варвара Ханенки вписали свої імена в історію 
золотими літерами? Як можна залишити слід в історії?

Обміркуйте, яке значення має збереження історичної спад-
щини для успішного розвитку України. Яку роль у цьому відіграють музеї? Запишіть 
на дошці всі варіанти відповіді на запитання. Виберіть кілька найбільш переконли-
вих, на вашу думку, та занотуйте.

                   

                  

4.

 Портрет інфанти
Маргарити. Художник
Дієго Веласкес. XVII ст.

і
5.
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Прочитайте текст та дайте відповіді на три «чому?» до нього.
Âè âæå çíàєòå, ùî ñïðàâó çáèðàííÿ, çáåðåæåííÿ òà âïîðÿäêóâàííÿ 

ïèñåìíèõ ïàì’ÿòîê ïîêëàäåíî íà ñïåöіàëüíі óñòàíîâè, ÿêі íàçèâàþòü 
àðõіâàìè. Âèòîêè àðõіâíîї ñïðàâè â Óêðàїíі ñÿãàþòü ÷àñіâ Ðóñè- 
Óêðàїíè. ßê ïðèïóñêàþòü äîñëіäíèêè, ïåðøèé àðõіâ çáåðіãàâñÿ ó ñêðèï-
òîðії Ñîôіéñüêîãî ñîáîðó. Ùîïðàâäà, äîêóìåíòè ç íüîãî íå âöіëіëè, 
à âіäîìîñòі ïðî äåÿêі ç íèõ äіéøëè äî íàøîãî ÷àñó çі ñâіä÷åíü ëіòîïèñó. 
Îñåðåäêàìè íàãðîìàäæåííÿ äîêóìåíòіâ, êðіì öåðêîâ òà ìîíàñòèðіâ, 
áóëè êíÿçіâñüêі êàíöåëÿðії òà êàíöåëÿðії ìіñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
çãîäîì – ãåòüìàíñüêі òà ïîëêîâі êàíöåëÿðії. Äîáðå âïîðÿäêîâàíèì 
ó XVIII ñò. áóâ àðõіâ Çàïîðіçüêîї Ñі÷і, äå âïðîäîâæ ðîêó, çà ïіäðàõóí-
êàìè äîñëіäíèêіâ, íàãðîìàäæóâàëîñÿ áіëüøå 10 òèñ. äîêóìåíòіâ.

Ñüîãîäíі â Óêðàїíі ðîçáóäîâàíî ìåðåæó äåðæàâíèõ àðõіâіâ, ùî íà-
ðàõîâóє 2432 óñòàíîâè. Ó íèõ çáåðіãàþòüñÿ äîêóìåíòè ïðî íàéðіçíî-
ìàíіòíіøі ñôåðè æèòòÿ: àðõіâè ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà ïåâíèõ òèïàõ äî-
êóìåíòіâ. Ó íàø ÷àñ äîêóìåíòîîáіã ïåðåâîäÿòü â åëåêòðîííó ôîðìó, 
òîæ çìіíþþòüñÿ é ñïîñîáè çáåðåæåííÿ äîêóìåíòіâ.

Îäíієþ ç íàéáіëüøèõ àðõіâíèõ óñòàíîâ Óêðàїíè є Öåíòðàëüíèé äåð-
æàâíèé àðõіâ âèùèõ îðãàíіâ âëàäè òà óïðàâëіííÿ. Ñòâîðåíèé âіí 1920 ð. 
і âïðîäîâæ іñòîðії êіëüêà ðàçіâ çìіíþâàâ íàçâó. Â àðõіâі ñüîãîäíі çáåðі-
ãàєòüñÿ áіëüøå 2 ìëí ñïðàâ, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ïðèáëèçíî ç 220 ìëí àð-
êóøіâ äîêóìåíòіâ. ßêùî óìîâíî їõ ðîçêëàñòè àðêóø çà àðêóøåì, òî 
îòðèìàєìî ëіíіþ, ùî ïåðåâèùóє äîâæèíó åêâàòîðà Çåìëі. Áàãàòî ôîí-
äіâ öüîãî àðõіâó âіäêðèëè ïіñëÿ çäîáóòòÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæíîñòі.

Скрипторій – майстерня рукописної книги при церквах та монастирях.
Канцелярія – відділ у сучасних установах, який працює з документами. У ко-
зацькій державі Генеральна військова канцелярія – уряд.

Чому від давніх часів документи намагалися впорядковувати та зберігати? 
Чому в сучасних державах існує мережа архівів?  Чому архівні матеріали
є надзвичайно цінними для істориків?

Чи цікаво вам було працювати на уроці? Оберіть одну з характеристик уроку
та, скориставшись уявним мікрофоном, поясніть, що дає вам підстави так 
його оцінювати: змістовний, пізнавальний, корисний, повчальний, захопли-
вий, живий.

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Сформулюйте 6 за-
питань за темою уроку, поставте їх одне одному в парах, вислухайте відповіді 
та оцініть себе (кожне запитання та правильну відповідь оцінюйте в один бал).

Перейшовши за кодом або посиланням https://cutt.ly/WRRotUz, від-
відайте віртуальну екскурсію Музеєм Ханенків. Письмово поді-
літься враженнями, що найбільше сподобалося.

6.
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Ìîї âðàæåííÿ ïðî âіðòóàëüíó åêñêóðñіþ Ìóçåєì Õàíåíêіâ
                   
                  
                  
                  
                  

Урок 20. Історична пам’ять
1.  Роздивіться ілю-

страції. Які з них бережуть пам’ять ії Я і б
про події з особистого життя окремих 
людей, а які – зі спільного минулого 
багатьох? Навіщо роблять «фото на 
згадку» або дарують сувеніри? Поді-
літься припущеннями, що називають 
колективною пам’яттю. Які події, на 
вашу думку, стають надбанням пам’яті 
багатьох людей? Чи можна пам’ятати 
про події, які відбулися набагато ра-
ніше, ніж нам випало жити?

1

3 4

2

Оберіть одну з фотографій, що стосується пам’яті про історичні події. Позна-
чте на лінії часу рік її створення, а також рік події, вшанування якої засвідчує 
фотодокумент.

►
1. Святкування

дня народження.
2020 р.

2. Сходження на Говерлу. 
2019 р.

3. Святкування 200-річчя 
Тараса Шевченка.

Київ, 2014 р.

4. Учасники з'їзду
українських письменників
з нагоди 100-річчя виходу

в світ «Енеїди»
Івана Котляревського.

Львів, 1898 р.

Що живить
історичну пам’ять?
 Як берегти
історичну пам’ять?

Що називають істо-
ричною пам’яттю?
 Чому без історичної 
пам’яті немає історії?
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н. е.
2021 р.

Ознайомтеся з тлумаченням слова «пам’ять» у словничку. 
Поміркуйте, у якому значенні це слово вживають у словосполученні «історична 
пам’ять». Поділіться припущеннями, як пов’язані історична пам’ять та наука історія. 
Яка роль музеїв та архівів для збереження історичної пам’яті?

Пам’ять. 1. Здатність запам’ятовувати, зберігати і відтворювати у свідомості 
минулі враження. 2. Враження, що зберігаються у свідомості і можуть бути 
відтворені. 3. Згадка про кого-, що-небудь. 4. Здатність розумно мислити, мір-
кувати; свідомість.

Скориставшись схемою та реченням з пропусками, сформулюйте визначення 
поняття «історична пам’ять».

Історична пам’ять

підстава для усвідомлення себе 
частинкою народу

спадок від
попередніх
поколінь

знання та уявлення
про спільне історичне 

минуле
заповіт нащадкам

Іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü – îòðèìàíі ó ñïàäîê         
çíàííÿ òà óÿâëåííÿ ïðî               , 
íà ïіäñòàâі ÿêèõ          íàðîäó і ÿêі  
                      
                     .

Прочитайте подані нижче тексти та проаналізуйте їх у ма-
лих групах за планом: 1. Який твір процитовано? Він належить до фольклору чи 
є літературним твором? Хто його автор? 2. Пам’ять про яку історичну епоху (яких 
історичних діячів чи які події) береже цитований твір? 3. Якою постає зображена 
у творі історична епоха?

2.

3.
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На підставі повідомлень груп, поміркуйте, які свідчення минулого залишають слід 
в історичній пам’яті народу. Що живить історичну пам’ять? Яку роль у збереженні 
історичної пам’яті відіграє фольклор та літературні твори на історичні теми? Які 
літературні твори на історичну тематику читали?

Òåêñò 1
Від Богдана до Івана не було гетьмана (Українське прислів’я).

Òåêñò 2
Зажурилась Україна,
Бо нічим прожити:
Витоптала орда кіньми
Маленькії діти,
Котрі молодії – у полон забрато;
Як заняли, то й погнали
До пана, до хана.

Годі тобі, пане-брате,
Ґринджоли малювати,

р

Бери шаблю гостру, довгу
Та йди воювати!

(Українська народна пісня)

Òåêñò 3
Було колись – в Україні
Ревіли гармати;
Було колись – запорожці
Вміли панувати.
Панували, добували
І славу, і волю;
Минулося – осталися
Могили на полі.
Високії ті могили,
Де лягло спочити
Козацькеє біле тіло,
В китайку повите.

Високії ті могили
Чорніють, як гори,
Та про волю нишком в полі
З вітрами говорять.
Свідок слави дідівщини
З вітром розмовляє,
А внук косу несе в росу,
За ними співає.

(Уривок з поеми Т. Шевченка
«Іван Підкова», 1839 р.)

Заповнивши пропуски, складіть коротке повідомлення про літературний твір 
на історичну тему.

Õî÷ó ïîäіëèòèñÿ âðàæåííÿìè ïðî            . 
Àâòîð öüîãî òâîðó               .
Ó òâîðі éäåòüñÿ ïðî ïîäії ç іñòîðії            . 
Äîáó, ÿêіé ïðèñâÿ÷åíî òâіð, îïèñàíî ÿê        . 
Ç ãåðîїâ òâîðó ìåíі çàïàì’ÿòàâñÿ (çàïàì’ÿòàëàñÿ)     

                       . 
Öåé ãåðîé (öÿ ãåðîїíÿ) є              .

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання: чому Тарас Шев-
ченко є історичною постаттю, чиє ім’я стало символом українського відродження. 
Який його внесок у збереження історичної пам’яті українців?

4.
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Ó ÕІÕ ñò. íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі äåðæàâè Óêðàїíè íå áóëî. Óêðàїí-
ñüêі çåìëі áóëî ïåðåäіëåíî ìіæ äâîìà іìïåðіÿìè – Ðîñіéñüêîþ òà Àâ-
ñòðіéñüêîþ. Ïðàâîáåðåææÿ, Ëіâîáåðåææÿ, Ñëîáîæàíùèíà é Ïіâäåííà 
Óêðàїíà ïåðåáóâàëè ïіä öàðñüêîþ âëàäîþ, à Ãàëè÷èíà, Áóêîâèíà é 
Çàêàðïàòòÿ – ïіä öіñàðñüêîþ. І õî÷ ó æèòòі öèõ äåðæàâ áóëî ÷èìàëî 
âіäìіííîñòåé, ïðîòå ñòàâëåííÿ їõíіõ âîëîäàðіâ äî ìåøêàíöіâ ïіäêîðå-
íèõ çåìåëü áóëî ìàéæå îäíàêîâèì: їõ íå ââàæàëè çà îêðåìі íàðîäè,
âіäìîâëÿëè â ïðàâі íà âëàñíó іñòîðіþ òà êóëüòóðó, îáìåæóâàëè âæè-
âàííÿ ðіäíîї ìîâè. Ñàìå â òàêèé ÷àñ âèïàëî æèòè óêðàїíñüêîìó ïîåòó 
Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó.

1840 ð. âèéøëà äðóêîì çáіðêà éîãî âіðøіâ ïіä íàçâîþ «Êîáçàð».
«Ñÿ ìàëåíüêà êíèæå÷êà âіäðàçó âіäêðèëà íîâèé ñâіò ïîåçії, âèáóõëà, 
ìîâ äæåðåëî ÷èñòîї, õîëîäíîї âîäè, çàÿñíіëà íåâіäîìîþ äîñі â óêðàїí-
ñüêîìó ïèñüìåíñòâі ÿñíіñòþ, ïðîñòîòîþ і ïîåòè÷íîþ ãðàöієþ âèñëî-
âó», –  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 ïî-
åòà â 1847 ð. êíèæêó çàáîðîíèëè, àëå çáіðêà ïîøèðþâàëàñÿ â ðóêîïèñ-
íèõ ñïèñêàõ. Âіðøі ç «Êîáçàðÿ» âèâ÷àëè íàïàì’ÿòü, âîíè ñòàâàëè íà-
ðîäíèìè ïіñíÿìè. Ñåêðåò öієї ïîïóëÿðíîñòі íå òіëüêè â ìèñòåöüêіé 
äîâåðøåíîñòі âіðøіâ, à é ó òîìó, ùî âîíè áóëè çðîçóìіëі é áëèçüêі óêðà-
їíöÿì, àäæå íіêîëè ðàíіøå ç òàêîþ ñèëîþ òà ïåðåêîíàííÿì íå ëóíàâ 
çàêëèê äî âëàñíîãî íàðîäó ñêèíóòè ÷óæîçåìíå ÿðìî òà çäîáóòè âîëþ.

1 2

 1. Тарас Шевченко. Автопортрет. 1840 р. 2. Єдина ілюстрація в першому виданні
«Кобзаря» із зображенням кобзаря з хлопчиком-поводирем на першій сторінці,

виконана другом поета – худож ником Василем Штернбергом

Випишіть з наведеного вище уривку з поеми Тараса Шевченка «Іван Підкова» 
слова, які стосуються історичної пам’яті.
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Які слова доводять, що поет захоплювався козацькою минувшиною?
                      

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/fYw70In або 
кодом, прочитайте оповідання та дайте відповіді на запитання до нього.

Обміркуйте, чи може урватися історична пам’ять? Чи можна 
цьому запобігти? Запишіть на дошці варіанти відповіді на запитання. Виберіть кілька 
найбільш переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

                      

                      

                      

Перейшовши за кодом або посиланням
https://cutt.ly/lRTqlXO, ознайомтеся з офіційним вебсайтом Українського
інституту національної пам’яті. Підготуйте коротке повідомлення про ді-
яльність цієї установи.

Прочитайте текст, роздивіться ілюстрації та виконайте завдання.
Íàéáіëüøèì ëèõîì 30-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. ñòàâ Ãîëîäîìîð (âіä ñëîâîñïî-

ëó÷åííÿ ìîðèòè ãîëîäîì) –  òàê íàçèâàþòü ñïëàíîâàíèé âëàäîþ ãîëîä. 
Íàéòÿæ÷èìè áóëè çèìà–âåñíà 1932–1933 ðîêіâ, êîëè íà ðîäþ÷èõ 
óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ âіä ãîëîäó ìàñîâî ïîìèðàëè ëþäè. Çàãàëîì âòðà-
òè óêðàїíñüêîãî íàðîäó âіä íàâìèñíîãî ãîëîäó ñòàíîâèëè êіëüêà ìіëü-
éîíіâ îñіá.

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

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

Ìóçåé ñêëàäàєòüñÿ çі Ñâі÷і ïàì’ÿòі, ñêóëüïòóðè äіâ÷èíêè ç êîëî-
ñêàìè â ðóêàõ «Ãіðêà ïàì’ÿòü äèòèíñòâà» íà ïëîùі «Æîðíà äîëі», 
àëåї «×îðíі äîøêè» і Çàëó ïàì’ÿòі, äå ïðåäñòàâëåíі 19 òîìіâ Íàöіî-
íàëüíîї Êíèãè ïàì’ÿòі æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðîêіâ, ùî ìіñòÿòü
ñïèñêè æåðòâ ãåíîöèäó – öèì ñëîâîì íàçèâàþòü âèíèùåííÿ îêðåìèõ 

5.

бі ? З
6.

htt // tt l /lRT lXO
7.

8.
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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 ÿêî-
ãî ðîçòàøîâàíі êàì’ÿíі æîð-
íà – æîðíà іñòîðії, ÿêі ìàþòü 
ïîäâіéíó ñèìâîëіêó. Ç îäíîãî 
áîêó, âîíè ñèìâîëіçóþòü 24 ãî-
äèíè â äîáі, à ç äðóãîãî òå, ùî 
çà îäíó äîáó â ëèõîëіòòÿ Ãîëî-
äîìîðó âìèðàëî 24 òèñ. óêðàїíñüêèõ ñåëÿí.

Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі ïëîùі ïàì’ÿòі ðîçòàøîâàíà ñêóëüïòóðíà 
êîìïîçèöіÿ «Ãіðêà ïàì’ÿòü äèòèíñòâà», ÿêà íàãàäóє ïðî òðàãі÷íó 
äîëþ íàéâðàçëèâіøîї êàòåãîðії æåðòâ Ãîëîäîìîðó – äіòåé. Ï’ÿòü ïøå-
íè÷íèõ êîëîñêіâ ó ðóêàõ äіâ÷èíêè ñèìâîëіçóþòü ñóìíîçâіñíèé «Çà-

êîí ïðî ï’ÿòü êîëîñêіâ», çà 
ÿêèì äî îáâèíóâà÷åíèõ ó ðîç-
êðàäàííі êîëãîñïíîãî ìàéíà 
ñåëÿí çàñòîñîâóâàëè 10-ðі÷íå 
óâ’ÿçíåííÿ, à äî òèõ, êîãî íà-
çèâàëè «êóðêóëÿìè» – ðîç-
ñòðіë ç êîíôіñêàöієþ ìàéíà. 
Êðàäіæêîþ äåðæàâíîãî ìàé-
íà ââàæàëè íàâіòü äåêіëüêà 
êîëîñêіâ, çіðâàíèõ äèòèíîþ, 
äåêіëüêà çàìåðçëèõ êàðòî-
ïëèí, çíàéäåíèõ íà êîëãîñï-
íîìó ïîëі.

Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ìåìî-
ðіàëó – Ñâі÷à ïàì’ÿòі – є ñèìâîëîì íåçíèùåííîñòі óêðàїíñüêîї ïàì’ÿòі 
ïðî ïåðåæèòó òðàãåäіþ. Çàââèøêè ñâі÷à 30 ìåòðіâ і îðíàìåíòîâàíà 
áіëüøèìè òà ìåíøèìè ñêëÿíèìè õðåñòàìè, ùî ñèìâîëіçóþòü äóøі ïî-
ìåðëèõ âіä ãîëîäó.

Іç Çàëó ïàì’ÿòі âіäâіäóâà÷і âèõîäÿòü íà ñõîäè äî îñíîâíîãî Ìóçåþ 
ìåìîðіàëó òà äî ñèìâîëі÷íèõ «÷îðíèõ äîùîê» – ãðàíіòíèõ ïëèò, íà 
ÿêèõ âèêàðáóâàíі íàçâè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, ùî íàéáіëüøå ïîñòðàæäà-
ëè âіä Ãîëîäîìîðó.

Äåðæàâíå âøàíóâàííÿ ïàì’ÿòі æåðòâ Ãîëîäîìîðó âіäáóâàєòüñÿ
â ÷åòâåðòó ñóáîòó ëèñòîïàäà. Ó öåé äåíü î 16-é ãîäèíі îãîëîøóþòü çà-
ãàëüíîíàöіîíàëüíó õâèëèíó ìîâ÷àííÿ. Ïіñëÿ öüîãî ïî âñіé Óêðàїíі

 Скульптурна композиція
«Гірка пам'ять дитинства»

 Національний музей
«Меморіал жертв Голодомору»



25

âіäáóâàєòüñÿ àêöіÿ «Çàïàëè ñâі÷êó», êîëè âñі îõî÷і íåñóòü ñâі÷êè äî 
ïàì’ÿòíèêіâ æåðòâàì àáî çàïàëþþòü ñâі÷êó ó ñâîєìó âіêíі.

Меморіал (від лат. memoria –  «пам’ять») – місце пам’яті, споруда чи захід на
пошану пам’яті про кого-небудь або щось.

Сформулюйте кілька настанов про те, як зберегти історичну пам’ять для 
нащадків.

                      

                      

Що вразило вас у матеріалах уроку? Оберіть одне із запитань та, скорис-
тавшись 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 означають ви-
слови коротка пам’ять, викинути з пам’яті, на дні пам’яті, пам’ять серця,
перебирати в пам’яті, врізатися у пам’ять, зберігати у пам’яті? Які з них
можна вживати стосовно історичної пам’яті?

Об’єднайтеся в малі групи та 
виготовте лепбук «Історична пам’ять 
нашого рідного міста / села». Розподі-
літь між собою теми, за якими готува-
тимете інформацію:

1. Місця пам’яті в нашому рідному 
місті / селі.

2. Історична пам’ять у назвах.
3. Наше рідне місто / село в істо-

ричних подіях.
4. Наше рідне місто / село у творах 

мистецтва.
Оберіть, що саме ви готуватимете 

в проєкті: добиратимете зображення, 
складатимете історичну довідку, від шу-
ковуватимете інформацію про цікаві 
факти, події та людей і укладатимете 
на її основі короткі повідомлення довід-
кового характеру.

Скористайтеся запропонованою 
структурою лепбуку або запропонуйте 
свою. Обговоріть свої ідеї з усіма учас-
никами групи.
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Урок 21. Міфи в історії.
Усна історія

1.
 Роздивіться ілю-

страцію. Які відомості про минулі часи 
надихнули авторів до створення зо-
браженого пам’ятника? Як ці відомості 
збереглися до сьогодні? Яка роль мі-
фів та легенд у збереженні історичної 
пам’яті?

Пам’ятник засновникам Києва – Кию, Щеку,
Хориву та їхній сестрі Либеді

Заповніть пропуски.
Ìіôè, ÿê і іíøі ôîëüêëîðíі òâîðè, íàëåæàòü äî     

        äæåðåë іñòîðії. Âîíè є öіííèìè äëÿ іñòîðè-
êіâ, áî                    
                .

Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання до нього.
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî çà äàâíіõ ÷àñіâ ïàì’ÿòü ïðî ìèíóâøèíó çáåðіãàëà-

ñÿ â óñíîïîåòè÷íèõ òâîðàõ – ìіôàõ, ëåãåíäàõ, ïåðåêàçàõ, êàçêàõ, ïіñ-
íÿõ. Іñòîðè÷íі ôàêòè ó ôîëüêëîðíèõ òâîðàõ îáðîñòàëè âèãàäàíèìè ïî-

2.

 Що називають 
усною історією?
 У чому цінність 
усної історії для дослі-
дження минулого?

 До якого різновиду
історичних джерел нале-
жать міфи?
 У чому небезпека 
псевдонаукових міфів?
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äðîáèöÿìè. Òîæ çàâäàííÿ іñòîðèêіâ – ç’ÿñóâàòè ðåàëüíèé ïåðåáіã ïîäіé, 
ùî íå çàâæäè ëåãêî, áî òàêі òâîðè âèíèêàëè çà ÷àñіâ, âіä ÿêèõ íå ëèøè-
ëîñÿ ïèñåìíèõ ñâіä÷åíü. Âè, áåçïåðå÷íî, çíàєòå óêðàїíñüêó íàðîäíó êàç-
êó ïðî Êîòèãîðîøêà. Ïàì’ÿòàєòå, ÿê Êîòèãîðîøêî çäîëàâ çìіÿ òà âðÿòó-
âàâ ñâîþ ñåñòðó і áðàòіâ çі çìієâîãî ïîëîíó. Çãàäêè ïðî ëèõîãî çìіÿ є 
і â іíøèõ óêðàїíñüêèõ êàçêàõ. À ùå äîñі æèâå íàçâà Çìієâі âàëè, ÿêîþ 
íàçèâàþòü êðóòі ïàãîðáè, ÿêі é çàðàç ìîæíà áà÷èòè íà Êèїâùèíі. Іñòî-
ðèêè 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 çàâîé îâíèêіâ. Òàê îá-
ðàçè äàâíіõ ìіôіâ і ëåãåíä çíàéøëè ïіäòâåðäæåííÿ â іñòîðії.

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

Псевдонаука – те, що видається за науку, але не є такою насправді.

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 пере-
шкоджають поширенню псевдонаукових міфів?

На підставі тексту заповніть пропуски.
Âіä ôîëüêëîðíèõ ìіôіâ, ÿêі â õóäîæíіõ îáðàçàõ ïîÿñíþþòü îáñòà-

âèíè æèòòÿ çà äàâíèíè, òðåáà âіäðіçíÿòè ïñåâäîíàóêîâі òåîðії, ÿêè-
ìè             . Ó öüîìó çíà÷åííі ñëî-
âî «ìіô» îçíà÷àє                .

Прочитайте текст. Про який історичний міф довідалися? 
Коли він виник? Як ви думаєте, чи існують «правильні» і «неправильні» міфи? Чому 
історики вважають справою честі спростовувати міфи?

Ó ïóáëіêàöіÿõ â іíòåðíåòі ìîæíà íàòðàïèòè íà ïîâіäîìëåííÿ, ùî 
Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé áóâ ïåðøèì ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè. Öå ïîâіäî-
ìëåííÿ íå äîâåäåíå іñòîðè÷íèìè ôàêòàìè.

Àðõіâíі äîêóìåíòè íå ïіäòâåðäæóþòü іñíóâàííÿ ïîñàäè ïðåçèäåíòà
Óêðàїíè äëÿ ÷àñіâ, êîëè òðèâàëà ãðîìàäñüêî- ïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü Ìè-
õàéëà Ãðóøåâñüêîãî. Íå çãàäàíî ïðî íåї і â Êîíñòèòóöії Óêðàїíñüêîї 
Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè (ÓÍÐ). Íåâіäîìî æîäíîãî àêòà, ÿêèé áè Ãðóøåâ-

К і ? Я
3.
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ñüêèé ïіäïèñàâ ÿê ïðåçèäåíò. Îôіöіéíî Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé âіä áå-
ðåçíÿ 1917-ãî äî 29 êâіòíÿ 1918 ð. îáіéìàâ ïîñàäó ãîëîâè Öåíòðàëüíîї
Ðàäè ÓÍÐ.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè, óõâàëåíà 29 êâіòíÿ
1918 ð., ïðîãîëîñèëà Óêðàїíó ñóâåðåííîþ ïàðëàìåíòñüêîþ äåðæàâîþ.
Її âåðõîâíèì îðãàíîì ñòàëè Âñåíàðîäíі çáîðè, à ãîëîâîþ îáðàíî Ìè-

ð ð ð ó ó ð ð ð

õàéëà Ãðóøåâñüêîãî.
Óïåðøå çãàäêè ïðî Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî ÿê ïðåçèäåíòà ç’ÿâèëèñÿ

â óêðàїíñüêіé äіàñïîðі òà íàáóëè ïîøèðåííÿ â òîãî÷àñíèõ ãàçåòíèõ 
ïóáëіêàöіÿõ.

Âіäîìî, ùî ñàì Ãðóøåâñüêèé ïîñëóãîâóâàâñÿ âіçèòіâêîþ, äå áóâ íà-
ïèñ ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ «President du Parlament D’Ukraine» (ïðåçè-
äåíò ïàðëàìåíòó Óêðàїíè; íèíі öå âіäïîâіäàє ïîñàäі ãîëîâè Âåðõîâíîї
Ðàäè Óêðàїíè), à òàêîæ ïіçíіøå ïіäïèñóâàâñÿ «áóâøèé ïðåçèäåíò 
Óêðàїíñüêîї Öåíòðàëüíîї Ðàäè».

Поміркуйте, яку роль у створенні й поширенні псевдонауко-
вих міфів відіграють засоби масової інформації – публікації 

в газетах, журналах, інтернеті. Чому інформацію з інтернету треба перевіряти? По-
діліться припущеннями, що означає «перевірити інформацію».

Сформулюйте та запишіть кілька правил, як перевірити історичну інформацію.
                     

                     

                     

                     

                     

Чи доводилося вам чути вислів «переписати історію»? Припус-
тіть, що він означає. Поміркуйте, чому історики для відтворення правдивої картини 
минулого послуговуються не одним, а багатьма джерелами. Запишіть на дошці всі 
варіанти відповіді на запитання. Виберіть кілька найбільш переконливих, на вашу 
думку, та занотуйте.

                     

                     

                     

Прочитайте текст. Сформулюйте до нього три запитання, що по-
чинаються словом «чому», обговоріть запитання та відповіді на них у парах.

4.

і і
5.

6.
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Âè âæå çíàєòå, ùî çà äàâíіõ ÷àñіâ äîñëіäæåííÿ іñòîðії áóëî ñïðàâîþ 
ïîîäèíîêèõ åíòóçіàñòіâ àáî íàäіëåíèõ ïîâíîâàæåííÿìè ïðèäâîðíèõ 
êíèæíèêіâ. Çãîäîì öå ñòàëî çàíÿòòÿì ïðîôåñіéíèõ іñòîðèêіâ, ÿêі âіäíà-
õîäèëè òà àíàëіçóâàëè ðіçíîìàíіòíі іñòîðè÷íі äæåðåëà, âèáóäîâóþ÷è íà 
їõíіé îñíîâі ñâîї âåðñії ìèíóëîãî. Ãîëîñè æ ïåðåñі÷íîãî ëþäó çäåáіëüøî-
ãî 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 çàïèñ óñíèõ ðîçïîâіäåé (іíòåðâ’þ), ùî ôіê-ÿ
ñóþòüñÿ íà àóäіî- ÷è âіäåîïðèñòðîÿõ. Ïåðåâàãè óñíîї іñòîðії –  âåëè÷åçíà 
êіëüêіñòü ñâіä÷åíü ïðî ïîâñÿêäåííå æèòòÿ, çà ÿêèìè ìîæíà ïðîñòåæè-
òè ïåðåáіã òà íàñëіäêè іñòîðè÷íèõ ïîäіé. Ñó÷àñíі іñòîðèêè ââàæàþòü 
ñïîãàäè ëþäåé âàæëèâèìè äëÿ ðîçóìіííÿ åïîõè, ó ÿêіé âîíè æèëè і ÿêó 
òâîðèëè. Îñîáëèâî öіííîþ óñíà іñòîðіÿ є ùîäî âèñâіòëåííÿ ïîäіé, ÿêі 
íàìàãàëèñÿ ïðèõîâàòè, çàìîâ÷óâàëè, àáî êîëè îôіöіéíà âåðñіÿ âіäðіçíÿ-
єòüñÿ âіä ðåàëüíîñòі. Íàïðèêëàä, êîëè â Óêðàїíі 1986 ð. ñòàëàñÿ àâàðіÿ 
íà ×îðíîáèëüñüêіé àòîìíіé ñòàíöії, ìàñøòàáè ÿêîї êåðіâíèöòâî Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó, ó ñêëàäі ÿêîãî òîäі ïåðåáóâàëà Óêðàїíà, íàìàãàëîñÿ ïðè-
ìåíøèòè, öå ìàëî òðàãі÷íі íàñëіäêè. Âіäòâîðèòè äåòàëі êàòàñòðîôè, 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 ïðèõîâóâàëà. Ïðèâåðíóòè óâàãó äî òðà-
ãåäії 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 äîñëі-
äæåíі óêðàїíñüêèìè іñòîðèêàìè, à äåðæàâà Óêðàїíà äîìàãàєòüñÿ âіä 
ñâіòîâîї ñïіëüíîòè âèçíàííÿ Ãîëîäîìîðó ãåíîöèäîì.

Геноцид–  винищення окремих груп населення за расовими, національними, 
релігійними мотивами.

Доповніть твердження.
Óñíà іñòîðіÿ –  öå                 
                     

                     

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/
nRYkPyW або кодом, ознайомтеся з онлайновим ресурсом «Архів усної
історії». Яким подіям присвячено зібрані свідчення? У чому переваги «Ар-
хіву усної історії»?

RYkP W б
7.
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Прочитайте оповідання, побудоване на фрагментах свідчень оче-
видців із книжки «33-й: голод», і дайте відповіді на запитання до нього.

×ÅÐÂÎÍÀ ÌІÒËÀ
– Òàòó, à õòî îòі ÷óæі ëþäè, ùî íàїõàëè äî íàøîãî ñåëà? –  ëåäü ÷óò-

íî øåïîòіâ Âàñèëüêî, ñìèêàþ÷è áàòüêà çà ðóêó. –  Áàáóíÿ êàçàëè, ùî 
ïðèëåòіëè âîíè íà ÷åðâîíіé ìіòëі é âèìіòàòèìóòü íåþ íàø õëіá.

Áàòüêî ìîâ÷àâ. Íàâêîëî áóëî òèõî é ìîòîðîøíî. Õëîï÷èê, 
ïàì’ÿòàþ÷è áàòüêîâå çàñòåðåæåííÿ, íå íàâàæóâàâñÿ ñïèòàòè ùå ðàç.
І ñîáі çàìîâê. Òàê, îáìèíàþ÷è ñòåæêè, ÷åðåç ÷àãàðі é âèáàëêè äіñòà-
ëèñÿ âîíè ñòàðîãî ëіñó. Ïðîòå é òóò òðåáà áóëî ïèëüíóâàòè. Áî, ÿê 
і â ïîëі, ìîæíà íàòðàïèòè íà îçáðîєíîãî ñòîðîæà: áåðåæå âіä íàðîäó 
âñåíàðîäíó âëàñíіñòü. Âàñèëüêî áà÷èâ òàêèõ îõîðîíöіâ. Îäðàçó çà ñå-
ëîì, äå ðàíіøå áóâ і їõíіé íàäіë, ïî÷èíàâñÿ êîëãîñïíèé ëàí. ßêðàç 
áіëÿ їõíüîãî êîëèøíüîãî ïîëÿ âèñî÷іâ ãðóáåçíèé äóá. Òà òî ðàíіøå âіí
áóâ ïðîñòî äóáîì, ùî äàâàâ ïåðåïî÷èíîê âіä ñïåêè íàòîìëåíèì æíè-
âàðÿì. Òåïåð âіí ñòàâ ñòîðîæîâîþ âåæåþ. Ëèõі äÿäüêè, ùî íàїõàëè
áîçíà- çâіäêè, âëàøòóâàëè â çåëåíîìó âåðõîâіòòі çàñіäêó, ç ÿêîї ñïîñòå-
ðіãàëè çà ïîëåì: ÷è íå éäå ÷àñîì õòîñü çáèðàòè íåäîçáèðàíі êîëîñêè.
Êîëè æ ç’ÿâèòüñÿ ïîáëèçó ÷è ñòàðèé, ÷è ìàëèé –  ïî÷èíàþòü, ðåãî÷ó÷è, 
ñòðіëÿòè ç ðóøíèöü.

Ñâіòàëî. Äåðåâà, ñêèíóâøè îñòàííє ëèñòÿ, êіñòëÿâèìè ðóêàìè òîð-
êàëèñÿ õîëîäíîãî íåáà.

– Îöå âæå é çèìà, –  òèõî òà ÿêîñü ñóìíî ïðîãîâîðèâ áàòüêî. –  ßê æå 
âè áåç ìåíå ïåðåçèìóєòå?

– À âè íå їäüòå, òàòó, –  îçâàâñÿ Âàñèëüêî.
– Íå ìîæíà, ñèíó. Òè æ áà÷èø, ùî â ñåëі êîїòüñÿ. Âðîæàé çàáðàëè, 

òà ëþäè êàæóòü, ùî áóäå ùå ãіðøå: âèìіòàòèìóòü óñå, àáè âèêîíàòè
ïëàí.

– À ùî òî çà ïëàí?
– Áîã éîãî ñâÿòèé çíàє. Òіëüêè ÷óâ, ùî ãîâîðÿòü îòі àêòèâіñòè: 

«Êóðêóëü, äàâàé ïëàí äåðæàâі!».
– À ìè õіáà êóðêóëі?
– Çðîäó íå áóëè, à òåïåð ñòàëè. Äå òèì êóðêóëÿì íà íàøîìó áåççå-

ìåëëі âçÿòèñÿ. Àëå æ âèêèíóëè òâîãî äÿäüêà Ñòåïàíà, ìàìèíîãî áðà-
òà, ç õàòè. É ñêàçàëè –  êóðêóëü. À òîé êóðêóëü ìàє äåñÿòåðî äіòåé і ñàì 

ó ð

àæ ÷îðíèé îä êàòîðæíîї ðîáîòè. Åò! –  áàòüêî ç ñåðöåì âäàðèâ ïàëèöåþ 
îá çåìëþ. –  ×è є äåñü ïðàâäà íà ñâіòі?

– Òàòó, à â øêîëі êàæóòü, ùî â êîëãîñïі íå áóäå êóðêóëіâ і íå áóäå 
áіäíèõ.

– À õòî æ áóäå? Ñòàðöі? Öіëèé ðіê ïðàöþâàëè ëþäè íà òîé êîëãîñï, 
çàðîáëÿëè òðóäîäíі, ùî íà íèõ îáіöÿëè äàâàòè çåðíî. Äå æ òîé õëіá? 
І ç ÷èì çèìóâàòè íåêóðêóëÿì і íåáіäíèì êîëãîñïíèêàì? Ùå é ñíіã íå 

8.
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âèïàâ, à êîëãîñïíèöÿ òіòêà Îäàðêà áіãàє ïîçè÷àòè â ñóñіäіâ áîðîøíî, 
áî íåìà ÷èì äіòåé ãîäóâàòè. Åõ, êîëãîñï… Íó îò і ïðèéøëè.

Áàòüêî îçèðíóâñÿ. Ïіäіéøîâ äî äóïëÿñòîãî íàïіâçãîðіëîãî äåðåâà.
– Îñü âîíà – ëіñîâà êîìîðà. Äèâèñü, áåðåæè її, Âàñèëüêó. Ó íіé –  íàø 

ïîðÿòóíîê. Íåáàãàòî òóò õàð÷іâ: ìіøå÷îê ïøîíà é ïіâìіøêà ãðå÷êè. Òà 
ÿê áóäå ñóòóæíî – çíàäîáèòüñÿ é öå. Áіëüøîãî ÿ íå ìіã âèãàäàòè, ùîá 
ïîäáàòè ïðî âàñ. Õіáà æ äóìàëîñÿ, ùî öèìè ìîçîëÿñòèìè ðóêàìè, –  
áàòüêî ãіðêî âñìіõíóâñÿ, – äîâåäåòüñÿ õîâàòè çàðîáëåíå. Çàëèøàєøñÿ, 
ñèíó, çà ñòàðøîãî. Äîïîìàãàé ìàìі é ïіêëóéñÿ ïðî ñåñòðè÷îê.

Âàñèëüêî ïðèãîðíóâñÿ äî áàòüêà. Ïî ùîêàõ â îáîõ òåêëè ñëüîçè. ×è 
ïîáà÷àòüñÿ ùå?

Ðàïòîì äåñü õðóñíóëà ãіëêà. Çà ìèòü –  çíîâó øóðõіò. À äàëі –  çàãàâ-
êàâ ñîáàêà, ïî÷óëèñÿ ãîëîñè: «Øóêàé-íî òèõ êóðêóëüñüêèõ çëîäіїâ».
Ðåãіò. Ïîñòðіë. Çàëåìåíòóâàâ ïåñ. Іùå é іùå ïîñòðіëè. І íà ãàëÿâèíі, 
çàõîäÿ÷èñü ãàâêîòîì, îïèíèâñÿ ãîëîâíèé êîëãîñïíèé ñòîðîæ, ÷îðíèé, 
ìîâ òіëüêè-íî ç ïåêëà, âîâêîäàâ Ïîëêàí.

Âàñèëüêîâі çäàëîñÿ, ùî ïåñ îò-îò âõîïèòü éîãî çà ãîðëî é ðîçіðâå íà 
øìàòî÷êè. Íå ïàì’ÿòàþ÷è ñåáå çі ñòðàõó, âіí ãîëîñíî ñêðèêíóâ. Êîëè 
îòÿìèâñÿ, áàòüêî òðèìàâ éîãî íà ðóêàõ, ìіöíî ïðèòèñíóâøè äî ñåáå. 
Ïðîñòî ïåðåä íèìè ñòîÿâ ñіëüñüêèé àêòèâіñò Ôåäüêî. À ç íèì äâà øè-
ðîêîïëå÷і çàéäè ç ðóøíèöÿìè. Âñі òðîє ðåãîòàëè.

– Ùî öå òè, Ïåòðå, òàê ðàíî ðîáèø ó ëіñі? – õèòðî âñìіõàþ÷èñü, 
ïîöіêàâèâñÿ Ôåäüêî é ïіäіéøîâ äî äóïëÿñòîãî äåðåâà.

Ó ðóêàõ àêòèâіñò òðèìàâ äîâãó ìåòàëåâó ïàëèöþ ç çàãîñòðåíèì êіí-
öåì – ùóï. Ïîäåéêóâàëè, ùî ïîçè÷èâ òîãî ùóïà Ôåäüêîâі ñàì äіäüêî, 
áî íå áóëî â ñåëі òàêîї ñõîâàíêè, ÿêîї íå âèêðèëî á éîãî ëèõîçâіñíå 
çíàðÿääÿ. Øòðèêàâ íèì Ôåäüêî íàîñëіï ïіä ñòðіõó, ó êîïèöі òîðіø-
íüîї ñîëîìè, ó êóïè ãíîþ – і ñêðіçü çíàõîäèâ ïðèõîâàíèé ñåëÿíàìè 
õàð÷. Òåïåð öåé ùóï ïîðïàâ çàòðóøåíå ëèñòÿì äóïëî.

– Є! – ïåðåìîæíî ãóêàâ àêòèâіñò äî ñâîїõ ïîìі÷íèêіâ, ùî âæå âçÿëè 
ïіä âàðòó áàòüêà іç ñèíîì. – Íå âòàїø âіä áіëüøîâèöüêîãî îêà!

Îïіâäíі çààðåøòîâàíèõ ïіä ïðèöіëîì ãâèíòіâêè ïðèâåëè äî ñåëà. 
Ó äâîðі ñіëüðàäè õëîï÷èê âîñòàííє ïîöіëóâàâ áàòüêà.

Íàñòóïíîãî äíÿ âіí ïðèáіãàâ òóäè іç ñåñòðè÷êàìè, ùîá і âîíè ïî-
ïðîùàëèñÿ ç òàòóñåì, ÿêîãî îòі çàéäè íàçâàëè âîðîãîì íàðîäó. Àëå 
Ôåäüêî- àêòèâіñò ïðîãíàâ äіòåé, ïðèãðîçèâøè ñïóñòèòè Ïîëêàíà.

…Ñèïàâñÿ ïåðøèé ñíіã. Áóâ ãðóäåíü 1932 ð. Ïî ñåëàõ ìåëà ÷åðâîíà
ìіòëà, çà ÿêîþ íàäõîäèëè ãîëîä і ñìåðòü. (Îêñàíà Äàíèëåâñüêà)

Які деталі, описані в оповіданні, свідчать про умисний характер голоду 
1930-х років в Україні?  Як ви думаєте, чому інформацію про масштаби
Голодомору в Україні за радянських часів приховували?  Як, спираючись
на текст, можна пояснити назву оповідання?
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Укладіть за матеріалами уроку два списки слів (по 5 у кожному): 1) поняття,
про які знав / знала; 2) поняття, про які дізнався / дізналася. Скориставшись
уявним мікрофоном, доповніть твердження Раніше я не знав / не знала, що…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Перейшовши за кодом або посиланням https://cutt.ly/7TvHzI4, про-
читайте статтю. Про який міф довідалися з неї? Хто і з якою ме-

тою створює міфи в наш час? Чи позитивним явищем варто вважати
сучасну міфотворчість? Чому так уважаєте?

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

1.  Роздивіться фо-
тографії та прочитайте коментарі до
них. Коли було створено книгу, сто-
рінки якої зображено на фото? Пам’ять
про яку епоху вона береже? Чому істо-
ричні джерела називають пам’ятками?
На честь кого споруджено пам’ятник,
який бачите на ілюстрації? Що знаєте
про цих діячів? Як пов’язані поняття
«пам’ятник» і «пам’ять»?

1. Аркуш Остромирового Євангелія. 1056–1057 рр.
2. Пам’ятник Кирилу та Мефодію в Мукачевому

1 2

 Які бувають 
пам’ятники?
 Чому пам’ятки та 
пам’ятники є надбан-
ням культури?

 Яке значення для дослі-
дження минулого мають 
пам’ятки і пам’ятники?
 Як представлені 
в пам’ятках і пам’ятниках 
різні періоди української
історії?
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Доберіть до поданих слів по кілька прикметників.

Ïàì’ÿòü (ÿêà?)                  .

Ïàì’ÿòêà (ÿêà?)                .

Ïàì’ÿòíèê (ÿêèé?)                .

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?

1. Пам’ятник князеві Володимиру Великому в Києві. Архітектор О. Тон. Споруджено в 1853 р.
2. Пам’ятник Богданові Хмельницькому в Києві. Архітектор М. Микешин. Споруджено в 1888 р.
3. Пам’ятник Лесі Українці в Телаві (Грузія). Архітектор В. Скульський. Споруджено в 2008 р.

1 2 3

Оберіть один з пам’ятників та складіть про нього коротку розповідь за планом: 
1. Кого увічнює пам’ятник? 2. Де він розташований і коли його споруджено? 
3. Хто є автором пам’ятника? 4. Як виглядає пам’ятник?

                     

                     

                     

Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання до нього.
Îäíієþ ç íàéâіäîìіøèõ ïàì’ÿòîê êíÿæèõ ÷àñіâ є Ñîôіéñüêèé ñîáîð

ó Êèєâі. Ñîáîð ñâÿòîї Ñîôії çáóäîâàíî â ÷àñè, ÿêі âèçíà÷àþòü ÿê ïåðіîä 
ðîçêâіòó äåðæàâè іç öåíòðîì ó Êèєâі. Âîëîäàðþâàâ òîäі ñèí Âîëîäèìè-
ðà Âåëèêîãî êíÿçü ßðîñëàâ. Âіí çàëèøèâñÿ â ïàì’ÿòі íàùàäêіâ ìèðî-
ëþáíèì, ðîçâàæëèâèì і òèõèì êíÿçåì, ÿêèé äî êíèæîê âèÿâëÿâ çà-

2.

3.
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âçÿòòÿ, ÷àñòî ÷èòàþ÷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 ãîðîä –  âåëè-
êèé Êèїâ, à â ãîðîäà ñüîãî âîðîòà є Çîëîòі. Çàëîæèâ âіí òàêîæ öåðêâó 
ñâÿòîї Ñîôії, ïðåìóäðîñòі Áîæîї».

Ñîôіéñüêèé ñîáîð áóâ íàéâåëè÷íіøîþ ñïîðóäîþ Êèєâà ÷àñіâ ßðîñëà-
âà Ìóäðîãî. Ñïîðóäæåíó ç êàìåíþ öåðêâó óâіí÷óâàëè 13 áàíü, îòî÷óâà-
ëè ç òðüîõ áîêіâ äâà ðÿäè âіäêðèòèõ ãàëåðåé. Іç çàõîäó äî ñîáîðó áóëî 
ïðèáóäîâàíî äâі áàøòè ç øèðîêèìè ãâèíòîâèìè ñõîäàìè íà äðóãèé ïî-
âåðõ õðàìó. Ñîáîð áóâ îäíієþ ç íàéáіëüøèõ áóäіâåëü ñâîãî ÷àñó. Çàãàëü-
íà øèðèíà õðàìó –  54,6 ì, äîâæèíà –  41,7 ì, çàââèøêè âіí ñÿãàâ 28,6 ì. 
Òàêèõ âåëèêèõ öåðêîâ, ÿê Ñîôіÿ Êèїâñüêà, íå áóäóâàëè òîäі íàâіòü ó Âі-
çàíòії. Ãðàíäіîçíі ðîçìіðè ïîÿñíþþòüñÿ òèì, ùî Ñîôіéñüêèé ñîáîð áó-
äóâàëè ÿê ãîëîâíèé õðàì äåðæàâè. Ó íüîìó ìàëè âіäáóâàòèñÿ íå ëèøå 
áîãîñëóæіííÿ, à é íàéóðî÷èñòіøі äåðæàâíі öåðåìîíії: ñõîäæåííÿ íà âå-
ëèêîêíÿçіâñüêèé ïðåñòîë, ïîñâÿ÷åííÿ â ìèòðîïîëèòè, ïðîâåäåííÿ öåð-
êîâíèõ ñîáîðіâ, çóñòðі÷і ÷óæîçåìíèõ ïîñëіâ òîùî. Ñîáîð áóâ îñåðåäêîì 
ëіòîïèñàííÿ, òóò ñòâîðåíî ïåðøó áіáëіîòåêó.

1. Фрагмент стіни Софійського собору. Стіни Софії викладені з великих природних
каменів –  граніту й рожевого кварциту, брили яких чергувалися з рядами плиткоподібної

цегли – плінфи. 2. Внутрішній вигляд Софії
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Óïðîäîâæ ñâîєї іñòîðії ñîáîð ïåðåæèâ êіëüêà ïîãðàáóâàíü, ïîæåæі,
áàãàòîðі÷íі çàïóñòіííÿ, ðåìîíòè é ïåðåáóäîâè. Óíàñëіäîê ïåðåáóäîâ 
XVII–XVIII ñò. õðàì çìіíèâñÿ ççîâíі. Íàä äàâíіìè îäíîÿðóñíèìè ãàëå-
ðåÿìè íàäáóäóâàëè äðóãі ïîâåðõè, à ãàëåðåї ïåðåòâîðèëè íà çàêðèòі 
ïðèìіùåííÿ. Íàä ñîáîðîì çâåëè øіñòü íîâèõ áàíü, і їõ ñòàëî 
äåâ’ÿòíàäöÿòü. Áàíÿì íàäàëè ãðóøîïîäіáíîї ôîðìè. Ôàñàäè ïîòèíü-
êóâàëè é ïîáіëèëè, áàíі ïîçîëîòèëè. Âíóòðіøíє îïîðÿäæåííÿ ñîáîðó 
ëèøèëîñÿ ìàéæå áåç çìіí. Ñàìå òàêèì çáåðіãñÿ âіí äîíèíі.
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Ñîôіéñüêèé ñîáîð íàëåæèòü äî ñêëàäó Íàöіîíàëüíîãî çàïîâіäíèêà
«Ñîôіÿ Êèїâñüêà». Âіí є îäíèì ç íàéáіëüøèõ ìóçåéíèõ çàêëàäіâ 
 Óêðàїíè.

Про яку пам’ятку довідалися?  Коли й за чийого князювання її було спору-
джено?  Які елементи в будівлі найбільше вражають?  Як склалася доля 
споруди?

Роздивіться ілюстрації.

Софійський собор у Києві. Сучасний вигляд та реконструкція вигляду будівлі ХІ ст.

Знайдіть 5–7 відмінностей між сучасним виглядом собору та його реконструк-
цією. Чи істотно змінився за свою майже тисячолітню історію ззовні?  Якими
словами- прикметниками можете описати зображену споруду?  Як ви дума-
єте, яке враження справляв собор на наших предків?  Поміркуйте про те,
що повинні були знати й уміти давні будівничі, щоб спорудити Софію Київ-
ську. Де вони могли здобути цей досвід?

Прочитайте текст, позначте в ньому слова, про значення яких
довідалися.

Äëÿ óâі÷íåííÿ ïàì’ÿòі ïðî âèäàòíèõ ëþäåé òà âàæëèâі ïîäії ñïî-
ðóäæóþòü ïàì’ÿòíèêè –  ñêóëüïòóðíі ãðóïè, ñòàòóї, áþñòè, êîëîíè, 
îáåëіñêè òîùî. Âèçíà÷íі ïàì’ÿòíèêè íàëåæàòü äî êóëüòóðíîãî íàä-
áàííÿ ëþäñòâà, îñêіëüêè є ìèñòåöüêèìè òâîðàìè.

Çàñîáîì çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòі ïðî іñòîðè÷íі ïîäії ÷è âèäàòíèõ ïîñòà-
òåé є ìåìîðіàëüíі äîøêè. Ñëîâî «ìåìîðіàëüíèé» ïîõîäèòü âіä ëàòèí-
ñüêîãî ïàì’ÿòíèé. Òàê íàçèâàþòü ìåòàëåâі, ìàðìóðîâі, ãðàíіòíі ïëè-
òè ç íàïèñîì (іíêîëè іç çîáðàæåííÿì), ÿêі âñòàíîâëþþòü íà ñòіíàõ 

4.

5.
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áóäіâåëü, äå æèëà àáî ïðàöþâëà çíàìåíèòà îñîáà àáî â ÿêèõ ÷è áіëÿ 
ÿêèõ âіäáóâàëàñÿ âàæëèâà ïîäіÿ.

Скориставшись текстом, підпишіть, до яких різновидів належать зображені 
пам’ятники.

1 2 3 4

1.           2.      

3.           4.      

Чи доводилося вам чути, що інколи пам’ятники зазнають на-
руги і навіть руйнування? Поділіться припущеннями, чому таке трапляється. Чому 
пам’ятки та пам’ятники потребують захисту? У чому він, по-вашому, виявляється? 
Запишіть на дошці всі варіанти відповіді на запитання. Виберіть кілька найбільш 
переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

                

                

Прочитайте текст. Скориставшись пам’яткою, розкажіть про архі-
тектурну споруду, про яку довідалися.

Âèçíà÷íîþ ïàì’ÿòêîþ îáîðîííîї àðõіòåêòóðè Óêðàїíè є Êàì’ÿíåöü- 
Ïîäіëüñüêà ôîðòåöÿ. Öþ âåëè÷íó ñïîðóäó íà âèñîêîìó ñêåëÿñòîìó áåðå-
çі ðі÷êè Ñìîòðè÷ áóäóâàëè ïðîòÿãîì êіëüêîõ ñòîëіòü. Ôîðòåöÿ áóëà îä-
íієþ ç íàéíåïðèñòóïíіøèõ îáîðîííèõ ñïîðóä Ïîäіëëÿ. Òóðåöüêèé 
ìàíäðіâíèê Åâëіÿ ×åëåáі, ÿêèé ïîäîðîæóâàâ Óêðàїíîþ â 1656 ð., ïèñàâ: 
«Ðіâíîї їé íåìàє íå òіëüêè ó âîëîäіííÿõ ïîëüñüêèõ, àëå, ìàáóòü, і â ÷åñü-

і і й
6.

7.
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êèõ, і â Øâåäñüêіé êðàїíі, і â äåðæàâі Ãîëëàíäñüêіé, і â ãîðàõ Íіìåöüêèõ». 
Âіä êіíöÿ XV ñò. äî ñåðåäèíè XVI ñò. äåðåâ’ÿíі óêðіïëåííÿ çàìіíþâàëè 
íà êàì’ÿíі, ïîòîâùóâàëè òà âèâèùóâàëè ñòіíè, áóäóâàëè íîâі âåæі òîùî.

Ó ñåðåäèíі XVI ñò. ôîðòåöÿ íàáóëà âèãëÿäó, áëèçüêîãî äî ñüîãîä-
íіøíüîãî. Çà ôîðìîþ âîíà ñòàëà âèòÿãíóòèì çі ñõîäó íà çàõіä ïðÿìî-
êóòíèêîì, îáíåñåíèì âèñîêèìè ñòіíàìè é âåæàìè, êіëüêіñòü ÿêèõ íà 
òі ÷àñè äîñÿãàëà ÷îòèðíàäöÿòè (íèíі ôîðòåöÿ ìàє їõ 11, äâàíàäöÿòà –  
Âîäÿíà –  áóëà ðîçòàøîâàíà íà áåðåçі Ñìîòðè÷à, ç ôîðòåöі ïðîãëÿäàєòü-
ñÿ ëèøå її çðóéíîâàíèé âåðõíіé ÿðóñ).

Карта Кам’янець- Подільської фортеці. 1691 р.

Як характеризувати пам’ятку архітектури
■ Коли, ким, за яких обставин було збудовано архітектурну пам’ятку?
■ Як склалася доля історичної пам’ятки (чи збереглася вона неушкодженою, чи

реставрована, чи цілком відновлена; яку роль відігравала пам’ятка в історії (яке її призначення);
як охороняється сьогодні)?

■ Який вигляд пам’ятки ззовні та всередині?
■ Що вразило в пам’ятці найбільше?

Запозиченим з латини словом «архітектура», яке походить від грецького «бу-
дівничий», називають мистецтво будівництва споруд.

Позначте на лінії часу століття, коли Кам’янець- Подільська фортеця набула 
вигляду, близького до сьогодення. Скільки століть минуло відтоді?

í.å.

2021 ð.
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Яка інформація на уроці видалася вам найцікавішою? Про що хотіли б
 дізнатися докладніше?

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Оберіть одну з пам’яток вашого рідного краю. Складіть текст для меморіальної 
дошки, що інформуватиме гостей вашого міста / села про цю пам’ятку.

Урок 23. Пам’ятки історії
рідного краю

1.  Роздивіться фо-
тографії. Чому зображені пам’яткифії Ч б
потребують захисту. У чому, на вашу
думку, цей захист виявляється? Які
пам’ятки архітектури та мистецтва є
у вашому рідному місті / селі або ра-
йонному (обласному) центрі? Чи є ці
пам’ятки історичними? Чому історичні
пам’ятки завжди приваблюють турис-
тів? Чи цікаво вам бувати біля істо-
ричних пам’яток?

1. Успенський собор Києво- Печерського монастиря. 2. Луцький замок

1 2

 Які знаємо найвідомі-
ші історичні пам’ятки 
рідного краю?
 Що означає «берег-
ти пам’ятки минуло-
го»?

 Як пам’ятки рідного 
краю розповідають
про його минуле?
 Чому пам’ятки мину-
лого потребують
захисту?
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Дендрологічний парк Софіївка в Умані на Черкащині

Наклейте зображення пам’ятки історії вашого рідного міста / села чи най-
ближчого районного чи обласного центру. Підпишіть зображення.
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Як увічнюють пам’ять про історичні події та постатей рідного 
краю? У чому виявляється шанобливе ставлення до подій 

минулого? Чому важливо берегти пам’ять про події та постаті історії рідного краю?
Де шукати інформацію про події та постаті історії рідного краю?

Запишіть 2–3 назви вулиць, провулків, майданів, які пов’язані з історичним 
минулим вашого міста / села.

                     

                     

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 ðîç-
ïîâіäü ïðî öі ïîäії çà ïëàíîì:

1. ×èì áóëà çóìîâëåíà, êîëè òà çà ÿêèõ îáñòàâèí âіäáóëàñÿ ïîäіÿ, 
ÿêіé ïðèñâÿ÷åíî ïàì’ÿòíèê? (ßêîї ïîäії ñòîñóєòüñÿ ïàì’ÿòíå ìіñöå àáî 
ñïîðóäà, êîëè âіäáóëàñÿ ïîäіÿ, ïîâ’ÿçàíà 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 ïàì’ÿòü ïðî âà-
øèõ âèäàòíèõ çåìëÿêіâ? Ïåðåêàæіòü îäíó ç ëåãåíä îäíîêëàñíèêàì.

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?

Напишіть короткий звіт про роботу своєї групи.
                     

2.

3.
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Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання до нього.
Â Óêðàїíі, ïåâíî, íå çíàéäåòüñÿ ëþäèíè, 

ÿêà íå ÷óëà á ïðî ÷îëîâі÷èé ìîíàñòèð – Êèєâî- 
Ïå÷åðñüêó ëàâðó. Ðîçòàøîâàíèé âіí ó Êèєâі 
íà Äíіïðîâèõ ñõèëàõ. Çàñíîâàíèé áëèçüêî
1051 ð., ÿê ãàäàþòü, Àíòîíієì Ïå÷åðñüêèì.
Ñïåðøó ìîíàñòèð ðîçòàøîâóâàâñÿ â ïå÷åðàõ –  
çâіäñè é íàçâà. Çìіíè â æèòòі ìîíàñòèðÿ ñòà-
ëèñÿ, êîëè éîãî î÷îëèâ ó÷åíü Àíòîíіÿ –  Ôåîäî-
ñіé. Ïіä êåðіâíèöòâîì Ôåîäîñіÿ ðîçïî÷àëîñÿ
áóäіâíèöòâî ãîëîâíîãî õðàìó ìîíàñòèðÿ – ñî-
áîðó Óñïіííÿ Ïðåñâÿòîї Áîãîðîäèöі, àáî Óñïåí-
ñüêîãî. Çà ñâіä÷åííÿì äæåðåë, äëÿ áóäіâíè-
öòâà áóëî çàïðîøåíî ìàéñòðіâ ç Âіçàíòії. 
Áóäіâåëüíі ðîáîòè çàâåðøåíî â 1078 ð. Òå áó-
äіâíèöòâî çàïî÷àòêóâàëî ïåðåòâîðåííÿ ìîíàñ-
òèðÿ íà ïðîâіäíèé îñåðåäîê êóëüòóðíîãî æèò-
òÿ êíÿæîї Ðóñè- Óêðàїíè. Íàâêîëî íüîãî
ãóðòóâàëèñÿ âèäàòíі öåðêîâíі äіÿ÷і, êíèæíè-
êè, іêîíîïèñöі. Ó ìîíàñòèðі ïåðåïèñóâàëè 
êíèæêè, ñòâîðþâàëè ëіòîïèñè, öåðêîâíі òà
ñâіòñüêі ëіòåðàòóðíі òâîðè, ïåðåêëàäàëè ç іí-
øèõ ìîâ áîãîñëóæáîâі êíèãè.

Ó íàñòóïíі ñòîëіòòÿ ãîëîâíèé ìîíàñòèðñüêèé õðàì çàçíàâàâ çìіí. 
Íà ïî÷àòêó XVIII ñò. éîãî ïåðåáóäóâàëè é ïî-íîâîìó ïðèêðàñèëè: 
öåðêâà, êîëèñü ñêðîìíèõ ðîçìіðіâ, ïåðåòâîðèëàñÿ íà âåëè÷íó, ðîçêіø-
íî îçäîáëåíó ñïîðóäó, ÿêà çáåðåãëàñÿ äî 1940-õ ðîêіâ. Ó 1941 ð. ñîáîð 
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?

Поясніть, що означають назви пам’яток, про які довідалися.

4.

Ікона Богородиці 
Печерської зі святими 
Антонієм та Феодосієм
Печерськими. Пам’ятка 

початку XII ст.
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Íàçâà «Óñïåíñüêèé» ïîõîäèòü âіä ñëîâà       
                       .

«Ïå÷åðñüêèì» ìîíàñòèð ó Êèєâі íàçâàëè òîìó, ùî     
                     .

Чому серед історичних пам’яток, що збереглися до сьогодні, 
багато храмів? Запишіть на дошці всі варіанти відповіді на запитання. Виберіть 
кілька найбільш переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

                     

                     

                     

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/pTvHvH1 або 
кодом, прочитайте текст. Підготуйте на його основі коротке повідомлення
про історичну пам’ятку.

Що нового довідалися про історію свого рідного міста / села під час уроку?
Скориставшись уявним мікрофоном, сформулюйте твердження, яким оці-
ніть свою роботу на уроці: Я (добре, не дуже добре, погано) знаю історичні
пам’ятки рідного краю, тому робота на уроці для мене була (цікавою, корис-
ною, пізнавальною, повчальною).

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Складіть хронологічну задачу про одну з історичних пам’яток вашого рідного 
краю та запропонуйте розв’язати своїм однокласникам.

б і ? З
5.

6.



Подорож
до Візантії

Українська
революція

1917–1921 рр.

21 серпня
1991 р.
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РОЗДІЛ 4. Розвиток людства
впродовж історії

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

1. Роздивіться ілю-
страції. Якими були найдавніші зна-ії Я б
ряддя праці? Із чого вони виготовлені? 
Для чого їх можна було використо-
вувати? Скільки часу пройшло між 
появою зображених на ілюстраціях 
пам’яток?

1

3

2

 Коли на українських 
землях з’явилися
перші пралюди?
 Коли з’явилася
людина сучасного 
типу?

 Якого часу сягає
історія людства? 
 Що відомо про життя 
найдавніших людей?

1. Ручне рубило, виготов-
лене близько 1 млн років 
тому. Скребло (2) і гостроко-
нечник крем’яний (3).
40 тис. років тому
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Зробіть обчислення та доповніть твердження.

Âіä ïîÿâè çíàðÿääÿ 1 äî çíàðÿäü 2 і 3 ïðîéøëî   ðîêіâ.

Вам, певно, доводилося чути, що зміни в людському житті 
в наш час відбуваються надзвичайно швидко: відлік історії 

інтернету починають від 1969 р., коли в одному американському університеті було 
встановлено перший мережевий сервер, а до 1971 р. розроблено першу програму 
для надсилання електронної пошти. За якихось 50 років більшість населення Землі 
отримала доступ до міжнародної комп’ютерної мережі. Поділіться припущеннями, 
чому так повільно змінювалося людське життя.

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
Óñÿ іñòîðіÿ ëþäñòâà ïîâ’ÿçàíà ç ïëàíåòîþ Çåìëÿ. Âіê íàøîї ïëàíå-

òè –   ïîíàä 4,5 ìëðä ðîêіâ. Ïðîòå òðèâàëèé ÷àñ íà Çåìëі íå áóëî îçíàê 
æèòòÿ. Êîëè é óíàñëіäîê ÿêèõ çìіí âîíî âèíèêëî? Ñêіëüêè ÷àñó òðè-
âàє іñòîðіÿ ëþäñòâà? Íà öі òà áàãàòî іíøèõ çàïèòàíü ëþäè ïðàãíóëè
çíàéòè âіäïîâіäü ó êîæíó åïîõó. Çà äàâíіõ ÷àñіâ äëÿ ïîÿñíåííÿ ïîõî-
äæåííÿ òâàðèí òà ðîñëèí, âèíèêíåííÿ і ðîçñåëåííÿ ñâîїõ ïðàùóðіâ 
ëþäè ñòâîðþâàëè ìіôè. Ñó÷àñíà íàóêà ñïèðàєòüñÿ íà êîíêðåòíі ôàêòè 
ç ïðàäàâíüîї іñòîðії ëþäñòâà, àëå àðõåîëîãі÷íèõ çíàõіäîê âіä íàéäàâíі-
øèõ ÷àñіâ íå òàê і áàãàòî. Âè âæå çíàєòå, ùî ðîçêîïóþòü, âіäíîâëþþòü 
òà ñèñòåìàòèçóþòü çàëèøêè ìèíóëèõ ÷àñіâ àðõåîëîãè. Òëóìà÷åííÿ
ïàì’ÿòîê ìèíóâøèíè – ñïðàâà іñòîðèêіâ. Ó÷åíі-àíòðîïîëîãè çà êіñòêà-
ìè ëþäåé âèçíà÷àþòü, ÿêó âîíè ìàëè çîâíіøíіñòü, áóäîâó òіëà. Òîæ 
êàðòèíó æèòòÿ çà íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ âіäíîâëþþòü äîñëіäíèêè áàãà-
òüîõ ãàëóçåé çíàíü. Íàêîïè÷åíі ôàêòè ïðàäàâíüîї іñòîðії ëþäñòâà äà-
þòü ó÷åíèì 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 ðîçâèâàëèñÿ, 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 âè-
ñîêîîðãàíіçîâàíі ïðèìàòè –  ìàâïè. Ïðèïóñêàþòü, ùî ñàìå âіä íèõ 
ðîçïî÷àâñÿ øëÿõ ôîðìóâàííÿ ëþäèíè.

Еволюція –   поступова зміна, розвиток кого-, чого-небудь.

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

2.

3.
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Випишіть з тексту 5–7 слів, доречних у розповіді про появу людини.
                

                

Прочитайте текст і виконайте завдання до нього в групах.
Íàéáàãàòøèé ìàòåðіàë äëÿ âèâ÷åííÿ іñòîò, ÿêèõ íàçèâàþòü ïðàëþäü-

ìè, âèÿâëåíî â Àôðèöі. Àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè çàñâіä÷óþòü ïîÿâó òàì 
ïîíàä 4 ìëí ðîêіâ òîìó іñòîò, íàçâàíèõ àâñòðàëîïіòåêàìè. Öå áóëè ìàâ-
ïè, ÿêі ìîãëè ïåðåñóâàòèñÿ íà çàäíіõ êіíöіâêàõ і ìàëè îêðåìі ðèñè, ùî 
çáëèæóâàëè їõ ç ëþäèíîþ. Ó÷åíі ïðèïóñêàþòü, ùî â ñåðåäîâèùі àâñòðà-
ëîïіòåêіâ 2,5 ìëí ðîêіâ òîìó âèíèêëà íîâà, äîñêîíàëіøà іñòîòà. Îñêіëüêè 
âîíà âìіëà âèãîòîâëÿòè íàéïðîñòіøі çíàðÿääÿ ïðàöі, її íàçâàëè ëþäèíîþ 
âìіëîþ. Ñàìå öþ іñòîòó ââàæàþòü ïåðøîþ ïðàëþäèíîþ. Êіñòêè íàéäàâ-
íіøîї «ëþäèíè âìіëîї» òà âèãîòîâëåíі íåþ çíàðÿääÿ ïðàöі ç ãàëüêè çíàé-
øîâ Ëüþїñ Ëіêі 1960 ð. â óùåëèíі Îëäóâåé ó Ñõіäíіé Àôðèöі.

Ïðèáëèçíî 1,7 ìëí ðîêіâ òîìó â Àôðèöі ç’ÿâèâñÿ íîâèé ðіçíîâèä 
ïðàëþäèíè –   ïіòåêàíòðîï. Öå áóëà íåâèñîêà íà çðіñò іñòîòà, ùî âïåâ-
íåíî ïåðåñóâàëàñÿ íà äâîõ íîãàõ –   âëàñíå, òîìó ïіòåêàíòðîïà ùå íàçè-
âàþòü ëþäèíîþ ç ïðÿìîþ õîäîþ. Ïіòåêàíòðîïè áóëè äóæå ïîäіáíі äî 
ñâîїõ ïîïåðåäíèêіâ, ïðîòå ìàëè ðîçâèíåíіøèé ìîçîê. Íà âіäìіíó âіä 
«ëþäèíè âìіëîї», ïðåäñòàâíèêè ÿêîї ìåøêàëè çäåáіëüøîãî â Àôðèöі, 
ïіòåêàíòðîïè çàñåëèëè іñòîòíó ÷àñòèíó Єâðîïè òà Àçії. Óïåðøå ðåøò-
êè öèõ іñòîò çíàéøîâ Åæåí Äþáóà â 1891 ð. íà îñòðîâі ßâà â Іíäîíåçії.

Ñëіäè æèòòєäіÿëüíîñòі ïіòåêàíòðîïіâ çíàéäåíî і íà òåðèòîðії Óêðà-
їíè, äå âîíè âïåðøå ç’ÿâèëèñÿ áëèçüêî 1 ìëí ðîêіâ òîìó. Íàéäàâíі-
øîþ ïàì’ÿòêîþ ïіòåêàíòðîïіâ є ñòîÿíêà áіëÿ ñ. Êîðîëåâîãî íà Çàêàð-
ïàòòі. Òóò àðõåîëîãè âèÿâèëè óíіêàëüíі çíàõіäêè: ÷èñëåííі êàì’ÿíі
çíàðÿääÿ ïðàöі –   îááèòі ãàëüêè, ðó÷íі ðóáèëà, ãîñòðîêîíå÷íèêè, ñêðå-
áëà, âіñòðÿ ðîãàòèí, íîæі. Íàïðÿìêè ðóõó ãðóï ïðàëþäåé âèçíà÷àþòü
çà àðõåîëîãі÷íèìè çíàõіäêàìè: ðåøòêè îäíîãî ïåðіîäó çíàõîäÿòü ó ðіç-
íèõ ÷àñòèíàõ ñâіòó. Äîñëіäíèêè, íàïðèêëàä, ââàæàþòü ïîäіáíèìè çíà-
õіäêè ç Êîðîëåâîãî íà Çàêàðïàòòі é ãðîòó Âàëëîíå íà ñåðåäçåìíîìîð-
ñüêîìó óçáåðåææі Ôðàíöії.

Ñïðàâæíіì âèïðîáóâàííÿì äëÿ ïðàëþäåé ñòàëà çìіíà ïðèðîäíèõ
óìîâ. Óíàñëіäîê ïîõîëîäàííÿ ïðèáëèçíî 200–125 òèñ. ðîêіâ òîìó óòâî-
ðèëèñÿ ëüîäîâèêè –   âåëè÷åçíі ìàñèâè êðèãè òà ñíіãó, ÿêі ïîñòóïîâî 
ñïîâçàëè ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Êðèãà é ñíіã óêðèëè áіëüøó ÷àñòèíó 
Єâðîïè (íà òåðèòîðії Óêðàїíè ìåæà ëüîäîâèêà ïðîõîäèëà âçäîâæ ëіíії
Äíіïðî –   Ëüâіâ). Âèìåðëè àáî âіäіéøëè íà ïіâäåíü òі òâàðèíè, íà ÿêèõ 
ïîëþâàëè ïіòåêàíòðîïè. Їõ çàìіíèëè íîâі –   ìàìîíò, ïå÷åðíèé âåäìіäü, 
Ä ð ) ð ð

âîëîõàòèé íîñîðіã òà іíøі. Çìіíèëàñÿ é ïðàëþäèíà. Òåïåð öå áóëà êðå-
ìåçíà, ìіöíà, ñïðèòíà é âèòðèâàëà іñòîòà, ãîëîâíèì çàíÿòòÿì ÿêîї 

4.
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ñòàëî ïîëþâàííÿ. Âèêîïíі ðåøòêè öієї ïðàëþäèíè âïåðøå çíàéäåíî
1856 ð. â äîëèíі ðі÷êè Íåàíäåðòàëü –   îäíієї ç ïðèòîê Ðåéíó (Íіìå÷÷è-
íà). Çâіäñè ïîõîäèòü óìîâíà íàçâà íåàíäåðòàëüöі.

Íåàíäåðòàëüöі æèëè ïðèáëèçíî 150–28 òèñ. ðîêіâ òîìó. Âîíè íà-
â÷èëèñÿ âèãîòîâëÿòè ïîíàä 60 ðіçíîâèäіâ êàì’ÿíèõ çíàðÿäü. Íàéïî-
øèðåíіøèìè ç íèõ áóëè ãîñòðîêîíå÷íèêè (çîâíі ñõîæі íà ðóáèëà, àëå 
ìåíøі, ðіâíіøі é áіëüø çðó÷íі) òà ñêðåáëà (ç øèðîêèì ðîáî÷èì êðà-
єì). Ãîñòðîêîíå÷íèêè ïðàâèëè çà âіñòðÿ äî ñïèñіâ, ñêðåáëà –   çà íîæі.
Íà òåðèòîðії Óêðàїíè âèÿâëåíî ÷èìàëî ñòîÿíîê íåàíäåðòàëüöіâ. Íàé-
âіäîìіøîþ є ñòîÿíêà â Êèїê- Êîáі, ùî â Êðèìó.

Група 1. Виберіть з тексту назви людиноподібних істот. Підготуйте коротке 
повідомлення для класу, у якому поясніть сутність кожної назви (що озна-
чає, звідки походить, до кого її застосовують).
Група 2. Укладіть на основі тексту хронологічну таблицю, у якій стисло по-
ясніть, що відбувалося в кожен період. Презентуйте таблицю класові.
Група 3. Виберіть з тексту географічні назви. Підготуйте коротке повідо-
млення для класу про те, як пов’язані ці назви з уявленнями про появу 
людини.
Група 4. Підготуйте коротке повідомлення для класу про археологічні зна-
хідки, які проливають світло на проблему появи і розвитку людини.
Група 5. Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/zTvHQqX або 
кодом, прочитайте статтю. Підготуйте коротке повідомлення для 
класу про нові археологічні знахідки, пов’язані з історією перших 
людей.

Дайте відповіді на запитання до малюнків- реконструкцій.

1 2 3

1. Австралопітек (реконструкція в Природничому музеї у Відні)
2. Пітекантроп (художня реконструкція З. Буріана)

3. Неандертальці (художня реконструкція З. Буріана)
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×è ñõîæі іñòîòè, çîáðàæåíі íà ìàëþíêàõ, íà ñó÷àñíó ëþäèíó?   
                   

ßêі âіäìіííîñòі îäðàçó âïàäàþòü â îêî? (Çâåðíіòü óâàãó íà øêіðó, 
ëîá, íàäáðіâíі äóãè, ùåëåïè.)          
                   

Прочитайте текст та дайте відповідь на запитання, винесене як 
заголовок.

ÊÎÃÎ ÍÀÇÈÂÀÞÒÜ «ËÞÄÈÍÎÞ ÐÎÇÓÌÍÎÞ»?
Æèòòєäіÿëüíіñòü ïіòåêàíòðîïіâ òà íåàíäåðòàëü-

öіâ óâàæàþòü ïåðåäіñòîðієþ ëþäñòâà. Ïî÷àòîê іñòî-
ðії ïîâ’ÿçóþòü ç ïîÿâîþ ëþäèíè ðîçóìíîї (ëàòèí-ї
ñüêîþ ìîâîþ –  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 íåàíäåðòàëü-
öÿìè, òåíäіòíіøó ñòàòóðó é ìåíøó ôіçè÷íó ñèëó, 
àëå áіëüøèé îá’єì ìîçêó. Îáëè÷÷ÿ êðîìàíüéîí-
öіâ áóëè âæå áіëüø ïîäіáíèìè äî îáëè÷ ñó÷àñíèõ 
ëþäåé.

«Ëþäèíà ðîçóìíà» êîðèñòóâàëàñÿ ñêðåáà÷êà-
ìè äëÿ îáðîáëåííÿ øêіðè, ðіçöÿìè äëÿ ðîáîòè
ç êіñòêîþ, âіñòðÿìè ñïèñіâ ðіçíîãî ðîçìіðó, íîæà-
ìè òîùî. Êðîìàíüéîíöі âèãîòîâëÿëè áàãàòî çíà-
ðÿäü ç êіñòîê òâàðèí. Öå ãîëêè, øèëà, íàêîíå÷íèêè ñïèñіâ, ãàðïóíè, 
à òàêîæ ðіçíîìàíіòíі ïðèêðàñè. Çà òèõ ÷àñіâ ç’ÿâèëèñÿ âèðîáè, ó ÿêèõ 
ïîєäíàíî ðіçíі ìàòåðіàëè: êàìіíü і äåðåâî, êàìіíü і êіñòêó, êіñòêó é 
äåðåâî. Êіñòêó àáî ðіã âèêîðèñòîâóâàëè ÿê îïðàâó äëÿ íåâåëè÷êèõ ãî-
ñòðèõ êðåì’ÿíèõ ïëàñòèíîê, ÿêі âñòàâëÿëè â ïàçè é çàêðіïëþâàëè 
ñìîëîþ. Òàêèé ñïèñ áóâ äóæå ãîñòðèì. Êðіì òîãî, çàâæäè ìîæíà áóëî 
çàìіíèòè çàãóáëåíèé êðåì’ÿíèé íàêîíå÷íèê.

Роздивіться схему еволюції людини. Чи так ви уявляли від-
мінності між людиноподібними істотами? Що змінювалося в їхній зовнішності? Чому, 
прагнучи вибудувати ланцюжок предків людини, учені порівнюють не тільки об’єм 

5.

 «Кроманьйонський
старий». Реконструк-
цію зроблено на осно-
ві скелетів, знайдених 

у Кро- Маньйоні

і і і
6.
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мозку, а й будову черепа (надбрівні дуги, нижню щелепу) та руки (протиставлення 
великого пальця іншим)? Як ви думаєте, чи мали людиноподібні істоти дар мови?

Обміркуйте, чому до сьогодні серед учених немає одностайної 
думки про виникнення життя на нашій планеті та про походження людини. Запишіть 
на дошці всі варіанти відповіді на запитання. Виберіть кілька найбільш переконли-
вих, на вашу думку, та занотуйте.

                   

                   

                   

                   

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

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку. Найдавніші часи 
образно називають «дитинством людства». Обґрунтуйте або спростуйте до-
речність такого вислову.

Попрацюйте з історичною картою. Знайдіть території, де було виявлено рештки 
людиноподібних істот та сліди їхньої життєдіяльності. Який висновок можна 

зробити про розселення пралюдей на земній кулі? Де було знайдено стоянки піте-
кантропів, неандертальців та кроманьйонців у Європі, зокрема в Україні?

7.
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Урок 25. Історія людства
від давнини до сучасності.
Минуле України в контексті
світових подій

1.  Роздивіться ілю-
страції. Оберіть по дві пам’ятки, щоії Об і
стосуються тієї самої історичної епохи.
Пригадайте, що називають історич-
ними періодами. На підставі чого їх
виокремлюють? Про яку історичну
епоху довідалися докладніше на по-
передньому уроці?

 Які періоди
виокремлюють
в історії людства?
 Кого називають
історичними постатя-
ми?

 Як співвідносяться 
епохи в історії європей-
ських народів та періоди 
в історії України?
 Які хронологічні межі 
кожного?

Скіфський гребінь.
Близько 2400 років тому

«Земне яблуко» –   най-
старіший глобус, який
зберігся до нашого часу. 
1492–1493 рр.

Сторінка з «Кодексу
про політ птахів»
Леонардо да Вінчі.
1505 р.

1

5

2 3

4

Печатка
київського
князя
Ярослава
Мудрого
з його
зображен-
ням. ХІ ст.

Намисто 
із чере-
пашок. 
15 тис. 
років
тому

Гідрія –   давньогрецький
посуд. Близько
2400 років тому6
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Оберіть пару пам’яток. Порівнявши їх, заповніть пропуски.
Ïàì’ÿòêè, çîáðàæåíі íà іëþñòðàöіÿõ № ___ і № ____ íàëåæàòü 

äî òієї ñàìîї åïîõè –             . 
Ïіäñòàâîþ äëÿ òàêîãî âèñíîâêó є òå, ùî 1)       
                   
2)                    

                   .

Поміркуйте, чому для виокремлення історичних епох беруть 
до уваги факти з життя людей у різних куточках світу.

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
ßê âè âæå çíàєòå, êóëüòóðíî- іñòîðè÷íà åïîõà, àáî ïåðіîä, –   öå âåëè-

êèé ïðîìіæîê ÷àñó, ó ÿêèé æèòòÿ ëþäåé ìàëî ïåâíі îñîáëèâîñòі, ùî 
âіäðіçíÿëè éîãî âіä óìîâ æèòòÿ â іíøèé іñòîðè÷íèé ÷àñ. Ïîäіë íà іñ-

2.

3.

Сторінка Пересоп-
ницького Євангелія. 
1556–1561 рр.

Перший персональний комп’ютер Apple. 1976 р.

Український літак Ан-225 «Мрія»,
збудований 1988 р.

7 88

9
10

Гарпуни,
голка та
леза
ножів.
20–18 тис.
років тому
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òîðè÷íі ïåðіîäè íàçèâàþòü ïåðіîäèçàöієþ. Âèîêðåìèòè â іñòîðії ëþä-
ñòâà 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 ëіíієþ ÷àñó, ÿêà äîïîìàãàє óÿâèòè ïëèí іñòîðè÷íî-
ãî ÷àñó, âè äîâіäàëèñÿ, ùî â іñòîðії єâðîïåéñüêèõ íàðîäіâ âèîêðåìëþ-
þòü êіëüêà ïåðіîäіâ, à ñàìå: ïåðâіñíіñòü, àíòè÷íіñòü, ñåðåäíі âіêè, íî-
âèé і íîâіòíіé ÷àñè. Çàëåæíî âіä ñâîїõ íàóêîâèõ іíòåðåñіâ, іñòîðèêè 
ìîæóòü äîñëіäæóâàòè ìèíóëå îêðåìîї êðàїíè, ïðèìіðîì іñòîðіþ Óêðà-
їíè, àáî é ðîçâèòîê ëþäñòâà â öіëîìó –   âñåñâіòíþ іñòîðіþ. Óòіì, öåé 
ïîäіë є óìîâíèì, àäæå âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ і äî ñüîãîäíі іñòîðè÷íі 
ïîäії ïåðåïëåòåíі. Íàïðèêëàä, 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 Ðóñè- Óêðàїíè ç áàãàòüìà єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè. Îäíà 
ç äî÷îê ßðîñëàâà ñòàëà äðóæèíîþ ôðàíöóçüêîãî êîðîëÿ. Â óêðàїí-
ñüêîìó Ïðè÷îðíîìîð’ї áóëî çàñíîâàíî áàãàòî àíòè÷íèõ ìіñò-äåðæàâ,
à çà ïåðâіñíîї äîáè ÷åðåç ñó÷àñíі óêðàїíñüêі çåìëі ïðîëÿãàëè øëÿõè 
ðîçñåëåííÿ ïðàëþäåé. Òîæ ïåðіîäè іñòîðії Óêðàїíè çáіãàþòüñÿ ç іñòî-
ðè÷íèìè åïîõàìè âñåñâіòíüîї іñòîðії, àäæå òàê ÷è іíàêøå îäíі ïîäії 
âïëèâàëè íà іíøі àáî âіäáóâàëèñÿ â òîé ñàìèé ÷àñ. Óâèðàçíèòè öåé 
çâ’ÿçîê äîïîìàãàþòü ñèíõðîíіçîâàíі õðîíîëîãі÷íі òàáëèöі.

Чому періодизація історії стала можливою завдяки праці кількох поко-
лінь істориків з різних куточків світу?  Про які факти, що підтверджують 
взаємозв’язок подій у минулому, довідалися? Чи можете навести приклад 
такого зв’язку із сучасного життя?  Які періоди виокремлюють в історії 
людства?

Проаналізуйте синхронізовану хронологічну таблицю. Ско-
риставшися матеріалами уроку 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, чому ви-
окремлення історичних епох є способом упорядкування історичного часу.

Історичний 
період Події в Європі Події в Україні

Первісність Розселення пралюдей (знахідки 
в гроті Валлоне, що у Франції)

Розселення пралюдей (знахідки 
з Королевого на Закарпатті)

Античність Виникнення держави в Давній 
Греції

Виникнення міст-держав у Північ-
ному Причорномор’ї

Середні віки Утворення Священної Римської 
імперії

Виникнення, піднесення і розквіт 
княжої Руси- України

і
4.
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Новий час Англійська революція
1640–1660 рр.

Національно- визвольна війна під
проводом Богдана Хмельницького
1648–1657 рр.

Новітня історія Розпад СРСР Проголошення незалежності 
України

На попередньому уроці ви дізналися, що первісні часи образно 
називають «дитинством людства». З якими етапами в житті людини можна порів-
няти інші історичні періоди? Чому таке порівняння є умовним? Запишіть на дошці 
всі варіанти відповіді на це запитання, виберіть кілька найбільш переконливих, на 
вашу думку, та занотуйте.

                   
                   
                   

Прочитайте текст та дайте відповідь на запитання до нього.
Ìіæ ïåðâіñíіñòþ òà іíøèìè іñòîðè÷íèìè ïåðіîäàìè є áàãàòî âіäìіí-

íîñòåé. ×è íå íàéïîìіòíіøà ñåðåä íèõ òàêà: ïåðâіñíà äîáà, íà âіäìіíó
âіä іíøèõ ïåðіîäіâ іñòîðії, ëèøèëàñÿ äëÿ íàñ áåçіìåííîþ. Öå òîìó, ùî
çà òîãî ÷àñó ëþäè ùå íå çíàëè ïèñåìíîñòі. Ç ïîÿâîþ ïèñåìíîñòі іñòî-
ðè÷íі ïîäії ñòàëè óîñîáëþâàòèñÿ ç êîíêðåòíèìè ëþäüìè. Òàêèõ ëþäåé 
íàçèâàþòü іñòîðè÷íèìè ïîñòàòÿìè (îñîáèñòîñòÿìè, äіÿ÷àìè). Íàïðè-
êëàä, âèíèêíåííÿ òà ïіäíåñåííÿ é ðîçêâіò Ðóñè- Óêðàїíè ïîâ’ÿçóþòü 
ç іìåíàìè âîëîäàðіâ- êíÿçіâ, ïðî ÿêèõ ó ïîïåðåäíіõ óðîêàõ áóëè çãàä-
êè (ïðî Êèÿ, Іãîðÿ, Îëüãó, Ñâÿòîñëàâà, Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, ßðîñëà-
âà Ìóäðîãî). Ç ïåðіîäó êîçàöüêîї іñòîðії âè äîâіäàëèñÿ, íàïðèêëàä, 
ïðî ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. Іñòîðè÷íèìè ïîñòàòÿìè є і âè-
äàòíі óêðàїíñüêі іñòîðèêè –   ïðèãàäàéòå їõíі іìåíà. Íèíі ðîçâèâàєòüñÿ 
îêðåìà ãàëóçü íàóêîâèõ çíàíü, ÿêó íàçèâàþòü ïåðñîíîëîãіÿ.

Персона (з латини –   роль, особа  ) –   особа, людина як окрема особистість.

Чому історія первісності є безіменною?  Кого називають історичними по-
статями?  Назвіть історичні постаті в історії України, про які були згадки
на попередніх уроках.  Як ви думаєте, чому з’явилася окрема галузь знань,
яка вивчає діяння історичних постатей?

Оберіть кілька історичних постатей, про які довідалися на попередніх уроках. 
Пригадайте, що знаєте про кожну, узагальнивши відомості у формі асоціа-
тивного куща (з яким історичним періодом пов’язане життя, з якими подіями, 
з якою державою чи народом).

5.

6.
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Хто?

Прочитайте джерело і розди-
віться ілюстрацію. Порівняйте словесний портрет та пор-
трет на гравюрі. Які риси вдачі гетьмана Хмельницького,
що на них наголошував посол Віміна, втілено в гравюрі?

Íà іëþñòðàöії çîáðàæåíî ãðàâþðó ãäàíñüêî-
ãî ìàéñòðà Ãîíäіóñà. Íà äóìêó äîñëіäíèêіâ,
ñàìå öåé ïîðòðåò íàéáіëüø ïðàâäèâî ïåðåäàє
çîâíіøíіñòü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî.

Âіä òèõ ÷àñіâ çáåðåãëîñÿ ñâіä÷åííÿ âåíåöіé-
ñüêîãî äèïëîìàòà Àëüáåðòî Âіìіíè, ÿêèé îïè-
ñóâàâ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî òàê: «Çðîñòó âіí
ñêîðіøå âèñîêîãî, íіæ ñåðåäíüîãî, øèðîêîї êîñ-
òі é ìіöíîї áóäîâè. Éîãî ìîâà é ñïîñіá ïðàâëіí-

ð ð ð

íÿ ïîêàçóþòü, ùî âіí íàäіëåíèé çðіëèì ñóäæåí-
íÿì і ïðîíèêëèâèì ðîçóìîì… Ó ïîâîäæåííі âіí
ì’ÿêèé і ïðîñòèé, ÷èì âèêëèêàє äî ñåáå ëþáîâ âîÿêіâ, àëå, ç іíøîãî 
áîêó, ïіäòðèìóє ñåðåä íèõ äèñöèïëіíó ñóâîðèìè ñòÿãíåííÿìè…».

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/PYw5ycm або 
кодом, прочитайте історичне оповідання. Про якого історичного діяча 
в ньому йдеться? Чим він уславився? Знайдіть в оповіданні слова іс-
торичного діяча про самого себе –   як вони його характеризують? Як 
ви думаєте, на підставі чого історики укладають життєписи історичних 
постатей та оцінюють їхню роль в історії? Чому про тих самих діячів 
часто трапляються суперечливі свідчення?

Чи цікаво вам було працювати на уроці? Оцініть оплесками теми, яких торка-
лися: 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 постатей з тих, про які були 
згадки на уроках у 5 класі.

і і і П і
7.

8.
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Роздивіться ілюстрації меморіальних дощок, присвячених видатним історич-
ним постатям української історії. Підготуйте текст для такої дошки про одного 
з видатних українських істориків, про яких довідалися на попередніх уроках.
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Урок 26. Людина і довкілля 
протягом історії

1.  Роздивіться ілю-
страції. Чи подобаються вам зобра-ії Ч б
жені краєвиди? На підставі комента-
рів з’ясуйте, де зроблено фотографії.
(Знайдіть і покажіть на карті області,
де розташовані ці місцини.) Що озна-
чає слово «заповідник», ужите в тек-
стівках до ілюстрацій? Чому унікальні
куточки природи потребують захисту?

1 2 3

1. Краєвид заповідника «Медобори» (Тернопільська область). 2. Мешканці
заповідника «Асканія Нова» (Херсонська область). З. Краєвиди заповідника

«Ґорґани» (Івано- Франківська та Закарпатська області)
( р ) р

Оберіть одну зі світлин. Складіть за нею розповідь, відповівши на запитання.
×èì ïîäîáàєòüñÿ âàì êðàєâèä, çîáðàæåíèé íà ôîòîãðàôії?     
                  
                  
                  

ßê íàçèâàєòüñÿ êóòî÷îê ïðèðîäè, ïðåäñòàâëåíèé íà ôîòîãðàôії?
                   
                   
Äå âіí ðîçòàøîâàíèé?                
                   

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
×è çíàєòå âè, ùî ñåðåä ïàì’ÿòîê, çà ÿêèìè Óêðàїíó çíàþòü ó ñâіòі, 

є íå òіëüêè öіííі àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè, ñòàðîäàâíі êíèãè ÷è âåëè÷íі 

2.

 Що називають
заповідниками?
Навіщо їх створюють?
 Якими природними 
пам’ятками знана
Україна?

 Як господарювали укра-
їнці впродовж історії?
 Як господарська діяль-
ність людини позначила-
ся на українській природі?
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çàìêè? Âіçèòіâêà íàøîї äåðæàâè – öå é äèâîâèæíà ïðèðîäà, îñïіâàíà 
ïîåòàìè òà ìàéñòåðíî âіäòâîðåíà õóäîæíèêàìè. Óïðîäîâæ іñòîðії ñòàâ-
ëåííÿ ëþäåé äî ïðèðîäè çìіíþâàëîñÿ. Öå âèÿâëÿëîñÿ íå òіëüêè â òîìó, 
ùî ëþäè ãëèáøå ïіçíàâàëè ïðèðîäó, äåäàëі øèðøå âèêîðèñòîâóþ÷è її
äëÿ ñâîїõ ïîòðåá, à é ó òîìó, ùî âíàñëіäîê ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі 
ëþäèíè ïðèðîäà çìіíþâàëàñÿ.

Æèòòÿ óêðàїíöіâ óïðîäîâæ ñòîëіòü áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ïðèðîäîþ. Îñíî-
âíèì їõíіì çàíÿòòÿì ñïîêîíâіêó áóëî çåìëåðîáñòâî, àáî ðіëüíèöòâî, òà 
òâàðèííèöòâî. Ç äàâíіõ ÷àñіâ â Óêðàїíі âèðîùóâàëè ÿ÷ìіíü, îâåñ, ïðî-
ñî, 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 âèðîùó-
âàòè çíà÷íî ïіçíіøå. Â óêðàїíñüêèõ ñàäêàõ çäàâíà ïëåêàëè ÿáëóíі, 
âèøíі òà ñëèâè. Ç òâàðèí âіä äàâíіõ ÷àñіâ ðîçâîäèëè âåëèêó é äðіáíó 
ðîãàòó õóäîáó, ñâèíåé, îâåöü. Ïîìі÷íèêàìè â ãîñïîäàðñòâі áóëè âîëè 
òà êîíі. Æèâó÷è ïîìіæ ëіñіâ, ó êðàþ ðі÷îê òà îçåð, äàâíі óêðàїíöі íå 
íåõòóâàëè ìèñëèâñüêèì і ðèáàëüñüêèì äîñâіäîì, çíàëè áäæіëüíèöòâî. 
Æèòòÿ ñïèðàëîñÿ íà çâè÷àї і òðàäèöії, ÿêі âèçíà÷àëè і ñòàâëåííÿ äî 
äîâêіëëÿ. Ïðîìîâèñòèìè, 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 ðîçâèòîê íàóêè.
Ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî âèíàõîäіâ òà òåõíîëîãіé, ÿêі âìîæëèâèëè áóäіâíè-
öòâî âåëèêèõ ïіäïðèєìñòâ –  çàâîäіâ, ôàáðèê, çàëіçíèöü, ïîðòіâ, åëåê-
òðîñòàíöіé òîùî. Öå ïîçèòèâíî âïëèâàëî íà ðîçâèòîê ëþäñòâà: ïîæâà-
âèëàñÿ òîðãіâëÿ, ðîçáóäîâóâàëèñÿ ìіñòà, ïîëіïøèëèñÿ óìîâè ïîáóòó,
ëþäè íàâ÷èëèñÿ äîëàòè íåáåçïå÷íі õâîðîáè. Àëå, ç іíøîãî áîêó, àê-
òèâíà ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü íåãàòèâíî âïëèâàëà íà äîâêіëëÿ, áî ñó-
ïðîâîäæóâàëàñÿ âòðó÷àííÿì ó ïðèðîäó: âèðóáóâàëèñÿ ëіñè, âèñíàæó-
âàëèñÿ ґðóíòè.

Ëþäè äëÿ ñâîїõ ïîòðåá íàâ÷èëèñÿ âèñóøóâàòè áîëîòà, çìіíþâàòè 
ðóñëà ðі÷îê àáî ñïîðóäæóâàëè âåëè÷åçíі âîäîñõîâèùà, ùî çàòîïëþâà-
ëè âåëèêі ïëîùі çåìåëü. Ïðàãíåííÿ áіëüøèõ âðîæàїâ ñïîíóêàëî çàñòî-
ñîâóâàòè õіìі÷íі äîáðèâà, ÷åðåç ÿêі ãèíóëè äèêі ðîñëèíè, ïòàõè òà
òâàðèíè. Âåëèêі ïіäïðèєìñòâà çàáðóäíþâàëè ïîâіòðÿ òà âîäó. Òîäі
ëþäè ïî÷àëè áèòè íà ñïîëîõ. Ïåðøèìè ïðî çàãðîçëèâі íàñëіäêè ðóé-
íіâíîãî âïëèâó ëþäèíè íà ïðèðîäó çàìèñëèëèñÿ â÷åíі. Ïðèìіðîì,
ó÷åíèé- ïðèðîäîçíàâåöü Âîëîäèìèð Âåðíàäñüêèé, ÿêèé î÷îëèâ ñòâîðå-
íó 1918 ð. Óêðàїíñüêó àêàäåìіþ íàóê, âèñóíóâ іäåþ ïðî єäíіñòü ëþäè-
íè і ïðèðîäè. Íà öіé іäåї â íàø ÷àñ ґðóíòóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäî-
îõîðîííі іíіöіàòèâè. Íàóêó ïðî âçàєìîâіäíîñèíè æèâèõ іñòîò òà
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íàçèâàþòü åêîëîãієþ.

Çàñòåðåæåííÿì ïðîòè áåçâіäïîâіäàëüíîãî ñòàâëåííÿ ëþäåé äî ïðè-
ðîäè є åêîëîãі÷íі êàòàñòðîôè, ÿêі çàâäàþòü íåïîïðàâíîї øêîäè äî-
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âêіëëþ, ïðèçâîäÿòü äî çàãèáåëі і õâîðîá ëþäåé. Íàéáіëüøà åêîëîãі÷íà 
êàòàñòðîôà â Óêðàїíі – àâàðіÿ íà ×îðíîáèëüñüêіé àòîìíіé ñòàíöії, ÿêà 
ñòàëàñÿ 26 êâіòíÿ 1986 ð. Óíàñëіäîê àâàðії 30-êіëîìåòðîâà çîíà ñòàëà 
íåïðèäàòíîþ äëÿ ïðîæèâàííÿ ëþäåé – äîâåëîñÿ ïåðåñåëèòè öіëі ìіñòà 
é ñåëà.

Що з тексту довідалися про господарську діяльність українців упродовж іс-
торії? Чому розвиток людства негативно позначився на природі? Що таке 
екологія? Про якого історичного діяча довідалися? Чим він уславився?

Про які природоохоронні заходи чули? Запишіть коротке повідомлення про 
один з них за планом: 1) де відбувався; 2) хто брав участь у заході; 3) яка 
його мета.

                  

                  

                  

                  

Прочитайте текст і дайте відповіді на три «Чому?».
Âàæëèâèì åòàïîì ó ðîçâèòêó ëþäñòâà іñòîðèêè ââàæàþòü ïîÿâó 

ìіñò. Ùîïðàâäà, ìіñòà íå çàâæäè áóëè òàêèìè, ÿê ñüîãîäíі. Ñüîãîäíі 
â ìіñòàõ çîñåðåäæåíî íàéáіëüøі áàãàòñòâà, іíòåëåêòóàëüíі ðåñóðñè, 
âîíè є öåíòðàìè ðîçâèòêó íàóêè і òåõíîëîãіé. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. 
ó ñâіòі íàëі÷óâàëîñÿ 360 âåëèêèõ ìіñò (іç íàñåëåííÿì ïîíàä 100 òèñ. 
ìåøêàíöіâ), ó ÿêèõ ïðîæèâàëî òіëüêè 5 % íàñåëåííÿ ïëàíåòè. Óòіì 
íàïðèêіíöі 1980-õ ðîêіâ òàêèõ ìіñò áóëî âæå 2,5 òèñ., à êіëüêіñòü 
їõíіõ ìåøêàíöіâ çàãàëîì ñêëàäàëà ÷åòâåðòó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ Çåì-
ëі. Çðîñòàííÿ ñòàðèõ і ïîÿâó íîâèõ ìіñò, à òàêîæ çáіëüøåííÿ ÷èñåëü-
íîñòі ìіñüêîãî íàñåëåííÿ íàçèâàþòü óðáàíіçàöієþ (âіä ëàòèíñüêîãî
ñëîâà ìіñüêèé).

Ñåðåä âåëèêèõ ìіñò âèîêðåìëþþòü òàê çâàíі ìіëüéîííèêè – ìіñòà 
ç íàñåëåííÿì ïîíàä 1 ìëí ìåøêàíöіâ. Öі ìіñòà íàçèâàþòü ìåãàïîëіñà-
ìè. 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. Ùîðîêó æóðíà-
ëіñòè çà íèçêîþ êðèòåðіїâ âèçíà÷àþòü íàéêîìôîðòíіøå äëÿ æèòòÿ óêðà-
їíñüêå ìіñòî. Ñåðåä ëіäåðіâ ñïèñêó îáëàñíі öåíòðè Іâàíî- Ôðàíêіâñüê, 
×åðíіâöі, Ëüâіâ. Ùîá âèçíà÷èòè ïåðåìîæöіâ ç-ïîìіæ ìіñò, åêñïåðòè 
áåðóòü äî óâàãè іíôîðìàöіþ ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çà-
áåçïå÷åíіñòü ìіñò äèòÿ÷èìè çàêëàäàìè, øêîëàìè, ðіâíîìіðíіñòü ðîçòà-
øóâàííÿ çàêëàäіâ òîðãіâëі é ïîáóòó, ìîæëèâîñòі ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà 
ðіâåíü çàðîáіòíîї ïëàòè, ÷è áåçïå÷íà åêîëîãіÿ òîùî.

3.
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Чому сучасні міста визначають розвиток людства? Чому розвиток міст став
водночас загрозою для природи? Чому для визначення найкомфортнішого
міста проживання беруть до уваги стан довкілля в ньому?

Упишіть у віконечка потрібні слова.
Ñó÷àñíå ìіñòî ç êіëüêіñòþ ìåøêàíöіâ ïîíàä ìіëüéîí – öå

Çðîñòàííÿ ñòàðèõ òà ïîÿâà íîâèõ ìіñò, çáіëüøåííÿ ÷èñåëüíîñòі
ìіñüêîãî íàñåëåííÿ – öå

Íàóêà ïðî âçàєìîâіäíîøåííÿ ìіæ æèâèìè îðãàíіçìàìè і äîâêіë-
ëÿì – öå

Поміркуйте, чи може сьогодні кожна людина прислужитися 
справі збереження природи. Наведіть кілька правил для 

мешканців міст, дотримання яких сприятиме цьому.

До кожного малюнка додайте коментар з порадами, як належить чинити в 
зображених ситуаціях, щоб природа зазнавала меншої шкоди.

4.
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Обміркуйте, як зберегти природу в умовах урбанізації. Запи-
шіть на дошці всі варіанти відповіді на це запитання, виберіть кілька найбільш пере-
конливих, на вашу думку, та занотуйте.

                  

                  

                  

Розгадайте ребус. Поясніть коротко, як ви розумієте цей вислів. Як ви дума-
єте, чому істориків цікавлять зміни природи?

Проаналізуйте таблицю. Які установи створюють для збе-
реження природного розмаїття?

Природні заповідники Природоохоронні, науково- дослідні установи загаль-
нодержавного значення

Біосферні заповідники Природоохоронні, науково- дослідні установи міжна-
родного значення

Національні природні парки
Природоохоронні, культурно- освітні, науково- 
дослідні установи загальнодержавного значення, 
у яких дозволено активний відпочинок

Регіональні ландшафтні
парки

Природоохоронні, культурно- освітні, науково- 
дослідні установи місцевого чи регіонального зна-
чення, у яких дозволено активний відпочинок

Заказники Природні території

Пам’ятки природи Окремі унікальні природні утворення

Заповідні урочища Куточки лісу, степу, боліт тощо

і і і
5.

6.
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Ботанічні сади
Установи для збереження, вивчення, розмноження
в спеціально створених умовах рідкісних видів
рослин

Дендрологічні парки
Установи для збереження і вивчення у спеціально
створених умовах різноманітних видів дерев і чагар-
ників та їх композицій

Зоологічні парки Культурно- освітні установи для ознайомлення з рід-
кісними, екзотичними та місцевими видами тварин

Пам’ятки садово- паркового 
мистецтва

Найбільш визначні та цінні зразки паркового
будівництва

У якій природоохоронній установі або біля якої пам’ятки природи вам пощас-
тило побувати? Поділіться враженнями, вказавши: 1) що це за установа чи 
пам’ятка; 2) де вона розташована; 3) у чому її унікальність.

                  

Прочитайте текст. Складіть за ним 3–5 запитань для вікторини 
«Що? Де? Коли?».

Ñåðåä ïàì’ÿòîê, çà ÿêèìè Óêðàїíó çíàþòü ó ñâі-
òі, є é ïàðêè. ×è íå íàéáіëüøó ñëàâó çàæèâ ïàðê
Ñîôіїâêà, ùî â Óìàíі íà ×åðêàùèíі. Éîãî äîáðå 

ð ó ó ð

çíàþòü äàëåêî çà ìåæàìè Óêðàїíè ÿê îäíå ç íàéâè-
äàòíіøèõ òâîðіíü ñâіòîâîãî ñàäîâî- ïàðêîâîãî ìèñòå-
öòâà êіíöÿ XVIII – ïåðøîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò. Êðàñó
Ñîôіїâêè ñòâîðåíî ïðàöåþ ñîòåíü áåçіìåííèõ ìàé-
ñòðіâ – ñåëÿí Óìàíùèíè. Íàâіòü òàêå «äèâî», ÿê 
îñòðіâ Êîõàííÿ, ùî âèãëÿäàє ïðèðîäíî, ãàðìîíіéíî
äîïîâíþþ÷è êðàєâèä, є ðóêîòâîðíèì. Îñòðіâ íàñè-
ïàëè âðó÷íó, éîãî áåðåãè, òàê ñàìî ÿê і áåðåãè ñòà-
âó, çìіöíèëè ãðàíіòîì.

Â îñíîâó ïàðêîâîї êîìïîçèöії ïîêëàäåíî ñþæåòè ç ìіôîëîãії Äàâíіõ 
Ãðåöії òà Ðèìó. Äåÿêі êóòî÷êè ïàðêó íàãàäóþòü îñåëі ãðåöüêèõ áîãіâ,
ãåðîїâ, ïèñüìåííèêіâ òà ôіëîñîôіâ.

Óðî÷èñòî âіäêðèòà 1802 ð., Ñîôіїâêà é äîñі âðàæàє òîíêèì ïîєäíàí-
íÿì ïðèðîäíèõ і øòó÷íèõ, òîáòî âèãîòîâëåíèõ ëþäèíîþ, åëåìåíòіâ.

Ïàðê áóâ âëàñíіñòþ ïîëüñüêèõ ìàãíàòіâ Ïîòîöüêèõ. Íàçâàíèé Ñî-
ôіїâêîþ íà ÷åñòü äðóæèíè ãðàôà Ñòàíіñëàâà Ïîòîöüêîãî – Ñîôії. Àâòî-
ðîì ïðîєêòó ïàðêó áóâ ïîëüñüêèé îôіöåð Ëþäâіê Ìåòöåëü. Ïіä éîãî 
áåçïîñåðåäíіì êåðіâíèöòâîì ñïîðóäæåíî ñòàâêè, øëþçè, ôîíòàíè é 
âîäîñïàäè, îñòðіâ Àíòè- Öèðöåї, ïіäçåìíó ðі÷êó Àõåðîíò, ìîñòè, ãðîòè,
Єëèñåéñüêі ïîëÿ, äîðîæíüî- àëåéíó ñèñòåìó, Ãðîò Ôåòіäè (Âåíåðè),
âñòàíîâëåíî ñòàòóї.

7.
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Грот – печероподібна заглибина чи порожнина в земній корі природного або 
штучного характеру, печера.

Що в матеріалах уроку видалося найцікавішим? Яку думку, з обговорюваних
на уроці, вважаєте такою, що цілком суголосна вашим 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).

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/DYw5ZXw або кодом, 
відвідайте віртуальну екскурсію парком «Софіївка». Поділіться 

враженнями у відгуку для сторінки парку в соціальних мережах.

Урок 27. Людина в суспільстві
1.  Роздивіться ре-

конструкцію трипільського поселення.і і
Що привертає увагу в його забудові?
Поділіться припущеннями, які буденні
справи визначали життя його меш-
канців. Поміркуйте, що вплинуло на
виникнення таких поселень.

1. Реконструкція трипільського поселення. 2. Реконструкція трипільського житла
в Державному історико- культурному заповіднику «Трипільська культура» на Черкащині

1 2

 Чи завжди людське
суспільство було та-
ким, як є сьогодні?
 Що визначає місце
людини в суспільстві?

 Що називають
суспільством?
 Звідки історики довіду-
ються про відносини між 
членами суспільства за 
давніх часів?
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Складіть і запишіть з поданими словами речення. Які із цих слів є спорідненими?
Ðîäèíà, ðіä, íàðîä, ãðîìàäà, ñïіëüíîòà, ñóñïіëüñòâî, äåðæàâà.

                  

                  

                  

Що означають слова, з якими складали речення? Чи часто 
ви їх уживаєте? На яких уроках це трапляється найчастіше? 

Чи вживаєте їх у буденному житті?

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
Іñòîðèêè ïðèïóñêàþòü, ùî ïåðøі ëþäè æèëè ãðîìàäàìè ç 25–40 

îñіá. Öå áóëè ðîäè÷і, ÿêі ïðîæèâàëè ðàçîì і ñïіëüíî ðîçïîðÿäæàëèñÿ 
çäîáè÷÷þ òà ìàéíîì. Íàçèâàþòü òàêі êîëåêòèâè ðîäîâèìè ãðîìàäàìè. 
Äîñòåìåííî íåâіäîìî, çà ÿêèìè ïðàâèëàìè æèëè ãðîìàäè, óòіì ó÷åíі
ïðèïóñêàþòü, ùî ÷îëîâіêàì íàëåæàëî ïîëþâàòè òà ðèáàëèòè, æіí-
êàì – ïіäòðèìóâàòè äîìàøíє ãîñïîäàðñòâî, ïіêëóâàòèñÿ ïðî äіòåé, íà-
ãëÿäàòè çà âîãíèùåì, çáèðàòè їñòіâíі ðîñëèíè. Êåðóâàëè îáùèíàìè
äîñâіä÷åíі ÷ëåíè ðîäó – ñòàðіéøèíè.

Іç ÷àñîì, âäîñêîíàëþþ÷è çíàðÿääÿ ïðàöі, ëþäè íàâ÷èëèñÿ îáðîáëÿòè 
çåìëþ, à ïðèðó÷èâøè òâàðèí – çàéìàòèñÿ ñêîòàðñòâîì. Æèòòÿ ëþäåé 
çìіíþâàëîñÿ: ñêëàäíіøèìè ñòàâàëè 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 òåðèòîðіàëü-
íі (ñóñіäñüêі) ãðîìàäè. Ñàìå òîäі, íà äóìêó â÷åíèõ, äëÿ îêðåìîї ëþäèíè 
çðîñòàє çíà÷åííÿ її ñіì’ї. Ïðèêìåòíî, ùî ñëîâà íà ïîçíà÷åííÿ ðîäèííèõ 
âіäíîøåíü (áàòüêî, ìàòіð, áðàò, ñèí, äî÷êà, ñåñòðà òà іí.) íàëåæàòü äî 
íàéäàâíіøèõ ó êîæíіé ìîâі і є ñïîðіäíåíèìè äëÿ ðіçíèõ ñó÷àñíèõ ìîâ.

Õî÷à ëþäåé і ïîєäíóâàëî æèòòÿ â ãðîìàäі, іç ÷àñîì ìіæ íèìè âè-
íèêàëà ìàéíîâà íåðіâíіñòü. Ëþäè ïî÷àëè âîðîãóâàòè çà çåìëі, ïàñî-
âèñüêà, êîðèñíі êîïàëèíè. Çàäëÿ çàõèñòó ñâîїõ âîëîäіíü ãðîìàäè ïî-
ñòóïîâî ãóðòóâàëèñÿ â ïëåìåíà, à òі ñâîєþ ÷åðãîþ çà ñïіëüíіñòþ ìîâè, 
òåðèòîðії òà ñïîñîáó æèòòÿ îá’єäíóâàëèñÿ â ïëåìіííі ñîþçè. Ïëåì’ÿ 
ìàëî ñâіé öåíòð – óêðіïëåíå ïîñåëåííÿ, äå ïðîâîäèëè çáîðè, íà ÿêèõ 
âèðіøóâàëè âàæëèâі ïèòàííÿ æèòòÿ ïëåìåíі, æèëè ñòàðіéøèíè òà
âîæäü, íàäіëåíі âëàäîþ. Çãîäîì òàêі öåíòðè ñòàâàëè óêðіïëåíèìè ïî-
ñåëåííÿìè – ãîðîäèùàìè, à òі іç ÷àñîì ïåðåòâîðèëèñÿ íà ìіñòà. Ïî-
äàëüøå çìіöíåííÿ ïëåìіííèõ ñîþçіâ ïðèçâåëî äî ïîÿâè äåðæàâè.

Ðіâåíü ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ñóñïіëüñòâà, çà ÿêîãî ïîñòàþòü ìіñòà,
âèíàõîäÿòü ïèñåìíіñòü, ç’ÿâëÿєòüñÿ äåðæàâà, â іñòîðії íàçèâàþòü öèâі-
ëіçàöієþ.

2.

3.
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Що довідалися про розвиток людського суспільства: чи завжди воно було 
таким, яким є нині? Чому шлях від первісних громад до появи держави має 
характер припущення? На підставі тексту розкажіть про історію понять «рід», 
«сім’я», «держава».

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
Ñëîâî «ñóñïіëüñòâî» îçíà÷àє «ñïіëüíîòà ëþäåé». Ìè æèâåìî ñåðåä 

ëþäåé, òîáòî â ñóñïіëüñòâі. Öå âèÿâëÿєòüñÿ ó âçàєìèíàõ ç іíøèìè ëþäü-
ìè. Ç îäíèìè ëþäüìè ìè ïîâ’ÿçàíі ðîäèíîþ, ç іíøèìè – ñïіëüíèìè 
ñïðàâàìè (íàïðèêëàä, íàâ÷àííÿì ó øêîëі, çàíÿòòÿìè ñïîðòîì, ñïіëüíè-
ìè іíòåðåñàìè). Òîæ íàøі âçàєìèíè ґðóíòóþòüñÿ íà çâ’ÿçêàõ, ÿêі 
ïîâ’ÿçóþòü íàñ ç іíøèìè ÷ëåíàìè ñóñïіëüñòâà. Ñïіëüíîòè, ó÷àñíèêàìè 
ÿêèõ є çíàéîìі îäíå îäíîìó ëþäè, ÿêі áåçïîñåðåäíüî ñïіëêóþòüñÿ, íà-
çèâàþòü ìàëèìè ãðóïàìè. Ìàëîþ ãðóïîþ є, íàïðèêëàä, ñіì’ÿ àáî øêіëü-
íèé êëàñ. Âîäíî÷àñ êîæíà ëþäèíà íàëåæèòü і äî áіëüøèõ ñïіëüíîò, 
îá’єäíàíèõ çà ïåâíîþ îçíàêîþ – ïðèìіðîì, çà âіêîì, ìіñöåì ïðîæèâàí-
íÿ, ïðîôåñієþ òîùî. Òàêі ãðóïè íàçèâàþòü âåëèêèìè. Îñîáëèâîñòі æèò-
òÿ ñîöіàëüíèõ ãðóï ó ðіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè äîñëіäæóþòü іñòîðèêè.

Òîæ ñóñïіëüñòâî íà ïåâíіé òåðèòîðії іñíóє ÿê ñóêóïíіñòü ìàëèõ і âå-
ëèêèõ ãðóï, ÷ëåíè ÿêèõ ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ ÷èñëåííèìè çâ’ÿçêàìè.
Íà ïåâíîìó åòàïі ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ñóñïіëüñòâà âèíèêàє äåðæàâà ÿê 
ñïîñіá îðãàíіçàöії ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.

Äåðæàâè íå áóëè îäíàêîâèìè âïðîäîâæ іñòîðії. Ïðîòå çà âñіì ðîçìà-
їòòÿì ïðîñòåæóþòüñÿ ðèñè, çà ÿêèìè їõ ìîæíà ïîðіâíþâàòè. Äåðæàâè, 
íàéâèùà âëàäà â ÿêèõ íàëåæèòü âåðõîâíîìó ïðàâèòåëþ – êîðîëþ, êíÿ-
çåâі, õàíó, öàðåâі, íàçèâàþòü ìîíàðõіÿìè. Âîëîäàð- ìîíàðõ îòðèìóє і ïå-
ðåäàє âëàäó ó ñïàäîê. Ïî-іíøîìó îáëàøòîâàíі äåðæàâè, ÿêі íàçèâàþòü 
ðåñïóáëіêàìè, – ó íèõ íàðîä îáèðàє íàéïîâíîâàæíіøèõ îñіá íà ïåâíèé 
÷àñ. Íà ïіäñòàâі ìîæëèâîñòåé ëþäåé âïëèâàòè íà ôîðìóâàííÿ âëàäè 
îäíі äåðæàâè íàçèâàþòü äåìîêðàòіÿìè (âіä ãðåöüêîãî ñëîâà «íàðîäî-
âëàääÿ»), à іíøі – äåñïîòіÿìè (ç ãðåöüêîї «ãîñïîäàð äîìó»).

Обговоріть у парах, членами яких груп
ви є. Наведіть приклади малих та вели-
ких 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. Що озна-
чає вислів «розвивати соціальні зв’язки»?

4.
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Історію роду, родинні зв’язки між членами сім’ї схематично 
показують у родинному дереві. Щоб створити родинне дерево, потрібно довідатися 
про найближчих родичів своїх батьків (як звати їхніх батьків, братів та сестер, роки 
їх життя чи дати народження, імена їхніх дітей та ін.). Добре мати фотографії цих 
родичів. Спробуйте заповнити віконечка на малюнку родинного дерева (якщо якоїсь 
інформації вам бракує, завершіть цю роботу вдома, розпитавши дорослих).

Проведіть вікторину «Роде наш красний». Для цього підго-
туйте фанти, на яких напишіть слова для називання родичів 

(мама, тато, бабуся, прадід, небіж, дядина тощо). Представники команд по черзі 
мають тягнути фанти і стисло розповідати про когось зі своїх родичів відповідно до 
назви, яка випала, за планом: 1) як звати; 2) де мешкає; 3) яку має професію. За 
кожну вичерпну характеристику команда отримує 3 бали (якщо інформація неповна, 
то від 0 до 2 балів). Перемагає команда, що набере більшу кількість балів.

5.

6.
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Укладіть список слів, які використовують для позначення родинних зв’язків – 
хто кому в родині ким доводиться. Значення яких слів ви довідалися під час 
роботи над родинним деревом на уроці?

                  

                  

                  

Обміркуйте, чому багато слів на позначення відношень між 
членами родини для вас є новими. Чому родинні зв’язки слабшають у сучасному 
світі? Запишіть на дошці всі варіанти відповіді на запитання. Виберіть кілька най-
більш переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

                  

                  

                  

Скориставшись уявним мікрофоном, завершіть речення.
На сьогоднішньому уроці я довідався / довідалася…, навчився / навчилася…, 
замислився / замислилася про …

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Завершіть укладати родинне дерево. Підготуйте розповідь про те, що довіда-
лися про історію своєї родини, працюючи над цим завданням.

Êіëüêà öіêàâèõ ôàêòіâ ïðî ìîþ ðîäèíó

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

7.
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Урок 28. Народи, які прожива-
ють на теренах України

1.  Роздивіться ілю-
страції. Про що свідчить наявність ії П
пам’яток різних народів на теренах 
України? Про які давні і сучасні на-
роди, чия історія пов’язана з україн-
ською землею, довідалися на уроках 
історії? Поділіться припущеннями, на 
підставі яких ознак ми визначаємо 
свою належність до народу. Яку роль 
у цьому відіграє історична пам’ять?

1. Ханський палац у Бахчисараї. 1532–1764 рр. Головний корпус палацу
2. Вірменський собор у Львові

1 2

1 Áóäіâëÿ, çîáðàæåíà íà іëþñòðàöії, áóëà ðîäîâîþ ðåçèäåíöієþ 
äèíàñòії ïðàâèòåëіâ Êðèìñüêîãî õàíñòâà – äåðæàâè, ùî іñíóâàëà íà 
áіëüøіé ÷àñòèíі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà òà ñòåïîâèõ òåðåíàõ Ïіâíі÷íî-
ãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ â XV–XVIII ñò.

2 Âіðìåíñüêèé êàôåäðàëüíèé ñîáîð Óñïіííÿ Ïðåñâÿòîї Áîãîðîäè-
öі ó Ëüâîâі çáóäîâàíî â ÕIV ñò. Ïðîòÿãîì ñâîєї іñòîðії ñîáîð áóâ ãðî-
ìàäñüêèì і ðåëіãіéíèì öåíòðîì âіðìåíñüêîї ãðîìàäè â ìіñòі. Âóëèöÿ, 
íà ÿêіé ðîçòàøîâàíî ïàì’ÿòêó, ìàє íàçâó Âіðìåíñüêà і є іñòîðè÷íîþ, 
âêàçóþ÷è íà äàâíіñòü ïðîæèâàííÿ âіðìåí ó Ëüâîâі.

Поєднайте слово «народ» з кількома прикметниками (на вибір) та складіть 
з утвореними словосполученнями речення.

 Чому однією з ознак 
народу є спільна істо-
рична пам’ять?
 Як потрібно стави-
тися до культурної 
спадщини інших наро-
дів?

 Чим близькі, а чим від-
різняються поняття «на-
род», «етнос», «нація»?
 Чому до культурної 
спадщини України нале-
жать пам’ятки інших на-
родів?
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Поясніть, як ви розумієте поняття «народ». Чому якості, за 
якими характеризують народ, подібні до тих, якими оціню-

ють людину? До якого поняття, опрацьованого на попередньому уроці, слово «на-
род» є найближчим – родина, громада, держава, суспільство?

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
Íàðîäè, ÿê і ëþäè, íàðîäæóþòüñÿ òà çðîñòàþòü, ìàþòü áëèçüêèõ 

і äàëåêèõ ðîäè÷іâ. Íàéøèðøå êîëî ñïîðіäíåíîñòі –  öå ðàñè. Òðàäèöіé-
íî âèîêðåìëþþòü òðè âåëèêі ðàñè: єâðîïåîїäíó, íåãðîїäíó і ìîíãîëî-
їäíó. Äëÿ ïðåäñòàâíèêіâ îäíієї ðàñè ñïіëüíèìè є íèçêà îçíàê, ñåðåä 
ÿêèõ, çîêðåìà, êîëіð øêіðè, î÷åé, âîëîññÿ òîùî.

Áëèçüêіñòü íàðîäіâ ïðîñòåæóєòüñÿ і â ìîâі: óñі íàðîäè ñâіòó â÷åíі 
óìîâíî ïîäіëÿþòü íà ñіì’ї. Óêðàїíñüêèé íàðîä íàëåæèòü äî іíäîєâðî-
ïåéñüêîї ñіì’ї íàðîäіâ, à óêðàїíñüêà ìîâà –  äî іíäîєâðîïåéñüêèõ ìîâ. 
Ðіçíі іíäîєâðîïåéñüêі íàðîäè –  öå òàê áè ìîâèòè äàëåêі ðîäè÷і. Ñïîðіä-
íåíі íàðîäè â 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, ìà-
êåäîíöі, áîëãàðè, ñëîâåíöі. Ó ñó÷àñíіé Óêðàїíі ìåøêàє áàãàòî ïðåä-
ñòàâíèêіâ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ. Íàïðèêëàä, íà ïіâäíі Óêðàїíè є ÷èñ-
ëåííі áîëãàðñüêі ãðîìàäè, à íà çàõîäі íàøîї äåðæàâè –  ïîëüñüêі.

2.

3.
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Óêðàїíñüêà çåìëÿ çà ðіçíèõ ÷àñіâ ñòàâàëà ðіäíîþ äëÿ áàãàòüîõ íà-
ðîäіâ. Êîëèñü, íàïðèêëàä, ïðèéøëè і çàïàíóâàëè â ñòåïàõ íà êіëüêà 
ñòîëіòü ñêіôè. À ïіâíі÷íå óçáåðåææÿ ×îðíîãî ìîðÿ ñòàëî äðóãîþ áàòü-
êіâùèíîþ 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), Ïàíòèêà-
ïåé (íà ìіñöі íèíіøíüîї Êåð÷і), Êåðêіíіòèäà (ñó÷àñíà Єâïàòîðіÿ),
Õåðñîíåñ (â îêîëèöÿõ ñó÷àñíîãî Ñåâàñòîïîëÿ).

Íàðîäè, ÿêі æèâóòü íà ïåâíіé òåðèòîðії ñïîêîíâіêó, íàçèâàþòü êî-
ðіííèìè. 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.

ð ð ó ð ð

Ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ íàðîäіâ, ÿêі æèâóòü íà óêðàїíñüêèõ òåðåíàõ,
çáåðіãàþ÷è ñâîþ ìîâó òà êóëüòóðó, íàçèâàþòü íàöіîíàëüíèìè, àáî åò-
íі÷íèìè, ìåíøèíàìè. Íàé÷èñåëüíіøèìè ñåðåä íèõ є ðîñіÿíè, ïîëÿêè, 
áіëîðóñè, óãîðöі, ðóìóíè, єâðåї, áîëãàðè, âіðìåíè, ãðåêè.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ çâ’ÿçêè ìіæ íàðîäàìè ñòàþòü æâàâіøèìè, ëþäè 
їäóòü â іíøі êðàї äëÿ íàâ÷àííÿ і ðîáîòè, ÷àñòî îñåëÿþ÷èñü íà íîâîìó 
ìіñöі íàçàâæäè. Òîæ íàñåëåííÿ êîæíîї êðàїíè, і Óêðàїíà –  íå âèíÿòîê, 
ñòàє ñòðîêàòіøèì.

Якими поняттями послуговуються вчені для характеристики народів? Які
із цих понять є для вас новими, а про які чули раніше? Як можна пояснити
той факт, що найчисельнішими в Україні є національні меншини представ-
ників народів сусідніх держав?

На підставі тексту з’ясуйте відмінності в значеннях слів, про 
які йдеться в матеріалах уроку.

Ðîçïîâіäàþ÷è ïðî íàðîäè â ìèíóëîìó òà ñüîãîäíі, äîñëіäíèêè ïî-
ñëóãîâóþòüñÿ ïîíÿòòÿìè «íàðîä», «åòíîñ» («åòíі÷íèé»), «íàöіÿ» 
(«íàöіî íàëüíèé», «íàöіîíàëüíіñòü»). Іíêîëè âîíè âæèâàþòüñÿ ÿê ñèíî-
íіìè: íàïðèêëàä, íàöіî íàëüíà ìåíøèíà – 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 íàçè-
âàííÿ âñüîãî íàñåëåííÿ ïåâíîї êðàїíè. Òà âè âæå çíàєòå, ùî íàñåëåííÿ 
áóäü-ÿêîї êðàїíè ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ íàðîäіâ. Ùîá 
óíèêíóòè ïëóòàíèíè, äîñëіäíèêè 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 íà-
ðîäíі çâè÷àї òà òðàäèöії, íàçèâàþòü åòíîãðàôієþ, à ìóçåї, äå çáåðіãà-
þòüñÿ ïðåäìåòè íàðîäíîãî ïîáóòó, åòíîãðàôі÷íèìè.

і й і
4.
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Ñëîâî «íàöіÿ» âæèâàþòü äî íàðîäіâ ó íîâіòíіé ÷àñ, ÿêі çãóðòóâàëè-
ñÿ íàâêîëî іäåї ñòâîðåííÿ àáî âіäíîâëåííÿ âëàñíîї äåðæàâè, äîìàãà-
þòüñÿ ñïðàâåäëèâіøîãî âðÿäóâàííÿ.

Поясніть, що означають виділені слова в поданих назвах (за потреби скорис-
тайтеся словником). Скориставшись пошуком в інтернеті, доберіть по одному 
своєму прикладові.

Íàöіîíàëüíà ïðåìіÿ Óêðàїíè іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà; óêðàїíñüêà 
íàðîäíà êàçêà «Ïàí Êîöüêèé»; åòíі÷íі çåìëі Óêðàїíè.

                  

                  

                  

                  

Обміркуйте, на підставі яких ознак люди вважають себе на-
лежними до певного народу. Запишіть на дошці всі варіанти відповіді на запитання. 
Виберіть кілька найбільш переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

                  

                  

                  

                  

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/NTvHPoh або
за кодом, прочитайте оповідання. Що споріднює його з казкою? Які де-
талі оповідання ґрунтуються на історичних фактах? Що нового довіда-
лися про життя давніх греків на узбережжі Чорного моря?

Скориставшись уявним мікрофоном, завершіть речення:
Після сьогоднішнього уроку я можу пояснити…
Поки що лишилося не зрозумілим…

 Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Довідайтеся про страву національної кухні одного з народів, представники 
якого живуть в Україні. Проілюструйте рецепт цієї страви малюнками. Підго-
туйте з однокласниками виставку «Смачне розмаїття».

5.

6.
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Урок 29. Права та обов’язки 
людини впродовж історії

1. Роздивіться кар-
тину Петра Андрусева. Як ви думаєте, П А
за якої доби відбулася зображена по-
дія? Чому так уважаєте? Представни-
ків яких груп населення зображено? 
Що дає підстави для такого висновку? 

Звідки художник дізнався про одяг, взуття, го-
ловні убори, меблі та інші побутові предмети,
а також зброю, прикраси тієї епохи? На чому
ґрунтуються уявлення художника про пове-
дінку і ролі учасників події, якій він присвятив
картину? Чи всі групи тогочасного населення
зображено? Як ви думаєте, чому?

Розгадайте ребус. Із зашифрованим словом складіть і запишіть речення.

                  

                  

                  

Роздивіться фрагменти зображень історичних пам’яток. На 
підставі зображень зробіть висновок про заняття людей та 

про їхні обов’язки. Як ви думаєте, хто визначав ці обов’язки? Звідки люди за давніх
часів знали, як їм належало чинити в тих або тих ситуаціях? Чи мають життєві
правила свою історію?

2.

 Як пов’язані мораль, 
табу, звичаї, традиції 
та закони?

 Що визначало права 
та обов’язки людей
упродовж історії?
 Що називають
мораллю?
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Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.
Óÿâëåííÿ, íà îñíîâі ÿêèõ âèíèêàëè ïðàâèëà ïîâåäіíêè ëþäåé, çìі-

íþâàëèñÿ âïðîäîâæ іñòîðії. Àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè ñâіä÷àòü, ùî âèÿâ-
ëÿòè òóðáîòó îäíå ïðî îäíîãî ëþäè ïî÷àëè äóæå äàâíî. Ïîïðè ñóâîðі 
óìîâè æèòòÿ, âîíè äîãëÿäàëè õâîðèõ òà ïіêëóâàëèñÿ ïðî äіòåé, âøà-
íîâóâàëè ïîìåðëèõ. Òàêі â÷èíêè ñâіä÷àòü ïðî çàðîäæåííÿ ìîðàëі. Ïî-
íÿòòÿ «ìîðàëü» âèòëóìà÷óþòü ÿê ñóêóïíіñòü ïðàâèë ïîâåäіíêè â ñòàâ-
ëåííі ëþäåé îäíå äî îäíîãî.

Íàéäàâíіøі ìîðàëüíі ïðàâèëà ñòîñóâàëèñÿ âçàєìèí äîðîñëèõ і äіòåé, 
ñòàðøèõ òà ìîëîäøèõ, ÷îëîâіêіâ òà æіíîê. Ëþäè îöіíþâàëè âіäíîñèíè 
òà â÷èíêè іíøèõ ç ïîãëÿäó äîáðà і çëà, ñïðàâåäëèâîñòі òà íåñïðàâåäëè-
âîñòі, 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 ðî-
çóìіííÿ 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 íàëåæèòü ñòà-
âèòèñÿ îäíå äî îäíîãî (ùî äîçâîëåíî, à ùî çàáîðîíåíî), ïåðåäàâàëèñÿ 
ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ і іç ÷àñîì çâè÷àé ñòàâàâ ïðàâîâîþ íîðìîþ.

Äî ïåâíîãî ÷àñó ëþäè ñòâîðèëè ñòіëüêè ïðàâèë, ùî âèíèêëà ïîòðå-
áà їõ ïèñüìîâî çàôіêñóâàòè. Íàéäàâíіøîþ ïàì’ÿòêîþ ïðàâà íà óêðàїí-
ñüêèõ çåìëÿõ, ÿêà ðåãóëþâàëà âіäíîñèíè ìіæ íàñåëåííÿì Ðóñè- 
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, ñïðàâåä-
ëèâіñòü.

3.
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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 змінюва-
лися?  Про яку пам’ятку нашої історії довідалися?

Укладіть словничок з 5–7 слів, які передають зміст тексту.

                  

                  

                  

Прочитайте уривки з джерел та виконайте завдання в групах.

Текст 1
Іç çàêîíіâ Õàììóðàïі, öàðÿ â äàâíüîìó Âàâèëîíі, çà íàêàçîì ÿêîãî 

áëèçüêî 3750 ðîêіâ òîìó áóëî óêëàäåíî çáіðíèê
 ßêùî ÷îëîâіê äëÿ ðîáîòè íà ñâîєìó ïîëі íàéíÿâ ïðàöіâíèêà é äàâ 

éîìó çåðíî äëÿ ïîñіâó, à òàêîæ âîëіâ і çâ’ÿçàâ äîãîâîðîì ïðî îáðîáіòîê 
ïîëÿ, òî ÿêùî òîé ïðàöіâíèê íàñіííÿ òà êîðì óêðàâ і â éîãî ðóöі âêðà-
äåíå áóëî âèÿâëåíî, éîìó ïîâèííі âіäðóáàòè ðóêó.

 ßêùî ñèí âäàðèâ áàòüêà, éîìó ñëіä âіäðóáàòè ðóêó.
 ßêùî ÷îëîâіê íå çìіöíèâ ãðåáëþ íà ñâîїé çåìëі é âîäà ïðîðâàëà 

ãðåáëþ, çàòîïèâøè ïîëÿ ñóñіäіâ, âіí ìàє âіäøêîäóâàòè ñóñіäàì çáèòêè.
ßêùî éîìó íåìà ÷èì ïëàòèòè, ñëіä ïðîäàòè âñå éîãî ìàéíî òà éîãî 
ñàìîãî, à îòðèìàíå ñðіáëî õàé ñóñіäè ðîçäіëÿòü ìіæ ñîáîþ.

 ßêùî ÷îëîâіê îñëіïèâ îêî ñèíîâі іíøîãî ÷îëîâіêà, òî ìàє áóòè 
îñëіïëåíèé ñàì.

 ßêùî õòîñü âèáèâ çóá ÷îëîâіêîâі, ðіâíîìó ñîáі, éîìó ñàìîìó ïî-
âèííі âèáèòè çóá.

Текст 2
Ç «Ðóñüêîї ïðàâäè»
 …Êîëè âá’є ÷îëîâіê ÷îëîâіêà, òî ìñòèòüñÿ áðàò çà áðàòà, ÿêùî 

ñèíè îäíîãî áàòüêà, ÷è áàòüêà ñèí, ÿêùî ïëåìіííèê ÷è ñåñòðè ñèí;
à ÿêùî íå áóäå ìñòèòèñÿ –  òî 80 ãðèâåíü çà ãîëîâó, êîëè âáèòèì áóäå 
áîÿðèí ÷è êíÿæèé òіóí.

 ßêùî âáèòèì áóäå ìіùàíèí, ÷è êóïåöü, ÷è áîÿðñüêèé òіóí, àáî 
ìå÷íèê, àáî іçãîé, –  òî 40 ãðèâåíü ñïëàòèòè çà íüîãî, çà âáèâñòâî âіëü-
íîї æіíêè –  20 ãðèâåíü.

Çà ñіëüñüêîãî ñòàðîñòó ÷è êíÿæîãî õëіáîðîáà –  12 ãðèâåíü, à çà ñìåð-
äà (âіëüíèé ñåëÿíèí) і õîëîïà (ðàá) –  5 ãðèâåíü, çà ðàáèíþ –  6.

4.
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Çà æіíêó- ãîäóâàëüíèöþ –  12 ãðèâåíü, íàâіòü ÿêùî âîíà ðàáà.
 … ßêùî áóäå êðîâ ÷è ñèíöі óðàæåíîãî, òî íå ïîòðіáåí і ñâіäîê ëþ-

äèíі òіé; ÿêùî íå áóäå çíàêó ÿêîãîñü –  ïîòðіáåí ñâіäîê, íå áóäå çíàêіâ –  
і ñïðàâі êіíåöü; ÿêùî íå ìîæå ìñòèòèñÿ, òî âçÿòè çà îáðàçó 3 ãðèâíі, 
à ëіêàðþ íàãîðîäà.

Оберіть один з текстів та проаналізуйте уривки з джерела за планом: 1. Чому 
з’явилися викладені в джерелі приписи? 2. Про які правила тогочасної мо-
ралі можна зробити висновок? 3. Чи є в джерелі норми, що відповідають 
сучасній моралі? Зробіть висновок про розвиток моральних уявлень упро-
довж історії.

Доповніть твердження.
Ïіäñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó ïðî ðîçâèòîê ìîðàëüíèõ óÿâëåíü ëþäñòâà

ñëóãóþòü                   .

 Обміркуйте, чим загрожує людству нехтування моральними 
правилами. Запишіть на дошці всі варіанти відповіді на запитання. Виберіть кілька 
найбільш переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

                  

                  

                  

                  

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/OTvHDua
або кодом, прочитайте оповідання та дайте відповіді на запитання до 
нього: 1. Що таке конституція? 2. Що визначає Основний Закон Укра-
їни? 3. Чому дотримання Конституції всіма громадянами –  найважливіша 
умова існування багатої та квітучої України?

Доповніть твердження.
Ïðèêëàäîì ïðàâ ëþäèíè є             

                  .

Îáîâ’ÿçêîì ãðîìàäÿíèíà є             

                  .

З і
5.

6.
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Скориставшись уявним мікрофоном, завершіть речення.
Найважливішою з обговорюваних на уроці тем я вважаю…, бо…

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Погортавши сторінки цього посібника та попередніх, знайдіть фотодокументи, 
які свідчать про умови життя дітей в різний час. Які літературні твори на цю 
тему читали? На підставі одного з таких творів підготуйте повідомлення про 
те, як жили діти в часи, зображені в ньому. На прикладі становища дітей по-
міркуйте про те, як змінювалися моральні уявлення людства впродовж історії.

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

1. Роздивіться ілю-
страцію та прочитайте коментар до і
неї. Як художник передав свої від-
чуття з приводу історичної події –  
проголошення незалежності України 
в 1991 р.? Які деталі картини свідчать 
про те, що цю подію він сприймає 
з піднесенням і надією? Чи можна 
твердити, що, працюючи над карти-
ною, художник спирався на історичні знання та свої уявлення про історичну долю 
українського народу? На підставі чого зробили цей висновок?

Іван Марчук. «Пробудження», 1992 р.

«Ó 1991 ðîöі, âæå êіëüêà
ðîêіâ ïåðåáóâàþ÷è â Íüþ- 
Éîðêó, Іâàí Ìàð÷óê ç íà-
ð ð óð

òõíåííÿì ïðèéìàє çâіñòêó ïðî
ðîçïàä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
і ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі 
éîãî ðіäíîї Óêðàїíè. Íà âèñî-
êîìó åìîöіéíîìó ïіäíåñåííі
âіí ñòâîðþє êàðòèíó “Ïðîáó-
äæåííÿ”» (Ç êíèæêè Àëëè
Øîðіíîї «Óêðàїíñüêèé ãåíіé
Ìàð÷óê: Іñòîðії»).

 Що впливає на фор-
мування світогляду?
 Звідки історики до-
відуються про світо-
гляд людей у минулі 
часи?

 Що називають
світоглядом?
 Як змінювався світо-
гляд людей упродовж
історії?
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Спробуйте утворити складні слова з першою частиною світ, використавши 
наведені нижче. Запишіть утворені слова, поясніть, як розумієте їхнє значення.

Îãëÿäàòè, âіä÷óâàòè, ñïðèéìàòè, ðîçóìіòè

                  

                  

Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.
Óÿâëåííÿ ëþäèíè ïðî ñâіò і її ìіñöå â íüîìó íàçèâàþòü ñâіòîãëÿ-

äîì. Ñâіòîãëÿä ïðèòàìàííèé ÿê îêðåìіé ëþäèíі, òàê і ñïіëüíîòі, ñó-
ñïіëüñòâó çàãàëîì. Çðîçóìіëî, ùî â ðіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè âіí íå áóâ 
îäíàêîâèì: ìіæ òèì, ÿê óÿâëÿëà ñâіò ïåðâіñíà ëþäèíà, і òèì, ÿê óÿâ-
ëÿєìî éîãî ñüîãîäíі, –  іñòîòíі âіäìіííîñòі.

Іñòîðè÷íî ñôîðìóâàëîñÿ êіëüêà òèïіâ ñâіòîãëÿäó –  çàëåæíî âіä òîãî, 
íà îñíîâі ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ çàãàëüíà êàðòèíà ñâіòîáà÷åííÿ і ñâіòîâіä÷óò-
òÿ. Íàéäàâíіøèì óâàæàþòü ìіôîëîãі÷íèé ñâіòîãëÿä. Óòіëåííÿì éîãî є 
ìіôè. Ó ìіôàõ áàãàòüîõ íàðîäіâ, íàïðèêëàä, є çãàäêà ïðî ÿéöå, ç ÿêîãî 
óòâîðèâñÿ Âñåñâіò. Çâ’ÿçîê ç îáðàçîì Ñâіòîâîãî ÿéöÿ äîñëіäíèêè âáà÷à-
þòü ó çîëîòîìó ÿє÷êó ç óêðàїíñüêîї íàðîäíîї êàçêè «Êóðî÷êà ðÿáà».

Çà ðåëіãіéíîãî ñâіòîãëÿäó óÿâëåííÿ ïðî ñâіò âèáóäîâóþòüñÿ íà ïіäñòà-
âі âіðè â áîãіâ ÷è îäíîãî áîãà. Íàïðèêëàä, çà óÿâëåííÿìè äàâíіõ ãðåêіâ, 
ñâіò ñòâîðèëè áîãè, êîæåí ç ÿêèõ âіäïîâіäàâ çà ïåâíó éîãî ÷àñòèíó: ìî-
ðåì îïіêóâàâñÿ Ïîñåéäîí, ïіäçåìíèì öàðñòâîì – Àїä, ëіñàìè òà ïîëþâàí-
íÿì – Àðòåìіäà, çåìëÿìè òà ðіëüíèöòâîì –  Äåìåòðà òîùî. Âіðó â áàãà-
òüîõ áîãіâ íàçèâàþòü áàãàòîáîææÿì, àáî ÿçè÷íèöòâîì. ßçè÷íèêàìè áóëè 
і äàâíі ñëîâ’ÿíè. Âåðõîâíèì áîæåñòâîì âîíè ââàæàëè áîãà ñîíöÿ Äàæáî-
ãà. Ìîãóòíіì áîãîì óâàæàëè òàêîæ і áîãà íåáà –  Ñâàðîãà. Îñîáëèâó øàíó 
ìàâ áîã ãðîìó –  Ïåðóí –  òâîðåöü і âîëîäàð íåáåñíîãî âîãíþ. Çàïàëåíèé 
âåñíîþ ç î÷èùóâàëüíîãî îñâÿ÷åíîãî áàãàòòÿ âîãîíü ðîçíîñèëè ïî âñіõ 
õàòàõ. Ñіì’ÿ ìàëà áåðåãòè éîãî öіëèé ðіê, áî âіí áóâ çàïîðóêîþ äîáðîáó-
òó. Äàâíі ñëîâ’ÿíè îáîæíþâàëè òàêîæ çåìëþ, à áîãèíþ çåìëі íàçèâàëè 
Ìîêîø. Її ââàæàëè ìàòіð’þ-çàñòóïíèöåþ і ãîäóâàëüíèöåþ. Íàä âîðіòüìè 
ó Ä

êîæíîãî äâîðó âèñіâ îáåðіã ç ðîãàìè âîëà, ùî áóâ óòіëåííÿì áîæåñòâà 
äîñòàòêó і ïîêðîâèòåëÿ õóäîáè –  Âåëåñà. Ïîêëîíÿëèñÿ ñëîâ’ÿíè òàêîæ 
âіòðó –  Ñòðèáîãó, ìіñÿöþ –  Õîðñó òà áàãàòüîì іíøèì ñèëàì ïðèðîäè.

Ïіçíіøå ç’ÿâèëèñÿ ðåëіãії, ÿêі ґðóíòóâàëèñÿ íà âіðі â єäèíîãî áîãà –  
òâîðöÿ ñâіòó і ëþäèíè. Ñüîãîäíі íàéáіëüøå âіðÿí ìàþòü òðè âіðîâ÷åí-
íÿ: õðèñòèÿíñòâî, іñëàì і áóääèçì. Їõ íàçèâàþòü ñâіòîâèìè, áî âîíè 

ð ó ð ð ð

ïîøèðåíі â ðіçíèõ ðåãіîíàõ ñâіòó, ó ðіçíèõ êðàїíàõ і ìàþòü âіä ìіëüÿð-
äà äî ñîòíі ìіëüéîíіâ ïðèõèëüíèêіâ. Ñâіòîãëÿä, ÿêèé ґðóíòóєòüñÿ íà 
çàïåðå÷åííі áóäü-ÿêèõ íàäïðèðîäíèõ іñòîò, íàçèâàþòü àòåїñòè÷íèì
(ñëîâî àòåїçì –  ç ãðåöüêîї îçíà÷àє «çàïåðå÷åííÿ áîãà»).

2.
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Íàóêîâèé ñâіòîãëÿä ґðóíòóєòüñÿ íà çàêîíîìіðíèõ çâ’ÿçêàõ ìіæ ÿâè-
ùàìè, ÿêі ìîæíà ïіäòâåðäèòè åêñïåðèìåíòàìè, îáґðóíòóâàòè çàêîíà-
ìè. Çàðîäæåííÿ і ðîçâèòîê íàóêè ñÿãàє äàâíіõ ÷àñіâ. Íàïðèêëàä, áàãàòî 
çàêîíіâ ìàòåìàòèêè і ôіçèêè âіäêðèëè é îáґðóíòóâàëè äàâíüîãðåöüêі 
ìàòåìàòèêè –  ñëàâíîçâіñíó òåîðåìó Ïіôàãîðà, çàêîí Àðõіìåäà òîùî. 
Çàðîäæåííÿ іñòîðії, ÿê âè çíàєòå, òåæ ïîâ’ÿçóþòü ç Äàâíüîþ Ãðåöієþ.

Ìèñòåöüêèé ñâіòîãëÿä ñïèðàєòüñÿ íà õóäîæíі îáðàçè. Ïðî îñîáëè-
âîñòі ñïðèéíÿòòÿ é îñìèñëåííÿ ñâіòó â õóäîæíіõ îáðàçàõ ñâіä÷àòü, 
íàïðèêëàä, òâîðè æèâîïèñó àáî ëіòåðàòóðíі òâîðè.

Õî÷ ðіçíі òèïè ñâіòîãëÿäó ôîðìóâàëèñÿ і ñòàâàëè ïàíіâíèìè â ðіçíі 
іñòîðè÷íі ïåðіîäè, óñі âîíè іñíóþòü і äîñі, ìàþ÷è, óòіì, ðіçíó âàãó 
â çàãàëüíіé êàðòèíі óÿâëåíü ïðî ñâіò.

Що називають світоглядом? Які типи світогляду сформувалися історично?
Виберіть з тексту по 3 слова для кожного типу світогляду, якими можна
його схарактеризувати. Як ви думаєте, який світогляд є панівним на су-
часному етапі розвитку людства?

На підставі тексту заповніть таблицю.
Іñòîðè÷íі òèïè ñâіòîãëÿäó

Назва Характерні риси Приклад

Що сприяє формуванню світогляду в сучасному світі? По-
діліться припущеннями, як світогляд формувався за дав-

нини. Чому в різні історичні періоди панівними були різні типи світогляду? Чому 
жоден з типів світогляду не зник, ставши фактом минулого? Яку роль відіграє освіта 
у формуванні наукового світогляду?

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
Îäèí ç íàéñòàðіøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ Óêðàїíè – Ëüâіâ-

ñüêèé íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Іâàíà Ôðàíêà. Éîãî іñòîðіÿ ïî-
ð ù ð

÷èíàєòüñÿ 1661 ð. Ùîïðàâäà, òîäі öіëêîì óòіëèòè ïëàí ðîçáóäîâè óíі-
âåðñèòåòó íå çìîãëè. Іç ÷îòèðüîõ ôàêóëüòåòіâ, òðàäèöіéíèõ äëÿ âñіõ 
єâðîïåéñüêèõ óíіâåðñèòåòіâ, ó Ëüâîâі äіÿëè ëèøå äâà. Óñі ÷îòèðè ôà-
êóëüòåòè –  ôіëîñîôñüêèé, þðèäè÷íèé, áîãîñëîâñüêèé òà ìåäè÷íèé –  
ïî÷àëè äіÿòè âіä 1784 ð. Âè âæå çíàєòå, ùî ïåðøó êàôåäðó іñòîðії Óêðà-

3.

4.
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їíè, âіäêðèòó ó Ëüâіâñü êîìó 
óíіâåðñèòåòі â 1894 ð., î÷îëèâ 
Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé.

Âіä ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. ó òіé 
÷àñòèíі Óêðàїíè, ÿêà ïåðåáóâà-
ëà ïіä âëàäîþ Ðîñіéñüêîї іìïå-
ðії, âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ
íå áóëî: Êèєâî- Ìîãèëÿíñüêó
àêàäåìіþ іìïåðñüêèé óðÿä ïåðå-
òâîðèâ íà çàêëàä, äå íàâ÷àëè 
ìàéáóòíіõ ñâÿùåííèêіâ, çãî-
äîì –  íà Êèїâñüêó äóõîâíó àêà-
äåìіþ.

Ïåðøèé óíіâåðñèòåò áóëî çà-
ñíîâàíî â 1805 ð. ó Õàðêîâі –  
çóñèëëÿìè ïðîñâіòíèêà, ó÷åíî-
ãî, âèíàõіäíèêà Âàñèëÿ Êàðàçіíà òà іíøèõ ãðîìàäñüêèõ äіÿ÷іâ. Íèíі 
Õàðêіâñüêèé óíіâåðñèòåò íîñèòü іì’ÿ ñâîãî çàñíîâíèêà.

Ó 1834 ð. áóëî çàñíîâàíî Êèїâñüêèé óíіâåðñèòåò іìåíі ñâ. Âîëîäèìèðà 
(çàðàç –  Êèїâñüêèé íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà). 
Éîãî ïåðøèì ðåêòîðîì áóâ âèäàòíèé ó÷åíèé Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷.
( ð ó ð ð(

Íàâ÷àííÿ â Êèїâñüêîìó, ÿê і â Õàðêіâñüêîìó, óíіâåðñèòåòі ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ÕІÕ ñò. ïðîâàäèëîñÿ íà ÷îòèðüîõ ôàêóëüòåòàõ: іñòîðèêî-
ôіëî ëî ãі÷ íî ìó, ôіçèêî- ìà òå ìàòè÷íîìó, þðèäè÷íîìó, ìåäè÷íîìó.
Óíіâåðñè òåòè áóëè íå òіëüêè îñåðåäêàìè ðîçâèòêó îñâіòè é íàóêè, à é
îñòðіâöÿìè âіëüíîäóìñòâà é ñâîáîäîëþáñòâà. Íàéêðàùі âèêëàäà÷і ðà-
çîì 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 âèõî-
äèòè æóðíàëè «Óêðàїíñüêèé
âіñíèê», «Óêðà їíñü êèé æóð-
íàë». Îñü ÷îìó Õàðêіâ íàçèâà-
þòü êîëèñêîþ íàöіîíàëüíîãî
âіäðîäæåííÿ ÕІÕ ñò.

Ñüîãîäíі â Óêðàїíі âèùó
îñâіòó íàäàþòü ñîòíі íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäіâ: óíіâåðñèòåòіâ,
àêàäåìіé, іíñòèòóòіâ, êîíñåðâà-
òîðіé. Îñíîâíîþ îñâіòíüîþ ëàí-
êîþ â íàøіé äåðæàâі є øêîëè,
äіє ÷èìàëî ãіìíàçіé òà ëіöåїâ.
Óêðàїíñüêà ìîëîäü ìàє çìîãó
íàâ÷àòèñÿ ôàõіâ ó ïðîôåñіéíî-

 Центральний корпус Львівського
національного університету імені Івана Франка

(сучасна світлина). Над входом латиною
викарбувано гасло: «Освічені громадяни –  окраса

Батьківщини»

 Будівля Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (сучасна світлина)
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òåõíі÷íèõ ó÷èëèùàõ òà òåõíіêóìàõ і êîëåäæàõ. Ñüîãîäíі îñâіòíÿ ãàëóçü 
â Óêðàїíі ïåðåæèâàє ïåðіîä ðåôîðìóâàííÿ, àáè íàäàâàòè ñó÷àñíі òà ÿêіñ-
íі çíàííÿ.

Коли в Україні з’явилися університети? Які університети мають найдавнішу
історію? Що дізналися про розвиток шкільної освіти за давніх часів на
перших уроках історії в 5 класі?

Знайдіть зайве в кожному ланцюжку слів та складіть речення.
1.  1661, 1784, Õàðêіâ, Ëüâіâ, ïåðøà êàôåäðà іñòîðії Óêðàїíè, Ì. Ãðó-

øåâñüêèé.
2.  1805, Õàðêіâ, «Óêðàїíñüêèé æóðíàë», ïåðøà êàôåäðà іñòîðії

Óêðàїíè, êîëèñêà íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ, Ì. Ìàêñèìîâè÷.
3.  1834, Êèїâ, óíіâåðñèòåò ñâ. Âîëîäèìèðà, Â. Êàðàçіí, Ì. Ìàêñè-

ìîâè÷.

Проведіть вікторину «Найвідоміші освітні заклади України». 
Домовтеся, про який відомий освітній заклад України розповідатиме кожна група. 
Напередодні уроку підготуйте набори карток за кількістю груп, на кожній з яких за-
пишіть по одному слову або словосполученню (назви, прізвища, поняття, дати, події 
тощо). Групи отримують кошики або капелюхи з картками з інформацією про всі на-
вчальні заклади. Завдання кожної групи: відібрати ті картки, які стосуються їхнього 
закладу, і скласти за ними повідомлення.

Обміркуйте, як інтернет сприяє формуванню світогляду лю-
дини. Чи йдеться лише про науковий світогляд? Чому інформацію з інтернету по-
трібно перевіряти? Запишіть на дошці всі варіанти відповіді на запитання. Виберіть 
кілька найбільш переконливих, на вашу думку, та занотуйте.

                  

                  

                  

                   

Перейшовши за кодом або посиланням https://cutt.ly/yTvHH98, про-
читайте оповідання та дайте відповіді на запитання до нього: 1. Про яку історичну 
постать ідеться в оповіданні? 2. Що було для Лесі Українки джерелом
наснаги й творчості? 3. Про які твори Лесі Українки довідалися? Чи за-
хотілося вам їх прочитати? 4. Головним персонажем найвідомішої поеми
Лесі Українки «Лісова пісня» стала Мавка. Що довідалися про цей образ
з оповідання? Завдяки якому світогляду цей образ постав і зберігся до
нашого часу? Як різні типи світогляду пов’язані між собою?

Д й
5.

Ч й
6.

7.
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Складіть коротку розповідь про свій улюблений літературний твір. Які художні 
образи із цього твору вам найбільше подобаються, чим саме?

                  

                  

                  

                  

                  

Скориставшись уявним мікрофоном, поясніть одним реченням, як ви розу-
мієте вислів розширювати світогляд.

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Перейшовши за кодом або посиланням https://cutt.ly/DYeqipG, 
ознайомтеся з картинами Івана Марчука. Підготуйте коротке по-

відомлення про твори, які вам найбільше сподобалися.



Ïåðâіñíà äîáà

Àíòè÷íіñòü

Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ

Де в Україні знайдено 
пам’ятки, пов’язані з життям 
пралюдей? Скільки років тому 

їх було створено?

Якими спільнотами 
жили люди за часів, 
коли було створено 

зображену 
пам’ятку?

Як зображе
пам’ятка пов’язує

Північне Причорномор’я 
та Давню Грецію?

Де і коли жили
скіфи?

Кого з київських 
називають 

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888822222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

на 
язує естем 

ропи»?

князів н
«т
Єв
те
вр
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Íîâèé ÷àñ

Íîâіòíÿ äîáà

Як за легендою виникло 
місто Київ? Коли це 

сталося?

З історією якого 
корінного народу 
України пов’язана 

зображ
пам’ят

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?

в язана 
жена 
ка? 

сталося?

Коли було 
проголошено 
незалежність 
України? 

Коли ухвалено
Конституцію України?  
Скільки років минуло

від кожної 
із цих подій до 
сьогодення???
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Урок 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 çóïè-
íÿòèìåòåñÿ ïіä ÷àñ ïîäîðîæі. Îáîâ’ÿçîê ÷åðãîâèõ – îöіíþâàòè âèêî-
íàííÿ çàâäàíü êîìàíäàìè ìàíäðіâíèêіâ òà ñïîñòåðіãàòè çà ÷àñîì ïåðå-
áóâàííÿ êîìàíä íà ñòàíöії.

 Äëÿ êîæíîї ñòàíöії ïіäãîòóéòå òàáëè÷êó ç íîìåðîì і íàçâîþ ñòàí-
öії, àðêóøі іç çàâäàííÿì çà êіëüêіñòþ ãðóï, ùî ïîäîðîæóþòü, à òàêîæ 
àðêóøі ÷èñòîãî ïàïåðó, íà ÿêèõ ãðóïè âèêîíóâàòèìóòü çàâäàííÿ.

 Äëÿ êîæíîї êîìàíäè ìàíäðіâíèêіâ ïðèãîòóéòå ìàðøðóòíèé ëèñ-
òîê äëÿ îöіíîê іç íàçâàìè ñòàíöіé òà êіëüêіñòþ áàëіâ (çà çðàçêîì).
Ìàðøðóòíèé ëèñòîê ïåðåäáà÷àє ïîñëіäîâíіñòü 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

Історія та карта
Володарі часу
Віч-на-віч з великими 
Побутові дрібнички
Охоронці пам’яті 

 Îá’єäíàéòåñÿ â 5 êîìàíä ìàíäðіâíèêіâ. Êîæíà êîìàíäà ìàє îòðè-
ìàòè ñâіé ìàðøðóòíèé ëèñòîê.

 Ïî÷íіòü ïåðåñóâàòèñÿ êëàñîì, çóïèíÿþ÷èñü íà ñòàíöіÿõ ó âèçíà-
÷åíіé ïîñëіäîâíîñòі. ×àñ ïåðåáóâàííÿ íà êîæíіé ñòàíöії –  íå áіëüøå 
5 õâèëèí.

 Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ïîäîðîæі çäàéòå ìàðøðóòíі ëèñòêè â÷èòåëåâі 
äëÿ îáðàõóíêó áàëіâ òà âèçíà÷åííÿ êîìàíäè ïåðåìîæöіâ.
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÎÄÎÐÎÆІ

Ñòàíöіÿ 1. Іñòîðіÿ òà êàðòà
Ðîçäèâіòüñÿ êàðòó íà ñòîðіíêàõ 84–85. Ñêîðèñòàâøèñü êàðòîþ ÿê 

äæåðåëîì іíôîðìàöії, âèçíà÷òå ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ òà ÷àñ ñòâîðåííÿ
âіäîìèõ ïàì’ÿòîê êóëüòóðè Óêðàїíè (îáèðàéòå ïî îäíіé ïàì’ÿòöі êîæ-
íîї ãðóïè). Çàïîâíіòü òàáëèöþ.

Місце створення Час створення

Храми

Фортеці, замки,
палаци

Інші визначні архітектурні
споруди

Рукописні та друковані 
книги

Парки

Çà êîæíå ïðàâèëüíî çàïîâíåíå âіêîíöå òàáëèöі çàðàõîâóéòå ïî îä-
íîìó 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÷èâ-

øè äàòè íà ëіíії ÷àñó, ðîçâ’ÿæіòü її. Ðîçâ’ÿçîê çàïèøіòü.
Ìàêñèìàëüíà îöіíêà –  5 áàëіâ.

Ñòàíöіÿ 3. Âі÷-íà-âі÷ іç âåëèêèìè
Öå çàâäàííÿ äîïîìîæå âàì ïðèãàäàòè íàéâèäàòíіøèõ іñòîðè÷íèõ

äіÿ÷іâ, ç ÿêèìè ïîçíàéîìèëèñÿ âïðîäîâæ ðîêó.
Ðîçäèâіòüñÿ ïîðòðåòè. Êîãî íà íèõ çîáðàæåíî? Ñêëàäіòü òà çàïè-

øіòü 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. Ìàêñè-
ìàëüíà 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 õàðàêòåðèñòèêè áóäåííîãî æèò-
òÿ íà íàøèõ çåìëÿõ?

1

2

3

7

6

5

98

4
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Çàïîâíіòü òàáëèöþ:

Що зображено
на ілюстраціях?

Слова та словосполучення, які можна використати 
в розповіді про цю річ, пристрій, засіб пересування
чи пам’ятку для характеристики буденного життя

1. Пектораль скіфського
царя

Скіфи, кочовики, кінні воїни, дві з половиною тисячі ро-
ків тому, Північне Причорномор’я, золота прикраса, сцени
з життя та побуту скіфів, кургани, Товста Могила на Дні-
пропетровщині, археолог Борис Мозолевський
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Çà êîæíó ïðàâèëüíî íàçâàíó ðі÷ / ïàì’ÿòêó òîùî çàðàõîâóéòå ïî 
1 áàëó. Äîðå÷íі ñëîâà òà ñëîâîñïîëó÷åííÿ îöіíþéòå òàê ñàìî â 1 áàë.
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Ñòàíöіÿ 5. Îõîðîíöі ïàì’ÿòі
Öå çàâäàííÿ äàñòü âàì çìîãó ïðèãàäàòè íàéâіäîìіøі ïàì’ÿòíèêè.

Ðîçäèâіòüñÿ çîáðàæåíі íà іëþñòðàöіÿõ ïàì’ÿòíèêè. Ïðèãàäàéòå, ùî 
çíàєòå ïðî íèõ, і çàïîâíіòü òàáëèöþ.

Який пам’ятник 
зображено?

Коли та за яких обставин
його створено?

Які події або постаті увічнює?
Що вам відомо про них?
Яку ідею втілює пам’ятник 

або що символізує?

1

2

3

4

1

5

2

6

3

7

4

8
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5

6

7

8

Çà êîæåí ïðàâèëüíî çàïîâíåíèé ðÿäîê òàáëèöі çàðàõîâóéòå ïî
3 áàëè.

Ìàêñèìàëüíà îöіíêà –  24 áàëè.
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СЛОВНИК ТЕРМІНІІВ І ПОНЯТЬ
Àðõåîëîãі÷íà êóëüòóðà – öå ðå÷îâі çàëèøêè, çíàéäåíі ïіä ÷àñ ðîçêî-

ïîê, ùî íàëåæàòü äî îäíîãî іñòîðè÷íîãî ÷àñó é òієї ñàìîї òåðèòîðії, 
ÿêèì ïðèòàìàííі ñïіëüíі ðèñè (ïîäіáíіñòü ôîðì òà îçäîáëåííÿ ïî-
ñóäó, çíàðÿäü ïðàöі, òèïó ïðèêðàñ, îñîáëèâîñòåé áóäіâíèöòâà æèò-
ëà і ðèñ ïîõîâàëüíîãî îáðÿäó). Íàçâè àðõåîëîãі÷íèõ êóëüòóð çàçâè-
÷àé ïîõîäÿòü âіä íàçâ ìіñöåâîñòåé, äå áóëî âïåðøå âèÿâëåíî
ïàì’ÿòêó (íàïðèêëàä, òðèïіëüñüêà êóëüòóðà – âіä ñ. Òðèïіëëÿ íà 
Êèїâùèíі); ÷àñîì âîíè âêàçóþòü íà õàðàêòåðíі îçíàêè àðõåîëîãі÷-
íèõ çíàõіäîê (êóëüòóðà êóëÿñòèõ àìôîð, êóëüòóðà øíóðîâîї êåðà-
ìіêè òîùî), îñîáëèâîñòі ïîõîâàíü (çðóáíà êóëüòóðà).

Àðõåîëîãіÿ – íàóêà, ùî âèâ÷àє ìèíóëå çà ðå÷îâèìè іñòîðè÷íèìè äæå-
ðåëàìè íà ïіäñòàâі ðîçêîïîê. Ñëîâî «àðõåîëîãіÿ» ïîõîäèòü âіä 
ãðåöüêèõ ñëіâ: àðõåî – ñòàðîäàâíіé і ëîãîñ – ñëîâî, ó÷åííÿ.

Àòåїçì – ñâіòîãëÿä, ÿêèé çàïåðå÷óє іñíóâàííÿ áóäü-ÿêèõ áîãіâ.
Àòëàñ – çáіðíèê ãåîãðàôі÷íèõ àáî іñòîðè÷íèõ êàðò.
Ãåðàëüäèêà – äîïîìіæíà іñòîðè÷íà äèñöèïëіíà, ÿêà âèâ÷àє ãåðáè.
Äàòà – òî÷íèé ÷àñ ïåâíîї ïîäії.
Äåñïîòіÿ – äåðæàâíå ïðàâëіííÿ àáî äåðæàâà, ïðàâèòåëü ÿêîї ìàє íåîá-

ìåæåíó âëàäó.
Åâîëþöіÿ – ïîñòóïîâà çìіíà, ðîçâèòîê êîãî-, ÷îãî-íåáóäü.
Åêîëîãіÿ – íàóêà ïðî âçàєìîâіäíîñèíè æèâèõ іñòîò òà íàâêîëèøíüîãî 

ñåðåäîâèùà.
Åïîõà (âіä ãðåöüêîãî – çóïèíêà â ëі÷áі ðîêіâ, âàæëèâèé ìîìåíò) – âå-

ëèêèé ïðîìіæîê ÷àñó ç âèçíà÷íèìè ïîäіÿìè, ÿâèùàìè àáî ïðîöå-
ñàìè â æèòòі ëþäèíè.

Åðà – ëіòî÷èñëåííÿ. Öå ñëîâî îçíà÷àє òàêîæ ïî÷àòîê ëіòî÷èñëåííÿ, 
ïîâ’ÿçàíèé ç ÿêîþ-íåáóäü іñòîðè÷íîþ àáî ëåãåíäàðíîþ ïîäієþ. 
Éîãî âæèâàþòü і ÿê ñèíîíіì äî ñëîâà «ïåðіîä».

Åòíîãðàôіÿ (âіä ãðåöüêîãî åòíîñ – ïëåì’ÿ, íàðîä; ãðàôî – ïèøó) – íà-
óêà, ÿêà äîñëіäæóє êóëüòóðó і ïîáóò íàðîäіâ, їõíє ïîõîäæåííÿ òà 
ðîçñåëåííÿ.

Åòíîñ (ç ãðåöüêîї åòíîñ – ïëåì’ÿ, íàðîä) – ñïіëüíîòà, ÿêà óñâіäîìëþє 
ñâîþ єäíіñòü òà âіäìіííіñòü âіä іíøèõ, і ìàє ñïіëüíі îñîáëèâîñòі 
ìîâè, êóëüòóðè òà çâè÷àїâ.
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Çàêîí – ïðàâîâèé àêò, ÿêèé ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó і îáîâ’ÿçêîâèé 
äëÿ äîòðèìàííÿ.

Іñòîðèêî- êóëüòóðíà åïîõà – âåëèêèé ïðîìіæîê ÷àñó â іñòîðії ëþäñòâà, 
ùî ïåâíèìè ñïіëüíèìè îçíàêàìè âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ іñòîðè÷-
íèõ ïåðіîäіâ.

Іñòîðè÷íà êàðòà – çìåíøåíі çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі, її ÷àñòèí àáî 
îêðåìèõ êðàїí ñâіòó, íà ÿêèõ ïîçíà÷àþòü òі àáî òі ïîäії.

Іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü – îòðèìàíі ó ñïàäîê âіä ïîïåðåäíіõ ïîêîëіíü çíà-
ííÿ òà óÿâëåííÿ ïðî ñïіëüíå іñòîðè÷íå ìèíóëå, íà ïіäñòàâі ÿêèõ
ëþäèíà óñâіäîìëþє ñåáå ÷àñòèíêîþ íàðîäó.

Іñòîðè÷íå äæåðåëî – ïðåäìåòè æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, ÿêі äіéøëè 
äî íàøîãî ÷àñó, çà ÿêèìè â÷åíі äîñëіäæóþòü óìîâè æèòòÿ â ïî-
ïåðåäíі ÷àñè. Ç-ïîìіæ іñòîðè÷íèõ äæåðåë âèðіçíÿþòü ðå÷îâі, ïè-
ñåìíі, çîáðàæàëüíі òà óñíі.

Іñòîðè÷íі äæåðåëà – ðåøòêè ìèíóëîãî, çà ÿêèìè âèâ÷àþòü æèòòÿ 
â ïîïåðåäíі ÷àñè.

Іñòîðіÿ – íàóêà ïðî ìèíóëå ëþäñòâà.
Êàëåíäàð – ñïîñіá ëі÷åííÿ äíіâ ó ðîöі (ðîçðàõóíîê âåëèêèõ âіäðіçêіâ 

÷àñó, ùî ïåðåäáà÷àє ïîäіë òðèâàëèõ ïðîìіæêіâ ÷àñó íà êîðîòøі).
Êóëüòóðà – ñóêóïíіñòü ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ öіííîñòåé, òîáòî óñå, 

÷îãî äîñÿãëî ëþäñòâî ó ñâîєìó ðîçâèòêó.
Ëåãåíäà êàðòè – óìîâíі çíàêè і ïîÿñíåííÿ äî êàðòè, ïëàíó, ìàëþíêà.
Ëіíіÿ (ñòðі÷êà, àáî øêàëà) ÷àñó – ãðàôі÷íå ïîçíà÷åííÿ ïëèíó ÷àñó, 

ÿêå äàє çìîãó ïðîіëþñòðóâàòè ïîñëіäîâíіñòü і òðèâàëіñòü іñòîðè÷-
íèõ ïîäіé òà ïðîöåñіâ.

Ëіòîïèñè – çàïèñè íàéâàæëèâіøèõ ïîäіé ç ðîêó â ðіê, «ç ëіòà â ëіòî».
Ëіòî÷èñëåííÿ – ëі÷áà ðîêіâ âіä ïåâíîї ïîäії.
Ìåöåíàò – çàìîæíèé ïîêðîâèòåëü íàóê òà ìèñòåöòâ, áëàãîäіéíèê.
Ìіô, àáî ìіò (ç ãðåöüêîї îïîâіäü, ðîçïîâіäü) – ñòàðîäàâíÿ íàðîäíà îïî-

âіäü ïðî ÿâèùà ïðèðîäè, іñòîðè÷íі ïîäії òîùî àáî ôàíòàñòè÷íі îïî-
âіäàííÿ ïðî áîãіâ, îáîæíåíèõ ãåðîїâ, óÿâíèõ іñòîò.

Ìіôîëîãіÿ – ñóêóïíіñòü ìіôіâ ÿêîãî- íåáóäü íàðîäó.
Ìîíàðõіÿ – äåðæàâíå ïðàâëіííÿ, êîëè íàéâèùà âëàäà ïîâíіñòþ àáî 

÷àñòêîâî íàëåæèòü îäíіé îñîáі – ìîíàðõó (êîðîëþ, êíÿçåâі, õàíó, 
öàðåâі) і ïåðåäàєòüñÿ ó ñïàäîê.

Ìîðàëü – ñóêóïíіñòü ïðàâèë ïîâåäіíêè â ñòàâëåííі ëþäåé îäèí äî îä-
íîãî.

Íàðîä – ñïіëüíîòà, ÿêà ñôîðìóâàëàñÿ â ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, 
ïðîæèâàє íà ïåâíіé òåðèòîðії, ìàє ñâîþ ìîâó, êóëüòóðó.
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Íàöіÿ (ç ëàòèíñüêîї natio – ðіä, ïëåì’ÿ) – ñïіëüíîòà, ÿêà óñâіäîìëþє 
ñâîþ іñòîðè÷íó і êóëüòóðíó єäíіñòü і ìàє ñïіëüíå áà÷åííÿ ìàéáóò-
íüîãî ðîçâèòêó.

Íàøà åðà – ëіòî÷èñëåííÿ âіä íàðîäæåííÿ (Ðіçäâà) Іñóñà Õðèñòà.
Íóìіçìàòèêà – äîïîìіæíà іñòîðè÷íà äèñöèïëіíà, ÿêà äîñëіäæóє ìîíå-

òè.
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 ïðèðîä-
íèõ і ñîöіàëüíèõ óìîâ.

Ðåëіãіÿ – ïîãëÿäè òà óÿâëåííÿ ïðî іñíóâàííÿ íàäïðèðîäíèõ ñèë òà іñ-
òîò (áîãà ÷è áîãіâ) òà їõíіé âïëèâ íà ëþäåé òà ïðèðîäó.

Ðåñïóáëіêà – äåðæàâíå ïðàâëіííÿ, ó ÿêіé íàéâèùà âëàäà íàëåæèòü íà-
ðîäó, à îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè îáèðàþòü íà ïåâíèé ÷àñ.

Ðіê – îäèíèöÿ ëіòî÷èñëåííÿ, ïðîìіæîê ÷àñó, áëèçüêèé äî ïåðіîäó îáåð-
òàííÿ Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ.

Ðіëüíèöòâî, àáî çåìëåðîáñòâî – âèðîùóâàííÿ ïîëüîâèõ êóëüòóð ÿê 
ãàëóçü ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Ñâіòîãëÿä – óÿâëåííÿ ëþäèíè ïðî ñâіò і її ìіñöå â íüîìó.
Ñòîëіòòÿ – ñòî ðîêіâ.
Òàáó – çàáîðîíà.
Òèñÿ÷îëіòòÿ – òèñÿ÷à ðîêіâ.
Óðáàíіçàöіÿ – çðîñòàííÿ ñòàðèõ і ïîÿâà íîâèõ ìіñò, à òàêîæ çáіëüøåí-

íÿ ÷èñåëüíîñòі ìіñüêîãî íàñåëåííÿ.
Ôîëüêëîð – öå óñíà íàðîäíà òâîð÷іñòü (ìіôè, êàçêè, ïåðåêàçè, ëåãåí-

äè, ïіñíі, çàãàäêè, ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè). Ñëîâî ôîëüêëîð ïîõî-
äèòü âіä àíãë. folk-lore, ùî â ïåðåêëàäі îçíà÷àє «íàðîäíà ìóäðіñòü», 
«íàðîäíі çíàííÿ».

Õðîíîëîãіÿ – íàóêà, ùî âèâ÷àє ñïîñîáè îá÷èñëåííÿ ÷àñó.



96

ЗМІСТ
ÐÎÇÄІË 3. Іñòîðè÷íà íàóêà òà іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü

Óðîê 17. Ñòàíîâëåííÿ іñòîðè÷íîї íàóêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Óðîê 18. Âèäàòíі óêðàїíñüêі іñòîðèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Óðîê 19. Ìóçåї òà àðõіâè   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Óðîê 20. Іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Óðîê 21. Ìіôè â іñòîðії. Óñíà іñòîðіÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Óðîê 22. Іñòîðіÿ Óêðàїíè â ïàì’ÿòêàõ і ïàì’ÿòíèêàõ . . . . . . . . . .  32

Óðîê 23. Ïàì’ÿòêè іñòîðії ðіäíîãî êðàþ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Ãðà-óçàãàëüíåííÿ «Æèâà ïàì’ÿòü»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

ÐÎÇÄІË 4. Ðîçâèòîê ëþäñòâà âïðîäîâæ іñòîðії

Óðîê 24. Ïîÿâà і ðîçñåëåííÿ ëþäèíè íà Çåìëі.
Ïåðøі ëþäè íà óêðàїíñüêèõ òåðåíàõ   . . . . . . . . . . . . . .  44

Óðîê 25. Іñòîðіÿ ëþäñòâà âіä äàâíèíè äî ñó÷àñíîñòі.
Ìèíóëå Óêðàїíè â êîíòåêñòі ñâіòîâèõ ïîäіé. . . . . . . . . .  51

Óðîê 26. Ëþäèíà і äîâêіëëÿ ïðîòÿãîì іñòîðії  . . . . . . . . . . . . . . .  57

Óðîê 27. Ëþäèíà â ñóñïіëüñòâі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Óðîê 28. Íàðîäè, ÿêі ïðîæèâàþòü íà òåðåíàõ Óêðàїíè. . . . . . . . .  68

Óðîê 29. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè âïðîäîâæ іñòîðії . . . . . . . . .  72

Óðîê 30. Ñâіòîãëÿä, íàóêîâі çíàííÿ òà õóäîæíÿ
êóëüòóðà âïðîäîâæ іñòîðії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

Ãðà-óçàãàëüíåííÿ «Øëÿõàìè іñòîðії»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

Óðîê 31. Ïðèãàäàéìî íàéâàæëèâіøå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Ñëîâíèê òåðìіíіâ і ïîíÿòü   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93



Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

ÂËÀÑÎÂ Âіòàëіé Ñåðãіéîâè÷
ÃÈÐÈ× Іãîð Áîðèñîâè÷

ÄÀÍÈËÅÂÑÜÊÀ Îêñàíà Ìèêîëàїâíà

ÂÑÒÓÏ ÄÎ ІÑÒÎÐІЇ ÓÊÐÀЇÍÈ
ÒÀ ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÎЇ ÎÑÂІÒÈ

Ä

Íàâ÷àëüíèé ïîñіáíèê äëÿ 5 êëàñó 
çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü â іííîâàöіéíîìó 

îñâіòíüîìó ïðîєêòі âñåóêðàїíñüêîãî ðіâíÿ çà òåìîþ «Ðîçðîáëåííÿ
і âïðîâàäæåííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї 
ñåðåäíüîї îñâіòè â óìîâàõ ðåàëіçàöії Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâîї ñåðåäíüîї 

îñâіòè» ó 2021/2022 íàâ÷àëüíîìó ðîöі

×àñòèíè 3–4

Ñõâàëåíî äëÿ âèêîðèñòàííÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі

Âіäïîâіäàëüíà çà âèïóñê Íàòàëіÿ Çàáëîöüêà
Ðåäàêòîð Íàòàëêà Ïàçþðà

 Ìàêåò, õóäîæíє îôîðìëåííÿ,
êîìï’þòåðíà îáðîáêà іëþñòðàöіé Ñâіòëàíè Æåëåçíÿê

Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Ñåðãіÿ Çàäâîðíîãî
Êîðåêòîð Ëàðèñà Ëåóñüêà

Ó íàâ÷àëüíîìó ïîñіáíèêó âèêîðèñòàíî іëþñòðàòèâíèé ìàòåðіàë ç âіäêðèòèõ äæåðåë 
іíòåðíåòó, çîêðåìà ñàéòіâ  vecteezy.com, depositphotos.com. Óñі ìàòåðіàëè â ïîñіáíèêó
âèêîðèñòàíî ç íàâ÷àëüíîþ ìåòîþ âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî àâòîðñüêå 

ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà.

Ôîðìàò 84108/16.
Óì. äðóê. àðê. 10,08. Îáë.-âèä. àðê. 9,07.

Òèðàæ 2 371 ïð. Âèä. № 2273.
Çàì. № 21-12-0102

Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà», âóë. Òèìîøåíêà, 2-ë, ì. Êèїâ, 04212.
Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 5088 âіä 27.04.2016.

Âіääðóêîâàíî ó ÒÎÂ «ÏÅÒ», âóë. Ìàêñèìіëіàíіâñüêà, 17, ì. Õàðêіâ, 61024.
Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 6847 âіä 19.07.2019.




