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ÂÈÐÓØÀÞ×È
Â ÏÎÄÎÐÎÆ Ó ÌÈÍÓËÅ...

Споконвіку жили на нашій землі люди: вирощували
хліб, плекали сади, виховували дітей, навчаючи їх, як бути
завзятими й несхитними. Бо щиро хотіли, щоб рідна земля
квітла й багатшала. Тисячолітній досвід, отриманий у спадок від попередніх поколінь, свідчив, що те омріяне бажання справдиться, якщо кожен день їхнього життя закарбується в пам яті й стане надбанням нащадків. Отож
заповідали вони своїм дітям народну мудрість: «Ма бутн
íåìîæëèâå áåç ìèíóëîãî».
Призначення цього підручника – бути першим щаблем
у вивченні минулого Батьківщини. Тому і називається
курс «Всту до історії». Підручник знайомитиме з минулим України, навчатиме розуміти події давніх часів, бачити в їхньому вирі долі окремих людей. Маємо надію, що
знайомство з історією України та її громадськими діячами,
ученими, полководцями, поетами й художниками, сумлінними та щирими трудівниками не залишить вас байдужими й допоможе стати в майбутньому справжніми добротворцями на своїй землі.
Підручник побудовано так, щоб ви мали змогу не тільки
дізнаватися про минулі часи на теренах України, а й відчувати себе дослідниками минувшини. Уже на перших
уроках ви довідаєтесь, як саме вчені-історики досліджують
події, що відбулися. об не зійти на манівці, відтворюючи
картини минулого, історики звіряють свої висновки з історичними джерелами – так називають різноманітні матеріали, що є свідками минулих подій. Без історичних джерел
немає історії. Ось чому підручник навчатиме вас працювати з історичними джерелами – уривками з давніх книжок,
спогадів, свідченнями очевидців, фотографіями.
кі саме завдання виконувати і як, вам також підкаже
підручник: до історичних текстів, уривків із джерел,
фотодокументів та ілюстрацій запропоновано завдання, що
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їх можна виконувати самостійно або в парах чи групах. На
це вказують малюнки-символи:
попрацюйте в парах
попрацюйте в групах.
Знайдете в тексті підручника поради, у якій послідовності опрацьовувати матеріал на уроці. На початку
кожного параграфа сформульовано настанови відповідно
до навчальної програми, за якою й складено підручник.
Вдумливо перечитуйте ці настанови двічі – на початку уроку та наприкінці, звіряючи з ними те, чого навчилися.
Перевірити, як засвоїли матеріал уроку, вам допоможуть завдання «Перевірте та оцініть себе»

.

Свої враження від прочитаного та почутого на уроці, а
також від власної роботи висловлюйте наприкінці кожного
уроку, до чого спонукатимуть запитання, позначені малюн.
êîì
Власні роздуми та роздуми однокласників допоможуть
вам краще зрозуміти минуле, здобути з нього урок особисто для себе.
Переконані, що такі завдання не лишатимуть вас
байдужими і вам обов’язково захочеться розгорнути підручник удома, поділитися враженнями зі своїми близькими. Тож не оминайте сторінок, позначених символами
«Виконайте вдома»

.

иро зичимо ус іхів у ізнанні минулого
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ÂÑÒ ÓÏ

§

1

ÙÎ ÒÀÊÅ ІÑÒÎÐІß,
àáî
ÌÀÍÄÐІÂÊÀ
Â ÌÈÍÓËÅ

 ікаво ути істо
риком
 и те саме
уві ти в історі
і в и нути в істо
рі

 сторі
е
 еред а ати
ма утн
воро ити и ро но
увати

Р

оздивіться фотографії. Як ви думаєте, коли жили зображені на
них люди? Чому ви так уважаєте? Чи знаєте ви, яким було життя в Україні 100 років тому? Звідки про це можна довідатися? Чим зумовлені різні побутові умови, засвідчені на світлинах?
Чи цікаво вам дізнаватися про те, як жили люди колись?

Родина Ше тицьких біля
ма тку в с. Прилбичі (нині
ьвівська обл.).
1 11 р.

еляни с. Кирилівка
(нині еркаська обл.).
1 12 р.
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сту до історії

1. Ùî òàêå іñòîðіÿ?

анобливе ставлення до минулого – прикметна риса кожного
народу. Про минувшину в Україні завжди казали – ñâÿòà, äîáðà.
І досі вживані в українській мові прислів’я: Íå çà íàñ ñòàëî, íå
за нас і ерестане Не силою роби, а розумом, не серцем, а звича м.
За давніх часів пам’ять про минуле зберігалася в мі ах, леген
дах, ереказах, існях. Згодом, з появою писемності, про події
дня вчорашнього оповідали літо иси. Саме з найдавніших літописів довідуємося про виникнення міста
о с
за иси
Києва, про перших київських володарів.
на ва ливі и
оді з року в рік
Закарбовуючи для нащадків події минулого,
«з літа в літо»
творці літописів прагнули водночас зрозуміяк тоді казали
ти їх, з’ясувати, чим вони спричинені, які
мали наслідки. Так поступово накопичувалися історичні знання.
Отже, історія – це наука про минуле людства. Вона вивчає життя та діяльність людини, досліджує всілякі великі й малі події від
найдавніших часів до дня вчорашнього,
установлює, як і чому людське життя змінювалося та вдосконалювалося, ставши
таким, як тепер.
Слово «історія» – грецьке з походження.
У перекладі воно означає роз овідь ро мину
лі одії, дослід ення минулого. Власне, наука історія зародилася в Давній Греції. Першим істориком уважають давньогрецького
Ïåðåáóâàííÿ
вченого еродота, який жив дві з половиною
княгині Ольги
в Константино олі. тисячі років тому. Геродот залишив письмоторінка з літо ису. ві свідчення і про наші землі.
Прочита те уривок з твору візанті ського і ератора Константина агряно
родного ро ого зустріч із київсько княгине
льго та висловте ри у
ення чо у автор зали ив свідчення ро
оді
Міс
вересн
о ис а
р від увс
ри ом усім оді ни до
о ередн о о
на оди риї ду
и кн ині рус кої Уві
а сама кн ин
і своїми роди ками
ви раними с у ни ми вона ду и о еред ін и
інок а ті в ор дку ду и одна а дру о
іс
ни уві
и ос и
редставники кн ів рус ки
ів ім ератор ім ератри е і своїми діт ми
ок икано у о кн ин і а и
а а ро енн м ім ератора сів и
овори и ним ро о оті а
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П

Княгиня Ольга на ри омі в Константина Багрянородного. Реконст
рукція рески о і ського собору в Ки ві.
м ератора зобра ено ліворуч. Він сидить на троні в арадному одязі.
Поруч два охоронці, озбро ні с исами щитами. Праворуч від вікна зоб
ра ено княгиню Ольгу. Поруч із княгинею
інки її очту.
Висловте припущення, звідки митець міг знати про подію, якій присвячено
картину? (Зверніть увагу, що від події до створення фрески минуло 80 років).
Що повинен був знати митець, щоб створити цю картину?
оздивіться іл стра ії По ірку те чо у історі назива ть скар ни е до
свіду знань о утови навичок вина одів і те нічни удосконалень
о
о е ати сво історі
кі вина оди те нічні вдосконалення іл стру ть отогра ії
и о
ливи
ув и сучасни рівень те ніки ез о ередні досягнень
о у
к на ва у ду ку у давні часи з ерігали досвід і знання

9
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

сту до історії
ку науку назива ть історі
Поясніть як ви розу і те в ити стосовно
давньогре ького вченого Геродота вислів « атько історії» яки ін и зна
чення у ива ть слово «історія» озігра те діалоги у яки слово «історія» озна
ча «ви адок» «роз овідь» « инуле»

2. Ùî і íàâіùî âèâ÷àє іñòîðіÿ?

Загальне твердження про те, що історія як наука вивча
иття і діяльність людини, має безліч конкретних виявів.
Адже все в людському житті має свою історію: народи і їхні
мови, великі міста і маленькі села. Мають
свою історію ваші родини, вулиці, на яких
ви мешкаєте, будинки... Можна з’ясувати
історію й конкретних винаходів людини,
наприклад книжки або дитячої іграшки.
Доречно говорити про історію професій. Тож
історія досліджує всі розмаїті вияви людського життя. Саме тому історія як наука
має багато відгалужень: історія Європи та
історія України, історія культури та історія
окремих галузей науки, історія мистецтва
Обкладинка
та історія мови, історія повсякденності та
багатотомної
історія господарства. (Спробуйте продовжинцикло едії
ти цей перелік ) Учених, які досліджують
історії України ,
у які висвітлено
минуле, називають історика и.
основні одії
За давніх часів людей, які знали про
української минув
події минувшини, вважали мудрецями, а
øèíè, ïîäàíî
часом і чарівниками, бо були переконані:
біогра ії відомих
той, хто знає таємниці минулого, уміє переддіячів культури
бачити майбутнє. Автор одного українського
та науки.
літопису 17 ст., ченець Густинського
кладіть з одани и
монастиря, що біля Прилук на Черсловос олучення и
нігівщині, Михайло Лосицький увазі слово «історія» речення
жав, що знання минулого слугує
и в то у са о у значенні
людям дороговказом, аби вони не
в ито в ни слово «історія»
збилися на манівці дорогою в майбуто есо історії уві ти в істо
рі в и нути в історі в и
нє.
ому ко ні людині читання
сати в історі
о отими і
історі ду е корисне – звертався
терами
він до своїх майбутніх читачів. – Бо
коли б не о исано світу не одано, разом би з тілом безвісти
все сходило б у землю, і люди, як у темряві будучи, не відали б,
що за минулих віків діялося .
10
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П
оздивіться ал нки на яки герої одягнені в кост и різни е о
нилося у в ранні е кан ів країни а о ли илося нез інни

оз і

3. ßê іñòîðèêè äіçíàþòüñÿ ïðî ìèíóëі ÷àñè?

Сучасна історична наука сформувалася в 19 ст. Найвідомішими серед перших професійних істориків в Україні були професори Київського університету
икола осто аров і Володи ир
нтонîвич, иха ло рушевськи , автор багатотомної «Історії
України-Руси». Першою жінкою, авторкою популярної книжки
з історії України, була Олександра
и енко, якій Харківський
університет 1910 р. присудив ступінь доктора історії.
Подані на перших сторінках підручника ілюстрації – це фотографії. Історики називають їх фотодокументами, бо вони є важливими джерелами знань про минулі часи. Крім фотографій,
про події минулого свідчать і різноманітні витвори людських
рук, сказане чи написане слово. Такі
е тки инулого за яки и
джерела інформації називають істо
вивча ть иття в о ередні
рични и джерела и. З-поміж істочаси назива ть с о
ла
а о с о
ричних джерел вирізняють речові,
а
а
исе ні é усні.
До речових джерел належать давні монети, господарчі знаряддя, хатнє начиння, залишки посуду, одяг, прикраси тощо.
Хоч якими цінними вони є для історії, проте відтворення минулого тільки за ними не було б повним, бо вік речових пам’яток
нетривалий. Тому історики послуговуються ще й словесними
джерелами – писемними й усними. Завдяки вченим починають
11
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«промовляти» написи на каменях,
кістках, металі, стають зрозумілими літописи, листи, щоденники,
перетворюючись на писемні джерела історії.
В історії кожного народу була дописемна доба, коли всі знання
передавалися з уст в уста. Отже, давні легенди, міфи, перекази,
казки та обрядові пісні – то не лише витвір народної фантазії, а
й скарбниця досвіду попередніх поколінь і тому – безцінне джерело для історика.
а ал те риклад
історичного д ерела
кладіть невеличку роз овідь
ро те як е д ерело о е
рислу итися історикові

Предмет «Історія України» з’явився в розкладі шкільних занять
1918 р., коли розпочалася
розбудова національної школи. Автором одного з перших
підручників історії України
для школярів був Михайло
Грушевський.
Після поразки Української
революції цей предмет не викладали аж до 1991 р. Із проголошенням
незалежності
історію України викладають
в усіх класах середньої та
старшої школи.

Ïðîâåäіòü ãðó
«Ñïèòàéìî â ïіäðó÷íèêà».
Ïîãîðòàéòå ñòîðіíêè ïіäðó÷íèêà, ðîçäèâіòüñÿ óìîâíі ïîçíà÷åííÿ,
ïåðå÷èòàéòå ïåðåäìîâó. Óïðîäîâæ
õâèëèíè çáåðіòü ó êîøèê (êàïåëþõ) çàïèòàííÿ ïðî òå, ùî âè õîòіëè á äіçíàòèñÿ íà óðîêàõ іñòîðії. Òÿãíіòü ïî îäíîìó
çàïèòàííþ. Õòîñü іç ó÷íіâ êëàñó íåõàé
íàâìàííÿ íàçèâàє ñòîðіíêó ïіäðó÷íèêà é ðÿäîê, ÿêèé ìіñòèòü âіäïîâіäü íà
íüîãî. Ñïðîáóéòå ç’ÿñóâàòè ïðèõîâàíèé ñåíñ ó «ïіäêàçêàõ» êíèæêè.
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П
×è öіêàâèì âèÿâèëîñÿ äëÿ âàñ çíàéîìñòâî ç íîâèì íàâ÷àëüíèì
ïðåäìåòîì – іñòîðієþ? Ùî ñïîäîáàëîñÿ íàéáіëüøå? ×è çàöіêàâèëà
âàñ íàóêà іñòîðіÿ? ßê íà âàøó äóìêó, ÷è ïîòðіáíà öÿ íàóêà äëÿ
ìàéáóòíüîãî? ×îìó? ×è êîæåí ìîæå ñòàòè іñòîðèêîì? Ùî äëÿ öüîãî, ïîâàøîìó, ïîòðіáíî?

о а

ав о а
о
ав ло вас а л

ав а
.

. елики українськи
оет арас евченко
за исав у оденнику « сторія ого иття
частино історії о ї атьків ини»
ове
діть о на оді ну ду ку а раво ко ен з
нас
. ясу те які історичні д ерела у вас удо а
о е за д ерела Про о вони свідчать
оз ита те в а усі чи дідуся а о в ін и
доросли
ро ї н дитинство на діть від
овідні отогра ії та ідготу те роз овідь
« огади дитинства ої рідни »
. Проко енту те висловл вання
сторі недо ра до ти ко о вона а и а
а е так само недо ро мо е ути до ти
то її творит
ал ан у ді сучасни
ританськи ись енник
сторі
е о овід країни ро се е ксана
а у ко сучасна українська ись енни я
.

ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. к на ива т с ва нови
нав а ни редмет
кі
ро ді и в ідру нику
о
о на а т умовні о на енн
в тексті
2. о таке історі
а віт нові істори ні
с ова о сніт
о вони
о на а т
3. и на те до ко о
рі новиду істори ни
д ере на е ат о ра ені
ам тки

ято у класі ви очали вивчати основи
кілько наук на урока рідної ови отри у
те на еле ентарні і відо ості з науки ро
ову овознавства а о лінгвістики на уро
ка
ате атики зна о итеся з ате атич
ни и наука и уроки літератури вводять вас
у світ літературознавства Порівня те
о
с ільного а із и и наука и історія і чи
відрізня ться від ни

. ослідники инулого часто ста ть героя и
антастични літературни та кіне атогра
ічни творів ит і наділя ть ї здатніст
ачити крізь ури а о чути го ін инули ві
ків явіть ро о огла роз овісти істори
ка на давні а а ятка населеного ункту
де ви е ка те
кладіть ро е казку а о
о овідання
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 к с іввідносити рік
і сто ітт м і тис
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е вміти
ро ити

ÂІÄËІÊ ×ÀÑÓ Â ІÑÒÎÐІЇ

§

2

ÂІÄËІÊ ×ÀÑÓ
Â ІÑÒÎÐІЇ,
àáî ÉÎÃÎ
ÂÅËÈ×ÍІÑÒÜ ×ÀÑ

Р

оздивіться фотографії. Що святкують люди, зображені на них?
Що означає це свято? Чи шануєте його ви? Поміркуйте, яку
з фотографій зроблено раніше. Як ви гадаєте, чи завжди роки лічили так,
як нині? Чому ви так думаєте? Скільки часу минуло від святкування
Нового року? Скільки часу лишилося до наступного святкування? Від якого дня відраховують початок нового навчального року?

1. Ùî òàêå êàëåíäàð і ÿêèé ÷àñ íàçèâàþòü êàëåíäàðíèì?

Хоч ви тільки нещодавно закінчили початкову школу, проте
вже звикли жити за годинником. Складіть список щоденних
обов’язкових справ, поряд зазначте час, на який вони випадають, і ви переконаєтеся, що ваш робочий день розплановано по
14
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годинах. А в дорослих день подекуди
буває розписаний по хвилинах.
Недарма кажуть: з усіх речей час
належить нам найменше, а бракує
його – найбільше.
ю властивість часу люди помітили давно, тож прагнули винайти чи
вдосконалити способи його обліку. ій
меті, зокрема, слугували календарі.
Слово «календар» походить з латинської мови. У Давньому Римі так
називали боргові книги, тому що боргові відсотки потрібно було сплачувати в перший день місяця. Сьогодні
êàëåíäàð – це спосіб розрахунку великих відрізків часу – років, місяців,
тижнів, днів, який рунтується на
рухові видимих небесних тіл – Сонця
і Місяця. Календар передбачає поділ
тривалих проміжків часу на коротші.
Час, який відповідає календарю,
називають календарни . Íà ïî÷àòêó
уроку ви записували дату, тобто
котрийсь день місяця вересня певного року.
Поширені в наш час календарі
було винайдено дуже давно. Розвиток науки сприяв їх удосконаленню.
Навіть така звичайна сьогодні річ,
як кількість днів у календарному році (а їх, як ви знаєте, 365, проте раз
на чотири роки з’являється додатковий 366-й день), усталилася не одразу. За давнини в різних народів рік
міг тривати від 300 до 400 днів і
починатися будь-якої пори року або
й узагалі з приводу якоїсь події (повені річки, заснування міста тощо).
Тому визначити точний календарний
час подій, що відбулися тисячі й
тисячі років тому, дуже складно.

оздивіться зо ра ення
різно анітни годинників
о у л ди родов у ть
удосконал вати ристрої для
ви ір вання часу

а а–
календарни час
якої не удь одії
еріть один
з крилати висловів
ро час і витлу ачте ого
ас і течія річки не чека ть
л дину н і с ке рис ів
ас чудови учитель о
равда він у ива свої учнів
ер іо
ран у ки ком
о итор
ст
ас е гро і
ульвер
іттон англі ськи
ись ен
ник
ст
ля всього сві час і
година своя ко ні
с раві
ід не о час родитись і час
о ирати
час ру нувати і
час удувати і і
15
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Записи в літописах свідчать, що календар, яким користувалися мешканці нашої землі тисячу років тому,
рунтувався на фазах Місяця. А оскільки
основним їхнім заняттям було рільництво,
то життя було пов’язане зі змінами пір
року. е змушувало наших предків у своїх
календарних обчисленнях не відставати від
річного сонячного циклу з його рівноденнями і сонцестояннями, а отже, регулярно
підправляти місячний календар, уставляючи час від часу 13-й місяць – у різних
поселеннях по-різному. е призводило до
плутанини й ускладнень контактів між поселеннями. Тому, як припускають, і з’явилася нелюбов до числа 13, що збереглася
як забобон до наших днів.
2. Ùî òàêå õðîíîëîãіÿ òà іñòîðè÷íèé ÷àñ?

Досліджуючи минувшину, історики раз по раз змушені відповідати на запитання, коли сталася та чи та подія. Через те що
народи світу обраховували й обраховують час по-різному, зробити це не завжди просто. Визначити точний час певної події, тобто її дату, допомагає історична хронологія – наука, що вивчає
способи обчислення часу. У хронології послуговуються поняттям
«літочислення». Зверніть увагу, що літочислення називають
лічбу років від певної події. Тож історична хронологія визначає
зв’язок між подіями в часі, переводить на сучасне літочислення
дати інших літочислень та календарів, розставляє історичні події
в календарній послідовності.
Слово «хронологія» запозичене з грецької мови. Походить
воно від імені давньогрецького титана Кроноса (Хроноса), про
якого міфи розповідають, що через страх бути позбавленим влади
власними дітьми він пожирав їх. За уявленнями давніх греків
Кронос символізував час, який поглинає теперішнє, перетворюючи його на минуле.
Послідовність подій у часі називають хронологічною. Зрозуміти хронологічну послідовність подій найпростіше на власному
житті. Для цього виберіть кілька важливих подій: наприклад,
коли народилися, коли пішли до школи, коли закінчили початкову школу, коли навчилися їздити на велосипеді (роликах,
скейті) чи плавати... об ці події відбивали ваше реальне життя,
16
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їх треба перелічити послідовно –
спершу ті, що відбулися раніше, а
потім ті, що сталися пізніше. Для
історика хронологічна послідовність
людських діянь і є історични часо .
об орієнтуватися в розмаїтті подій
минулого, історики для зручності
поділяють історичний час на великі
відтинки – еріоди, або е охи.
3. ßê іñòîðèêè
ïîäії?

âèçíà÷àþòü

÷àñ

и и іть із тексту нові
історичні оняття
ор ул те до ни
за итання для кросворда а о
історичної вікторини
кладіть роз овідь ро
на ікаві і одії ва ого
кільного иття в о ередні
роки о рав и одну із
за ро оновани ни че «точок
відліку» и відрізнялися
роз овіді різни гру
к ви ір «класної ери»
означився на ере ігові
оді
о ливі «класні ери» за о
тре и за ро ону те ін і о
дії
день коли ви ри ли до
ер ого класу
ер е кільне новорічне
свято
ер а класна екскурсія
до історичної а ятки

Попри різні літочислення укладати
часову, тобто хронологічну послідовність подій уміли й автори історичних творів давніх часів. Наприклад,
саме так розташовано події в наших
літописах або в хроніках західноєвропейських держав.
400–500 років тому в Україні поступово узвичаїлася лічба років, яку
ми використовуємо й тепер. В Україні, як і в більшості сучасних країн,
користуються літочисленням від народ ення (Різдва) суса рис
òà, життя якого поклало початок одній з найбільших світових
релігій – християнству. е літочислення називається християнським, або нашо еро . Íàøà åðà, або ера від Різдва ристово
ãî, зазвичай позначається скорочено – н. е., або від Р. . Отже,
ìè æèâåìî â на і ері, або в ері від Р. . Про все, що сталося до
першого року нашої ери, кажуть, що це відбулося до на ої ери
(скорочено до н. е.), або до Різдва ристового (скорочено до Р. .).
Зверніть увагу, що від початку нашої ери роки обраховуємо
(і розташовуємо на лінії часу) у звичайній послідовності – зліва
направо, а стосовно періоду до нашої
с
а а о
ала
ери, – навпаки, тобто справа наліво.
ас
гра ічне означення
Про обчислення років до нашої ери
лину часу яке да з огу
роіл струвати ослідовність
та з переходом через еру детально
і тривалість історични
дізнаєтеся в 6 класі.
оді та ро есів сі задачі
Кожні сто років історичного чаза ро оновані в ідручнику
су називають століття , або віко .
отрі но розв язувати
Тисяча років – це тисячоліття.
використову чи ліні часу
17
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об уявити плин часу, намалюймо пряму лінію. На ній
позначатимемо один за одним різні роки. Праворуч розташуємо
рік, у якому ми живемо, ліворуч – попередні роки або століття.
Перше століття нашої ери починається в 1-му році й закінчується в 100-му році. Відповідно друге століття починається в
101-му році, а закінчується в 200-му році. Отже, початкові роки
століть – це 101, 201, 301 ...1901, а роки з нулями (100, 200,
300, 2000) – це останні роки століть.
р
н е

р

р

р

ст

р

ст

об засвоїти, як визначати початок та кінець різних століть,
скористайтеся таблицею:
1–
100 ðð.

801–
900 ðð.

901–
1000 ðð.

1001–
1100 ðð.

1101–
1200 ðð.

1201–
1300 ðð.

1901–
2000 ðð.

1 ñò.

9 ñò.

10 ñò.

11 ñò.

12 ñò.

13 ñò.

20 ñò.

Íàâіùî іñòîðèêàì óìіòè îá÷èñëþâàòè ÷àñ?
ßê, íà âàøó äóìêó, ó÷åíі
âèçíà÷àþòü äàòè ïîäіé?

а до о ого та ли і на від овідність
років століття викона те завдання
яко у ро і очина ться
ст
азвіть
удь яки рік
ст
о якого століття нале ить
р
азвіть у яко у ро і очина ться
5 ст 5 ки рік останні у
ст
азвіть
удь яки рік о нале ить до кін я ст

Ïðîâåäіòü ãðó
«Іñòîðè÷íà ìàòåìàòèêà».
Ïîçìàãàéòåñÿ, õòî øâèäøå ðîçâ’ÿæå çàïðîïîíîâàíå іñòîðè÷íå ðіâíÿííÿ. (Ïðàâèëüíî âèêîíàâøè îá÷èñëåííÿ, îòðèìàєòå ñòîëіòòÿ, ó ÿêîìó âіäáóëàñÿ Íàöіîíàëüíî-âèç âîëüíà âіéíà
ïіä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî).
(à+b+c): 3 – 3 = ?, äå à – ñòîëіòòÿ, ó ÿêîìó
âè íàðîäèëèñÿ, b – ñòîëіòòÿ, ó ÿêîìó
íàðîäèëèñÿ âàøі áàòüêè, ñ – ñòîëіòòÿ,
ó ÿêîìó æèâ Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
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ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. о таке роно о і
к адіт с овни ок і
роно о і усно вит ума те ї

нови с ів ро історі

та

2. акрес іт іні
асу о на те на ні рік сво о народ енн та рік ко и
і и до ко и кі ки вам уде років ко и акін уватимете ко у
о на те то рік на інії асу
3. а и іт у о иті к
уд ки рік ст
до ки сто іт на е
до кої о овини і ки
ав

роно о і ни диктант
ст
ст
ст
ат
р
р
р
сто іт на е ат
р

о а

о

ав а

о а

р
р

р

ав ло вас а

р
л

.

. и еріть власні отогра ії з різни еріодів иття озта у те ї о
слідовно одну за одно від овідно до того о уло рані е а о
ізні е
ро у те ояснити на ьо у рикладі о означа роно о і на ос ідовніст
оді
. Проко енту те крилаті вислови
Час, як вода: усе вперед біжить.
На все свій час.
Згаяного часу і конем не доженеш.
Час усе гоїть.
Роки більше знають, ніж книжки.
. а и іть
удь яки рік ст
ст
ст
ст
до яки століть нале ать
р
р
до якої оловини і яки століть нале ать
до якого тисячоліття нале ить 5 р
.

р
р

р
р

р

р

о насту ного уроку ідготу те за итання для гри Вл
ав
ов
а и
іть три дати удь яки оді
ро які згадка в ідручнику очина чи з ер ого
арагра а у е а на ої ери
о ко ної дати с ор ул те за итання які
еред ача ть короткі точні від овіді Проведіть гру з однокласника и ви
значте а стра влучни від овіде
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 о на ива т іс
тори но е о о
 кі істори ні е о
и ере и и вро
е с кі народи

 к істори ні е о
и о на и ис на
итті на и ред
ків
 кі на ва иві і
еріоди історії Укра
їни

§

3

ІÑÒÎÐÈÊÎÊÓËÜÒÓÐÍІ
ÅÏÎÕÈ, àáî
ÂІÄ ÌÈÒІ
ÄÎ ÂІ×ÍÎÑÒІ

Р

оздивіться фотографії. Зображення на якій фотографії засвідчують період в історії, більш віддалений від сьогодення? На підставі чого ви зробили такий висновок? Як ви думаєте, чи швидко змінюється життя людей? Що ви знаєте про життя людей в історичні епохи,
засвідчені пам’ятками на фотографіях? Звідки ви це знаєте?

ар уни, голка, наконеч
ники с исів та леза но ів.

Фрагменти екс озиції Кам янець
Подільського дер авного історичного
музею за овідника .

Браслети з бивня мамонта з
Мізинської стоянки.
Предмети з колекції Вінницького
обласного кра знавчого музею.
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1. Ùî íàçèâàþòü іñòîðèêî-êóëüòóðíîþ åïîõîþ і íàâіùî іñòîðèêè
ïîñëóãîâóþòüñÿ öèì ïîíÿòòÿì?

к ви довідалися на попередньому уроці, щоб орієнтуватися в
розмаїтті подій минулого, історики для зручності поділяють
історичний час на великі відтинки – еріоди, або е охи. Зауважте, що слово «період» у цьому значенні вживають для окреслення
важливого етапу в історії країн і народів, для якого характерні
визначні події, явища тощо.
Історико культурно е охо називають великий проміжок
часу в історії людства, що певними спільними ознаками відрізняється від інших історичних періодів, адже культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, тобто все, чого досягло
людство у своєму розвитку.
У ту саму культурну епоху життя людей у різних частинах
Європи попри деякі відмінності мало багато спільного. Наприклад, за на давні ого еріоду в історії люди, хоч би де вони
жили, користувалися схожими приПоясніть як ви
мітивними знаряддями праці, вирозу і те оняття
готовленими спершу з каменю та
«історико культурна е о а»
дерева і тільки згодом – з металу.
ро у те визначити ознаки
Схожими були найдавніші людські
які рита анні сучасні
культурні е осі
житла, подібними були одяг і хатнє
начиння. Історики припускають, що
Поділіться ри у ення
наві о історика оняття
й уявлення про світобудову в тих
історико культурни е о
людей, їхні знання та досвід були
îäíàêîâèìè.
2. ßêі іñòîðèêî-êóëüòóðíі åïîõè âèîêðåìëþþòü â іñòîðії єâðîïåéñüêèõ íàðîäіâ?

В історії європейських народів виокремлюють кілька істо
рико культурних е ох.
Найдавніший період історії людства від появи пралюдей до
виникнення міст, держав і появи писемності називають ер
вісніст , або ервісно
до о . е найдовший період в історії
ëþäñòâà. Первісна до а на наших зе лях тривала від
лн
років до
ст. до н. е. За цієї доби, як уже йшлося, люди
навчилися виготовляти найпростіші знаряддя для мисливства й
збиральництва, обробітку землі. Саме тоді виникли кам’яні
сокири, дерев’яні списи, лук і стріли. Пізніше люди приручили
й одомашнили тварин, навчилися вирощувати рослини, ткати,
виготовляти одяг, посуд, будувати житло. Поступово виникли
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міста, у яких розвивалися ремесло й торгівля. Люди винайшли
писемність. Згодом утворюються держави.
Інша давня епоха в історії людства – античність. Назва походить від латинського слова антікос, що означає давній. я епоха тривала від 9–8 ст. до н. е. до кінця 5 ст. н. е. В античну
епоху на теренах Європи постали перші держави. Історію античності пов’язують із Давньою Грецією і Давнім Римом. Саме греки
першими створили демократичну державу, тобто таку, де громадяни користуються політичними правами, беруть участь в управлінні державою. Принципи демократії (народовладдя) та свободи
людини покладено в основу всіх вільних держав сучасного світу.
В античному світі досягли розквіту всі, без винятку, сфери
культури – освіта, наука, література, мистецтво.
Середні віки – наступна історична епоха. Вона тривала тисячу
років – від кінця 5 до кінця 15 ст. Назву цієї епохи пояснюють
так: вона охоплює період між історією Стародавнього світу та
Новою історією. У Європі Середні віки – це доба панування християнської релігії. А ще це період лицарства, могутніх володарів,
які силою зброї відвойовували собі нові землі. Саме тому образ
цієї епохи втілено в спорудах величних храмів та неприступних
фортець – замків.
ови час – це епоха від кінця 15 до початку 20 ст. Початком
її стало відкриття європейцями невідомих їм раніше земель і морських шляхів, що прийнято називати великими географічними
відкриттями. Світ одразу став майже вдесятеро більшим, що зумовило незворотні зміни в господарюванні, виробництві знарядь праці та транспортних засобів. Саме в Новий час з’явилися великі
механізовані виробництва, спершу фабрики, а потім і заводи. Невпізнанно змінилося життя людей. Розросталися міста, змінилися
відносини між людьми, почали розвиватися наука та технології.
акресліть у зо иті ліні часу і означте на ні історико культурні е о и
в історії вро е ськи народів указав и ронологічні е і ко ної
а овніть та ли
« сторико культурні е о и в історії вро е ськи
народів»
Íàçâà åïîõè

Õðîíîëîãі÷íі ìåæі

Íàéâàæëèâіøі êóëüòóðíі
äîñÿãíåííÿ

По ірку те яку е о у відо ра а ко на з картин
еріть одну з картин і
ідготу те за не роз овідь ро те яки ви уявля те иття л де у від
творену на ні історичну е о у
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Бульвар Ка уцинок у Пари і.
Картина . Беро.

Заняття ервісних люде .
уд. реконструкція З. Буріана.

Промова Перікла
на народних зборах в А інах.
Картина Ф. Фальца.

Міська роцесія.

Уявлення про різні історико-культурні епохи відбивають крилаті вислови чи
сталі словосполучення, широко
вживані в мові. Вам, очевидно, не
раз доводилося чути такі вислови: ечерна людина, кам яни
вік, âèíàéòè êîëåñî, відкривати
Америку тощо. Наприклад, стале
словосполучення ечерна людина
вживають стосовно некультурної,
неосвіченої, неввічливої людини,
невігласа й нечеми. А вислів від
кривати Америку означає «говорити чи оголошувати про те, що
всім давно відоме».
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3. ßêå ìіñöå іñòîðії Óêðàїíè íà ëіíії ÷àñó?
ВС

В

ВС

С

.

с .

988 р. Запровадження християнства як державної релігії
великим князем київським Володимиром Великим
онад тис у років тому на і редки о а и творити дер аву і
ентром у и ві ка не а аром ро ростори ас на ем
від ір
ар атс ки на а оді до рі ки о и на с оді від мор
орно о на
івдні до і о о мор на івно і і в еріод ро квіту у а на і
о
дер аво
то о асної вро и сторики на ива т ту дер аву
Київською Руссю роіснува а вона до середини
ст

ВС В
В .

С

С

с .

В

С

1253 р. Коронація Данила Романовича
е осередн о с адко ми е
иївс кої Рус ста а а и ко о ин
с ка дер ава Утворена
р кн ем Романом Мстис авови ем
вона роіснува а до
р
о у на ви о о
іднесенн
а и ко о инс ко о кн івства
історики ов у т
ім м Романово о сина кн
одом коро
ани а

с .
1648 р. Початок Національно-визвольної війни українського
народу проти польського володарювання. Її очолив Богдан
Хмельницький
рот ом кі ко сто іт
від
до кін
ст тривав на на і
ем і еріод ки на ива т козацьким а ні ровими оро ами
ко аки аснува и Запорізьку Січ аме там с ормува ис ор ани
аконодав ої та виконав ої в ади судо инства виро и ис осо иві
акони а кими и и а оро і і кі осту ово о ири ис на
українс ки ем
ер авотвор и досвід ко а тва на ов родов енн в українс кі
ко а кі дер аві Війську Запорізькому ке оста о внас ідок
а іона но ви во ної ві ни українс ко о народу ід роводом
ет мана о дана ме ни ко о роти о
і
скі ки ви а
в ада в і дер аві на е а а ет ману історики на ива т її е
Гетьманщиною
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В

В

В

с.

24 серпня 1991 р. було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Тому щороку в цей день відзначається свято
українського народу – День Незалежності
28 червня 1996 р. було ухвалено Конституцію України –
Основний Закон нашої держави
ст Україна устрі а а ро ді ено мі Росі с ко та встро У орс ко
ім ері ми
роте
а таки о ставин україн і с ира ис на само утн
тис о ітн ку туру такі самі давні тради ії в асної дер ави родов ува и
а и атис окремим народом
ст у о тра і ним д україн ів ора ка в Українс кі рево
ії
рр
о одомор
рр и о ітт
ру ої світової ві ни ере уванн у ск аді
о у Рад нс ки о іа істи ни Рес у ік У і дер аві Україна ере ува а до
року
сер н
р уро исто ро о о ено не а е ніст України

акресліть ліні часу ад и іть на ні роки на ва ливі и оді з ко
ного еріоду історії країни Під ліні
ід и іть одії изначте до якого
століття та якої ого оловини вони нале ать
а лінії часу означено еріоди історії країни оздивіться одані ни че
іл стра ії і да те від овіді на за итання
кі історичні д ерела використо
вували удо ники для реконструк ії инулого
е на ва у ду ку тре а розта
увати іл стра ії на лінії часу
яки
еріодо історії країни с іввідноситься
ко на іл стра ія Поділіться свої и висновка и з класо
По ірку те чи від
різнялося иття л де у різні часи
– с .
Київська
усь

13– с .
Гали ько
олинська
дер ава

Проводи на іч.
Картина О. ластіона.

– с .
Коза ька
до а

с .
країна
у складі
дво і ері

–

.
країна
у складі

Картина Т.

в

учасна
країна

.

Весна.
блонської.
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З їзд руських князів.
Картина П. Андрусіва.
Картина В.

ьвів.
мака.

Кня и
алич.
Картина М. Фіголя.

Олександрівська лоща в Полтаві.
Картина . Крендовського.
Ó ÿêèé ïåðіîä іñòîðії Óêðàїíè âè õîòіëè á ïîòðàïèòè, ïîäîðîæóþ÷è ìàøèíîþ ÷àñó? ×îìó?
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. к адіт ро овід а аном
о таке історико ку турна е о а
а
кі історико ку турні е о и оді
т історі
вро и
им вирі н т с
ко на ни
2. кі нові с ова тра и ис в тексті
ит ума те ї на енн
3. тис о с арактери у те на ва иві і еріоди історії України кі одії та
істори ні ді і уосо
т ко ен ни
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Ïðîâåäіòü ãðó
«Ïëóòàíêà».
Õòî ç âàñ øâèäøå
ðîçïëóòàє «іñòîðè÷íó
ïëóòàíêó», ç’єäíàâøè
çîáðàæåíі ïðåäìåòè
ç âіäïîâіäíèìè
іñòîðè÷íèìè åïîõàìè.

а в о а
о
ав а
о а
ав ло вас а л
.
. кладіть ронологічну та ли
оді власного иття
. кладіть кросворд зі слова и
роно о і
іто ис енн ера
е о и
еріоди
сто ітт
ервісніст
анти ніст
се
редн ові
. изначте слова які уосо л ть
ко ен з на ва ливі и еріодів
історії країни итлу ачте ї
. итлу ачте сталі словос олу
чення
ахіллесова п’ята;
винайти велосипед;
лицар сумного образу;
яблуко розбрату;
а все-таки вона крутиться.
кі історичні е о и в ни о і
грано Про о е свідчить
. озта у те на лінії часу зо ра
ені вина оди о якої історич
ної е о и нале ить ко ен з ни
а отре и скориста теся від
овідни и са та и в нтернеті
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сту до історії
 кі роно о і ні
ада і доводит с
ро в увати дос і
д у и мину е
 к ск асти ро
но о і ну ада у

Р

 о о на а ро в
ати роно о і ну а
да у  им роно о
і ні ада і оді ні
до математи ни
а им відрі н т с
від ни

§

4

ËІ×ÁÀ ÐÎÊІÂ
Â ІÑÒÎÐІЇ, àáî
ßÊ ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÒÈ
ÕÐÎÍÎËÎÃІ×ÍІ
ÇÀÄÀ×І

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÍßÒÒß 1

оздивіться фотографії. Як організовано навчання з дітьми, зображеними на світлинах? На якому фото урок найбільше подібний до тих, що відбуваються у вас? На якому уроці ви хотіли б побувати?
Чому? Чи лише на уроках у школі можна чогось навчитися? Що для вас
означають твердження: «Я це знаю», «Я вмію це робити»? Чи важливо
для вас розуміти те, чого ви навчаєтеся? Якою ви уявляєте школу майбутнього?
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ßê ðîçâ’ÿçóâàòè õðîíîëîãі÷íі çàäà÷і?

На уроках історії в 5 класі ви навчитеся розв’язувати хронологічні задачі – так називають завдання, які передбачають лічбу
років.
об правильно виконувати такі завдання, дотримуйтеся
певної послідовності, а саме:
. Накресліть лінію часу – пряму лінію, переділену рисочками на рівні відрізки, що позначають певну кількість років.
. На початку лінії поставте більшу та чіткішу риску – початок відліку, а наприкінці – стрілочку, що символізує рух часу.
. Для орієнтації в часі поставте рік, у якому живемо.
. кщо для розв’язку хронологічної задачі вам не потрібно
позначати однакові проміжки часу (століття або тисячоліття), то
перервіть лінію пунктиром.
5. На лінії часу запишіть умову завдання.
. Поряд з лінією виконайте обчислення та запишіть стислу
відповідь до завдання.
Для прикладу виконайте таке завдання: позначте на лінії часу
рік свого народження та рік, коли пішли до школи. Обчисліть,
скільки буде вам років, коли закінчите школу. (Ïîçíà÷òå òîé
рік на лінії часу).
Звісно, історикам доводиться розв’язувати набагато складніші хронологічні задачі, – так би мовити, задачі з багатьма невідомими, оскільки не завжди просто встановити календарний час
тієї або тієї події. Постають такі завдання в процесі дослідження
минулого.
Перека іть одне одно у яки ді тре а дотри уватися о розв язати
ронологічну задачу и с о і і задачі на ті які ви розв язу те на урока
ате атики
и
чи відрізня ться
еріть один з одани ни че
різновидів задач та ува но рочита те ко ентар до розв язку
ро у те
розв язати задачу са ості но
Перевірте за иси одне в одного орів
ня те з ко ентаря и в ідручнику

адачі на встановлення віддаленості одії від сьогодення.
( кільки років тому відбулася одія, якщо відома її дата )
Обчисліть, скільки минуло років від упровадження християнства як державної релігії 988 ð. до сьогодення.
р

р

н е
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адачі на встановлення віддаленості одні ї одії від іншої.
( кільки минуло років від одні ї одії до ін ої або На скільки
років одна одія відбулася рані е за ін у )
Обчисліть, скільки минуло років від початку володарювання
княгині Ольги (945 ð.) до її подорожі до візантійської столиці в
957 ð.?
5р

5 р

н е

р
5

5

адачі на встановлення дати одії за її віддаленіст від
сьогодення. (У якому році відбулася одія, якщо відомо, що від
неї минуло ... років )
У 1989 р. урочисто святкувалося 500-річчя виникнення
українського козацтва. кого року сягає перша згадка про козаків у писемних джерелах
р
н е

5 00

р

5

адачі на встановлення дати одії за її віддаленіст від
іншої одії. (У якому році відбулася одія, якщо відомо, що це
сталося ісля вказаної одії за евну кількість років )
Успенський собор Києво-Печерської лаври було збудовано на
27-й рік від заснування монастиря в 1051 р. Обчисліть, коли
його було збудовано.
5 р
н е

р
5

озв я іть ронологічні задачі накреслив и до ко ної ліні
чив и на ні отрі ні дати

часу та озна

. У 1996 р. розпочато друкування української грошової одиниці – гривні. Скільки минуло років відтоді
. У 15 рік 12 ст. за часів князювання Володимира Мономаха
в Києві було збудовано перший дерев’яний міст через Дніпро.
Скільки років тому відбулася ця подія
. У березні 2014 р. святкували 200-річчя від дня народження
Тараса евченка. Обчисліть, у якому році він народився.
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. Гетьманування останнього українського гетьмана Кирила
Розумовського розпочалося 1750 р., а закінчилося 1764 р. Скільки років Розумовський тримав гетьманську булаву
5. Перший том «Історії України-Руси» Михайла Грушевського вийшов друком у 1898 р. – на четвертий рік роботи вченого
у Львівському університеті. Коли М. Грушевський очолив
кафедру історії України – першу в нашій історії
. Першу датовану рукописну книгу Київської Русі Остромирове євангеліє написано 1057 р., а першу друковану книгу Апостол
видано 1574 р. Скільки минуло років між обома подіями Скільки років найдавнішій рукописній книзі
Ïðîâåäіòü ãðó
«Çàãàäàé áàæàííÿ».
Îáåðіòü òîãî, õòî áóäå çàãàäóâàòè іñòîðè÷íå áàæàííÿ – ðіê àáî
ñòîëіòòÿ, ó ÿêîìó á õîòіëîñÿ ïîáóâàòè.
Ñïðîáóéòå âіäãàäàòè äàòó, âèêîíàâøè
ïåðåëі÷åíі íèæ÷å îá÷èñëåííÿ: çáіëüøіòü çàäóìàíå ÷èñëî âäâі÷і, ïîìíîæòå
ðåçóëüòàò íà 5. ßêå ÷èñëî îòðèìàëè?
(Ïîäóìêè ïîäіëіòü íàç âàíå ÷èñëî íà
10 – öå і áóäå ÷èñëî, ÿêå çàäóìàâ ãðàâåöü). Ùîá ãðàòè áóëî öіêàâіøå,
çàïðîïîíóéòå іíøó ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ äіé. ×èÿ çàäà÷à íà ðîçãàäóâàííÿ
áàæàííÿ âèÿâèëàñÿ íàéöіêàâіøîþ?
кладіть ронологічну задачу
за ро ону те її розв язати
однокласника
ия задача видалася ва
на ікаві о

×è öіêàâî âàì áóëî ïðàöþâàòè íà
óðîöі?
Íàâіùî âìіòè ðîçâ’ÿçóâàòè õðîíîëîãі÷íі çàäà÷і?

ОЦІНІТЬ СЕБЕ
оставте со і о інку а
ро оту на уро і ара ував и
а ко ну рави но ро в ану
ада у
у ру ри і
У ара
о
а и
к о ма и один недо ік
в о орм енні
а а
два і і
е недо іки від до
ів а а максима на о інка
а урок
а ів
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ÐÎÇÄІË 2 ÄÅ ÂІÄÁÓÂÀЄÒÜÑß ІÑÒÎÐІß
 им істори на
карта відрі н т
с від ео ра і ної
 У ому на енн
істори ної карти
к д ере а ін ор
ма ії

 У ому ви в
т
с вмінн користува
тис істори но
карто
 к на ти на кар
ті о асні ентри
України кордони
сусідні дер ав

§

5

×È ÌÎÆÍÀ
ÏÎÁÀ×ÈÒÈ
ÌÈÍÓËÅ, àáî
ІÑÒÎÐІß ÍÀ ÊÀÐÒІ

Р

оздивіться ілюстрації. Що на них зображено? На якій ілюстрації
довкілля зображено так, як ми його бачимо в реальному житті?
На яких ілюстраціях природне середовище зображено за допомогою умовних символів? Що це за символи? Як називають зображення земної поверхні за допомогою умовних символів? Навіщо створюють карти? Якими бувають карти? Яка із зображених карт стосується історії? Чому ви так
думаєте?
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е від ува ться історія

1. ßê êîðèñòóâàòèñÿ іñòîðè÷íîþ êàðòîþ?

Кожна подія відбувається не тільки в певний
лова а а
і а а
час, а й у певному місці. Тому для істориків важа
сол
тни и
ливо орієнтуватися в просторі. Навчатимуть вас
синоні а и
цього вміння історичні карти – зменшені зобрато то таки и о
ження земної поверхні, її частин або окремих
ілко з іга ться
значення
країн світу, на яких позначають ті або ті події.
ідрізня
ться
сторичні карти створюють на основі геогра
вони
ічних, з якими вам доводилося працювати на
о од ення
уроках природознавства. Проте історичні карти
слово карта
істотно відрізняються від них. Насамперед викоо одить із
гре ької ови де
ристанням кольорів. Наприклад, якщо на геограозначало «арку
фічній карті кольором позначають висоту місцеа ірусу»
вості над рівнем моря (зелений – низовини, а ма а з латини
коричневий – гори), то на історичній – території
держав, розселення народів тощо.
Крім того, зображення на історичній карті означають події, що
відбуваються в часі. Приміром, з
карти можна довідатися, як зростала територія держави впродовж
певного часу, куди прямували
війська, коли й де відбулася битва, коли виникло місто і коли
було зруйноване тощо.
Карта України. 1 18 р.
Свої таємниці історична карта відкриває лише тому, хто вміє її «проа – у овні
читати», тобто розшифрувати й витлумачити.
знаки та ояснення
до карти лану
об це зробити, потрібно уважно роздивитися
ал нка
умовні позначки й пояснення до карти, розташовані в її нижньому куті, тобто легенду êàðòè.
оздивіться історичну карту на с
і да те від овіді на за итання до неї
изначте яки
одія історії країни рисвячено карту Про діяльність
яки князів вона ін ор у
ки кольоро означено територі за князів лега
та рослава удрого
ки и річка и ро одили кордони Київської усі за часів
рослава удрого на за оді та на с оді до яки озер ростяглися володіння на
івночі якого оря сягнули на івдні
яки и дер ава и е увала Київська
усь на за оді та івдні 5 кі князі одили о ода и на зе лі ізантії
ко
річко руське ві сько одило до ізантії
изначте на ря ки во нни о одів
князя вятослава горовича установіть ї ере іг
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а ал те в зо иті у овні означки яки и користу ться
о
оказати
дві різні території а о дер ави
ере ід евного ра ону від одні ї дер
ави до ін ої
іс я итв
ересування ві ськ а о народів 5 кордони дер ав
регіонів о ласте територі
іста

2. ßê ïðî÷èòàòè êàðòó ñó÷àñíîї Óêðàїíè?

Україна – найбільша за площею держава Європи, розташована в центрі материка. Саме на території нашої держави (у Закарпатській області, поблизу села Ділове Рахівського району) міститься центр Європи. Про це свідчить пам ятний знак, на якому
так і написано – Географічний центр Європи.
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На території України нині 24 області. До складу України
належить також Автономна Республіка Крим. Столицею України є її найбільше місто – кількамільйонний Київ. Великими містами, кількість мешканців яких перевищує 1 мільйон, є Харків,
Одеса, Дніпро. Загалом в Україні 460 міст.
Кількість населення нашої країни становить понад 42,5 млн
осіб. Кількість мешканців міст – понад 29 млн, решта мешкає в
селах. Міських жителів більше в індустріальних східних і південно-східних областях (роздивившись карту, назвіть ці області). Сільське населення переважає в західному регіоні України
(назвіть відповідні області за картою).
Суходолом Україна межує із сімома країнами (роздивившись
карту, визначте їх: на північному заході та заході нашими сусідами є
на півночі – , на північному сході та сході – , на
південному заході – ). На півдні Україну омивають води Чорного та Азовського морів. Морем Україна межує з Румунією і
Росією і має вихід до Болгарії, Туреччини та Грузії.
Найбільшою річкою України є Дніпро. (Роздивіться карту,
назвіть інші великі річки України якими річками Україна
пов’язана з іншими державами).
Ïîãðàéòå çà äîïîìîãîþ êàðòè
ñó÷àñíîї Óêðàїíè ó âіäîìó ãðó
â ñëîâà, êîëè ãðàâöі ïî ÷åðçі íàçèâàþòü íàñåëåíі ïóíêòè, äîòðèìóþ÷èñü
óìîâè, ùî íàçâè ìàþòü ïî÷èíàòèñÿ íà
òó ëіòåðó, ÿêîþ çàêіí÷óєòüñÿ ïîïåðåäíє
ñëîâî.

користав ись карто на с
ока іть території о ласте
на діть
істо столи
країни іста о ласні ентри
на діть іста розта ова
ні на за оді та с оді івночі та івдні
Пока іть дер ави з яки и е у країна

3. ßê äåìîíñòðóâàòè іñòîðè÷íі îá’єêòè íà êàðòі?

На уроках історії вам доведеться часто працювати з настінною
картою або її зображенням на інтерактивній дошці. Така робота
потребує певних умінь. Уважно перечитайте поради, які допоможуть вам розповідати за картою так, аби бути переконливим.
Дотримання цих правил дуже важливе для того, щоб вас правильно зрозуміли.
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Стояти біля карти треба так, щоб не затуляти собою зображення:
упівоберта до аудиторії, трошки праворуч від тієї частини карти, де
розташовані об’єкти, які демонструватимете.
Кордони держав треба обводити по замкненій кривій (із поширенням інтерактивних дощок та інших пристроїв із сенсорними екранами це роблять рукою, проте раніше віддавали перевагу указкам).
Напрямки військових походів та пересувань показуйте за стрілками, які позначено на карті.
Міста показуйте дотиком до умовної позначки (пунсона чи до
зображення міста), а не до назви міста на карті.
Річки треба показувати за течією – від витоків до гирла.
Демонстрацію історичних об’єктів на карті супроводжуйте коментарем, пояснюючи, що саме ви показуєте.
Для визначення географічного розташування об’єкта вживайте
слова на позначення напрямків (на івніч, на івдень, на захід, на схід),
назви річок, морів, гір тощо.
кладіть за історично карто
одано на с
кілька за итань від овіді
на які еред ача ть де онстра і о ктів Пов равля теся від овідати на
і за итання дотри у чись викладени у тексті ідручника орад

Найдавніші картографічні зображення збереглися від часів, коли ще
люди не знали писемності. Вони відтворювали інформацію про навколишню місцевість: місця полювання та рибальства, шляхи кочувань,
плани земельних ділянок тощо. Картографічні малюнки найдавніші люди
створювали на різноманітних матеріалах – на корі, листках та деревині,
шкірі й кістках тварин, камені тощо.
Нині відомо близько 10 картографічних зображень первісних часів, знайдених на території України. Найвідомішою пам’яткою серед них є рисунок
(від слова «риска», тобто зображення рисками) на уламку бивня мамонта,
знайденого в 1966 р. під час розкопок на березі річки Росави біля села
Межиріч Канівського району Черкаської області на місці стоянки мисливців на мамонтів. е найдавніша пам’ятка картографії на території України:
її створено приблизно 15–17 тис. років тому.

Ìåæèðі÷-êàðòà
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×è öіêàâî âàì ïðàöþâàòè ç іñòîðè÷íîþ êàðòîþ? Ùî íàéáіëüøå
ñïîäîáàëîñÿ? ßê âè äóìàєòå, íàâіùî ñêëàäàþòü іñòîðè÷íі êàðòè?
Ùî, ïî-âàøîìó, òðåáà çíàòè é óìіòè, ùîá ñòâîðèòè êàðòó? Ó ÷îìó öіííіñòü êàðò ÿê äæåðåëà іíôîðìàöії?
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. им істори на карта відрі н т с від ео ра і ної У ому на енн
істори ної карти к д ере а ін орма ії
о тре а нати о користуватис
істори но карто
2. к адіт на основі карти на с
иївс ка Рус ро овід ро одії ким
вона рисв ена о о на а вис ів ро итати карту
3. користав ис карто на с
да те від овіді
а кі адміністративно
територіа ні одини і оді ено Україну кі ни ма т на і
у територі
кими о аст ми ротіка ні ро
кими дер авами ме у Україна
ав

о а

о

ав а

о а

ав ло вас а

л

.

. Прочита те текст і да те від овідь на за итання до нього
еред агатьо інозе ів які в
ст відвідали країну зали или о о
відні д ерела ро на у зе л осо ливе іс е ез еречно нале ить ран
узько у ін енерові орти ікатору Гі о у
евассеру де о лану
Гі о
де о лан ере ував в країні лизько
років ротяго яки агато одоро ував
з ира чи атеріали для великої карти а та
ко для с е іальни карт окре и регіонів
українськи зе ель оскільки ув а ів е і
з картогра ії о лан у ер е одав на карті
територі
країни на ідставі ате атични
ви ірів о дало з огу картогра а на о
чатку
ст уточнити карту вро и
о свої карт о лан ідготував докладні
ояснення які становлять з іст ого кни
ки « ис країни» она ви ла друко у
ран узько у істі уані
5 р одразу
енеральна карта України
став и надзвича но о улярно
Пра
. де Бо лана Загальни
о лана яка зна о ила вро е ів з ри
лан иких олів, рості е
родо та геогра і
країни о уто і зви ка учи України. З нале ними
чая и україн ів уло ерекладено агать
ровінціями . Надрукована
а ова и видавано в ондоні ар аві
в данську в 1 8 р.
ро лаві к інне історичне д ерело для
вивчення до и коза тва кни ка не втратила свого значення нині
. о о ва о у тре а знати у іти о створити карту
о у на ідставі а
те атични розра унків уло з інено карту вро и
. к ви ду а те наві о о лан ідготував докладні ояснення до свої карт
. о на іль е вразило в роз овіді ро о лана
и достатньо знати ли е іс
торі
о створити історичну карту
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сту до історії
 к ск асти ро о
від а істори но
карто
 к на
карті ока увати
територі України
та її астин д рі
ни істори ни ері
одів

 к не оми и
тис ви на а и
ме і рі ни істо
рико ео ра і ни
ре іонів України

§

6

ÂІÄ ÊÐÀÞ ÄÎ ÊÐÀÞ,
àáî ÓÊÐÀЇÍÀ
ÍÀ ÊÀÐÒÀÕ
ÓÏÐÎÄÎÂÆ
ІÑÒÎÐІЇ

Р

оздивіться ілюстрації. Що на них зображено? Чим подібні зображення, а чим відрізняються? Як ви думаєте, чому в різних регіонах України склалися свої традиції національного вбрання? Як називають
ту частину України, у якій ви мешкаєте? Що знаєте про походження цієї
назви?
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1. ßê íàçèâàëè â ìèíóëîìó íàøó êðàїíó òà її ÷àñòèíè?

Ви вже знаєте, що першу державу на наших землях історики
називають Київською Руссю. Назва Русь передувала назві Україна
на позначення землі, заселеної українцями-русичами. Про походження цієї назви серед істориків і мовознавців немає одностайності: одні вважають її скандинавською з походження, інші переконані, що вона є споконвічною для наших земель.
Назву країна вперше вжито в літописі під
р. äî Київ
щини, Переяславщини òà ернігівщини. Вона походить від слова
країна, що означало рідний край, країна, земля. Згодом назва
«Україна» поширилася на всю нашу землю й дала найменування
нашому народові, витіснивши з ужитку давнішу. На європейських картах назва Україна набула поширення завдяки картографічним творам . де Бо лана.
Для називання різних частин нашої країни з давніх часів
використовують ще й такі назви, як Волинь, Київщина, Поді
ëëÿ, Ãàëè÷èíà, лобо анщина, ернігово іверщина, Буковина,
Çàêàðïàòòÿ та інші. Кожна з них має свою історію, виникали
вони за різних часів, тож усі є втіленням історичного минулого.
Саме тому такі назви є історични и (їх іще
о а
називають історико-географічними). Інколи
то яки
стосу ться
історичні назви позначають порівняно із сучасриродни у ов
ними дещо іншу територію. Наприклад, коли
а о оло ення на
йдеться про історичну Волинь, то мають на
зе ні овер ні
увазі не сучасну Волинську область, а значно
о а
більшу територію, до якої долучають ще й Рівто яки
ненську, Житомирську й частину Хмельницьстосу ться
кої області.
культури
о уту
Уживаними також є етногра ічні назви,
народів світу ї
о од ення та
приміром уцульщина. ю назву застосовують
розселення
до частини Галичини, Закарпаття та Буковини.
Окреслені історичними та етнографічними назвами землі
вирізняються особливостями народного будівництва, одягу, обрядів, господарськими заняттями, що сформувалися під впливом
природного середовища та історичних особливостей. Довідатися
про ці особливості можна в узеях народної архітектури та о у
ту, який має кожен історичний регіон.
оздивіться карту на с
да те від овіді на за итання
які о ласті країни розта оване істо село у яко у ви е ка те
о якого історичного регіону воно нале ить
кі історичні регіони на івнічні і
які на за ідні і а які на с ідні і
азви яки історични регіонів указу ть
на іс е ї розта ування
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Найбільшим з таких музеїв є Національний музей народної
архітектури та побуту України, розташований на південній околиці Києва поблизу селища Пирогова. Тут на мальовничій території зберігається понад 300 пам’яток народного будівництва, а
колекція хатнього начиння, знарядь праці, одягу, творів народного мистецтва сягає 80 тис. одиниць.

З екс озиції Закар аття
ерев яна церква 18 ст.
ата кінця 1 ст.

кс озиція
ередня
Наддні рянщина церква
в. Архістратига Михаїла, 1 00 р.

З екс озиції Музе
Вітряк

кс озиція Поділля
дерев яна хата із солом яною
стріхою, на задньому лані
церква в. Миколая.

росто неба в Пирогові
Українське село
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Погра те в гру « зна 5 назв » назива чи о ять історични зе ель
країни геогра ічни назв ов язани з історични
инули ва ого
іста села назв вули ь у ва о у істі селі на честь видатни історични осі
то о

Від історико-географічних та
етнографічних назв часто
утворюються іменники для
називання мешканців територій,
яких вони стосуються. Наприклад,
мешканців Полісся називають поліщуками, а Гуцульщини – гуцулами. На зв’язок з певною територією, звідки походять предки, указують українські прізвища Бойко,
Бойчук, Волинець, Подоляк, Подолян, Поліщук та багато інших.
Про походження свого прізвища
можна довідатися в спеціальному
ñëîâíèêó.

2. Ùî íàçèâàþòü äåðæàâíèì êîðäîíîì?

Державни кордоно називають лінію, що пролягає суходолом чи водоймою і визначає межі території держави – її суші,
вод, надр, повітряного простору. Державний кордон України відділяє територію нашої держави від територій інших держав.
Державні кордони між сусідніми державами, зокрема загальний напрямок лінії кордону та її графічне зображення на карті,
визначають міждержавні угоди. Будь-які відхилення від лінії
державного кордону, спричинені особливостями місцевості (зміна русла річки чи рельєфу тощо), узгоджують під час переговорів
і так само фіксують в угодах.
Лінію державного кордону позначають за допомогою прикордонних знаків на місцевості.
На державному кордоні встановлено спеціальний режим, а на
місцевості, що прилягає до нього, – ïðèêîðäîííèé ðåæèì, за
дотриманням якого стежать підрозділи рикордонної слу би.
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Сучасний державний кордон України з Білоруссю, Молдовою, Польщею,
Росією, Румунією, Словаччиною та
Угорщиною є підсумком тривалого
процесу його визначення у 20 ст. Він
не був таким у різні історичні періоди і не завжди збігався з територією,
на якій жили українці.

кі нові слова
тра илися в тексті
Поясніть о вони означа ть
та складіть з ко ни речення
усно Поставте за тексто
за итання о
очина ться слово « о у»
Подискуту те з риводу
очути за итань та
від овіде

3 . ßê çìіíþâàâñÿ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè â ðіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè?

Ви вже знаєте, що найдавнішу державу із центром у Києві
історики називають иївсько Русс . За часів розквіту в середині 11 ст. (за великого князя київського Володи ира Святославо
вича та його сина рослава удрого) Київська Русь була найбільшою державою Європи. ї кордони пролягали в районі
верхів’їв Волги та її притоки Оки на сході Дону, Сули, Росі й
Південного Бугу – на південному сході та півдні Дністра, Західного Бугу, Німану й Західної Двіни – на заході Фінської затоки,
Ладозького й Онезького озер – на півночі.
У середині 12 ст. величезна держава була об’єднанням князівств-держав. Київ хоч і лишався центром руських земель, проте вже не був єдиною столицею.
У середині 13 ст. серед кількох князівств на наших теренах
наймогутнішим було оролівство Руське, або али ько Волинська
держава. За часів короля Данила Романовича кордони ГалицькоВолинської держави охоплювали західноукраїнські землі та велику частину Правобережної України. Коронація Данила засвідчила визнання Української держави з боку європейських країн.
Під час Національно-визвольної війни в середині 17 ст. постала
козацька держава еть ан ина, яку очолював гетьман Богдан
Хмельницький. Попри воєнні дії він докладав зусиль для зміцнення кордонів держави, установлення дипломатичних відносин
із сусідами. Територія Гетьманщини охоплювала землі Чернігівщини, Полтавщини, Київщини та Східного Поділля, а також
Запоріжжя. Столицею та гетьманською резиденцією було місто Чигирин.
Територія Гетьманщини поділялася на полки й сотні, які очолювали полковники та сотники. ентрами полків і сотень були
найважливіші міста або містечка. За тих часів козацька держава
називалася Ві сько
а орізьки .
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оздивіться карту
Пока іть від овідно до о ису в ідручнику кордони
Київської усі часів розквіту Порівня те кордони Київської усі із сучасни и
кордона и країни ро іть висновок ро з іни територіальни е
Пока іть на
карті кордони Гали ько олинської дер ави за князя анила о ановича
и іть
іс е розта ування Гали ько олинської дер ави очина чи з івночі івніч
за ід івдень с ід
ясу те які іста Королівства уського в різні часи ули
ого столи я и
які частині сучасної країни ула розта ована я дер ава
кі сучасні о ласті країни вона о о л вала
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оздивіться карту «Геть ан ина за часів огдана
ельни ького»
По
рівня те територі коза ької дер ави з територі
розселення українсько
го народу в середині
ст зро іть висновок
изначте територі
і ська а о
різького використову чи назви історико геогра ічни регіонів країни
які
частині країни
іво ере ні чи Право ере ні розта овано столи
Геть
ан ини
яки и дер ава и сусідила Геть ан ина на за оді івдні івніч
но у с оді 5
які частині сучасної країни ула розта ована Геть ан ина
кі сучасні о ласті країни вона о о л вала

исловте ри у ення
як історики визнача ть
територіальні е і кордони
дер ав які існували на на і
території агато століть то у
на риклад Київської усі
Гали ько олинської
дер ави і ська
а орізького

ßêà іíôîðìàöіÿ íà óðîöі âèäàëàñÿ
âàì íàéöіêàâіøîþ? Ïîäіëіòüñÿ âðàæåííÿìè ïðî óðîê çà ñõåìîþ:

ß

äіçíà(â/ëà)ñÿ ïðî...
íàâ÷è(â/ëà)ñÿ...
çàöіêàâè(â/ëà)ñÿ é õî÷ó
äîâіäàòèñÿ áіëüøå ïðî...
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Ïðîâåäіòü çà äîïîìîãîþ êàðòè
іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íèõ ðåãіîíіâ
Óêðàїíè ãðó «Âãàäàé íàçâó».
Îá’єäíàéòåñÿ ó äâі êîìàíäè і ïðîïîíóéòå ïî ÷åðçі îäíà îäíіé çàïèòàííÿ ç îïèñîì ðåãіîíó çà ïëàíîì:
1) ðîçòàøóâàííÿ çà ñòîðîíàìè ñâіòó;
2) ñóñіäíі ðåãіîíè;
3) òåðèòîðії ñó÷àñíîї Óêðàїíè, ÿêі îõîïëþє;
4) öіêàâà іíôîðìàöіÿ ïðî ðåãіîí (íàïðèêëàä, íàéáіëüøå ìіñòî àáî âіäîìèé
ïðîìèñåë ÷è âèðіá-âіçèòіâêà). Âèãðàє òà
êîìàíäà, ÿêà äàëà áіëüøå ïðàâèëüíèõ
âіäïîâіäåé.
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. орівн те карту і с ка
а орі ко о карто
а и ко о инс кої
дер ави а а итанн ми
и і а т с території
дер ав
У ому відмінності
ти дер ав орівн но
територі
су асної
України
ериторі кої
дер ави и а до су асни
кордонів України на а оді
а оді
2. росте те а карто
кими істори ними ем ми
ротіка т на і
і рі ки
України
ні ро ністер
івденни у
іверс ки
оне
3. к адіт на основі карти
на с
ет ман ина
а асів о дана
ме ни ко о ро овід ро
одії ким вона рисв ена
а и іт
кі ко а кі
о ки ро та овува ис на
іво ере ні Україні і а оду
на с ід

о а

ав о а
о
ав ло вас а л

.

ав а

. кладіть і за и іть з одани и словос о
лучення и речення за атеріала и уроку
істори на карта е енда карти дер ав
ни кордон історико ео ра і ни ре іон
сно доведіть
о ко ен з і енників о е
в иватися в ін о у значенні
. а ал те історичну карту казкової країни
Приду а те назву і ї країни над и іть на
її карті назви історико геогра ічни регіонів
іст річок гір Позначте на карті з іни тери
торії країни ереселення народів
ор іть
легенду карти
. ро іть ко і ад іністративно територіаль
ної карти країни озрі те її на невеличкі
частинки різної ор и
ро у те «зі рати»
карту накле чи окре і частинки на арку
а еру к о ко ія не ула кольорово то
складену карту роз ар у те
анесіть на
карту ар рут одоро і країно
у яку
ви отіли виру ити о у о рали са е таки
ар рут
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§

7

Р

ÍÀÂ×ÀÉÌÎÑß
ÐÎÁÎÒÈ
Ç ÊÀÐÒÀÌÈ, àáî
ÊÎÍÒÓÐÍІ ÊÀÐÒÈ
ÍÀ ÓÐÎÖІ ІÑÒÎÐІЇ

 У ому ви в
т с
вмінн ра вати
контурними карта
ми  о тре а на
ти о о на ати
на контурни карта
дер ави кі існува и
на на і території
а ато сто іт
тому

 к у контурни
карта о на ати
територі України
о асті та дер ави
сусіди
 У кі о асті
України ро та оване
на е рідне місто
се о

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÍßÒÒß 2

оздивіться фотографії та прочитайте коментарі до них. Що
роблять зображені люди? Поділіться припущеннями, чи для
їхньої роботи потрібно вміти працювати з картами. Чому, наносячи
об’єкти на карту, варто дотримуватися певних правил? Чого ці правила
можуть стосуватися?

1

2
Археологи Кам янця
Подільського за роботою
1) гор тареньки та
Олексі Третьяков
дослід ують итло
три ільців.
ер ень 201 р.
2) ослід ення та
ото іксація ару 1 ст.
Березень 201 р.
3) Археологічни
лан.

3
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ßê ïðàöþâàòè ç êîíòóðíèìè êàðòàìè?

Карти, на які нанесено тільки основні елементи розмітки й
обриси об’єктів без підписів та кольорів і які призначені для
виконання навчальних завдань, називають контурни и – від
слова «контур», що означає лінію, яка є графічним окресленням
предмета. Контурними бувають й історичні карти.
об виконувати завдання на контурних картах, треба пам’ятати про деякі правила.
Написи на контурній карті краще робити олівцем, щоб
мати можливість виправити неточності.
За бажання написи можна виконувати друкованими літеðàìè.
Географічні назви пишемо з великої літери.
Написи об’єктів на контурній карті треба робити так, як
це роблять на карті в атласі: назви гір – у напрямку хребтів
назви річок – уздовж течії (у кількох місцях), назви міст –
після пунсона міста вздовж паралелі.
Наносячи географічні об’єкти на контурну карту, не намагайтеся скопіювати карту атласу за кольорами: цю роботу
можна виконувати із застосуванням штрихів простим олівцем.
Íå âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ôëîìàñòåðè.
об правильно виконати завдання на контурній карті,
передусім знайдіть карту з такою самою назвою в атласі.
Позначайте на контурній карті лише ті об’єкти, які
зазначені в завданні.
Використовуйте запропоновані умовні позначки або створіть власні.
Виконання завдання на контурній карті передбачає створення легенди карти: у спеціально відведеному на контурній
карті місці нарисуйте умовні позначки та напишіть, що кожна з них означає.
Готу чись до уроку ско і те контурні карти наведені в ідручнику а о
скориста теся зо ито з друковано осново
оздивіться карту на с
вс а
с
а ал
о Вол с а
ава
ас в о в
а о
а
означте кордони сучасної країни
Позначте територіальні е і Київської дер ави о ведіть кордони Королівства
уського Гали ько олинської дер ави Позначте столи і зазначени дер ав
Під и іть на іль і річки орне оре на іль і іста у и іть назви дер ав
сусідів
ор іть легенду карти
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Контурна карта № 1

Перека іть одне одно у яки
завдання на контурні карті

равил тре а дотри уватися

о виконати

оздивіться карту на с
а
а а ас в о а а
л
о о
а о
а
означте кордони сучасної країни
а ар у те територі
і ська а орізького рорису те ого кордони Під и іть
геть анську резиден і
кілька олкови
іст означте терени дер ав сусідів
ор те легенду карти
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сту до історії

Контурна карта № 2

а о
а
рорису те кордони сучасної країни означте столи
а ар у те
ід и іть о ласть країни де розта оване істо село у яко у ви
е ка те Під и іть істо село у яко у ви е ка те ад и іть назви яти
удь яки історико геогра ічни регіонів а три у те ри лизні терени того іс
торико геогра ічного регіону у яко у ви е ка те
Позначте о одні о ласті країни розта овані на за оді с оді івдні та івночі
ад и іть назви дер ав з яки и е у країна
ор те легенду карти

Контурна карта № 3
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е від ува ться історія
×è öіêàâî âàì áóëî ïðàöþâàòè íà óðîöі? Íàâіùî âìіòè ïðàöþâàòè ç
êîíòóðíèìè êàðòàìè? ßê öå ñòàє â ïðèãîäі íà óðîêàõ іñòîðії?

Ïðîâåäіòü ãðó «Êàñòèíã».
Çàïðîïîíóéòå îõî÷èì ïîäàòè
ñâîї êîíòóðíі êàðòè äëÿ ó÷àñòі
â êîíêóðñі íà çâàííÿ ìàéñòðà êàðò
(5–7 ðîáіò). Ïðîêîìåíòóéòå â çàãàëüíîìó êîëі ïåðåâàãè é íåäîëіêè ïîäàíèõ
íà êîíêóðñ ðîáіò. Âèçíà÷òå æåðåáêóâàííÿì ïåðåìîæöÿ.
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
о ктивні ої о інки о мін тес
кимос і однок асників своїми контурними
картами ва те на недо іки на кі
вам ука а и а тако на ті недо іки кі
коментува и ід ас о оворенн ро іт
у асників конкурсу оставте со і о інку
а ро оту на уро і ара ував и а ко ну
рави но о орм ену контурну карту о
а и о ін те недо іки ід ас виконанн
ко но о і а ро оновани до контурни
карт авдан о ів а а Максима на
о інка а урок
а ів
ав

о а

о

ав а

о а

ав ло вас а

л

.

. игада те казкову країну назви іст у які ро овля ть ро її історі
а ал те карту кладіть невеличку роз овідь ро сві дивокра для одно
класників к ви ду а те чи так са о виника ть історичні назви в реально у
итті
кі назви у ва о у рідно у істі селі ере уть а ять ро історичні
одії
о удь якої з карт з яки и ра вали на уро і риду а те і за и іть о три
завдання Підготу те від овіді на ни
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сту до історії
.
.
Опишіть місце розташування міста відносно
столиці України.
.
.
Перелічіть назви держав – сусідів України, з
якими межує область, центром якої є це місто.

421 км

в
329 км
о
142 км

вв
543 км
о л
422 км
ва о
а вс
606 км
о о
813 км

л
325 км

КИЇВ
0 км

В
270 км

в
525 км

.
С
.
Назвіть, які області межують із областю, центром якої
є це місто.
.С
.
Перелічіть найближчі до цього міста українські міста –
обласні центри.
.
В
.
кі області розташовані східніше від області, центром
якої є це місто
.
.
кі області розташовані західніше від області, центром
якої є це місто
.
.
кий інший обласний центр, розташований на Дніпрі,
є найближчим до цього міста

са
488 км
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е від ува ться історія
.
.
кі найближчі області до тієї, центром
якої є позначене місто, межують із Білоðóññþ?
.
В.
кий інший обласний центр, розташований на узбережжі Чорного моря, є найближчим до позначеного міста
.
.
кі області є західними сусідами області,
центром якої є це місто

в
148 км

С
333 км

а в
480 км
ол ава
343 км

ас
192 км

о

о
453 км

в
303 км

а о
516 км

а с
820 км
о
734 км

ола в
485 км

со
551 км

С

о ол
816 км

. В .
кі з областей, що межують
з Польщею, найближче лежать
до області, центром якої є це
місто
.В
.
кі області, що сусідять із тією,
центром якої є позначене місто,
переважають інші за площею
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сту до історії

ÐÎÇÄІË 3 ÄÆÅÐÅËÀ ÄÎ ÂÈÂ×ÅÍÍß
ІÑÒÎÐІЇ
 ка ро ар ео
о ів у дос ід ен
ні мину о о
 У ому ви в
т с вмінн
ана і увати істо
ри не д ере о

 е ері а т с
істори ні д ере а
 о и ам тка
мину о о ста
екс онатом

§

8

ÊÎËÈ ÐÅ×І
ÏÎ×ÈÍÀÞÒÜ
ÃÎÂÎÐÈÒÈ, àáî ÙÎ
ÒÀÊÅ ÀÐÕÅÎËÎÃІß

Р

оздивіться фотографії та прочитайте коментарі до них. Що
саме свідчать зображені пам’ятки про людей, у чиїх поселеннях
їх знайдено, і про часи, коли цим людям випало жити? У чому цінність подібних знахідок для історика? Як такі предмети потрапляють до рук історика? До якого різновиду історичних джерел належать зображені
пам’ятки? Пригадайте, що називають історичними джерелами і якими
вони бувають. Чи можлива наука історія без історичних джерел? Чи можуть свідчення історичних джерел суперечити одне одному? Поділіться
припущеннями, яких джерел це стосується передусім.

Ìîòèêà òà çåðíîòåðêà
з оме кання три ільців.

Знаряддя раці та ред
мети обуту часів Київської
Русі.
авні ткацьки верстат.
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ерела до вивчення історії

1. Ùî òàêå ðå÷îâі äæåðåëà і ÿê âіäáóâàþòüñÿ àðõåîëîãі÷íі ðîçêîïêè?

Пам’ять про минуле бережуть різноманітні речі – творіння
рук наших предків. е й стародавні споруди: фортечні мури,
залишки жител чи укріплень, жертовники чи храми. І давні
мистецькі витвори: прикраси, скульптурні зображення, ікони,
книжки. До пам’яток належать також старовинні речі – зброя,
монети, печатки, посуд, елементи оздоблення одягу, знаряддя
праці. Ви пам’ятаєте, що історики називають такі залишки староâèíè речови и джерела и, бо, так само як джерела наповнюють
річку, пам’ятки сповнюють минуле, відтворене дослідниками,
деталями й подробицями, оживлюючи його.
Найбільше таємниць приховують найдавніші часи в історії
людства, бо від тієї доби лишилося надто мало свідчень – виготовлене з недовговічних матеріалів давно зруйноване, а те, що міцніше, опинилося під товстим шаром рунту. Та навіть якщо комусь
пощастить натрапити на понівечені часом речі, зрозуміти їхню
цінність може не кожен. Пояснити, чим були знахідки в минулому, яке мали призначення, як служили людям, до снаги лише
дослідникам, яких називають археолога и. А науку, що вивчає
минуле за речовими історичними джерелами на підставі розкопок, називають археологі .
лово а
оло
Археологи виробили правила пошуку та
о одить від гре ьки
слів ар ео
розкопування давніх пам’яток. Власне роз«стародавні
» і о ос
копкам передує археологічна розвідка. Для
«слово учення»
цього уважно вивчають писемні джерела,
оглядають місце майбутнього пошуку. Потім закладають пробний розкоп – вузьку траншею, що має виявити, чи є в рунті
цікаві для археолога предмети людської діяльності. кщо знаходять бодай щось, то готують великий розкоп.
Працюючи, археологи не квапляться.
об не пошкодити
пам’яток давнини, вони застосовують здебільшого легкі лопати,
ножі, пензлі. Усю поверхню розкопу поділяють на квадрати зі
стороною 10 метрів. Такі самі квадрати, тільки в сантиметрах,
креслять на папері. е дає змогу точно фіксувати й замальовувати всі знахідки. Крім того, археологи ретельно записують у
щоденниках, як відбуваються розкопки. Знайдені речі надсилають до лабораторії. Там з’ясовують їхній вік і призначення,
ретельно описують до найдрібніших ознак. З окремих дрібних
шматочків збирають і склеюють цілі предмети. Так знахідкам
дають нове життя.
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сту до історії
оздивіться отогра ії о еріть до ко ного зо ра ення ко ентар із тек
сту чо у оляга ро ота ар еологів По ірку те чи о е удь то зді
сн вати ар еологічні розко ки

о у ід час
ар еологічни розко ок
дотри у ться евни
равил
ки знань
отре у ть л ди які
еруться до ар еологічни
розко ок и
о ва о у
відрізня ться о уки
скар о укачів та ар еологів

2. Äå çáåðіãàþòü іñòîðè÷íі ïàì’ÿòêè?

Знайдені
археологами
рештки
минулого зберігають у музеях. узе
(з грецької мови – æèòëî ìóç, тобто
áîãèíü – ïîêðîâèòåëüîê ìèñòåöòâ) –
установа, де зберігаються пам’ятки
старовини з різних галузей культури,
мистецтва, науки, техніки. Є музеї
с о а
ред ет
історичні, технічні, природознавчі,
виставлени для
огляду в узеї а о на
краєзнавчі, мистецтвознавчі тощо.
вистав і
Один з найстаріших музейних закладів
с о
нашої держави – а іональни
узе істо
роз і ення екс онатів
рії країни в істі и ві. У ньому зберігау евно у орядку
ються унікальні археологічні, монетні
колекції, зразки одягу, посуду, хатнього начиння, а також зброя,
старовинні книжки, ікони, картини та вироби народних майстрів – загалом понад 600 тис. експонатів. Усі вони відображають історію України від найдавніших часів до сьогодення.
оздивіться
на отогра
ва ть таки и різни
іль е вра ення
водили екскурсі

отогра ії
а ідставі чого о на зро ити висновок
о
ія зо ра ено узе ні екс ози ії По ірку те чо у узеї у
и
яки
узея ви ували
ки
узе с равив на вас на
к и ви роко ентували зо ра ені екс ози ії як и са і ро
ві ко ентар до одні ї з ни очніть слова и
еред вами
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ерела до вивчення історії
екс о и і му е
а ні мо на о а ити
ислу ав и ко ентар усі гру
зро іть висновок у загально у колі ро те о отрі но знати а и ути екскур
соводо

Фрагмент екс озиції Музею
книги та друкарства України.

Фрагмент екс озиції Музею
одні ї вулиці (Андріївського узвозу).
Київ.

Фрагмент екс озиції
авня
історія України Національного
музею історії України.
Козацькі обутові речі.
ні ро етровськи національни
історични музе
ім. . ворницького.
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сту до історії

3. ßê іñòîðèêè «îæèâëþþòü» ìèíóëå çà ðå÷îâèìè ïàì’ÿòêàìè?

об зрозуміти, як речові пам’ятки допомагають історикам
відтворити картини минулого, проаналізуймо кілька прикладів.
Напевно, вам доводилося чути, що неабияку цінність для
вивчення минулого мають ìîíåòè. е й не дивно, адже на них
часто зображували портрети володарів, сцени свят, деталі побуту, героїв легенд і міфів. Тож зображення і написи на монетах
дають змогу встановлювати дати подій, дізнаватися про те, якими були території давніх держав, хто був їхнім володарем, хто з
ким торгував, який одяг носили давні люди. Стають у пригоді
монети для дослідників історії містобудування. Крім того, стародавні монети – це вишукані й рідкісні витвори мистецтва.
Монети досліджує наука ну із атика. Найчастіше давні
монети потрапляють до рук нумізматів від археологів та з монетних скарбів. Ñêàðáîì уважають будь-яку кількість монет – від
кількох до десятків тисяч. Проте для історика неоціненним джерелом є кожна монета, яку пощастило «прочитати», тобто розøèôðóâàòè é âèòëóìà÷èòè.
Карбування монет здавна було ознакою могутності держави.
Монети грецьких міст
Північного Причорномор я та Криму.

Найдавніші монети, знайдені на
наших теренах, виготовляли греки,
які переселялися на узбережжя
Чорного моря дві з половиною тисячі років тому. Грецькі переселенці
заклали тут свої міста – Тіру,
Ольвію, Пантикапей, Керкінітиду,
Херсонес тощо. У кожному грецькому
м ст карбували власну монету.

На наших землях збереглися й інші пам’ятки, що свідчать про
історію давніх народів. Такою пам’яткою є, приміром, скі ська
ектораль. Скіфи – давній народ, який прийшов на землі України
понад дві з половиною тисячі років тому й оселився на кілька
століть у Північному Причорномор’ї. Про багатства скіфських
володарів свідчать археологічні пам’ятки. і пам’ятки виявлено
під час розкопок курганів – так називають поховання заможних
скіфів. Особливою розкішшю, наприклад, вирізнялося поховання родини одного зі скіфських царів у кургані Товста Могила на
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ерела до вивчення історії

Пектораль скі ського царя з кургану Товста Могила.

Пектораль оздоблено сценами з життя та побуту скіфів. У верхньому
ярусі в центрі зображено двох чоловіків, які латають кожушину. Обабіч
них – вервечка свійських тварин із приплодом. На нижньому ярусі коней
долають кровожерні грифони, лев і леопард шматують дикого кабана та
оленя, пси женуться за зайцем.

Дніпропетровщині. Тут 21 червня
1971 р. було знайдено золоту прикрасу-пектораль масою 1150 г. Знахідка
уславила ім’я українського археолога Бориса Мозолевського.

ва но роздивіться
зо ра ення екторалі
на діть деталі ро які
деться в тексті о е
зо ра ено на рикрасі

інним історичним джерелом є ечатки. Так називають вирізаний із твердого матеріалу штамп,
а також його відбиток на папері, золоті, сургучі.
Печатками й досі засвідчують документи, підписи осіб
тощо. Так ними користувалися й за давнини – і саме це
визначає цінність печаток для історика, адже печатки
допомагають установити час, місце походження та
справжність документів. Написи на печатках
найточніше джерело у визначенні посад, титулів, імен історичних діячів, назв територій та установ.
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Печатка рослава
Ìóäðîãî ç éîãî
зобра енням.

На давні а козацька ечатка.
15 5 р. (натуральни розмір
2 мм у діаметрі).

Археологам пощастило знайти печатку князя
рослава
Мудрого – сина Володимира Святославовича – з його зображенням. А ще відома печатка галицько-волинського володаря початку 14 ст. рія І Львовича. Використавши зображення на печатці, історики й художники реконструювали зовнішність князя.
За козацької доби на печатках Війська Запорізького майже
завжди зображували козацький герб – постать козака з мушкетом
та шаблею. Найдавніший відбиток печатки зберігся від 1595 р.
Печатка

рія

ьвовича.

На печатці галицько-волинського володаря зображено,
коли він сидить на престолі, у
мантії, застібнутій ланцюжком, з короною на голові та
жезлом у правій руці. Під зображенням – напис латиною:
«володар рій король Русі».
Реконструкція ортрета
за ого ечаткою.

рія

Ïðîâåäіòü ãðó «Êîðîíà».
Óÿâіòü ñåáå âîëîäàðåì êàçêîâîї êðàїíè. Íàìàëþéòå
ìîíåòó ñâîєї äåðæàâè, ïðèäóìàéòå
їé íàçâó, ïðîêîìåíòóéòå çîáðàæåííÿ. ×èÿ ìîíåòà áóëà á íàéöіêàâіøîþ äëÿ іñòîðèêіâ?

Ùî ç ìàòåðіàëіâ óðîêó
çàöіêàâèëî íàéáіëüøå?
×è âàæëèâîþ äëÿ ñåáå
ââàæàєòå іíôîðìàöіþ, ÿêó äîâіäàëèñÿ?
ßê âîíà ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ïðî
ùî éøëîñÿ íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ?
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ар еологів
кі нові відо ості з історії коза тва з яви
лися завдяки розко ка на іс і ерес
те ької итви

Ïðåäìåòè êîçàöüêîãî
обуту. кс онати музею
за овідника Козацькі
могили біля с. Пля ева
на Рівненщині на місці
Берестецької битви
(1 51 р.).

літку
р на іс і ересте ької итви
роз очалися ар еологічні розко ки результати
яки дали з огу відтворити картину відсту у
коза ьки ві ськ через олотисту річку Під
час розко ок виявлено ре тки о удованої
за наказо
олковника вана огуна гре лі для відсту у відна дено кістяки
заги ли на ере раві козаків та ї ні коне зі рано унікальну колек і
лизько
екс онатів коза ьки рече
о з ереглися в тор яно у рунті і а ть
точне датування
червня
5 р ивча чи кістяки заги ли воїнів учені
встановили о всі вони гинули зі з ро
в рука ід час за еклого о
еред зна ідок агато таки які ніде рані е не тра лялися По астило зна ти
на риклад коза ьки оро Консервувальні властивості тор у з ерегли для нас
коза ькі речі з дерева та кіри ікаво
зокре а колек ія дерев яни ло ок
ер аки деяки
рикра ено різь лення
су ереч о ирені ду і ні ито
козак три ав ло ку за аляво чо ота унаслідок розко ок з ясовано він носив
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ст агато чо іт навіть з ерегли за а
дьогт яки ї з а ували козаки
. ідтворіть на ал нку иття скі ів скористав ись с ета и зі скі ської
а ятки ро яку довідалися на уро і
. ідвіда те зали чи скориста теся віртуальни и екскурсія и у а іональни
узея науково риродничо у а о історії країни як о в населено у ункті де
ви е ка те
кра знавчи
узе відвіда те ого Підготу те овідо лення
ро екс онат о за ікавив вас на іль е
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ÏÐÎÂІÄÍÈÊÈ
Â ÌÈÍÓËÅ, àáî
ÏÈÑÅÌÍІ
ÄÆÅÐÅËÀ ІÑÒÎÐІЇ

Р

оздивіться фотографії та прочитайте коментарі до них. Як ви
думаєте, у чому полягає робота зображених людей? Що потрібно знати, щоб працювати архівістом? До якого різновиду історичних
джерел належать пам’ятки, які вивчають співробітники архівів? Висловте припущення про походження назви цього фаху.

1

2

3

івробітниця ер авного архіву Київської області (1), с івробітник
ер авного архіву мельницької області (2) та с івробітниця Центрального
дер авного кіно ото оноархіву України ім. . . П еничного (3) за роботою.

1. ×îìó ïèñåìíі іñòîðè÷íі äæåðåëà є íàéâàæëèâіøèìè äëÿ ïіçíàííÿ ìèíóëîãî?

Серед історичних джерел найважливішими є писемні. Адже
тільки з появою писемності люди змогли докладно розповідати
про те, що, де, коли і як відбувалося. Писе ні джерела – це тексти (рукописні або друковані) на папері чи інших матеріалах.
Тексти законів, договори, літописи та хроніки, листи, щоденники подорожніх, спогади, за пізніших часів періодична преса –
усі ці документи є безцінним джерелом для дослідження мину66
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ерела до вивчення історії

лого, оскільки безпосередньо свідчать про те, яким було життя в
часи, коли їх створено.
оправда, аби відтворити справжній
перебіг подій, історики мають виокремити з багатьох текстів
джерел важливу інформацію, порівняти її з відомостями з інших
джерел, зрозуміти суперечності, довести справжність пам’яток,
визначити час їхнього створення тощо. я праця не з легких,
вона потребує різнобічних знань.
Складність відтворення минулого çà ïèñåìíèìè äæåðåëàìè
полягає ще й у тому, що в будь-якому тексті завжди відбивається особистість автора. Уявіть, наприклад, якими будуть письмові розповіді про кінофільм двох різних глядачів, причому якщо
одному фільм сподобався, а іншому – ні. Розповіді про реальні
події так само залежать від того, якою була участь у них людини-очевидця. Та й чи на власні очі ця людина бачила те, про що
пише Тож не дивно, що про ту саму подію різні джерела можуть
свідчити по-різному, а часом їхні свідчення суперечать одне
одному. Завдання історика – пояснити суперечності джерел і
відтворити вірогідний перебіг подій.
Ро дивіт с і стра ії
омірку те
о отрі но нати історикові
а и ро итати тексти и ам ток к мо на еревірити с рав ніст
документа
сувати
о е не ідро ка су асників установити то ну
дату о о створенн

рещення князя
Володимира вято
славовича. торінка
з літо ису.

торінка з листа,
ÿêèé íàïèñàâ ãåòüìàí
Богдан мельницьки
у 1 8 р.

Універсал так
називали о іці ні
äîêóìåíòè
за козацької доби
ãåòüìàíà
вана Мазе и.
Початок 18 ст.
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оздивіться гра іті зі стін о і ського со ору в Ки ві так учені назива
ть на иси та ал нки видря ані на стіна та ар ітектурни деталя дав
ні удівель осудина та ін и ред ета які зна одять ід час ар еологічни
розко ок
о у такі на иси для істориків ва ливи и історични и д ерела
и По ірку те чи о на гра іті вва ати исе ни и д ерела и ад е на иси
зро лено на твердо у атеріалі
дин з на исів нале ить князеві
олоди иру
оно а у ін и
князівсько у урядов
тавру Городятичу
р
реті за
ис зали ив ересічни киянин яки овідо ив ро с ерть рослава удрого
указав и дату і ї су ної одії Про о свідчить то
акт о автора и гра іті
ули князь оярин та ростол дин

Абетка, виявлена на стіні о і ського собору в Ки ві. 11 ст. Âîíà ñòàíîâèëà
27 літер. Основу її складали грецькі букви, та були й чотири слов’янські –
Б, Ж, ,
.

Письмо, яким користувалися наші предки, засвідчене графіті з
Софійського собору, називають літерно-звуковим, або абетковим.
У такому письмі кожен звук мови позначають за допомогою окремого
знака – літери. Систему літер називають ал авітом, або абеткою. Ïåðøó
абетку винайшли фінікійці. На її основі створено абетки сучасних європейських мов.
Творцями слов’янської абетки, що лежить
в основі сучасної української, є просвітителі
Кирило і Ме оді . Від імені Кирила цю
абетку називають кирилицею, а літери – киðèëè÷íèìè.
Окрім літерно-звукового письма, існують
й інші. Наприклад, у понії та Китаї користуються і роглі ічним исьмом. Ієрогліф –
схематичні зображення предметів та понять.
е дуже давній тип письма, яким користувалися, наприклад, у Давньому Єгипті.
А найдавнішим письмом учені вважають
іктогра ічне, або малюнкове, письмо, де
за допомогою малюнків-піктограм передавали загальний зміст вислову.
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2. Ó ÷îìó ïîëÿãàє âìіííÿ ïðàöþâàòè ç ïèñåìíèìè äæåðåëàìè?

об зрозуміти загальні настанови роботи з писемними історичними джерелами, викладені в попередньому пункті, розгляньмо
для прикладу два уривки та проаналізуймо їх.
Óðèâîê 1. «Святослав дуже пишався своїми перемогами над болгарами як заволодів він їхньою країною, то сповнився варварського зухвальства й пихи. Нажаханих болгар він нищив з нечуваною жорстокістю:
кажуть, що коли захопив він Філіппополь, то безжалісно стратив двадцять тисяч мешканців, які залишилися в місті, чим упокорив його, унеможлививши будь-який опір. Візантійським послам Святослав відповів
гордовито і зухвало: « піду з цієї багатої країни не раніше, ніж отримаю
велику грошову данину і викуп за всі міста, що я захопив їх під час війни, і за всіх полонених. кщо ж візантійці не захочуть заплатити, хай
зараз же йдуть з Європи, на яку вони не мають права, і забираються в
Азію, а інакше нехай і не сподіваються на укладення миру...» (Візанті
ськи історик ев иякон, яки
ив у другі
оловині 10 ст., був дові
реною особою візанті ського ім ератора, су ровод ував ого в оходах).
Óðèâîê 2. «Коли князь Святослав виріс і змужнів, став він воїв збирати,
багатьох і хоробрих, бо й сам був хоробрий і легкий. Ходячи, яко пардус,
багато воєн він чинив. Возів же за собою він не возив, ні котла не брав, ні
м’яса не варив, але, потонку нарізавши конину, або звірину, або воловину
і на вуглях спікши, це він їв. Навіть шатра він не мав... Такими ж і всі
інші вої його були. І посилав він до інших земель послів, кажучи: «Хочу
на вас іти». Рушив Святослав на Дунай на болгар, і в битві одолів їх...
І рушив Святослав на греків (візантійців), і вийшли вони супроти русі. І коли побачили це руси,
то убоялися вельми множества воїв. І мовив Святослав: «Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею доведеться стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж
мертвий сорому не зазнає. кщо ж побіжимо
ми, – то сором нам. Тож не втечемо, а станемо
кріпко, і я перед вами піду. кщо моя голова
ляже, – тоді самі подумайте про себе». І сказали
вої: «Де голова твоя ляже, там і наші голови ми
зложимо» ( іто ис Повість минулих літ ).

Обидва уривки розповідають про київ
ського князя Святослава, який правив у
5
рр. ей князь відзначився велиторінка літо ису,
кою кількістю військових походів, що дало на які
йому змогу істотно розширити кордони ере овідаються
своїх володінь. Але, зрозуміло, правителя- одії оходу
(
1 рр.) великого
полководця по-різному сприймають у рід- київського князя
ній землі і в тих краях, куди він пішов вятослава горовича.
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зі зброєю. Власне, саме цим пояснюється різне ставлення до
постаті Святослава авторів наведених уривків, які вповні втілили його у своїх характеристиках князя.
Тож щоб належно витлумачити писемне джерело, треба
дотримуватися певних правил.
Спочатку треба з’ясувати, про що йдеться в поданому
уривку та коли відбулися описані події.
Потім з’ясовуємо, ким був автор документа, та визначаємо,
як він ставиться до подій або історичних діячів, про які розповідає. Важливо свій висновок підтвердити словами з джерела.
Важливе завдання під час аналізу історичного документа –
з’ясувати, що саме хотів повідомити автор розповіді і навіщо
він узявся свідчити про події чи людей.
Наступний крок – узагальнити, наскільки джерело збагатило ваші уявлення про ті часи, коли його було створено, яку
нову інформацію ви почерпнули з нього, у чому цінність джерела особисто для вас.
Насамкінець висловте своє ставлення до описаних подій
або діячів.
Проаналізу те одані д ерела дотри у чись викладени у тексті ідруч
ника орад
а основі одани
исе ни д ерел родов іть складати орівняльну
та ли
з арактеристика и князя вятослава до овніть ерелік рис
арактеру та ідтвердьте ї уривка и із д ерел
ро іть висновок ро те які
риси
озитивні чи негативні
ерева а ть у ко но у з д ерел оясніть ри
чину ього

Осо истість князя Святослава за свідчення и
історичних джерел
Свідчення літописця
Сміливий, хоробрий, легки ... яко
ардус (ге ард) .
Невибагливий у побуті ...
Сильний духом та рішучий полководець, який по-лицарськи, чесно та
прямодушно ставиться до ворога:
... осилав він до ін их земель о
слів, ка учи
очу на вас іти .

Свідчення
візантійського історика
Жорстокий та безжалісний завойовник ...
Підступний та мстивий ...
Зухвалий ...
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3. Ùî òàêå àðõіâè?

Справу збирання, збереження та впорядкування писемних
пам’яток покладено на спеціальні установи, які називають архі
ва и. З’явилися архіви з виникненням писемності. Тепер власні
архіви мають усі установи, організації, нерідко й приватні особи – учені, письменники, громадські діячі.
Для сучасних архівів будують спеціальні приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів:
від сонячного світла тло й друкарська фарба вигасають, линяють, а папір жовтіє та псується.
Вадить документам і забруднене
повітря, тому в архівах його
очищують за допомогою спеціальних фільтрів.
об документи
краще зберігалися, їх укладають
у щільно закриті коробки й розміщують на полицях – стелажах. У великих архівах загальна
довжина стелажів сягає десятків
кілометрів. Найцінніші докуОдне зі сховищ документів Цен
менти перезнімають на плівку:
трального
дер авного історичного
виходять діафільми з дуже
архіву України у ьвові.
маленькими кадриками – мікрофільми. х зберігають окремо від
кладіть лан роз овіді
документів на випадок, якщо оригіро ар іви ерека іть
нал буде пошкоджено або втрачено.
за лано
Новітні технології застосовують для
о с і но о
им відрі н
оцифровування документів, що дає
т с с ова
ар ео о і
та ар ів
ро у те ви
змогу зберігати їх в електронному
т ума ити на енн ї н ої
вигляді.
с і ної астини
Найбагатшими в Україні є сховища документів ентральних держав×èìàëî ïðèõèëüíèêіâ
них історичних архівів у Києві та
ìàє äóìêó, ùî іñòîðіÿ
Львові. Так, фонди першого з них
ïî÷èíàєòüñÿ âіä âèналічують понад 1,5 млн документів.
íàéäåííÿ ïèñåìíîñòі, òîáòî
Документи ретельно досліджують
âіä ÷àñіâ, âіä ÿêèõ çàëèøèëèñÿ ïèñåìíі ñâіä÷åííÿ. Îáучені різних галузей знань і на осноґðóíòóéòå àáî ñïðîñòóéòå
ві їхніх свідчень пишуть наукові
òàêèé ïіäõіä.
праці.
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Ïðîâåäіòü âіäîìó ãðó â ñëîâà, ÿêà ñòàëà ìîæëèâîþ ç ïîÿâîþ
àáåòêîâîãî ïèñüìà – àäæå ç íåâåëèêîї êіëüêîñòі ëіòåð ñêëàäàþòüñÿ âñі ñëîâà! Äëÿ öüîãî çàïèøіòü äîâãå «іñòîðè÷íå»
ñëîâî, íàïðèêëàä àðõіâàðіóñ. Íèæ÷å çàïèñóéòå âñі ñëîâà, ÿêі
çìîæåòå ñêëàñòè ç ëіòåð öüîãî ñëîâà: àðõіâ, âóñ, ðóõ, ðàñà, ñóõà,
àðàõіñ òîùî. Ïåðåìàãàє òîé ç âàñ, ÷èÿ äîáіðêà ñëіâ âèÿâèòüñÿ íàéäîâøîþ.
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. к адіт стис у ро овід
ро исемні істори ні
д ере а а аном
о таке исемні істори ні
д ере а
кі вони
ува т
ому исемні
д ере а на інні і д
істориків
2. а те короткі від овіді
на а итанн
о таке
ар іви
о и виник и
і кими ува т ар іви
к ері а т документи
в ар іва
кі українс кі
ар іви на а ат ими
У ому ви в
т с ра
в ени в ар іва
3. акрес іт іні
асу
о на те від овідні дати
на ні та ро в іт
роно о і ну ада у
а ву Україна в исемни
д ере а у ер е в ито
в
р кі ки років тому
е ста ос

о а

ав о а
о
ав ло вас а л

ав а
.

. Прочита те уривок з исе ного д ерела
роаналізу те ого дотри у чись викладе
ни у тексті ідручника орад
Усім то в одит у о о кімнату о дан
ме ни ки тисне руку і всі
росит
сідати к о вони ко аки У і кімнаті
нема ні кої ро ко і стіни е вс ки
рикрас крім міс
д
сидінн У кімнаті
міст т с ті ки ру і дерев ні ави
вкриті кір ними оду ками
в о ова
о о вис т ук і а
дина ро
ку
він ви а но носит
ті вирі н т с не
і
о ро кі
ні ін е сервіруванн
на инн
о їд т
е серветок і не
видно ін о о срі а крім о ок і ока ів
ет ман еред а иво рикрасив так сво
ит о о ам тати ро сво станови е
і не в асти в надмірну ордіст
роте
ет манс ки сті не ідни на до рі та
сма ні страви і на ви ні в країні на ої
орі ку иво мед
і звіту вене і ського
осла ль ерта і іни ро ере ування в
країні 5 р у игирині
. ро у те за исати за до о ого
ал н
ків іктогра якесь овідо лення за тексто
арагра а і за ро ону те свої одноклас
ника
рочитати ого и легко вони з агну
ли з іст на исаного
чо у недосконалість
іктогра ічного ись а
. оз ита те атьків які доку енти з еріга
ться у вас удо а кладіть с исок и до
ку ентів о у ва ливо родинні доку енти
з ерігати в евно у іс і
ладу
и
і
доку енти исе ни и історични и д ере
ла и
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ÍÀ ÊÐÈËÀÕ
ÏІÑÍІ, àáî
ÓÑÍІ ÄÆÅÐÅËÀ
ІÑÒÎÐІЇ

 кі істори ні
д ере а на ива
т усними
 ому думи та іс
тори ні існі
ін
ними д ере ами
ко а кої
до и

 ку істори ну
ін орма і
ере
ут
о к орні
твори

Р

оздивіться фотографію та прочитайте коментар до неї. Коли
зроблено знімок? Кого зображено на ньому? Хто сидить у центрі? Як ви думаєте, з якими почуттями вояки слухають кобзаря? Яку історичну інформацію повідомляє цей фотодокумент?

Українська молодь
вояки української армії, яка в 1 1
1 18 рр. боролася за утверд ення української незале ної дер
ави слуха кобзаря.

1. Ùî íàçèâàþòü óñíèìè іñòîðè÷íèìè äæåðåëàìè і ÿê ëåãåíäàðíèé ïåðåêàç ïðî çàñíóâàííÿ Êèєâà çíàéøîâ íàóêîâå
ïіäòâåðäæåííÿ?

Аж поки не виникла писемність, люди зберігали досвід в
усному слові: мі ах, казках, ереказах, легендах, існях, загад
ках, рислів ях òà риказках. Усе це розмаїття уснорозмовних
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лово ол ло
о одить від англ
ов
ерекладі означа
«народна удрість»
«народні знання»

творів називають усно народно творчіс
т , або ольклоро . Із фольклорних творів
історики довідуються передусім про те,
яким було буденне життя за давніх часів, у
що вірили люди, чим займалися, якими
були їхні звичаї. Відгукувалися словом
творці фольклору й на історичні події. Приміром, багатими на
інформацію про життя за часів Київської Русі та ГалицькоВолинської держави є илини старини , у яких ідеться про богатирів – оборонців рідної землі.
Чимало давніх легенд і ереказів потрапили на сторінки літописів. Так, з літопису «Повість минулих літ» до нас дійшла
легендарна оповідь про походження й час заснування нашої столиці – міста Києва: Коли
оляни или осібно і володіли рода
ми своїми, бо до сих братів існували оляни і или ко ен із
родом своїм на своїх місцях, володіючи ко ен родом своїм, то
було мі них три брати одному ім я Ки , а другому
ек, а
третьому
орив, і сестра їх
ибідь. сидів Ки на горі, де
нині узвіз Боричів, а
ек сидів на горі, яка нині зветься
ека
вицею, а орив на треті горі, од чого
розвалася вона оре
вицею. Зробили вони городок і на честь брата їх на стар ого
назвали ого Ки вом. був довкола города ліс і бір велики , і
ловили вони тут звірину. Були
вони му ами мудрими
тямущими і називалися олянами. Од них ото
оляни в Ки ві
до сьогодні... .
Довгий час історики не вважали цей літописний переказ правдивим. Проте, зіставивши свідчення літописця з іншими тогочасними джерелами, учені дійшли висновку, що легенда
має історичну основу, а Кий був реальною особою – полянським
Богатирі. Картина
В. Васнецова. 1881 18 8 рр.

Художник зобразив билинних героїв – богатирів – Добриню Микитича, Іллю Муромця та Олексія Поповича.
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князем, який жив наприкінці 6 – на
початку 7 ст. Підтверджують це й
археологічні знахідки на Старокиївській горі: археологам пощастило
розкопати рештки городища Кия,
яке відносять до 6 ст. Імена інших
засновників Києва – його братів і сестри – зберігаються в назвах київських
річок, гір, вулиць: річка Либідь, гори
екавиця та Хоревиця.

з чиї і ене
ов язу літо исе ь
заснування Ки ва
Про о од ення яки
геогра ічни на енувань
крі назви Київ ідеться
в літо исні легенді
Переда те з іст
рочитаного трьо а
речення и

2. ßê ñòàþòü ó ïðèãîäі іñòîðèêàì äóìè êîçàöüêîї äîáè?

Найціннішим надбанням усної народної
творчості козацької доби були історичні
існі òà ду и. Думами називають уснопоетичні героїчні твори про важливі події
та видатних діячів української історії, що
напівпроспівувались-напівпромовлялися
під музичний суп овід на банду і, кобзі чи
лі і мандрівними співцями-ко заря и.
Героєм однієї з дум є Са і ло ішка.
Дума розповідає про відчайдушну спробу
українських бранців звільнитися з турецького корабля – галери-каторги. Багато літ
поневірявся на турецькій галері з козакамипобратимами Самійло. Нарешті дочекався
слушної хвилини. У думі розповідається,
як Алкану-паші, «трапезонтському княжаКобзар
ті», наснився сон, що провіщав, ніби його з оводирем.
галеру пограбовано, наглядачів порубано, а
удо ня
всіх невільників звільнено. Саме так усе й реконструкція
. Васильківського.
сталося. Потомлені, повернулися турки з
Альбом
бенкету. І все-таки, за наказом Алканапаші, оглянули галеру, але нічого не помі- З української
старовини . 1 00 р.
тили й заснули міцним сном. Кішка роздобув ключі, відімкнув кайдани, і невільники повстали. Незабаром
січове товариство вітало Кішку:
Здоров, – кажуть, – здоров, К шко Сам йле,
Гетьмане запорозький
е загинув єси в неволі,
е загинеш з нами, козаками, по волі
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Бандура.

іра.

Кобза.

Більшість кобзарів – вихідці
з козацтва. Багатьох із них віддавали в навчання до старих
кобзарів ще хлопцями. Опанувавши науку, вони перебували на
Січі як звичайні козаки, беручи
участь у морських і суходільних
походах. Дехто брався до кобзи,
підірвавши здоров’я, а найчастіше – втративши зір під час воєнних дій або в неволі.

На підставі повідомлень писемних
джерел історики дійшли висновку,
що дума відтворює справжні історичні події. У 80-х роках минулого століття в архівах було віднайдено документи, які підтвердили, що в одній
із битв з турками (найпевніше, у
вересні 1620 р.) Самійло Кішка
потрапив до турецької неволі. Протягом семи років поневірявся
на галері, проте й на мить не полишав надії визволитися. Коли
випала нагода, підняв повстання на галері та разом із товаришами повернувся додому.

а ро ону те
5
ал нків до
ко іксу ро а і ла Кі ку
и легко ва втіл вати
рочитане ал нка и
о у начення яки слів
використани у тексті ви
отіли уточнити

3. ßêèõ іñòîðè÷íèõ äіÿ÷іâ óñëàâëþþòü іñòîðè÷íі ïіñíі?

Відповідь на запитання, винесене в назву пункту, пошукаймо
на прикладі. Так, героєм історичної «Пісні ро Ба ду» ñòàâ
український князь-гетьман Д итро Вишневе ьки . Він уславив
своє ім’я тим, що в 55 р. на острові Мала Хортиця, що лежить
у нижній частині течії Дніпра (нині в м. Запоріжжі), спорудив
замок-фортецю. е укріплення вважають ер ою За орізькою
іччю. В одному з походів у володіння кримського хана і на
турецькі фортеці Дмитро Вишневецький потрапив у полон і був перео еріть о
слова і енники
даний туркам. Там
ого... скинули з
рик етники ді слова
ве і на гаки, вмуровані в стіни біля
доречні в роз овіді
морської затоки дорогою з Констан
ро
итра а ду
тино оля до алати. Заче ив ись
и неве ького
ребром за гак, ив у такому стані
ор ул те від овідь
на за итання винесене
три дні, оки турки не вбили ого з
в заголовок
лука за те, що ганив їхню віру , –
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розповідають очевидці подій. За легендою,
султан Сулейман І, вражений винятковою
мужністю і презирством до смерті, запропонував українському князеві свою милість,
якщо той перейде на його бік. Але Вишневецький ладен був краще загинути, ніж
зрадити.
Народна пісня про ці події оповідає так:
Ой крикнув цар на свої гайдуки:
«Візьміть Байду добре в руки,
Візьміть Байду і зв’яжіте,
За гак ребром зачепіте ».
Ой висить Байда та й не день, не два,
Не одну нічку й не годиночку
Ой висить Байда та й гадає,
Та на свого джуру поглядає...
«Ой джуро ж мій молодесенький,
Подай мені лучок та тугесенький,
Подай мені тугий лучок
І стрілочок цілий пучок »

Князь митро Ба да
Ви невецьки .
Ïîðòðåò ñòâîðåíî ó
1730–1740-х роках для
галереї князів Вишневецьких у родинному
палаці (нині селище
Вишневець на Тернопільщині).

кс онати історико
культурного за овідника
За орізька іч
на о. ортиця
(м. За орі
я).
Залишки
козацького
укріплення було знайдено
на Малій Хортиці під час
археологічних
розкопок.
Нині Хортиця з прилеглими
островами і скелями є національним заповідником. На
його території діє Музей
історії запорізького козацтва.
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Популярними фольклорними творами, що надзвичайно влучно втілюють характер народу, є прислів’я та приказки. Прислів’ям називають стійкий вислів, що в образній та емоційній формі передає
завершене судження. Прислів’я є справжньою скарбницею народного досвіду, адже втілюють цінності не одного покоління мовців, наприклад:
ире слово три зими грі
обрим
словом мур роб
, а лихим і у во
рота не уві де
Ко ен кра ма
сві звича
то дба , то і ма .
Чимало прислів’їв рунтуються
суто на національних реаліях: То
не козак, що не дума отаманом
бути о булави треба голови ме
таною вареників не зі су .
Приказки, на відміну від прислів’їв, висловлюють незавершену
думку. Вони дають змогу коротко й
влучно висловити своє ставлення до
ситуації, якої стосується розмова:
з чим ри ов, з тим і і ов На
батозі далеко не заїде
На все
вва а і на вус мота Робить, як
не своїми руками.

Поясніть на які
осо ливості коза ького
иття вказу ть наведені
рислів я та риказки е
а рак там і ко ак о ак
ідо
к ри а водо
о ак на е оре
арни
ко ак к ородні мак о ак
к о у куди не ри етит
там і ристане о а кому
роду нема ереводу
Ùî â ìàòåðіàëàõ
óðîêó áóëî íîâèì, à
ïðî ùî âæå äîâîäèëîñÿ ÷èòàòè?
ßêà іíôîðìàöіÿ çàöіêàâèëà íàéáіëüøå?
Ñôîðìóëþéòå çà çìіñòîì
óðîêó 2–3 çàïèòàííÿ, íà ÿêі
õîòіëè á îòðèìàòè âіäïîâіäü.

Ïðîâåäіòü ãðó «Ðîçñèïàíі
ïåðëè».
Äëÿ öüîãî íà ñìóæêàõ ïàïåðó
íàïèøіòü 5–10 ïðèñëіâ’їâ, ðîçðіæòå
ñìóæêè íàâïіë òàê, ùîá âіä’єäíàòè ÷àñòèíè âèñëîâіâ îäíà âіä îäíîї. Çáåðіòü
óñі ôðàãìåíòè ïðèñëіâ’їâ ó êàïåëþõ і
ïåðåìіøàéòå. Âèòÿãíіòü êîæåí ñîáі ïî
3 ôðàãìåíòè íàðîäíèõ âèñëîâіâ òà âіäíîâіòü їõ, äîïèñàâøè òîé, ÿêîãî áðàêóє.
Ïåðåìîæöÿìè âèÿâëÿòüñÿ òі ç âàñ, õòî
øâèäøå é òî÷íіøå «âіäíîâèòü» ïåðëèíè
íàðîäíîї ìóäðîñòі.
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ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. к адіт стис у ро овід
ро о к орні д ере а а
аном
кими усними д ере ами
ос у ову т с в ені д
відтворенн мину о о а
кн ої до и
ро кі усно оети ні
твори ко а кої до и
ді на ис
ро кі істори ні одії
ро овіда дума
амі о
і ка
ому і к митро а да
став еро м істори ної
існі
2. акрес іт іні
асу
о на те на ні отрі ні
дати та ро в іт
роно о і ну ада у
ер і відомості ро
українс ки ко аків у
исемни д ере а дату т
1489 роком. кі ки мину о
років від ер ої адки
ро українс ки ко аків
у исемни д ере а до
с оруд енн ко аками на
о і кн ем ет маном
митром и неве ким
ер ої а орі кої і і
3. к у о асновано
сто и
на ої дер ави
місто иїв
кі істори ні
д ере а ро віда т ро е
4. о ново о довіда
ро ко а ке итт
усної народної твор
ому ко аки ста и
а ат о народни

о а

ав о а
о
ав ло вас а л

ав а
.

. Прочита те у книзі « країнські илини» у о
рядкування
евчука ерекази за давні и
усно оетични и твора и
ки геро ва
с одо ався на іль е
. ивчіть одну з коза ьки ісень Підготу те
роз овідь ро те яки
одія її рисвячено
яки вона ереда настрі яку ду ку утвер
д у
. явіть
о ва тра илися о код ені дав
ні руко иси де в іліли тільки окре і слова
ал нки исловте ри у ення ро о
лося в тексті
те ові кургани
уту

Київська
ас іти »

ар с ени

иття та о

усь ві ськові о оди « очу на

а орізька іч султан уле
іть а ду до ре в руки »

ан « ізь

ис
ості
еро ми
ісен

кладіть тро оді ни завдань за атеріа
ла и ідручника
ез ал нків
а ро о
ну те однокласника « рочитати» раг ен
ти текстів
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 к ви на ити рі
новид істори но о
д ере а
 о тре а нати
уміти а и с арак
тери увати та о і
нити істори не
д ере о

 ому ін орма і
істори ни д ере
отрі но еревір
ти к е ро ити
 У ому ви в
т
с крити не став
енн до д ере
ін орма ії

§

11

ÄÎÂІÐßÉ, ÀËÅ
ÏÅÐÅÂІÐßÉ, àáî ßÊ
ÎÏÐÀÖÜÎÂÓÂÀÒÈ
ІÑÒÎÐÈ×ÍÅ
ÄÆÅÐÅËÎ

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÍßÒÒß 3

Р

оздивіться фотодокументи 1920–1930-х років. Які з фотографій
фіксують момент події, а які – зрежисовані фотографом? На підставі чого зробили такий висновок? Чи можна твердити, що всі світлини
зроблено з певною метою? Яка, на вашу думку, ця мета? Опишіть за
фотографіями, у яких умовах жили зображені на них діти. Що на фотографіях указує на час їх створення? У чому цінність таких фотодокументів для історика? До якого різновиду історичних джерел належать
фотодокументи?

еляни на арківщині
слухають радіо. 1 31 р.

Молоді гірники
з інструкторами виходять
із вибою. онеччина. 1 33 р.
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Колона діте на демонстрації
в день 10 річчя від дня оголо ення
Пер ої світової ві ни. Київ. 1 2 р.

Мітинг з нагоди відкриття
річної трудової коли в хуторі
Романівськи на онбасі. 1 28 р.

1. Ïðî ÿêі îáñòàâèíè æèòòÿ â ìèíóëîìó ñâіä÷àòü ðå÷îâі іñòîðè÷íі
äæåðåëà?
кі із зо ра ени на іл стра ії рече
ви ір о рунту те

а ятка и коза ької до и

ві
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оздивіться скі ські а ятки озка іть ро одну з ни за лано
Кого зо ра ено на а ятка
и за няті л ди
о вони вдягнені
з чого виготовлено а ятки
к о на о інити в равність а стрів

Золоти гребінь
зі скі ського
кургану олоха
на За орі
і.

Келих зі с лаву золота та срібла з кургану
Куль Оба облизу Керчі в Криму.

а а з кургану а манова Могила на За орі

і.

оздивіться зо ра ення давні
онет Поясніть у чо у інність ко ної о
нети як історичного д ерела По ірку те як ну із атика ов язана з ар ео
логі

2. ßê іñòîðè÷íі äæåðåëà äîïîìàãàþòü ç’ÿñóâàòè çîâíіøíіñòü іñòîðè÷íèõ äіÿ÷іâ?
Прочита те уривок з роз овіді візанті ського історика ева иякона яки
на власні очі ачив князя вятослава зали ив ого словесни
ортрет
Порівня те одане на іл стра ії зо ра ення князя зі словесни о исо
о еріть слова з тексту які ідтверд у ть достовірність удо ньої рекон
струк ії
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«Був Святослав помірним на зріст, не дуже низький
і не дуже високий, з кошлатими бровами та світлосиніми очима, кирпатий, безбородий, з густим,
надмірно довгим волоссям над верхньою губою (вусами). Голова в нього була зовсім гола, але з одного її
боку звисало пасмо волосся – ознака знатності роду.
Міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини
тіла цілком пропорційні. Виглядав він доволі суворим
і диким. Одне вухо його прикрашала золота сережка,
оздоблена золотим карбункулом та двома перлинами.
Одяг на ньому був білий і вирізнявся лише чистотою»
(Візанті ськи
історик
ев
иякон
ро зустріч
вятослава та візанті ського ім ератора в 1 р.).
Реконструкція ортрета князя
удо ниця З. Васіна.

вятослава.

3. ßê ôîëüêëîðíі òâîðè áåðåæóòü іñòîðè÷íó ïàì’ÿòü?
еріть один з одани уривків з усно оетични творів ко у історично у
еріоду рисвячено і твори
а ідставі чого зро или таки висновок
загальніть у коротко у овідо ленні ро о та ро кого складали існі за
коза ької до и

1) Чи не той то хміль, що коло
тичин в’ється
Гей, той то Хмельницький,
що з ляхами б’ється.
«А я ляхів не боюся і гадки
не маю,
За собою великую потугу
я знаю...»

3) Тоді дівка-бранка,
Маруся, попівна Богуславка,
Добре дбає, –
До темниці приходжає,
Темницю відмикає,
Всіх козаків,
Бідних невольників,
На волю випускає...

2) Годі тобі, пане-брате,
ринджоли малювати,
Бери шаблю гостру, довгу
та йди воювати
Ой ти станеш на воротях,
а я в закаулку,
Дамо тому стиха лиха та
вражому турку

4) Ой на горі та женці жнуть,
а попід горою,
ром-долиною козаки йдуть.
Гей, долиною, гей, широкою,
козаки йдуть.
А позаду Сагайдачний,
що проміняв жінку
На тютюн та люльку, необачний.

×è ïîäîáàєòüñÿ âàì âèâ÷àòè іñòîðіþ, àíàëіçóþ÷è ðіçíîìàíіòíі äæåðåëà? ×è ëåãêî öå ðîáèòè? ×è òðàïëÿëîñÿ ç âàìè òàêå, ùî іñòîðè÷íå
äæåðåëî äîïîìîãëî âàì çìіíèòè âëàñíі óÿâëåííÿ ïðî òîé ÷è іíøèé
іñòîðè÷íèé ïåðіîä, ïîäіþ àáî äіÿ÷à?
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Ïðîâåäіòü âіêòîðèíó «Óïіçíàé
ïàì’ÿòêó».
Ïîãîðòàéòå îïðàöüîâàíі ñòîðіíêè ïіäðó÷íèêà òà, ïåðåãëÿíóâøè іëþñòðàöії, îáåðіòü ðå÷îâå іñòîðè÷íå äæåðåëî, ÿêå ñïðàâèëî íà âàñ íàéáіëüøå
âðàæåííÿ. Ïіäãîòóéòå óñíó õàðàêòåðèñòèêó öüîãî äæåðåëà 1–2 ðå÷åííÿìè,
âêàçàâøè â íіé: 1) ïðî ÿêèé ïåðіîä іñòîðії Óêðàїíè ñâіä÷èòü; 2) äëÿ ÷îãî
ñëóãóâàëà öÿ ðі÷ (íå íàçèâàþ÷è ñàìó
ïàì’ÿòêó); 3) ÿê і êîëè її áóëî çíàéäåíî.
Ñòàâòå ïî îäíîìó ïèòàííþ äëÿ êîæíîї
êîìàíäè. Ïåðåìîæöåì ñòàíå òà êîìàíäà, ÿêà âèçíà÷èëà çà êîðîòêèì îïèñîì íàéáіëüøå ðå÷îâèõ ïàì’ÿòîê.
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
оставте со і о інку а ро оту на уро і ара ував и а виконанн авдан
У ара від до
а ів а виконанн авдан У ру а
максима но о
а и о од те сво о інку однок асниками
кими виконува и авданн
В

о а

ав а

.

на діть у родинно у отоаль о і отогра ії на яки зо ра ено ред
ставників трьо околінь ва ої сі ї ва і дідусі чи а усі в дитячі роки ва і атьки
в дитинстві і ви са і чи ва і друзі Просте те як з інилася дитяча ода ро іть
висновок ро те о о на довідатися ро иття л де за овсякденни в ран
ня
на ікаві и
отогра і за вза но згодо
ідготу те резента і
« часи о звичаї » за крилати вислово античного ілосо а и ерона
яки сьогодні часто у ива ть іронічно а о як арт
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ÐÎÄÈÍÍÅ
ÄÅÐÅÂÎ, àáî
ÏÐÎ ÙÎ ÌÎÆÍÀ
ÄÎÂІÄÀÒÈÑß
ІÇ ÑІÌÅÉÍÎÃÎ
ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌÓ

 ро о мо ут
ро овісти ото
ра ії і сіме но о
отоа
ому
 ому тре а на
ти сві родовід

 к ук асти ро
динне дерево
 к а ним ук ас
ти ро овід ро
сво сім

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÍßÒÒß 4

Р

оздивіться фотографію. Які відчуття викликає у вас ця світлина? Доберіть кілька прикметників, що характеризують зображену родину. Чи можна твердити, що зображеним на знімку людям притаманні такі риси, як інтелігентність, доброта, урівноваженість, взаємоповага, любов до рідної землі? Свою думку аргументуйте. Як ви гадаєте, чи
вплинула родина на формування світогляду та характеру видатної української поетеси Лесі Українки (Лариси Петрівни) Косач? Як саме?

Родина Косачів рагоманових.
18 0 ті роки.

Ліворуч сидять діти Михайла
Драгоманова – син Світозар і найстарша донька Лідія (у темній
сукні). У центрі: Олександра Драгоманова – дружина брата Олександра – з донькою Оксаною.
Праворуч скраю – сестра, Олена
Пчілка, у дівоцтві Ольга Драгоманова, у заміжжі Косач. Стоять,
зліва направо: її доньки Оксана
й Ізидора Косач – сестри Лесі
Українки – та їхня двоюрідна
сестра Аріадна (за Оленою Пчілкою) – молодша донька Михайла
Драгоманова.

1. ßê óêëàñòè ðîäèííå äåðåâî?
ля ро оти на уро і ва
отрі ні отогра ії на ли чи родичів
атьків
ратів сестер дідусів і а усь а о лизьки
озкладіть ї так як зо ра
ено на ал нку на діть іс е для ін и
отогра і
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Перенесіть с е атичне зо ра ення родинного дерева в зо ит указу чи на іс і
ко ної отогра ії і ена та різви а рік народ ення іс е ро ивання заняття
озка іть одне одно у ро свої родини а ита те ро те о в роз овіді одно
класника за ікавило на іль е

2. Ïðî ùî ìîæíà äîâіäàòèñÿ іç ñіìåéíîãî ôîòîàëüáîìó?
а основі сі е ни
отогра і усі учасників сво ї гру и складіть роз овідь
за за итання и
ки и ули в часи о зо ра ені на отогра ія
кола садочок
к тоді
діти роводили дозвілля
які ігри авилися
ки
уло кільне риладдя
ігра ки 5 відка и яки оді з історії країни ули зо ра ені на отогра ія
л ди
Повідо те результати ро оти гру и а те від овіді на за итання які виникли ід
час о говорення
а . оздивіться ринесені з до у отогра ії із зо ра ення ва и дідусів
та а усь у дитячі роки
а . оздивіться ринесені з до у отогра ії із зо ра ення ва и атьків
у дитячі роки
а . оздивіться отогра ії із зо ра ення вас у до кільно у ві і
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Ïðîâåäіòü âіêòîðèíó «Ðîäå íàø
êðàñíèé». Ïіäãîòóéòå ôàíòè, íà
ÿêèõ íàïèøіòü ñëîâà äëÿ íàçèâàííÿ ðîäè÷іâ (ìàìà, òàòî, áàáóñÿ, ïðàäіä, íåáіæ, äÿäèíà òîùî). Ïðåäñòàâíèêè
êîìàíä ïî ÷åðçі òÿãíóòü ôàíòè і ñòèñëî
ðîçïîâіäàþòü ïðî ðîäè÷іâ âіäïîâіäíî äî
íàçâè, ÿêà âèïàëà, çà ïëàíîì: 1) ÿê çâàòè;
2) äå ìåøêàє; 3) ÿêó ìàє ïðîôåñіþ. Çà
êîæíó âè÷åðïíó õàðàêòåðèñòèêó êîìàíäà îòðèìóє 3 áàëè (ÿêùî іíôîðìàöіÿ íåïîâíà, òî âіä 0 äî 2 áàëіâ). Ïåðåìàãàє êîìàíäà, ùî íàáåðå áіëüøó êіëüêіñòü áàëіâ.
×è ìàє ïіäñòàâè òâåðäæåííÿ, ùî іñòîðіÿ íàðîäó – öå іñòîðіÿ íàøèõ
ðîäèí? ×è є ðîäèíè, ÿêі æèâóòü «ïîçà іñòîðієþ»? ×îìó? ßê âè ðîçóìієòå ñëîâà Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ÿêі âіí çàïèñàâ ó ùîäåííèêó: «Іñòîðіÿ ìîãî
æèòòÿ є ÷àñòèíîþ іñòîðії ìîєї Áàòüêіâùèíè»?

Із поширенням цифрових технологій з’явилася й цифрова фотографія. Сьогодні багато людей
зберігають добірки фотографій у пам’яті
комп’ютера чи смартфона. Набув популярності особливий жанр фотографії –
селфі, тобто автопортрет, зроблений за
допомогою камери смартфона, фотоапарата чи веб-камери, часто як власне відображення в дзеркалі. Селфі завантажують на власні сторінки в соціальних
мережах, тож вони є своєрідним щоденником людини. Популярними є селфі,
зроблені на тлі або біля історичних
пам’яток, пам’ятників. Поширені й музейні селфі – автопортрети, створені за
допомогою цифрового пристрою в музеї.
В

о а

ав а

.

о еріть кілька українськи рислів їв
ро родину та родинні стосунки ке став
лення до сі ї арактерне для на ого наро
ду ід овідь о рунту те на рикладі одно
го з рислів їв

ОЦІНІТЬ СЕБЕ
оставте со і о інку
ро оту на уро і ара
а ук аданн родинно
дерева максима но
ід до
а ів о ініт
ро оту в ру і

а
ував и
о
а ів
сво
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ÐÎÇÄІË 4 ІÑÒÎÐІß ÓÊÐÀЇÍÈ
Â ÏÀÌ’ßÒÊÀÕ
 ке на енн д
дос ід енн мину
о о ма т
ам тки і
ам тники
 к ро овісти
ро ам тку а к
ро ам тник

 кі на відомі і
ам тники істо
ри ним остат м
кн и асів
 ому ам тки і
ам тники на
д анн м ку тури

13

§

ÂІÄÎÌÀ І ×ÓÒÀ
Â ÓÑІÕ ÊІÍÖßÕ ÇÅÌËІ,
àáî ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ
ÍÀÉÂÈÇÍÀ×ÍІØÈÌ
ÄІß×ÀÌ ÊÈЇÂÑÜÊÎЇ
ÐÓÑІ ÒÀ ÃÀËÈÖÜÊÎÂÎËÈÍÑÜÊÎЇ
ÄÅÐÆÀÂÈ

Р

оздивіться фотографії та прочитайте коментарі до них. Коли
було створено книгу, сторінки якої зображено на фото? Пам’ять
про яку епоху вона береже? Чому історичні джерела називають пам’ятками? На честь кого споруджено пам’ятник, який бачите на ілюстрації?
Що знаєте про цих діячів? Чому пам’ятники їм споруджують у різних країнах, у яких користуються кириличною абеткою? Як пов’язані поняття
«пам’ятник» і «пам’ять»? Чи може пам’ятник бути пам’яткою?
Арку
Остромирового
вангелія.
105 105 рр.

Пам ятник
Кирилу
та Ме одію
в Мукачевому.

1. ×îìó êíÿãèíþ Îëüãó òà êíÿçÿ Âîëîäèìèðà âøàíîâóþòü ÿê
ñâÿòèõ?

Ви вже знаєте, що першу державу на наших землях чужоземці знали під назвою Ðóñü. Так називав її і літописець. Від літописної назви держави із центром у Києві історики утворили назву
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иївська Русь. Уже за перших князів Київська Русь стала однією
з найбільших держав Східної Європи.
В а
огутня
Єдиною жінкою, якій випало тримати
тогочасна дер ава
зі столи е
державне кермо за тисячолітню історію дерКонстантино
оле
жави на наших теренах, була княгиня Ольга.
русичі називали
Вона почала володарювати в Києві 945 р.
те істо аргородо
У 5 р. княгиня Ольга здійснила подозе лі якої
рож до аргорода – столиці Візантійської
роз росторилися
вздов івденного
імперії. Причини візиту літописець убачав у
уз
ере я орного
прагненні Ольги охреститися.
оправда,
оря а е
більшість сучасних учених-істориків уваз ізантії на на у
жає, що Ольга вирушила до Константинопозе л
ри ло
ристи нство
ля вже охрещеною. им і пояснюється той
пишний прийом, який влаштував для неї
с
с во віра
імператор Візантії.
в три диного ога
Для літописця княгиня була ередвісни
ога т я ого
цею християнські землі, як врані ня зоря
ина суса риста
еред сонцем і зірниця еред світом , адже
та вятого у а
обрала релігію, яка незабаром стала держава о
володар
ною: справу запровадження християнства
великої
дер
ави
як державної релігії здійснив її онук – князь
створеної на зе ля
Володи ир Святославович. Ольга – одна
агатьо народів
з найшанованіших у християнстві святих.
Пам’ятник їй у Києві, який бачите на ілюстрації, уперше був установлений 1911 р.
Поряд з постаттю Ольги на постаменті споруджено постаті Кирила та Мефодія – так
автор пам’ятника, скульптор І. Кавалерідзе, сповнив його символічним значенням,
суголосним оцінці літописця.
оправда,
1919 р. пам’ятник пошкодили вандали, а
1935 р. – цілком демонтували. Відновили
пам’ятник 1996 р.
нязь Володи ир посів великокнязівський стіл 980 р. і правив державою впродовж 35 років.
Найважливішою справою Володимира
Пам ятник княгині
стало запровадження 988 р. єдиної, спільОльзі в Ки ві.
ної для всієї держави релігії – християн- Ñêóëüïòîð
ства. Упровадження християнства літопи- . Кавалерідзе.
р.
сець пов’язав із походом Володимира на Відновлени 1
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Князь Володимир
вятославович.
Уявни
ортрет.

грецьке місто Херсонес (Корсунь) у Криму,
що належало тоді до візантійських володінь. Змусивши мешканців міста відчинити
браму, Володимир звернувся до володарів
Візантії з вимогою віддати йому за дружину їхню сестру. Охрестившись у Херсонесі
та одружившись з Анною – так звали
візантійську принцесу, – Володимир повернувся до Києва й почав уживати заходів
для хрещення киян, що започаткувало
справу прилучення до християнства всієї
країни.

Ро дивіт с
ото ра ії ро о свід ит то
акт о ам тник
кн
о одимиру удува и
року
ере
років іс
одії кі
він рисв ени
ому е ам тник ма е е мін ере ени до с о одні
о вка у на те о о одимир рестив Рус
кі дета і на ер і світ ині
да т ідстави д висновку о її ро ено онад
років тому
Пам ятник князеві
Володимиру в Ки ві.
1850 1853 рр.

Установлено 1853 р. на нижній (штучній) терасі гірки, яка отримала назву
Володимирської. На постаменті в повний зріст установлено статую князя, зображеного в парадному князівському плащі.
Скульптори В. Демут-Малиновський та П. Клодт, архітектор О. Тон.
Прочита те роз овідь
літо ису ро ре ення
киян кі слова в літо исно у
ереказі вказу ть на
рі учість на ірів олоди ира
в ровадити ристиянство
як дер авну релігі

«...Володимир послав посланців своїх
по всьому городу, говорячи: “ кщо не
з’явиться хто завтра на ріці – багатий, чи
убогий, чи старець, чи раб, – то мені той
противником буде”. І, це почувши, люди
з радістю йшли, радуючись, і говорили:
“ кби се не добре було, князь і бояри
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усього б не прийняли”. А назавтра вио у в ровад ення
йшов Володимир із священиками цесариристиянства с рияло
циними і корсунськими на Дніпро. І зіз
і
ненн
дер ави
йшлося людей без ліку, і влізли вони у
воду, і стояли – ті до шиї, а другі – до
грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі
ж бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили...»
2. Êîëè â Êèєâі ïîñòàâ Ñîôіéñüêèé ñîáîð?

Собор Святої Софії збудовано в часи, які визначають як період
розквіту держави із центром у Києві. Володарював тоді син
Володимира Великого князь рослав. Він залишився в пам’яті
нащадків миролюбним, розважливим і тихим князем, який до
книжок виявляв завзяття, часто читаючи їх і вдень і вночі, за
що й був пошанований іменням
удри . Про історію храму
довідуємося з літопису «Повість минулих літ», де під
р. є
запис: Зало ив рослав город велики Київ, а в города сього
ворота Золоті. Зало ив він тако церкву вятої о ії, ре
мудрості Бо ої .
Софійський собор був найвеличнішою спорудою Києва часів
рослава Мудрого. Споруджену з каменю церкву увінчували
13 бань, оточували з трьох боків два ряди відкритих галерей. Із
заходу до собору було прибудовано дві башти із широкими гвинФрагмент стіни
о і ського собору.

Внутрі ні вигляд

о ії.

Стіни Софії викладено з великих природних
каменів – граніту й рожевого кварциту, брили яких
чергувалися з рядами плиткоподібної цегли –
плінфи.
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товими сходами на другий поверх храму. Собор був однією з найбільших будівель свого часу. Загальна ширина храму – 54,6 м,
довжина – 41,7 м, заввишки він сягав 28,6 м. Таких великих
церков, як Софія Київська, не будували тоді навіть у Візантії.
Грандіозні розміри пояснюються тим, що Софійський собор будували як головний храм держави. У ньому мали відбуватися не
лише богослужіння, а й найурочистіші державні церемонії:
сходження на великокнязівський стіл, посвячення в митрополити, проведення церковних соборів, зустрічі чужоземних послів
тощо. Собор був осередком літописання, тут створено першу
бібліотеку.
Упродовж своєї історії собор пережив кілька пограбувань,
пожежі, багаторічні запустіння, ремонти й перебудови. Унаслідок перебудов 17–18 ст. храм змінився ззовні. Над давніми
одноярусними галереями надбудували другі поверхи, а галереї
перетворили на закриті приміщення. Над собором звели шість
нових бань, і їх стало дев’ятнадцять. Баням надали грушоподібної форми. Фасади потинькували й побілили, бані позолотили.
Внутрішнє опорядження собору лишилося майже без змін. Саме
таким зберігся він донині.
Софійський собор належить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Він є одним з найбільших музейних
закладів України.
на діть
від інносте
і сучасни виглядо со ору та ого ре
конструк і
и істотно він з інився за сво
а е тисячолітн історі
ззовні
о у на ва у ду ку з іни все таки від улися
ки и слова и рик етника и о ете с арактеризувати зо ра ену с о
руду
к ви ду а те яке вра ення с равляв со ор на на и редків По
ірку те ро те о овинні ули знати у іти давні удівничі о с ору
дити о і Київську е вони огли здо ути е досвід

о і ськи собор у Ки ві. учасни вигляд та реконструкція
вигляду будівлі 11 ст.
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рослав подбав, щоб головний храм держави було прикрашено
всякими красотами, золотом, сріблом і ко товним камінням .
Вражали величні настінні зображення – фрески та мозаїки.
Фрескою (від італійського сві и ) називають живопис водяними або на
вапняному розчині фарбами по свіжій вогкій штукатурці. Мозаїка (це
слово запозичене з італійської мови, у яку прийшло з грецької, де озна÷àëî святилище муз) – це зображення,
зроблене з окремих, щільно припасованих один до одного різнокольорових
шматочків скла, мармуру, камінців
тощо.
Мозаїчними зображеннями були оздоблені стіни й підлога храму. Мозаїку
викладали з різнобарвних шматочків
смальти – сплаву свинцю та скла. Кубики смальти (розміром приблизно 1 кубічний сантиметр) безпосередньо втискали в сиру штукатурку. З мозаїк Софійського собору і досі вражають величні
постаті Христа Вседержителя та Богоматері Оранти.

1) Богоматір Оранта.
Мозаїка у скле інні
центрального вівтаря
о і ського собору.
2) ристос Вседер итель.
Мозаїка центральної бані
о і ского собору в Ки ві.

1

2
Ôðåñêà
о і ського
собору в Ки ві
із зобра енням
музик.

На фресці бачимо справжній оркестр. Кожен з музикантів має свій інструмент. Тут і ліра, й орган, і флейта.
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3. Çà ùî çàæèâ âäÿ÷íîї ïàì’ÿòі íàùàäêіâ êîðîëü Äàíèëî?

Наприкінці 12 ст. почали зміцнюватися князівства, розташовані на західних землях. Роком 1199-м розпочинають історію
Галицько-Волинської держави, коли волинський князь Ро ан
стиславович об’єднав Галицьке й Волинське князівства. Добу
найвищого піднесення Галицько-Волинської держави історики
пов’язують з ім’ям Романового сина – князя Данила
рр. . Данило заклав низку нових міст, у тому числі Львів,
розбудував нову столицю – Õîëì.
Неабиякий подив викликає факт, що досяг успіху князь
Данило за часів найнесприятливіших, коли вся Східна Європа
потерпала від ìîíãîëüñüêîãî ÿðìà. Данило Романович наполегливо домагався підтримки в боротьбі проти монголів у європейських володарів. Аби залучити їх до спільних дій, він прийняв
королівську корону – сталося це
к ви ду а те
ðîêó
5 го в Дорогичині. Короначи о на вва ати
ція Данила засвідчила, що саме
зо ра ену на іл стра ії
Галицько-Волинське
королівство
корону а ятко
о у
європейські володарі вважали деркористав ись тексто
ідручника та іл стра і
жавою русичів, Руссю, спадкоємнина ал те сві варіант
цею Київської Русі. Те, що Галикоролівської діаде и о у
цько-Волинські землі західні сусіди
тогочасні володарі рагнули
називали королівством, свідчить, що
ати ко товні корони
європейські держави визнавали його
и використову ть корони
сьогодні Коли наві о
за правами рівним собі.
учасна реконструкція
корони анила Романовича.

Пам’яткою, на яку спиралися ювеліри, відтворюючи корону, стала печатка
онука Данила
рія І: на
ній є повне зображення корони. Вага золотої корони,
оздобленої коштовним камінням та перлами, майже
три кілограми.
Пам ятник королю анилу у ьвові. Зведено
в 2001 р. на честь 800 річчя з дня народ ення
князя. куль тори В. рич і Р. Романович, архі
тектор . урило.
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Саме такий образ короля Данила – мудрого й авторитетного
державника – утілили у своїй скульптурі автори пам’ятника у
Львові.
Ïðîâåäіòü êîíêóðñ åìáëåì äî
âіêòîðèíè «Ïàì’ÿòü ïðî êíÿæі
÷àñè». Çàóâàæòå, ùî åìáëåìîþ
íàçèâàþòü óìîâíå àáî ñèìâîëі÷íå çîáðàæåííÿ ïåâíîãî ïîíÿòòÿ, іäåї.

Ùî íàéáіëüøå âðàçèëî ç ðîçïîâіäåé ïðî ïåðøèõ êíÿçіâ? Ïðî êîãî
õîòіëè á äіçíàòèñÿ áіëüøå? ×è є ó âàøîìó ðіäíîìó ìіñòі, ñåëі ïàì’ÿòíі
ìіñöÿ ÷è ñïîðóäè, ïîâ’ÿçàíі ç іìåíàìè äàâíіõ âîëîäàðіâ Ðóñі?
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. ро кі одії а до и иївс кої Русі та оро івства Рус ко о а и ко
о инс кої дер ави ді на ис
тис о ро ка іт ро одну ни Ро та у те
одії в роно о і ні ос ідовності
2. У ки ре енн ідет с ро Володимира Великого а в ки
ро Данила
Романовича
користав ис
оданими ре енн ми ск адіт ро овід
ро
ко но о кн ів
ув сином кн
в тос ава і онуком кн ині
и
аснував міста о м
та
вів
ув сином Романа Мстис авови а
а ровадив ристи нство
к дер авну ре і і
иївс кої Русі
е ики кн
київс ки
ки
равив
на рикін і
на о атку
ст
оронувавс к коро Русі
о вав
мон о ами
3. ро кі ам тки кн и асів довіда ис
тексту ара ра а
аракте
ри у те одну ни а аном
о е а ам тка
о и у а створена
ому
інним д ере ом д істориків
4. а текстом ідру ника та коментар ми до і стра і ук адіт та и
мо ете до овнити та и
ам тниками на ест істори ни ді ів и оді
кн и асів с оруд еними у ва ому рідному місті и се і
а
Ко у а ятник

с о
то автор

а
е
розта овани

ас в
Коли
встановлени
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ав
к о
лано

.

о а

о

ав а

о а

ав ло вас а

л

.

и у ва о у рідно у істі селі ар ітектурні с оруди кня и часів
то ідготу те роз овідь ро одну з ни на те у « а сторо і а яті» за

Коли за чи ого княз вання уло с оруд ено а ятку
кі еле енти в удівлі на іль е вра а ть
к складалася доля с оруди
тексті ідручника
лося ро а ятку ерковного удівни тва
о і
ськи со ор
ро у те уявити які итла со і удували е кан і тогочасни
іст та сіл Поясніть чо у ви так ду а те
Прочита те текст оздивіться акет « іста олоди ира» на діть на ньо у
с оруди ро які
лося
в
в а Воло
аВ л о о
а часів князя олоди ира навколо ентра Ки ва уло с оруд ено і ні
укрі лення водився нови дитине ь « істо олоди ира» з трьо а в їзни и
ра а и до яки рилягали високі о оронні вали а визначні о с орудо
Ки ва
ст стала ерква огороди і
есятинна Поряд із еркво розта ову
валися розкі ні князівські ала и са е тут олоди ир с равляв гучні енкети
а ять ро які досі иве в илина
а дитин і е кали на в ливові і ки
ївські о новлад і « істо олоди ира» ало кілька вули ь які ролягали від
воріт до ентральної ло і
а иного тор ка а оч як зріс дитине ь за часів
олоди ира він усе таки ув ли е частино Ки ва не а і ентрально
роте а ніяк не на заселені о По с рав ньо у вирувало иття на київсько
у Подолі елику частину Подолу за ало київське торгови е де с одилися
гості то то ку і з різни куточків світу а е на Подолі вартувалися ї ні кора
лі о тут розта овувалася київська гавань

итинець князя Володимира з кра видом Подолу. Фрагмент макета
стародавнього Ки ва 10 13 ст. Реконструкція . Мазюкевич.
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І ÑËÀÂÀ,
І ÂÎËß, àáî
ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÅ
ÊÎÇÀÖÒÂÎ
Â ÍÀÐÎÄÍІÉ
ÏÀÌ’ßÒІ

 то такі ко аки
і ому ними ов а
ни і и еріод
в історії України
 ому а іона но
ви во ну ві ну
середини
ст
арактери у т
к
одну на ви на ні и
оді на ої історії

 им ус авивс
о дан ме
ни ки
 кі ам тки
та ам тники
ере ут с о а
ди ро
одії ко а кої
до и

Р

оздивіться фотографію. Чому, на
вашу думку, художник присвятив
картину козацькій добі? Що треба знати,
щоб створити таку картину? Звідки художник черпав свої знання? Що ви вже знаєте
про козаків та козацьку добу?
Микола амоки за роботою над
картиною Бі Максима Кривоноса
з ремою Ви невецьким . 1 3 р.

1. Õòî òàêі êîçàêè?

Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датують
р. На вільних степових землях Південної України козаки закладали свої господарства – зимівники. Особливо
приваблювали козаків багаті на рибу й дичину, а до того ж родючі землі за Дніпровими порогами. Власне тому українських козаків називали за орізьки и.
Життя в степу було сповнене небезпек. Захищаючись, козаки
будували земляні укріплення та укріплення із січених дерев’яних
колод – січі. Попервах невеликі січі існували, напевно, у багатьох місцях, і лише згодом утворилась одна головна а орізька
Січ орте я. Місце розташування головної Січі змінювалося. Ви
вже знаєте про те, хто, коли é äå спорудив першу Запорізьку
Січ. Погортайте сторінки підручника й знайдіть ім’я діяча, з
яким пов’язана ця подія.
На Січі постійно перебувала козацька залога, більшість же
запорожців мешкали в зимівниках, а на Січ приходили за відповідним сигналом. Адже саме із Січі козаки вирушали в похід. Січ
була також місцем, де запорожці обговорювали найважливіші
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питання свого життя. Такі зібрання називали рада и (від слова
ðàäèòèñÿ). Козацькій раді належала вся влада. Право голосу на
ній мав кожен запорожець. Такий спосіб улаштування життя
громади називають рес у ліко . Ось чому Запорізьку Січ учені
визначають як козацьку рес убліку. Козацька рада виносила
ухвали про війну та мир, військові походи, приймала чужоземних
посланців або відправляла козаків до інших держав, карала
винних тощо. На раді козаки обирали собі керманичів – коза ьку
старшину: кошового отамана, суддю, писаря, осавула, обозного.
Позначте в зо иті те о в е знали літеро
ручнико витлу ачте нові слова у иті в тексті
народ увалися чи ставали

«в» нове «н»
а ід
к ви зрозу іли козака и

оздивіться іл стра і
ки
раг енто тексту о на роко ентувати
зо ра ене на ні
а основі тексту ідручника та іл стра ії ідготу те ко
ротке овідо лення « о у а орізьку іч назива ть коза ько рес у ліко » за
лано
о зо ра ено на картині діора і з узе історії за орізького коза тва
к від увалася коза ька рада
ки и слова и о ва о у за орізьки ота
ан звертався до коза ького товариства Про о він іг говорити

іорама
Ві ськова рада
на ічі
з Музею історії
за орізького
êîçàöòâà
в За орі
і.
2. ×îìó â ñåðåäèíі 17 ñò. ðîçãîðіëàñÿ Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíà
âіéíà? Õòî її î÷îëèâ?

Від 1569 р. майже всі українські землі опинилися під владою
Польщі. Загартоване в битвах козацтво, збройна допомога якого не
раз ставала в пригоді польському королю, сподівалося на поступки
з боку влади. Король же прагнув контролювати козацтво, тому
вдавався до заходів, щоб обмежити його права. Утиски церковного життя, судочинства, освіти, мови відчувало все українське
населення. е не могло не зумовити обурення й протести.
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У 1630-х роках одне за одним спалахували протипольські
повстання козаків. Незважаючи на розмах і підтримку населення, ті виступи не досягли мети: українці й надалі лишалися на
власній землі безправними. Тому коли
р. почалося нове
козацьке повстання проти панування Польщі, його підтримали
не тільки селяни й міська біднота, а й духівництво та заможне
міщанство. Повстання швидко перетворилося на всенародну
війну, яка тривала десять років. Історики називають ту війну
а іонально визвольно .
а
головни
Очолив Національно-визвольну війну
стар и ко андувач
ві ськ
огдан
ельни ьки . Майбутній гетьман
здобув добру освіту: володів українською,
ос ол а
польською, латинською, турецькою й татартогочасна назва
ською мовами. Уже в 1620 р. бився проти
дер ави о виникла
внаслідок угоди
турків. Брав участь у козацьких повстанро о днання
нях 1630-х років. Від середини 1640-х років
Польського
активно готував повстання проти Польщі.
королівства та
Напередодні воєнних дій Б. Хмельницьеликого князівства
кий відправив посольство до кримського
итовського
до володінь якої
хана Ісла а ерея ІІІ. У ахчисараї укранале али українські
їнські посли уклали угоду про військову
зе лі
допомогу у війні проти Речі Посполитої.

анськи

алац у Бахчисараї. 1532 1

рр. оловни кор ус алацу.

Будівля, зображена на ілюстрації, була родовою резиденцією династії
правителів Кримського ханства – держави, що існувала на більшій частині Кримського півострова та степових теренах Північного Причорномор’я
в 15–18 ст.
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Прочита те д ерело роздивіться іл стра ії о
ірку те від овіді на одані ни че за итання
а іл стра ії зо ра ено грав ру гданського а стра
Гондіуса а ду ку дослідників са е е
ортрет на
іль
равдиво ереда зовні ність огдана
ель
ни ького
ід ти часів з ереглося свідчення вене і ського ди ло
ата ль ерто і іни яки о исував огдана
ель
ни ького так
росту він скорі е високо о ні серед
н о о ирокої кості мі ної удови о о мова с осі
рав інн ока у т
о він наді ени рі им суд ен
н м і роник ивим ро умом У овод енні він м ки і
рости
им вик ика до се е
ов во ків а е ін
о о оку ідтриму серед ни дис и іну суворими ст

ненн ми

орівн те с овесни ортрет та ортрет на рав рі кі риси вда і ет ма
на ме ни ко о о на ни на о о ував осо іміна уті ено в рав рі
кладіть лан рочитаного

ерека іть за лано

користав ись карто на с
да те від овіді на за итання
е від у
р
е від улися ін і
лися ере о ні итви українського ві ська в
визначні итви а іонально визвольної ві ни ротяго
5 рр
кі ко
за ькі олки Геть ан ини розта овувалися на іво ере ні
країні 5
олко
ви іст
кі українські зе лі на
р ли алися ід владо Поль і

3. ×îìó Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíó âіéíó ïіä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ââàæàþòü íàéâèçíà÷íіøîþ ïîäієþ êîçàöüêîї äîáè?

Перша битва Національно-визвольної війни сталася в урочищі Жовті Води. Польська армія в ній зазнала поразки. Подальші
переможні Корсунська й Пилявецька битви закріпили успіх
українського війська: на початок листопада 1648 р. велика частина українських земель була визволена з-під польської влади.
На визволених землях упроваджувалися козацькі порядки,
що означало утвердження Української козацької держави. Називалася та держава Ві сько
а орізьки . Вища влада в ній
належала гетьманові, проте найважливіші ухвали виносили на
загальній військовій раді. Керувати державними справами гетьманові допомагала ãåíåðàëüíà ñòàðøèíа: писар, обозний, двоє
осавулів, двоє суддів.
Столицею козацької держави за часів Хмельницького було
місто игирин. Зараз у Чигирині створено а іональни істори
ко культурни за овідник
игирин . До складу заповідника
належить, зокрема, музей Б. Хмельницького. Зібрання музею
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налічує близько 2000 експонатів.
Серед них унікальна археологічна
колекція речей 17 ст., козацька
зброя та спорядження, монети,
твори українського мистецтва на
козацьку тематику. У музеї зберігається багато предметів, які за
козацьких часів використовували
в побуті: це горщики, глечики,
миски, кухлі, пічні кахлі тощо.
Козацька держава – Гетьманщина, створена в результаті
Національно-визвольної війни, проіснувала більше як 100 років.
У 1760–1780-х роках російський царат (у ті роки Гетьманщина
підпала під владу Росії) ліквідував гетьманство, а козацькі полки перетворив на полки російської армії. У 1775 р. було знищено
й останню Запорізьку Січ.
Пам ятник Б.
в Ки ві.

мельницькому

Монумент на честь гетьмана Богдана Хмельницького, що височіє на Софійському майдані в Києві і є одним із
символів міста, споруджений у 1888 р.
Його створив Михайло Микешин. Гетьмана зображено верхи на коні, якого
він спиняє сильним рухом лівої руки.
Ãåòüìàíñüêèé
ра ор Богдана
мельницького.

а те стислу від овідь на за итання винесене в назву ункту Про які а
ятки коза ької до и довідалися
о дізналися ро а ятник
ель
ни ько у в Ки ві
и
ікави
а іональни історико культурни за овідник
« игирин»
×îìó Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíó âіéíó âèçíà÷àþòü ÿê îäíó ç íàéâàæëèâіøèõ ïîäіé óêðàїíñüêîї іñòîðії? ßêі óêðàїíñüêі ìіñòà òà ìіñòå÷êà
áåðåæóòü ïàì’ÿòü ïðî ïîäії Íàöіîíàëüíîї âіéíè? ×è çáåðåãëèñÿ ñëіäè òèõ ïîäіé ó âàøîìó ðіäíîìó ìіñòі (ñåëі)?
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Ïðîâåäіòü ãðó «ß çíàþ 5...», ïðèñâÿ÷åíó
êîçàöüêîìó ïåðіîäó іñòîðії Óêðàїíè. Äëÿ
öüîãî íà ôàíòàõ íàïèøіòü çàâäàííÿ «Іìåíà», «Ïîäії», «Ïàì’ÿòêè», «Ïàì’ÿòíèêè», «Ñó÷àñíі
íàçâè, ïîâ’ÿçàíі ç êîçàöüêîþ äîáîþ», «Ëіòåðàòóðíі òâîðè, ïðèñâÿ÷åíі êîçàöüêіé äîáі», «Òâîðè
æèâîïèñó, ïðèñâÿ÷åíі êîçàöüêіé äîáі», «Íàçâè
êðàїí, ùî ñóñіäèëè ç Êîçàöüêîþ Óêðàїíîþ», «Íàçâè ðåàëіé êîçàöüêîї äîáè» òîùî. Çìàãàéòåñÿ êîìàíäàìè, ïî ÷åðçі âèòÿãàþ÷è ôàíòè.
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ÁÓÐÅÌÍІ
ÐÎÊÈ, àáî
ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ
ÐÅÂÎËÞÖІß
1917–1921 ðð.

 кі одії Україн
с кої рево
ії
рр
уві нені в
ам тника
 У ому тра і
ніст рево
і
ни оді
рр
 к Україна о и
ни ас у ск аді
Р Р

 к арактери у
вати Ми а а
ру евс ко о к
дер авно о ді а
 ому істори на
карта о ов ко
вим ком онентом
ро овіді
ро рево
і ні
одії в Україні
рр

Р

оздивіться фотографію. Як ви думаєте, навіщо зображені на
знімку люди зібралися на Софійській площі в Києві? Що свідчить
про їхні настрої? Про що говорить кількість учасників зібрання? Чому місцем для своєї маніфестації вони обрали площу біля пам’ятника Богданові
Хмельницькому?

Українська
мані естація
на о і ські
лощі в Ки ві.
1 квітня 1 1 р.

а
гру а
л де яки
о дну с ільна
ета в ороть і
за владу

1. ßêó ïîäіþ íàçèâàþòü Óêðàїíñüêîþ ðåâîëþöієþ?

Коли 1917 р. у столиці Російської імпевол
різкі з іни
в итті сус ільства
рії Петрограді (нині Санкт-Петербург) було
які зде іль ого
повалено владу царя, українські артії òà
су ровод у ться
громадські організації створили
країн
утверд ення нової
ську ентральну Раду. Очолив її иха ло
влади законів то о
рушевськи .
ентральна Рада обрала
український уряд – Генеральний секретаріат на чолі з Володимиром Винниченком. У листопаді того самого року було проголошеíî країнську ародну Рес у ліку
Р . Події тих буремних
років історики називають країнсько револ і .
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Незабаром становище в Україні загострилося через війну з
урядом більшовиків, що прийшли до влади в Росії. В умовах
війни довелося не стільки впорядковувати внутрішньодержавне
життя, скільки дбати про оборону. У грудні 1917 р. у Харкові
більшовики проголосили Україну Радянською республікою і
створили свій уряд. Під прикриттям цього уряду війська більшовиків захопили Лівобережну Україну й почали наступ на Київ.
За тих обставин ентральна Рада 9 січня 1918 р. проголосила
незалежність УНР.
29 січня 1918 р. поблизу сели а рути, на залізничній станції, за 130 кілометрів на північний схід від Києва відбувся бій.
Більшовицьким військам протистояло близько 520 вояків – здебільшого київських студентів і гімназистів, як мали на озброєнні 16 кулеметів та одну гармату. Росіяни переважали вдесятеро,
мали бронепотяг та артилерію. Попри героїзм і завзяття українські вояки не мали шансів на успіх. У сум’ятті битви, коли
більшовики вже оволоділи Крутами, один студентський загін
відірвався від своїх і потрапив у полон. Усіх їх було розстріляно.
их героїв поховали на Аскольдовій могилі, а на їхню честь
Павло Тичина написав вірш:
На Аскольдовій могилі
Поховали їх –
Тридцять мучнів українців,
Славних, молодих...

8 лютого більшовицькі війська захопили Київ.

Меморіальни ком лекс Пам яті
героїв Крут розташований біля села

Пам’ятне Чернігівської області. Тут
бачимо символічну могилу-курган
(ліворуч) і пам’ятник загиблим студентам у вигляді колони Червоного
корпусу Київського університету.
Біля підніжжя пагорба побудовано
капличку, а поруч із пам’ятником
викопано озеро у формі хреста.
Музейна експозиція складається із залізничної платформи та 4 залів-вагонів, які стилізовані зовні під вагони тих часів. Експонати в залах-вагонах
розповідають про найважливіші події Української революції 1917 р.,
проголошення Української Народної Республіки, дії більшовицької Росії
проти молодої Української держави, бій біля станції Крути тощо.
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2. ßê ðîçãîðòàëèñÿ ïîäії Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії?

За вкрай несприятливої ситуації уряд УНР звернувся до
Німеччини та Австро-Угорщини з проханням про військову допомогу. 29 квітня 1918 р. владу в Україні перебрав гетьман Ïàâëî
Скоро адськи . Та вже в середині листопада проти гетьманського режиму спалахнуло повстання. 14 грудня, після зречення
П. Скоропадського, було відновлено УНР. Проте УНР знову довелося воювати з більшовиками, які розпочали черговий похід на
Україну. я війна закінчилася перемогою більшовиків.
Бурхливо розгорталися події і в західноукраїнських землях.
У жовтні 1918 р. у Львові було створено Українську Національну
Раду, а 1 листопада її збройні загони взяли владу. 13 листопада
було проголошено ахідноукраїнську ародну Рес у ліку
Р.
22 січня 1919 р. у Києві відбулося урочисте проголошення злуки
о днання
Р та
Р. Тож той день увійшов в історію як
День Соборності України.
Уже в перші дні уряд ЗУНР подбав про створення власної
армії: до лав країнської гали ької ар ії
залучили близько
100 тис. осіб, готових боронити українську незалежність. Багато
воїнів загинуло в боях за Львів 1918–1919 рр., їхні імена викарбувано на гранітних плитах Меморіального комплексу воїнів УГА
на Личаківському цвинтарі у Львові.
Підготу теся до гри
о л
до еріть яко ога іль е слів та слово
с олучень доречни у роз овіді ро країнську револ і
рр
Меморіальни
ком лекс
ам яті олеглих воїнів У А
на ичаківському цвинтарі у
ьвові.

Комплекс увінчує 14-метрова колона з фігурою архангела Михаїла. Колона
стоїть на вершині братської
могили воїнів УГА у формі
земляного кургану.
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Для увічнення пам’яті про видатних людей та важливі події споруджують пам’ятники – скульптурні групи, статуї, бюсти, колони, обеліски тощо. Визначні пам’ятники належать до культурного надбання людства, оскільки є мистецькими творами.

3. ßêі ñïîãàäè çàëèøèëè î÷åâèäöі ïðî ïîäії Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії
òà Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî?

Ім’ям М. Грушевського в 1991 р. названо одну із центральних
вулиць Києва. Символічно, що на ній розташовані будинки Верховної Ради та Уряду України.
«Грушевський уже 27 березня прибув до Києва, і з його прибуттям український рух у Києві зразу відчув досвідчену й авторитетну руку свого керманича. Ніхто в той момент не підходив
більше для ролі національного вождя, як Грушевський, ніхто
навіть і рівнятися не міг із ним авторитетом й тією повагою,
якою оточувало його все українське громадянство» (Äìèòðî
Äîðîøåíêî).
«1 квітня 1917 р. ентральна Рада організувала цю маніфестацію з метою зробити підсумок українських сил у столиці України. Усе свідоме національне українське громадянство вийшло в
той день на вулиці Києва. На Софійській площі було влаштовано
велике народне віче, на якому виступали з промовами визначні
українські громадські діячі. Від імені ентральної Ради промовляв М. Грушевський. Старий, з великою срібною бородою, –
живий символ незламної волі українського народу до національного відродження, професор М. Грушевський виступав у перших
рядах маніфестантів» (Павло ристюк).
Сучасник подій про М. Грушевського: «Пам’ятаю цю залу,
переповнену молодою, чужою мені і настроями, і говіркою юрбою.
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Пам’ятаю сиву голову професора М. Грушевського, який сидів у
центрі за столом президії. Пам’ятаю його магічну владу над усією
цією незграбною аудиторією. Досить було йому піднести руку з
квіткою білої гвоздики, що прикрашала стіл, і зала вмовкала...».
Проаналізу те д ерело за лано
оздивіться іл стра і
на діть на ні
чить ого іс е на отогра ії

Гру евського Про

о свід

и на ва у ду ку о на ояснити велики авторитет
Гру евського
к сучасник і я якого не вказано о ін вав в лив
Гру евського
и
нале ав він до ого ри ильників
к ро е сказано в д ерелі
кі висновки о на зро ити ро ставлення українського гро адянства до
оді
р
Пам ятник Миха лові ру евському
в Ки ві.
Урочисте відкриття відбулося 1 грудня 1998 р.
Пам’ятник розташований поряд зі спорудами,
з якими пов’язані життя та діяльність М. Грушевського. е Київський університет, будинок
Педагогічного музею (Будинок учителя), де в
1917–1918 рр. працювала Українська ентральíà Ðàäà.
Бронзову постать М. Грушевського, що сидить
на лаві, установлено на круглому постаменті із
сірого граніту. У скульптурному зображенні ретельно відтворено портретні риси, у чому можна
пересвідчитися, порівнявши його із зображенням
на тогочасних фотографіях.
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озставте
створення

отогра ії у ронологічні
ослідовності визначив и час ї
во від овідь ідтвердьте рядка и з тексту ідручника

Проголо ення Акта Злуки
УНР та ЗУНР в Ки ві.

Ãåòüìàí Ïàâëî Ñêîðîïàäñüêèé
серед членів уряду Української
ер ави. Київ. 1 18 р.
Пер и українськи уряд часів
Української революції
енеральни
секретаріат.
користав ись карто
ла
які

да те від овіді на за итання
кі терени о о л ва
кі дер ави оділили українські зе лі в
рока

Ïðîâåäіòü ãðó «Ðàçîê íàìèñòà»:
íàçèâàéòå ïî ÷åðçі ñëîâà òà
ñëîâîñïîëó÷åííÿ (íàçâè ïîäіé,
ãåîãðàôі÷íі íàçâè, іìåíà іñòîðè÷íèõ äіÿ÷іâ òîùî), äîðå÷íі â ðîçïîâіäі ïðî Óêðàїíñüêó ðåâîëþöіþ, ïîâòîðþþ÷è âèñëîâëåííÿ ïîïåðåäíèêіâ і äîäàþ÷è ñâîє.
Ïåðåìîæöÿìè ñòàþòü òі, õòî «çáåðå»
íàéäîâøå «íàìèñòî» ñëіâ.
Ñêîðèñòàâøèñü ìàòåðіàëàìè óðîêó, ïîÿñíіòü, ùî îçíà÷àє ñëîâî
«ðåâîëþöіÿ». ×îìó òàêі ïîäії âèçíà÷àþòü ñëîâàìè «áîðîòüáà», «çìіíè»,
«âèïðîáóâàííÿ»?
Ñïðîáóéòå ñôîðìóëþâàòè êіëüêà óðîêіâ ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé â Óêðàїíі, ïðî ÿêі äîâіäàëèñÿ. ×è äîâîäèëîñÿ âàì
÷óòè ïðî ïîäії òîãî ÷àñó ðàíіøå?
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о а

ав о а
о
ав ло вас а

л

ав а
.

. к д ерело арактеризу
Гру евського
як дер авного діяча та л дину
о нового
воно додало до ва и уявлень ро нього
Ми а о ру евс ки «Про ув я голо
во
ентральної ади тринад ять іся ів
до кін я її існування я ке від овідальне
уло те станови е ороги українства які
і давні е екло на ене ди али в свої
заслі ленн вва али ене і авторо укра
їнського ру у і вина іднико української
ови те ер осо ливо всіли на ене свої и
ла ка и
огроза и
на тя че ставало
коли не уло згоди
і свої и к голова
ентральної ади я керував її з ора и та
ре резентував її назовні і ала у всяки
с рава іль ість а вся власть ула в рука
Генерального секретаріату»
. а атеріала и уроку складіть ронологічну
задачу ро одії країнської револ ії
рр а ро ону те розв язати її одно
класника

ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. Ро ка іт ро Українс ку
рево
і
рр
а аном
творенн
ентра ної
Ради
ро о о енн У Р
ет манат ав а
коро адс ко о
ука У Р та У Р
кі а ятки увічнили і одії
2. акрес іт іні
асу
о на те отрі ні дати
і ро в іт роно о і ну
ада у
кі ки асу мину о від
створенн Українс кої
ентра ної Ради та
о днанн У Р У Р
в одну дер аву
3. ому історик Ми а о
ру евс ки відоми к
видатни дер авни ді
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ÆÍÈÂÀ
ÑÊÎÐÁÎÒÈ,
àáî
ÃÎËÎÄÎÌÎÐ
ßÊ ÃÅÍÎÖÈÄ
ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÎÃÎ
ÍÀÐÎÄÓ

 к о на и ос е
ре уванн України в
Р Р на итті ви
а ни
де  о
на ива т ре ресі
ми ому о одомор
став на тра і ні о
оді історії України
в
ті роки

 ки симво і ни
міст ма Меморіа
ертв о одомору
в Україні
 ому в ануванн
ертв о одомору
ста о мо ивим
ті ки в не а е ні
Україні

Р

оздивіться фотодокументи та прочитайте коментарі до них.
Які деталі на першій світлині свідчать про те, що на ній зображено українських селян? Доберіть 5–7 прикметників, за допомогою яких
можна описати людей, зображених на фото. Чи змінилося, на вашу думку,
життя селянських родин за років радянської влади? Чи стали люди жити
заможніше?

елянська родина обіда в олі.
Кінець 1 ст.

Збори колгос ників.
онеччина. 1 30 ті роки.

1. Ùî âèçíà÷àëî äîëþ Óêðàїíè â ïåðøі äåñÿòèëіòòÿ ïіñëÿ ñòâîðåííÿ
ÑÐÑÐ?

У грудні 1919 р. на більшій частині українських земель було
встановлено радянську більшовицьку владу. Так розпочалася
доба країнської Со іалістичної Радянської Рес у ліки СРР .
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Наприкінці 1922 р. УСРР увійшла до складу Союзу Радянських
Соціалістичних Республік – скорочено СРСР. У цій державі Україна перебувала до
р. На території радянської України більшовики впроваджували свої порядки, але не за потребами України, а відповідно до інтересів величезної радянської держави.
Прагнучи цілковитої влади, уряд більшовиків розгорнув
боротьбу проти діячів української освіти, науки, мистецтва.
Митців, учених, діячів держави та церкви, учителів, лікарів, які
не погоджувалися з діями партії більшовиків, заарештовували,
висилали до Сибіру, ув’язнювали. Багатьох було розстріляно.
Такі заходи називають ре ресія и.
Репресій зазнавали й прості люди. Від другої половини
1920-х років у селах почалося примусове створення колективних
господарств – колгос ів. У селян відбирали землю, коней, худобу,
знаряддя хліборобської праці. Вони переставали бути господарями, бо не могли розпоряджатися ні своєю землею, ні зібраним
урожаєм. Хлібороби з діда-прадіда, ставши колгоспниками,
перетворювалися на безправних наймитів. Із такими порядками
українські селяни не могли миритися. Але до тих, хто чинив
опір, більшовики застосовували силу. х оголошували куркуля
и, відбирали майно – розкуркулювали, цілими сім’ями масово
вивозили до Сибіру, де залишали «на поселення».
оздивіться отогра ії ки настро
ере няті зо ра ені л ди
и
ть отогра ії ідстави для висновку ро куркулів як ро агатіїв які
чесно здо ули свої статки
к ви о ете ояснити рисутність оз ро
л дини ід час розкуркул вання
кі очуття у вас виклика ть одії
свідчені отогра ія и

ім ю куркуля виганяють
із власного двору. онеччина.
1 30 р.

Розкуркулювання селян.
онеччина. 1 31 р.
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2. Ùî ðîçïîâіäàþòü іñòîðè÷íі äæåðåëà ïðî ïîäії â óêðàїíñüêîìó
ñåëі íà ïî÷àòêó 1930-õ ðîêіâ?

Найбільшим лихом тих років став олодо ор (від словосполучення ìîðèòè ãîëîäîì) – так називають спланований владою
голод. Для селянських господарств було встановлено плани на
сільськогосподарську продукцію. За тогочасними порядками
виконання плану було обов’язковим, тож до тих господарств, які
його не виконували, застосовували різноманітні покарання.
Зокрема, був наказ вивозити із сіл весь хліб у рахунок хлібозаго
тівель – навіть той, який родини зібрали для власного споживання. Села, які не виконували плану, заносили на так звані
чорні дошки – такі села оточували збройними загонами, звідти
вивозили всі продовольчі та насіннєві запаси, які знаходили під
час обшуку на селянському подвір’ї.
Ось як характеризували ситуацію в
українському селі в 1932 р. англійські
дипломати: «Сільським трудівникам випала справді гірка доля: урожай, здобутий їхньою тяжкою працею, відбирають і
вивозять невідомо куди, прирікаючи їх на
голод. Великі території майже безлюдні,
земля не обробляється або, у найкращому
разі, обробляється погано й заростає бур’яОбкладинка ер ої
нами. До того ж, внаслідок вивезення книги с огадів
куркулів, село втратило найенергійнішу 33 голод народна
книга меморіал
й найпрацьовитішу частину населення».
(Київ, 1 1 р.).
Найтяжчими були зима–весна
рр., коли на родючих українських землях від голоду масово
помирали люди. Загалом втрати українського народу від навмисного голоду становили кілька мільйонів осіб.
Хоч якою очевидною була зумисність голоду 1930-х років,
правду про нього більшовики ретельно приховували. За часів,
коли Україна входила до складу СРСР, годі було почути хоч
слово про найбільшу з несправедливостей, заподіяних нашому
народові за всю його історію. Застрашені українці, яким пощастило пережити голод, мовчали про нього, щоб уберегти себе й свої
сім’ї. Та забути жахи Голодомору люди не могли.
3. ßê â Óêðàїíі âøàíîâóþòü ïàì’ÿòü ïðî æåðòâ Ãîëîäîìîðó?

ентром ушанування пам’яті мільйонів українців, убитих під
час Голодомору, є а іональни
узе
е оріал жертв оло
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до ору , розташований на Печерську в Києві. Меморіал почав
діяти 2010 р.
Музей складається зі вічі ам яті, скуль тури дівчинки
з колосками в руках
ірка ам ять дитинства на лощі
орна долі , алеї
орні до ки і Залу ам яті, де представлені
19 томів Національної Книги пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 рр., що містять списки жертв гено иду – цим словом називають винищення окремих груп населення за расовими,
національними, релігійними мотивами.
ентральна частина меморіалу – Свіча а яті – є символом
незнищенності української пам’яті про пережиту трагедію.
Заввишки свіча 30 метрів і орнаментована більшими та меншими скляними хрестами, що символізують душі померлих від
голоду.
Національни музе
Меморіал ертв олодомору .
На початку алеї, біля входу до
Меморіального комплексу, з обох
боків розміщені скульптури ангелів. У центрі площі вимощено коло,
по зовнішній частині якого розташовані кам’яні жорна – жорна історії, які мають подвійну символіку.
З одного боку, вони символізують
24 години в добі, а з другого – те,
що за одну добу Голодомору вмирало 24 тис. українських селян.
У центральній частині площі пам’яті розташована скульптурна композиція
ірка а ять
дитинства , яка нагадує про трагічну долю найвразливішої категорії жертв Голодомору – дітей.
П’ять пшеничних колосків у руках дівчинки
символізують сумнозвісний «Закон ро
ять
колосків», за яким до обвинувачених у розкраданні колгоспного майна селян застосовували
10-річне ув’язнення, а до тих, кого називали куркулями, – розстріл з конфіскацією майна. Крадіжкою державного майна вважалися навіть
кілька колосків, зірваних дитиною, кілька замерзлих картоплин, знайдених на колгоспному
полі.
Із Залу пам’яті відвідувачі виходять на сходи
до основного Музею меморіалу та до символічних «чорних дощок» – гранітних плит, на яких
викарбувані назви населених пунктів, що найбільше постраждали від Голодомору.

Ñêóëüïòóðíà
ком озиція
ірка
ам ять дитинства .
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Державне вшанування пам’яті жертв Голодомору відбувається в четверту суботу листопада. У цей день о 16-й год оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання, після чого відбувається акція «Запали свічку», коли всі охочі несуть свічки до
пам’ятників жертвам або запалюють свічку у своєму вікні.
Перелічіть ко ози і ні еле енти е оріалу ертв Голодо ору та ояс
ніть ї н си волічне значення кі си воли а ть історичне коріння
Ïîÿñíіòü ñèìâîëі÷íèé çìіñò ïåðøîї ÷àñòèíè íàçâè óðîêó – «Æíèâà
ñêîðáîòè». Ïîìіðêóéòå íàä çíà÷åííÿì ñëîâà «òåðîð», ÿêèì íàçèâàþòü çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà. ×îìó äії áіëüøîâèêіâ â Óêðàїíі ìîæíà
íàçâàòè öèì ñëîâîì? ×îìó Óêðàїíà ïðàãíå âèçíàííÿ Ãîëîäîìîðó ÿê
ãåíîöèäó óêðàїíñüêîãî íàðîäó âіä іíøèõ êðàїí?
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
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ВАТИ З ІСТОРИЧНИМ ОПОВІДАНН М

1. Спочатку прочитайте оповідання мовчки, обмірковуючи, якому
історичному періоду та яким подіям чи постатям воно присвячене.
2. Визначте, яка історична інформація (про якого історичного діяча або
які події) лежить в основі оповідання, а що в ньому є вимислом авторів.
3. Поміркуйте, яку історичну інформацію допомагають зрозуміти
вигадані деталі, герої, обставини.
4. Прочитайте оповідання ще раз відповідно до завдання вчителя (за
ролями, частинами, вибірково, ланцюжком).
5. Дайте відповіді на запитання до оповідання.
6. Порадьтеся з однокласниками з приводу прочитаного.
о сподобалося в оповіданні
к його можна проілюструвати Влаштуйте конкурс на кращий сюжет малюнка за оповіданням.
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ЧЕРВОНА МІТЛА
– Тату, а хто оті чужі люди, що наїхали до нашого села – ледь
чутно шепотів Василько, смикаючи батька за руку. – Бабуня казали,
що прилетіли вони на червоній мітлі й вимітатимуть нею наш хліб.
Батько мовчав. Навколо було тихо й моторошно. Хлопчик,
пам’ятаючи батькове застереження, не наважувався спитати ще раз.
І собі замовк. Так, обминаючи стежки, через чагарі й вибалки дісталися вони старого лісу. Проте й тут треба було пильнувати. Бо, як і в
полі, можна натрапити на озброєного сторожа: береже від народу всенародну власність. Василько бачив таких охоронців. Одразу за селом,
де раніше був і їхній наділ, починався колгоспний лан. краз біля
їхнього колишнього поля височів грубезний дуб. Та то раніше він був
просто дубом, що давав перепочинок від спеки натомленим жниварям.
Тепер він став сторожовою вежею. Лихі дядьки, що наїхали бозназвідки, влаштували в зеленому верховітті засідку, з якої спостерігали
за полем: чи не йде часом хтось збирати недозбирані колоски. Коли ж
з’явиться поблизу чи старий, чи малий – починають, регочучи, стріляти з рушниць.
Світало. Дерева, скинувши останнє листя, кістлявими руками торкалися холодного неба.
– Оце вже й зима, – тихо та якось сумно проговорив батько. – к же
ви без мене перезимуєте
– А ви не їдьте, тату, – озвався Василько.
– Не можна, сину. Ти ж бачиш, що в селі коїться. Врожай забрали,
та люди кажуть, що буде ще гірше: вимітатимуть усе, аби виконати
ïëàí.
– А що то за план
– Бог його святий знає. Тільки чув, що говорять оті активісти:
«Куркуль, давай план державі ».
– А ми хіба куркулі
– Зроду не були, а тепер стали. Де тим куркулям на нашому безземеллі взятися. Але ж викинули твого дядька Степана, маминого брата, з хати. Й сказали – куркуль. А той куркуль має десятеро дітей і
сам аж чорний од каторжної роботи. Ет – батько з серцем вдарив
палицею об землю. – Чи є десь правда на світі
– Тату, а в школі кажуть, що в колгоспі не буде куркулів і не буде
бідних.
– А хто ж буде Старці
ілий рік працювали люди на той колгосп, заробляли трудодні, що на них обіцяли давати зерно. Де ж той
хліб І з чим зимувати некуркулям і небідним колгоспникам
е й
сніг не випав, а колгоспниця тітка Одарка бігає позичати в сусідів
борошно, бо нема чим дітей годувати. Ех, колгосп... Ну от і прийшли.
Батько озирнувся. Підійшов до дуплястого напівзгорілого дерева.
– Ось вона – лісова комора. Дивись, бережи її, Васильку. У ній –
наш порятунок. Небагато тут харчів: мішечок пшона й півмішка греч118
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ки. Та як буде сутужно – знадобиться й це. Більшого я не міг вигадати, щоб подбати про вас. Хіба ж думалося, що цими мозолястими
руками, – батько гірко всміхнувся, – доведеться ховати зароблене.
Залишаєшся, сину, за старшого. Допомагай мамі й піклуйся про
ñåñòðè÷îê.
Василько пригорнувся до батька. По щоках в обох текли сльози. Чи
побачаться ще
Раптом десь хруснула гілка. За мить – знову шурхіт. А далі – загавкав собака, почулися голоси: « укай-но тих куркульських злодіїв».
Регіт. Постріл. Залементував пес. Іще й іще постріли. І на галявині,
заходячись гавкотом, опинився головний колгоспний сторож, чорний,
мов тільки-но з пекла, вовкодав Полкан.
Василькові здалося, що пес от-от вхопить його за горло й розірве на
шматочки. Не пам’ятаючи себе зі страху, він голосно скрикнув. Коли
отямився, батько тримав його на руках, міцно притиснувши до себе.
Просто перед ними стояв сільський активіст Федько. А з ним два
широкоплечі зайди з рушницями. Всі троє реготали.
–
о це ти, Петре, так рано робиш у лісі – хитро всміхаючись,
поцікавився Федько й підійшов до дуплястого дерева.
У руках активіст тримав довгу металеву палицю з загостреним кінцем – щуп. Подейкували, що позичив того щупа Федькові сам дідько,
бо не було в селі такої схованки, якої не викрило б його лихозвісне
знаряддя. трикав ним Федько наосліп під стріху, у копиці торішньої
соломи, у купи гною – і скрізь знаходив прихований селянами харч.
Тепер цей щуп порпав затрушене листям дупло.
– Є – переможно гукав активіст до своїх помічників, що вже взяли
під варту батька із сином. – Не втаїш від більшовицького ока
Опівдні заарештованих під прицілом гвинтівки привели до села.
У дворі сільради хлопчик востаннє поцілував батька.
Наступного дня він прибігав туди із сестричками, щоб і вони попрощалися з татусем, якого оті зайди назвали ворогом народу. Але Федько-активіст прогнав дітей, пригрозивши спустити Полкана.
...Сипався перший сніг. Був грудень 1932 р. По селах мела червона
мітла, за якою надходили голод і смерть.
Оксана

анилевська

и
ув зу овлени голод в країні
рр
кі осо ливості
иття українськи селян о ро ни довідалися з тексту ункту від ито в
о овіданні
кі деталі о исані в о овіданні свідчать ро у исни арактер
голоду
років в країні
к ви ду а те чо у ін ор а і
ро ас
та и Голодо ору в країні за радянськи часів ри овували
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ÌÀÊÈ ÏÀÌ’ßÒІ,
àáî ÓÊÐÀЇÍÀ
Ó ÄÐÓÃІÉ
ÑÂІÒÎÂІÉ ÂІÉÍІ

Р

оздивіться фотографію. Чи знаєте ви, яким подіям присвячено зображений пам’ятник? Чи є пам’ятники, що
увічнюють події Другої світової війни, у вашому місті (селі)? Чи згадують у вашій родині події Другої світової війни? Чи потрібно
пам’ятати про трагічні сторінки історії?
Чому? Як належить ставитися до людей, які
пережили війну?
Пам ятник загиблим
у Бабиному ру в Ки ві.

1. Êîëè ïî÷àëàñÿ і ÿê ðîçãîðòàëàñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè Äðóãà
ñâіòîâà âіéíà?

вересня
р. нападом Німеччини на Польщу розпочалася
Друга світова ві на. й передувала таємна угода керівників
нацистської Німеччини й більшовицького Радянського Союзу –
Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна,
Св ово назива ть ві ну
кожен з яких прагнув володарювати у
у вир якої втягнуто ду е
світі. Вожді на свій розсуд вирішили
агато країн
дство
ере ило дві світові ві ни
долю багатьох народів Європи. За їхо идві сталися в
ст
ньою згодою західноукраїнські землі,
Пер а світова ві на
які перебували у складі Польщі, відітривала від
о
рр
йшли до Радянського Союзу. На приєду ні рали участь
країн
унаслідок неї нев ізнанно
наній території радянська влада заз інилася карта вро и
проваджувала такі самі порядки, як і в
зокре а ісля роз аду
Східній Україні, застосовуючи репресії
встро горської та
та терор проти місцевого населення.
осі ської і ері
Крім того, мир між Німеччиною й СРСР
з явилися нові країни
виявився нетривким.
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країнська револ ія
червня
р. Німеччина напала на
рр ро яку
Радянський Союз – так почалася ні е ь
довідалися на одно у з
ко радянська ві на. Україна зазнала удао ередні уроків те
рів ворога вже в перші години війни.
ов язана з одія и
Наша земля стала безпосереднім полем
Пер ої світової ві ни
о равда як ви в е
бою. На ній точилися криваві битви, що
зна
те країна не
призводили до страхітливих руйнувань і
з огла втри ати тоді
загибелі мільйонів солдатів і мирних
незале ність
жителів. Через рік від початку німецькоа
ти часове
радянської війни територію України було
загар
ання
одні
цілком оку овано німецькими військами
дер аво території
та їхніми союзниками.
ін ої дер ави
Українські землі окупанти прагнули
перетворити на постачальника продовольства та сировини.
ови
орядок , установлений нацистами, відзначався ворожістю та жорстокістю. Окупанти закатували близько 5 млн мирного
населення та військовополонених з України. До Німеччини на
примусові роботи було відправлено 2,4 млн юнаків та дівчат.
Нагрудни знак

.

ей знак мали обов’язково носити українські громадяни, вивезені на примусові роботи до Німеччини. Слово
«остарбайтер» у перекладі з німецької означає – робітник зі
Сходу.

Закар атські вреї чекають
на сортування. Концтабір Ау віц.
Освенцім, Польща, 1
р.

Українських громадян вивозять
на римусові роботи до Німеччини.
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Вигнання з України нацистських окупантів відбувалося в
1943–1944 рр. Наприкінці 1944 р. вся територія України в сучасних кордонах була звільнена від гітлерівських військ.
За звільнення рідної землі наш народ заплатив найвищу ціну:
у лавах ервоної ар ії – так називалися збройні сили СРСР –
воювали понад 6 млн українців, з них 3 млн – загинули. Важливу роль у розгромі окупантів на загарбаних українських територіях відігравав рух О ору. На Волині й Поліссі розгорнувся
широкий самооборонний повстанський рух. Було створено кра
їнську овстанську ар і
П , символічним днем заснування
якої вважають
жовтня
р. Населення вступало до УПА
або надавало їй усіляку підтримку. УПА воювала і проти гітлерівських загарбників, і проти Червоної армії, прагнучи створити
незалежну Українську державу.
Після завершення Другої світової війни, яка не принесла
Україні незалежності, УПА була реорганізована в збройне підпілля, що діяло до середини 1950-х років. Через лави УПА пройшло понад 100 тис. осіб. У СРСР проти повстанців використовували регулярну армію. За участь у повстанському русі чи
його підтримку було репресовано понад півмільйона осіб. Довгі
десятиліття ті учасники Другої світової війни, які боролися в
лавах Української повстанської армії, були зневаженими і забутими, бо в СРСР згадка про УПА була небезпечною, учасникам
повстанського руху було відмовлено у визнанні й шанобливому
ставленні. Дослідження історичних джерел, зокрема архівних
документів, з яких можна довідатися про діяльність УПА, стало
можливим тільки в незалежній Україні. Символічно, що Äåíü
захисника країни відзначають саме 14 жовтня. Від 2015 р. це
державне свято.
Друга світова війна закінчилася 1945 р.
ав в країні
Вона забрала життя від 8 до 9 млн громадян
відзнача ть
ень а яті та
України. Урочистості з ушанування пам’яті
ри ирення
загиблих у Другій світовій війні за участі найав
ень
вищих посадових осіб держави відбуваються
ере оги над
8 і 9 травня в а іонально у узеї історії
на из о у ругі
країни у Другі світові ві ні.
світові ві ні
ор ул
о
то
на ни

те за з істо тексту
за итання які очина ться слова и
е
к о и і за итання
ому
о черзі да те від овіді
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Національни музе історії
України в ругі світові ві ні.
Меморіальни ком лекс. Київ.
За ті чотири десятиліття, упродовж яких працює музей, тут зібрано
найбільшу та найбагатшу колекцію пам’яток воєнної історії України, що
налічує близько 400 тис. музейних предметів.
До музею веде галерея зі скульптурними композиціями, які символізують
героїчну боротьбу на фронті, у тилу та підпіллі. Ліворуч на пагорбі – чаøà Вогонь Слави , праворуч на окремому майданчику розташовано
експозицію виставки бойової техніки та озброєння, задіяної в збройних
конфліктах другої половини 20 – початку 21 ст. На площі Меморіалу встановлено багатофігурні скульптурні композиції Передача з рої òà
орсування
Дні ра .
Увінчує головну будівлю Меморіального комплексу, символізуючи подвиг
народу в роки війни, скульптура
атьків ина ати . Фігуру жінки зі щитом і мечем у руках установлено на п’єдесталі 40-метрової висоти (загальна
висота – 102 м, вага близько 500 т), висота скульптури – 62 м. Автор монумента – скульптор Василь Бородай.
У підмурку монумента розташовано експозиційні зали музею.

Аби гідно вшанувати всіх загиблих, важливо не ділити втрати
залежно від прапорів, під якими
вояки йшли в бій, бо війна – це завжди
трагедія для всіх, кого вона торкнулася.
У 2014 р. Україна приєдналася до європейської традиції вшанування 8 та 9 травня як днів пам’яті і примирення. Символом пам’яті і примирення є червоний мак.
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сту до історії
кі від утт вик ика т у вас отодокументи асів ві ни
к ви ду
ма те о від ува и
ди о ра ені на німка а о кі у и о евид ми
ти оді

Зру новани
у Ки ві.

рещатик

На руїні селянського
обі стя.

2. Ùî äîâіäóєìîñÿ іç äæåðåë ïðî òðàãåäіþ Áàáèíîãî ßðó?

Пропоноване нижче джерело – уривок з документального
ðîìàíó
а ин р , написаного киянином, очевидцем подій
Анатолієм Кузнєцовим. В уривку йдеться про початок трагедії в
Бабиному ру в окупованому нацистами Києві восени
р.
Тут, починаючи з 29 вересня 1941 р. і до жовтня 1943 р., гітлерівська окупаційна влада знищили понад 100 тис. осіб. Першими жертвами Бабиного ру стали київські євреї. Власне, про той
похід смерті вулицею Артема докладно розповідає автор джерела.
«У батьків Діна була на початку сьомої ранку. Весь будинок
не спав. Ті, хто їхав, прощалися із сусідами, обіцяли писати,
доручали їм речі, квартири, ключі.
Старенькі багато нести не могли, цінностей у них не було,
просто взяли найнеобхідніше та харчі. На вулиці Артема вже
було справжнє стовпотворіння. Люди з вузлами, з візками, різні
двоколки, підводи, інколи навіть вантажівки – усе це стояло,
потім просувалося трохи, знову стояло.
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Дуже багато було проводжальників: сусіди, друзі, родичі,
українці й росіяни, допомагали нести речі, вели хворих, ба й
несли на плечах. Уся ця процесія рухалася надто повільно, а
вулиця Артема дуже довга. Лише десь у пообідді дісталися до
цвинтарів... Тут упоперек вулиці була дротяна загорожа, стояли
протитанкові їжаки – з проходом посередині, стовбичили шеренги німців із бляхами на грудях, а також українські поліцаї у
чорних одностроях із сірими обшлагами. Усе було дуже незрозумілим. Діна посадила батьків біля цвинтарної брами, а сама пішла подивитися, що робиться попереду. к і багато інших, вона
досі гадала, що там стоїть потяг. Чутно було якусь близьку стрілянину, у небі низько кружляв літак, і взагалі навколо панував
тривожно-панічний настрій. У юрмиську – уривки розмов:
– е війна, війна Нас вивозять подалі, де спокійніше –
А чому лише євреїв
кась бабуся доволі авторитетним тоном припускала:
– Ну, тому, що вони – споріднена з німцями нація, їх вирішено вивезти в першу чергу.
Діна заледве проштовхувалася в натовпі, все більше непокоїлась і тут побачила, що попереду всі складають речі. Різні носильні
речі, клунки та валізи до купи ліворуч, усі продукти – праворуч.
А німці спрямовують усіх далі, частинами: відправлять групу –
чекають, потім із певним інтервалом знову пропускають, рахують, рахують... стоп.
Діні стало моторошно. Нічого схожого на залізничний вокзал.
Вона ще не знала, що це, але всією душею відчула, що це не
вивіз. Усе, що завгодно, тільки не вивіз. Особливо дивували ці
поблизькі кулеметні черги...» (Анатолі Кузн цов, із докумен
тального роману Бабин р ).
3. ßê â Óêðàїíі âøàíîâóþòü ïàì’ÿòü ïðî æåðòâ Áàáèíîãî ßðó?

Протягом двох діб Бабин р перетворився на символ загальнолюдської трагедії, жорстокої наруги над тисячами безневинних
людей. Розстріли тут тривали впродовж усього періоду окупації,
тож серед жертв Бабиного ру – в’язні великого концтабору, розташованого неподалік, на Сирці, військовополонені, підпільники,
борці за незалежність України, серед них – поетеса Олена Теліга.
Сьогодні урочище Бабин р – меморіал-застереження, де
щороку відбуваються поминальні та жалобні заходи. Меморіал
складається з кількох пам’ятників. Один з них, на початку власне
ру та неподалік Сирецького концтабору, вшановує всіх, кого
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Пам ятник Менора .

Пам ятник знищеним
у Бабиному ру дітям.

вбито тут під час окупації. Його споруджено 1976 р. (скульптор
Михайло Лисенко та ін.). Інший, теж біля місця масових розстрілів, установлено 1991 р. (архітектор рій Паскевич, художник Кім Левич та ін.). Він має вигляд єврейського символу «менори» й присвячений загиблим євреям. У 2001 р. у парку біля станції метро «Дорогожичі» встановлено бронзовий пам’ятник дітям,
які загинули у ру (скульптор Валерій Медведєв).
користав ись іл стра ія и і тексто
ідручника о и іть стисло а ят
ники які в анову ть ертв а иного ру ке си волічне значення втіл
ко ен з ни
×è âàæëèâî áåðåãòè ïàì’ÿòü ïðî ïîäії Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè? ×îìó? ßê
äîñÿãòè òîãî, ùîá ïàì’ÿòü ïðî ïîäії Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ïðèìèðþâàëà, à íå ðîçñâàðþâàëà? ßê ó âàøіé øêîëі âіäçíà÷àþòü Äåíü ïàì’ÿòі
òà ïðèìèðåííÿ òà Äåíü ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó Äðóãіé ñâіòîâіé
âіéíі? ×îìó æèâå òðàäèöіÿ ïîêëàäàòè êâіòè äî ïàì’ÿòíèêіâ âîїíіâ-ïåðåìîæöіâ?
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. к адіт стис у ро овід ро Україну в ру і світові ві ні а аном
ри днанн а ідної України до Р Р
о аток німе ко рад нс кої ві ни
а истс ка оку а і
ві ненн України
У аст У
в ру і світові ві ні
2. акрес іт іні
асу о на те отрі ні дати та ро в іт роно о і ну
ада у
а іона ни му е історії України у ру і світові ві ні в и ві відкрито в
р а ки рік іс
акін енн
ру ої світової ри ада о о відкритт
кі ки мину о років від авер енн
ру ої світової ві ни
3. а віт нові с ова в иті у тексті ара ра а вит ума те ї
126
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

сторія країни в а ятка
ав
.

о а

о

ав а

о а

ав ло вас а

л

.

еріть одне із д ерел та о ра
те ого за одани и за итання и
Коли від увалися одії о исані в д ерелі
кі акти свідчать ро воро ість та орстокість оку а і ного ре и у
кі акти вразили на іль е

Ки ві ри ні я » « орог за
кни ки митра Ма акова « ті два роки
няв Київ ли е два ти ні то у а здавалося ні и ро а нуло іле иття и у и
о е і ре атика розстріли в а ино у ру голод і злидні все с ресувало
ся у два ти ні
овтні оку анти ри усили олонени розчи ати рої д у частину ре
атика ночі
овтня десь знову ось ви у нуло а ранок насту ного дня
на аркана з явилося оголо ення ко енданта
ьогодні
е кан ів іста
Ки ва ули розстріляні е
о еред ення Ко ни
е кане ь Ки ва від
овідальни за ко ни акт са ота у
о як ити як ере ити оте ли о не
зла атися вистояти дочекатися кра и часів
Головне
лі насу ни
агазини актично ри инили сво існування
Прина ні для нас
ер у о всту і ні ів кияни одили іняти речі на родукти в ри іськи
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Кияни які е не вивезені на ро оту не вдовольня ться ість а кілогра а
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навіть не розчул
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ÏІÄ ÂÈÑÎÊÎ×ÎËÈÌ ÍÅÁÎÌ,
àáî ÓÊÐÀЇÍÀ
ÍÅÇÀËÅÆÍÀ

Р

оздивіться фотографії. Чи знаєте, коли в Україні святкують
День Незалежності? Як відзначають це свято у вашому місті
(селі)? З якими державними символами України пов’язали свою святкову
ходу громадяни на знімках? Що вони хотіли цим засвідчити? Складіть речення для смс-привітання з нагоди святкування Дня Незалежності.

вяткування

ня Незале ності в Одесі та

уцьку.

1. Êîëè Óêðàїíà ñòàëà íåçàëåæíîþ?

Ви вже знаєте, унаслідок яких подій українські землі опинилися у складі СРСР. Разом з іншими народами українці розбудували міста й великі промислові підприємства, витримали на
своїх плечах тягар Другої світової війни, та не полишили надії
на утвердження власної держави. Наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років постало нове покоління борців за волю України – шістдесятники.
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За щире вболівання за долю народу, його
мову й культуру шістдесятники наразилися
на переслідування та цькування. Наприклад, поет Василь Стус із 47-ми років
життя 13 провів у радянських слідчих ізоляторах, карцерах, камерах-одиночках,
мордовських таборах, на Колимі, на каторжній роботі в шахті. Партійні можновладці
були байдужі до потреб людей, не дбали
вони й про природу – однією з найтрагічніших подій історії України того періоду є
Українськи
оет
катастро а на
орно ильські
ато ні
істдесятник Василь
стан ії. У 1970–1980-ті роки криза охопила
тус (1 38 1 85).
всі сфери життя, і, зрештою, СРСР припинив своє існування.
всенародне о итування
сер ня
р. було ухвалено кт
с осо о голосування
роголошення незалежності
країни.
з на ва ливі и
Саме цей день святкуємо як День Незаитань дер авного
иття
лежності. А 1 грудня 1991 р. документ
отримав всенародну підтримку: під час
ре еренду у за нього висловилося понад 90 відсотків населення,
яке взяло участь в опитуванні.
Ставши незалежною державою, Україна зобов’язалася подолати чимало труднощів, успадкованих від попередніх часів. е й
порушення прав та свобод людей, і незаможність більшості насе-

Мітинг ід Верховною Радою. 2 сер ня 1

1 р.
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Монумент Незале ності.

Тріумфальна колона в Києві,
встановлена у 2001 р. в центрі
майдану Незалежності на честь
десятиріччя незалежності України. Колону увінчує фігура
жінки в українському національному костюмі з калиновою
гілкою в руках.

лення, і відставання від інших країн у розвитку господарства та
науки. За недовгий час було створено нову систему державного
управління, власні Збройні сили, органи безпеки й правопорядку. У вересні 1996 р. в Україні в обіг було запроваджену власну
національну валюту – гривн . Від червня 2017 р. між Україною
та Євросоюзом запрацював безвізовий режим. об це стало можливим, Україні довелося впродовж трьох років істотно реформувати своє законодавство, наблизивши його до стандартів Євросоюзу.
о еревірити чи до ре ви орі нту теся в одія сучасної країни ро
ведіть гру « зна 5 » ля ього назива те о черзі о 5 слів за те а и
«Події» « ена» « екорди» « осягнення» « ікаві акти» то о

2. Ùî òàêå Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè? Êîëè її áóëî óõâàëåíî?

Проголошенням незалежності в 1991 р. розпочалася розбудова демократичної української держави. Про те, якою має стати в
майбутньому Україна, ідеться в Основному Законі нашої держави – Конституції. Слово конститу ія походить з латини, де воно
означає âïîðÿäêóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Конституція визначає
державний устрій та взаємовідносини громадян і держави. Свої
конституції нині мають більшість держав світу. Конституцію
України було ухвалено
червня
р. ей день проголошено
державним святом.
За Конституцією України найвищою цінністю в державі
визнано людину. Саме тому держава повинна захищати життя
своїх громадян. Кожен має право на недоторканність житла, на
таємницю листування, телефонних розмов. Не можна втручатися
в особисте життя людини, перешкоджати їй подорожувати,
висловлювати свою думку, відвідувати церкву. Усе це – осо исті
рава гро адян країни. А ще Конституція проголошує право
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брати участь в управлінні державою:
обирати й бути обраним на державні
посади, бути членом будь-якої партії,
об’єднання, організовувати збори, мітинги, демонстрації. Кожна людина
має право на працю й відпочинок, на
житло й охорону здоров’я, на безпечне
для життя довкілля.
За Конституцією України главою
держави є Президент. Закони ухваБудинок Верховної Ради
лює Верховна Рада – єдиний, законоУкраїни.
давчий орган. Утілює закони в життя
Уряд України, або а інет іністрів.
ор ул те за
тексто
5 за итань
Уряд України відповідальний перед
які
очина
ться
слова и
Президентом та Верховною Радою,
о то е к о и і
керується Конституцією України та
за итання
ому
о черзі
іншими законами нашої держави. да те від овіді на ни
Найвищий судовий орган – Верховни
Суд. Він забезпечує однакове застосуава
л
назива ть
вання законів усіма судами в державі. її о ливості ро ити те
3. ßêà ïîäіÿ óâіéøëà â іñòîðіþ ÿê Ðåâîëþöіÿ Ãіäíîñòі?

о вона оче і о не
за оронено законо і не
завда
коди ін и л дя
основі рав л дини ле ить
оняття сво оди о основни
рав л дини нале ать рівність
усі л де еред законо
раво на иття і тілесну
недоторканність овага
л дської гідності сво ода
від довільного незаконного
аре ту а о затри ання
сво ода віри і совісті то о
а
о днання удь
яки еле ентів у одне іле
історичні нау і слово
в ива ть для означення
з ли ення о днання евни
територі дер ав еле ентів
гос одарського чи сус ільного
иття то о

Закріплені в Конституції України
положення визначають життя в державі і стосуються як влади, так і громадян. Тож коли представники влади
ó
р. вирішили, не спитавши в
громадян, відмовитися від курсу на
європейську інтеграцію, громадяни
вийшли на протести. Акцію, що проходила на ма дані Незале ності в
Ки ві (і на центральних площах інших
українських міст), називали вро а
дано , оскільки учасники, здебільшого молодь, студенти, віддавали свої
голоси за інтеграцію України в Європу. Коли ж, знехтувавши конституційним положенням про найвищу цінність у державі людини,
влада застосувала силу проти мирної акції студентів, протести
ñòàëè ìàñîâèìè.
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врома дан у Ки ві.

1 грудня 2013 р. на вулиці Києва вийшло
кілька сотень тисяч людей, обурених побиттям студентів, що й поклало початок
подіям, які увійшли в історію України як
Револ ія ідності. Протести, що переросли в протистояння, тривали до 22 лютого
2014 ð.
Відлік жертв розпочався 22 січня 2014 р.,
у День соборності України, коли снайпери
«Беркуту» застрелили на вулиці Грушевського в Києві трьох активістів Євромайдану.
Загалом на центральних вулицях Києва
загинуло 107 протестувальників, пізніше
названих е есно Сотне .
У назві «Небесна Сотня» слово «сотня»
вжите в значенні, відомому від княжих та
козацьких часів, коли ним позначали військову одиницю. Зокрема, у козацькому
війську із сотень складався полк, сотню очолював сотник. Під
час Революції Гідності протестувальники на майдані Незалежності гуртувалися в сотні за територіальною ознакою (Львівська
сотня) або за діяльністю (Медична сотня).
Поняття
с
витлу ачу ть
як усвідо лення
л дино сво ї
інності через
очуття власного
лагородства
скро ності
від овідальності
овагу з оку ін и
Ко на л дина са а
визнача
о
гідни а о негідни
її Проте у відносина
л дини і дер ави
л дська гідність
е визнання
за ко ни ого
інності як л дини
взагалі
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Головним місцем ушанування пам’яті загиблих під час
Революції ідності є майдан
Незалежності та вулиця Інститутська (частину вулиці Інститутської перейменовано на
Алею Героїв Небесної Сотні),
де планують спорудити меморіал пам’яті Героїв Небесної
Сотні. Меморіал закладено до
другої річниці Революції Гідності – встановлено стенди
з фотографіями загиблих.

Меморіал ам яті ероїв Небесної
отні.
о
а а

ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1–2. к адіт стис у ро овід ро су асну
Україну а аном
о и на а дер ава до у а не а е
ніст
а ки оді е від у ос
о и у о у ва ено онститу і Украї
ни
кі на ви і ор ани в ади в на і
дер аві
ро кі рава та о ов ки ромад н
ідет с в онститу ії України
3. акрес іт
іні
асу о на те отрі ні
дати та ро в іт роно о і ну ада у
кі ки мину о років мі
ри н тт м ер
овно Радо
кта ро о о енн не а е
ності України та у ва енн м онститу ії
України
ку рі ни
не а е ності України
св ткуватимемо о о року
4. користав ис карто на с
да те
від овіді
а кі адміністративно тери
торіа ні одини і оді ено Україну
кі ни
ма т на і
у територі
кими о
аст ми ротіка
ні ро
кими дер
авами ме у Україна

а

в
.

ов

.

кі дер авні свята ов язані
з одія и
ст Підготу
тесь до стислої роз овіді ро
ті одії
. то з видатни діячів на и
сучасників свої и здо утка
и рославля країну
Іñòîðіþ ñó÷àñíîї Óêðàїíè òâîðèòü êîæåí ç íàñ.
Ó ÿêèõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà, íàóêè, îñâіòè ïðàöþþòü âàøі ðіäíі? Ïðî ÿêó
ïðîôåñіþ ìðієòå âè? ßêèì
óÿâëÿєòå ìàéáóòíє íàøîї
äåðæàâè?
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 к уві н т
ам т ро іс
тори ні одії та
остаті рідно о
кра
 е укати ін
орма і
ро
одії та остаті
історії рідно о
кра

Р

 У ому ви в
т с
ано иве
став енн до о
ді мину о о
 ому ва иво
ере ти ам т
ро одії та о
статі історії рід
но о кра

§

19

ÊÐÈËÀÒÈÌ
ҐÐÓÍÒÓ ÍÅ
ÒÐÅÁÀ, àáî
ÏÐÎ ÙÎ
І ÏÐÎ ÊÎÃÎ
ÐÎÇÏÎÂІÄÀЄ
ІÑÒÎÐІß
ÐІÄÍÎÃÎ ÊÐÀÞ

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÍßÒÒß 5

оздивіться зображені на фотографіях пам’ятники. Усі вони присвячені відомим вам подіям або історичним діячам, про яких
ішлося на сторінках підручника. Пригадайте ці події та історичних діячів.
Сформулюйте 2–3 твердження, які доводять, чому ці події чи історичні
діячі гідні увічнення.
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икона те завдання сво ї гру и і овідо те результати ро оти
віді на за итання які виникли ід час о говорення

а те від о

а . Готу чись до уроку ви али довідатися чи у ва о у рідно у істі селі
а ятники а ятні іс я чи с оруди ов язані з і ена и історични діячів Під
готу те роз овідь ро такого діяча за лано
Ки
ув історични діяч яко у с оруд ено а ятник
Коли він ив
яки одія рав участь а о з яки и одія и ов язани
и в анову ть ього діяча в ін и іс я
о у
а . и у ва о у рідно у істі селі а ятники а ятні іс я чи с оруди
ов язані з історични и одія и Підготу те роз овідь ро і одії за лано
и
ула зу овлена коли та за яки о ставин від улася одія які рисвячено
а ятник
кої одії стосу ться а ятне іс е а о с оруда коли від улася о
дія ов язана з не чи вона ула с ричинена
ки и ули результати та наслідки і ї одії для ва ого кра
то рав участь у і одії з іс еви е кан ів
о відо о ро и л де
и в анову ть
оді в ін и іс я
о у
а . кі легенди ерекази ере уть історичну а ять ро ва и видатни
зе ляків Перека іть одну з легенд однокласника
Проаналізу те її за лано
ки історични
одія чи остатя
рисвячено
легенду
к утілено в легенді ставлення до одії остаті
аві о уло створено
легенду

Засобом збереження пам’яті про
історичні події чи видатних постатей є
е оріальні дошки.
Слово «меморіальний» походить від
латинського слова ам ятни . Так називають металеві, мармурові, гранітні
плити з написом (інколи із зображенням), які встановлюють на стінах будівель, де жила або працювала знаменита
особа або в яких чи біля яких відбулася
важлива подія.
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Ïðîâåäіòü ó ïàðàõ ãðó «Ïàçëè».
Äëÿ öüîãî ïіäãîòóéòå âäîìà
êîëüîðîâå çîáðàæåííÿ ïàì’ÿòíèêà ïîäіÿì ÷è ïîñòàòÿì іñòîðії ðіäíîãî
êðàþ, ðîçðіæòå éîãî íà ôðàãìåíòèïàçëè. Îáìіíÿéòåñÿ â ïàðàõ äåòàëÿìè
é ïîçìàãàéòåñÿ, õòî øâèäøå âіäíîâèòü
çîáðàæåííÿ. Ñêëàäіòü êîðîòêå ïîâіäîìëåííÿ ïðî ïàì’ÿòíèê, іç çîáðàæåííÿì
ÿêîãî ïðàöþâàëè.

ОЦІНІТЬ СЕБЕ
оставте со і о інку а
урок ара ував и а рі ні
ета и ро оти від овідні
а и а у аст у дискусії
на о атку уроку
максима но
а и
виконанн авданн в ру і
а ів у аст в о оворенні
авдан ін и ру та в
істори ні рі максима но
е о
а и максима на
о інка а урок
а ів
×è öіêàâî áóëî ïðàöþâàòè íà óðîöі?
Ùî íàéáіëüøå ñïîäîáàëîñÿ? Ïðî ùî õîòіëè
á äіçíàòèñÿ äîêëàäíіøå?

о
с о
с о
аа
а .
ля ього
огортав и сторінки розділу
ригада те нові слова і ена історични діячів
одії ро які довідалися гру о ете ограти
на уро і а о на ерерві ля ього на до і
велики и літера и на и іть українську а етку
еріть ведучого По росіть ого із за л
е
ни и зав язани и очи а вказати на літеру
з яко
удете грати Коли літеру «визначено»
у родов трьо вилин за ису те слова розді
лу і ена назви оді які з о ете ригадати
а риклад ось які слова з розділу очина ться
на літеру к иїв иївс ка Рус кн
ко о
вики ко а тво конститу і ко ос ники
игра то
то за и е на іль е слів
ов язани з історі
к о ви ада літера на
яку нови слів не агато а о узагалі не а
о росіть ведучого «ви рати» ін у

136
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

§

20

сторія країни в а ятка

ÍÀ ÑÒÎÐÎÆІ
ÏÀÌ’ßÒІ, àáî
ßÊІ ІÑÒÎÐÈ×ÍІ
ÏÀÌ’ßÒÊÈ
ÐІÄÍÎÃÎ ÊÐÀÞ
ÐÎÇÏÎÂІÄÀÞÒÜ
ÏÐÎ ÌÈÍÓËÅ

 к ам тки
рідно о кра
ро овіда т
ро о о мину е
 ому ам тки
мину о о отре
у т а исту

 кі на мо
на відомі і істо
ри ні ам тки
рідно о кра
 о о на а
ере ти
ам тки
мину о о

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÍßÒÒß 6

Р

оздивіться фотографії. Поміркуйте, чому зображені пам’ятки
потребують захисту. У чому, на вашу думку, цей захист виявляється? Які пам’ятки архітектури та мистецтва є у вашому рідному місті
(селі) або районному (обласному) центрі? Чи є ці пам’ятки історичними?
Чому? Чому історичні пам’ятки завжди приваблюють туристів? Чи цікаво вам бувати біля історичних пам’яток?

Ус енськи собор
Ки во Печерського монастиря.

Парк

о іївка в Умані на

Кам янець Подільська

ортеця.

еркащині.
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сту до історії

1. ×èì âèðіçíÿєòüñÿ äîëÿ Óñïåíñüêîãî ñîáîðó Êèєâî-Ïå÷åðñüêîãî
ìîíàñòèðÿ ñåðåä іíøèõ ïàì’ÿòîê àðõіòåêòóðè?

В Україні, певно, не знайдеться людини,
яка не чула б про чоловічий монастир –
Києво-Печерську лавру. Розташований він
у Києві на дніпровських схилах. Заснований близько 1051 р., як гадають, Антонієм
Печерським. Спершу монастир розташовувався в печерах – звідси й назва. Зміни в
житті монастиря сталися, коли його очолив учень Антонія –
Феодосій. Під керівництвом Феодосія розпочалося будівництво
головного храму монастиря – со ору с іння Пресвятої огоро
ди і, або с енського. За свідченням джерел, для будівництва
було запрошено майстрів з Візантії. Будівельні роботи завершено в 1078 р. Те будівництво започаткувало перетворення монастиря на провідний осередок культурного життя княжої РусіУкраїни. Навколо нього гуртувалися видатні церковні діячі,
книжники, іконописці. У монастирі переписували книжки, створювали літописи, церковні та світські літературні твори, перекладали з інших мов богослужбові книги.
У наступні століття головний монастирський храм зазнавав
змін. На початку 18 ст. його перебудували й по-новому прикрасили:
церква, колись скромних розмірів, перетворилася на величну,
розкішно оздоблену споруду, яка збереглася до 1940-х років.
У 1941 р. собор зруйновано. Відбудовано впродовж 1999–2000 рр.
а озичени
з латини слово
а
а яке
о одить від гре ького
« удівничи »
назива ть исте тво
удівни тва с оруд

лово о а
гре ького о од ення
кона и назива ть
зо ра ення суса
риста ого атері
святи
оді
вятого
Пись а виконані за
евни и равила и
на часті е на
ки арисови до ка
кона Богородиці
Печерської зі
вятими Антоні м
та Феодосі м
Печерськими.
Пам ятка очатку
12 ст.

Ус енськи собор
Ки во Печерського
монастиря.
Реконструкція будівлі
10 8 р.
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сторія країни в а ятка
Готу чись до уроку ви али з ясувати історі ра ів сво ї іс евості
о ив ись із «Па ятко » складіть роз овідь ро один з ни

зна

К ХАРАКТЕРИЗУВАТИ ПАМ’ ТКУ АРХІТЕКТУРИ
Коли, ким, за яких обставин було збудовано архітектурну
пам’ятку
к 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)
кий вигляд пам’ятки ззовні та всередині
о вразило в пам’ятці найбільше
о у з о і історични а яток о з ереглися до сьогодні агато ра
ів
о у такі а ятки відвіду ть туристи
чо у о ва о у виявля
ться д а ливе ставлення до а яток ар ітектури

2. Ó ÷îìó óíіêàëüíіñòü Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêîї ôîðòåöі ÿê ïàì’ÿòêè
îáîðîííîї àðõіòåêòóðè?

Визначною пам’яткою оборонної архітектури України є
а яне ь Подільська орте я. ю величну споруду на високому скелястому березі річки Смотрич будували протягом кількох
століть. Фортеця була однією з найнеприступніших оборонних
споруд Поділля. Турецький мандрівник Евлія Челебі, який
подорожував Україною в 1656 р., писав: Рівної ї нема не
тільки у володіннях ольських, але, мабуть, і в чеських, і в
Шведські країні, і в дер аві олландські , і в горах Німець
ких . Від кінця до середини 16 ст. дерев’яні укріплення замінювали на кам’яні, потовщували та вивищували стіни, будували
нові вежі тощо.
У середині 16 ст. фортеця набула вигляду, близького до сьогоднішнього. За формою вона стала
витягнутим зі сходу на захід прямокутником, обнесеним високими
стінами й вежами, кількість яких
на ті часи досягала чотирнадцяти
(нині фортеця має їх 11, дванадцята – Водяна – була розташована на березі Смотрича, з фортеці
проглядається лише її зруйноваКарта Кам янець Подільської
ний верхній ярус).
ортеці 1 1 р.
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сту до історії
Готу чись до уроку ви али з ясувати історі
орте ь за ків ала ів сво
го кра
кладіть ін ор а і ну за ітку ро одну з а яток свого кра для
аль о у « а сторо і а яті» за лано
Коли
то с орудив створив а ятку
о в ні на іль е вра а
к складалася доля а ятки
и в усі часи удівни тво о оронни с оруд уло однаково ва ливи
о у
о у орте і та ала и культурни над ання і отре у ть за исту о у
чи ало ала ів стало узея и

3. ×èì âðàæàє ïàì’ÿòêà ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà — ïàðê
«Ñîôіїâêà»?

Серед пам’яток, за якими Україну знають у світі, є й парки.
Чи не найбільшу славу зажив арк Со іївка , що в Умані на
Черкащині. Його добре знають далеко за межами України як
одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця 18 – першої половини 19 ст. Красу Софіївки створено
працею сотень безіменних майстрів – селян Уманщини. Навіть
таке «диво», як острів Кохання, що
о
ечеро оді на
загли ина чи оро нина
виглядає природно, гармонійно допов зе ні корі риродного а о
внюючи краєвид, є рукотворним. Осттучного арактеру ечера
рів насипали вручну, його береги, так
само як і береги ставу, зміцнили гранітом.
В основу паркової композиції покладено сюжети з міфології
Давньої Греції та Риму. Деякі куточки парку нагадують оселі
грецьких богів, героїв, письменників та філософів.
Урочисто відкрита 1802 р., Софіївка й досі вражає тонким поєднанням
природних і штучних, тобто створених
людиною, елементів.
Парк був власністю польських магнатів Потоцьких. Названий Софіївкою
на честь дружини графа Станіслава
Потоцького – Софії. Автором проекту
парку був польський офіцер Людвік
Метцель. Під його безпосереднім керівництвом споруджено ставки, шлюзи,
фонтани й водоспади, острів Антиирцеї, підземна річка Ахеронт, мости, гроти, Єлисейські поля, дорожньорот Фетіди (Венери).
алейна система, встановлено статуї.
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сторія країни в а ятка

Фонтан Змія

Тар е ська келя.

Готу чись до уроку ви али з ясувати історі
арків садів за овідників
свого кра
кладіть текст до туристичного урналу із за ро ення відві
дати одну з а яток

Ïðîâåäіòü іñòîðè÷íó âіêòîðèíó
«Ùî? Äå? Êîëè?». Äëÿ öüîãî íà
ìàëåíüêèõ àðêóøàõ ïàïåðó
çàïèøіòü ïî îäíîìó çàïèòàííþ, ùî ïî÷èíàþòüñÿ âіäïîâіäíèìè ñëîâàìè, ïðî
іñòîðè÷íі ïàì’ÿòêè âàøîãî ðіäíîãî
êðàþ, ïðî ÿêі éøëà ìîâà íà óðîöі. Ñêëàäіòü óñі çàïèòàííÿ â êàïåëþõ àáî êîøèê.
Ïî ÷åðçі òÿãíіòü çàïèòàííÿ äëÿ êîìàíä
òà âіäïîâіäàéòå íà íèõ. Âèãðàє òà êîìàíäà, ÿêà äàñòü íàéáіëüøå ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé.

о
а
о о
а . С ла
ал о о
о
ва о о с а с ла

о ва о о
с
о
о
ос
о
а
.

к ви ду а те чи легко
створити арк
о
тре а для того а и у ва о у
істі селі стало іль е
арків о у осадити
дерево за давньо
удріст
до ро с раво
×îìó, ïîäîðîæóþ÷è,
ëþäè ïðàãíóòü ïåðåäóñіì âіäâіäàòè іñòîðè÷íі ïàì’ÿòêè? ßê çíàéîìñòâî ç íèìè çáàãà÷óє íàø
äîñâіä? Ïіäòâåðäüòå ñâîї ìіðêóâàííÿ ïðèêëàäàìè.
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
оставте со і о інку
а урок ара ував и а рі ні
ета и ро оти від овідні
а и а ро оту в ара
о
а у а ко не авданн
а ро оту в ру і
о
а и а ко не авданн
максима на о інка
а урок
а ів
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ÐÎÇÄІË 5 ÄÎÑËІÄÍÈÊÈ ІÑÒÎÐІЇ

21

§

ÇÀ ËІÒÎÏÈÑÍÈÌ
ÐßÄÊÎÌ, àáî
ßÊ ІÑÒÎÐÈÊÈ
ÄÎÑËІÄÆÓÞÒÜ
ÊÍßÆÓ ÄÎÁÓ

 о на ива т іс
тори ним актом
 к історики
сову т істо
ри ні акти кн и
асів

 кі ува т істо
ри ні акти
 ка ро
іто исів
у відтворенні картин
итт кн и асів

Р

оздивіться картину П. Андрусева. Як ви думаєте, за якої доби відбулася зображена подія? Чому так уважаєте? Представників
яких груп населення зображено? Що дає підстави для такого висновку?
Звідки художник дізнався про одяг, взуття, головні убори, меблі та інші
побутові предмети, а також зброю, прикраси тієї епохи? На чому ґрунтуються уявлення художника про поведінку і ролі учасників події, якій він
присвятив картину?

1. Çâіäêè âіäîìî ïðî íàéäàâíіøі ôàêòè ç іñòîðії êíÿæèõ ÷àñіâ і ùî
äіçíàєìîñÿ ç ëіòîïèñó ïðî ïåðøèõ êíÿçіâ Êèїâñüêîї Ðóñі?

об створити картину, з приводу якої ви обмінювалися враженнями, художник мав знати багато історичних фактів. акто
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сту до історії

(від лат. «зроблене») називають справжню,
а не вигадану подію, те, що відбувалося
насправді. Ôàêò – це реальність, дійсність. сторичними актами є, зокрема,
події, кожна з яких унікальна, бо трапляється в певний час у якомусь місці і в ній
бере участь певне коло осіб. Наприклад,
фактом-подією є зустріч княгині Ольги з
візантійським імператором 957 р. або коронація Данила Романовича 1253 р.
Ви вже знаєте, що завдання істориків –
з’ясувати на підставі свідчень історичних
джерел (речових, писемних, усних) якомоПер а сторінка
га більше фактів минулого, аби вповні відПовісті минулих літ .
новити картину життя.
о давніші часи
досліджують історики, то складнішим (проте й набагато цікавішим ) виявляється завдання. Недарма найдавніші сторінки історії мають часто не одну, а кілька версій подій.
Для дослідження історії княжих часів особливе значення
мають, як ви вже знаєте, літо иси. Першим літописом, що дійшов до нас, є Повість инулих літ . Літопис починається словами «Повість минулих літ естора, ÷îðíîðèçöÿ Феодосієвого
монастиря Печерського, звідки пішла Руська земля, і хто в ній
почав спершу княжити, і як Руська земля
о о
від
постала». Створено його було на початку
«чорні ризи» то то
чорни вер ні одяг
12 ст., а розповідає він про події від 860 до
черне ь она
1111 р., тож зрозуміло, що його автор
використовував праці своїх попередників.
До найвідоміших літописів Русі належить і али ько Волин
ськи літо ис. У ньому йдеться про події на галицьких та волинських землях від 1205 р. до кінця 13 ст.
Ви, напевно, здивуєтеся, але свідчення літописів потребують
ретельної перевірки. Річ у тім, що тексти літописів дійшли до
сьогодення в копіях (списках), зроПригада те ро які
блених за пізніших часів і далеко від
історичні акти
Києва. Промовистим, наприклад, є
дізналися на о ередні
такий факт: історичні діячі, зобраурока
а ро ону те кілька
жені на мініатюрах (малюнках) літоознак за яки и одії
відрізня ться одна від одної
писних списків, одягнені відповідно
к історики дізна ться ро
до моди тих часів, коли їх зроблено,
одії инулого
а не так, як одягалися в період, про
144
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ослідники історії

5

який іде мова в тексті. Трапляються й
інші неточності. Приміром, серед перших
володарів держави із центром у Києві літописець називає скандинавських воїнів –
братів Аскольда й Діра, що правили одночасно. Натомість сучасні історики вважають, що правили вони нарізно і були нащадками династії Кия – засновника міста.
Аскольд утратив владу внаслідок заколоту 882 р., тоді в Києві утвердився князь
Îëåã. Він прибув з півночі, з Новгорода, із
собою привіз малолітнього Ігоря з князівського роду Р риковичів. Від його імені
торінка з літо ису
Олег правив тридцять років.
ро
одії за доби
Після Олегової смерті в 912 р. повноравління Олега.
владним київським князем став Ігор. Відтоді в Києві правив князівський рід Рюриковичів.
Прочита те уривок з літо ису і да те від овіді на за итання
кі свідчен
ня літо ис я на ва у ду ку а ть легендарни арактер
о о на
вва ати с рав ні історични
акто
к за літо исо від улося утверд ен
ня князя лега на київсько у столі

«І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут
Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду
зоставив, і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого... І послав
він посла до Аскольда й Діра... Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили
всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: “Ви оба не є ні
князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. –
А се – син Рюриків”. І вбили вони Аскольда й Діра... І сів Олег, князюючи,
в Києві, і мовив Олег: “Хай буде се мати городам руським”».
2. ×îìó çãàäêà ïðî íåâäàëèé ïîõіä êíÿçÿ Іãîðÿ Ñâÿòîñëàâîâè÷à
â 1185 ð. ëèøèëàñÿ â ïàì’ÿòі íàùàäêіâ?

У 12 ст. наші землі потерпали від нападів кочового народу –
половців. Учасником боротьби проти них був новгород сівер
ськи князь Ігор. Літопис розповідає, що 1185 р. він разом із
братом Всеволодом, племінником Святославом і сином Володимиром вирушив у половецький степ. Похід був не на часі й погано
організований. Ігор мав намір заскочити половців зненацька.
Проте вже від початку довелося змінювати план битви, оскільки
половці були готовими до сутички. Першого дня битва принесла
перемогу русичам. Половці почали відходити в степи. Ігор необачно
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торінка з літо ису
зі згадкою ро охід
та битву ві ськ горя
Ñâÿòîñëàâîâè÷à
з оловцями 1185 р.

наказав переслідувати їх. Тож ночувати
руські дружини змушені були в половецьких степах. А половці не спочивали:
зібрали великі сили і зранку почали атаку.
Похід закінчився поразкою – такою ганебною, що подібних не пам’ятала Русь. Усе
Ігореве військо загинуло, а він з іншими
князями потрапив у полон.
Прикра поразка марнославного князя
навряд чи надовго залишилася б у пам’яті
нащадків, якби не сила поетичного слова.
Річ у тім, що похід князя Ігоря оспівав
поет кінця 12 ст. Історія не зберегла імені
митця, та це лиш додає таємничості поемі
«Слово о полку Ігоревім».

кладіть лан тексту та ерека іть ого одне одно у

Картина В. Васнецова Після обоїща горя вятославовича
з оловцями . 1880 р.
Працюючи над картиною, художник вивчав експонати з історичного музею:
давнє спорядження, зброю, одяг. к ви думаєте, навіщо
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еріть один з уривків зі « лова о олку гореві »
а те історични
акто а о удо ні ви исло

Ігор сей, славен князь,
Міццю розуму оперезав,
Мужністю сердечною нагострив,
Ратного духу виповнився
Та й повів полки свої хоробрі
На землю Половецьку,
За землю Руську.
Ой же ступив та Ігор-князь
У золоте стремено
Та й поїхав по чистому полю.
Сонце йому тьмою шлях закрило,
Буря розбудила птаство,
Звіра в табуни ізбила свистом.
***
А половці дорогами небитими
Помчалися к Дону великому.
Риплять вози опівночі,
Мов ті лебеді ячать сполохані.
Ігор на Дон війська веде,

5
о в ьо у уривку вва
ід овідь о рунту те

А вже лихо його тяжкеє
Підстерігають птахи на дубах,
Вовки грозу в ярах навивають,
Орли-білозерці клекотом
Звірину скликають на кості,
Лисиці брешуть на щити багряні.
***
Летять стріли гартовані,
Гримлять шаблі об шоломи,
Тріщать списи булатні
У полі невідомому,
Серед землі Половецької.
Бились день та бились і другий,
А на третій, в південну годину,
Похилились Ігореві стяги
Никне трава жалощами,
Древо з туги к землі клониться.
Невесела, браття, настала година,
А що силу руську пустиня вкрила

3. ßêі ñâіä÷åííÿ çáåðåãëèñÿ â ëіòîïèñі ïðî Äàíèëà Ðîìàíîâè÷à?

Перша частина Галицько-Волинського літопису є життєписом князя – першого короля в
нашій історії – Данила Ро ановича. Розповідаючи про вдачу й риси характеру князя-короля, літописець пише: «Ñåé æå êîðîëü Äàíèëî
був князем добрим, хоробрим, мудрим, яки
с орудив городи многі, і церкви оставив, і
оздобив їх різноманітними рикрасами, та
братолюбством він світився був із братом
своїм Васильком... . А ще цікавим є опис князя, коли той приїхав у державних справах у
місто Пожг (нині столиця Словаччини Братиалицько
слава):
ам він їхав оруч із королем за зви âîëèíñüêèé êíÿçü
ча м руським кінь ід ним був на рочуд гар
анило Романович.
Реконструкція
ни , сідло озолочене, стріли
абля золотом
оздоблені та ін ими рикрасами, а дивно З. Васіної.
було, а у ан із тканини грецької ироким золотим мере ивом
об ити , і чоботи зелені козлові, об иті золотом... Багато
дивилося та багато дивувалося, а король ому сказав Не о ко
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о ол
кочовики які
рр зді снили
о ід на на і зе лі і
ідкорили ї

дував би я дати тисячу срібла за те, що ти
ри ов звича м руським батьків твоїх .
Королю Данилові випало жити в час, коли
Київська Русь зазнала удару онголів.
об виграти час і зміцнити оборону своїх
земель, 1245 р. Данило сам поїхав у столицю монгольської держави Золотої Орди. Прибувши в Сарай, Данило Романович виконав вимоги монгольських ритуалів і отримав ярлик, тобто дозвіл,
на Галицьку й Волинську землі.
ки
оста з о овіді літо ис я князь анило о анович Про які акти
уденного иття ті ї до и дізналися з уривків
кі акти літо исного о ису
використала удо ни я для реконструк ії о разу князя короля
и одо
а ться ва
е о раз
о з інили у ньо у
Прочита те уривок з літо ису і да те від овіді на за итання
и огод у
теся з ду ко
о відвідини олотої рди виявили удрість і розва ли
вість анила о у
озка іть ро зустріч князя з ано
ати
о у
літо исе ь роз овіда чи ро одоро князя анила не ри овував ал
а
а
а
онгольськи равитель
ати керував о ода и
онголів у ідну вро у
в
рр

«Вибрався ж він на празник святого Дмитрія
Солунського. І прибув до Києва, і, прийшовши у
храм архістратига Михаїла, тобто Видобич, скликав чорноризців і весь монаший чин, щоб вони
вчинили молитву за нього. І було сповнено так, і
вирушив він із монастиря у човні, і прибув до Переяславля... Звідти ж прибув він до Батия на Волгу... І поклонився він за обичаєм їх, і ввійшов у вежу
його. Він, Батий, сказав: “Данило .. Чи п’єш ти чорне молоко, наше пиття,
кобилячий кумиз ”. І він сказав: “Досі я не пив. А нині ти велиш – я п’ю”.
Він тоді сказав: “Ти вже наш-таки, татарин. Пий наше пиття ”. І він, Данило, випивши, поклонився за обичаєм їх, і, промовивши свої слова подяки,
сказав: “ іду поклонитися великій княгині Баракчиновій1”. Батий сказав:
“Іди”. Пішовши, він поклонився їй за обичаєм. І прислав Батий вина дзбан,
і сказав: “Не звикли ви пити молока, пий вино ”».
О, лихіша лиха честь татарськая Данило
літо исі онгольськи
Романович, що був князем великим, володів
заво овників названо
із братом своїм Руською землею, Києвом, і Вотатарами оч татара і
лодимиром, і Галичем, і іншими краями, нині
са и довелося отер ати
сидить на колінах і холопом себе називає
від онгольськи луків
А вони данини хотять, і погрози ідуть, і він
та ечів
життя не надіється
Пробув же князь у них днів двадцять і п’ять, а тоді одпущений був із
тими, що були з ним, і поручена була земля його йому...».
1
Дружина великого хана Монголії, після смерті якого переховувалася
в Батия.
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Ïðîâåäіòü ãðó «Àóêöіîí ïîäіé».
Äëÿ öüîãî ïîãîðòàéòå ñòîðіíêè
ïіäðó÷íèêà, ùîá ïðèãàäàòè
ÿêîìîãà áіëüøå іñòîðè÷íèõ ïîäіé, ïðî
ÿêі äîâіäàëèñÿ âïðîäîâæ ðîêó. Ïî ÷åðçі
âіä êîæíîї ãðóïè íàçèâàéòå ïî îäíіé ïîäії (ÿêùî õòîñü іç ó÷íіâ ðîçãóáèâñÿ і íå
íàâіâ ïðèêëàäó, êîëè éîìó âèïàëà ÷åðãà, ãðóïà âòðà÷àє õіä, ïåðåäàþ÷è ïðàâî íàçèâàòè ïîäії іíøіé). Âèãðàє òà ç
ãðóï, ÿêà íàçâå íàéáіëüøå ïîäіé, ïðî ÿêі
éøëîñÿ â ïіäðó÷íèêó.

Ïðî ÿêі ôàêòè, íà âàøó äóìêó, іñòîðèêàì äіçíàâàòèñÿ íàéâàæ÷å – ïðî
ïîõîäè, áèòâè, ïîäîðîæі ÷è âèíàõîäè? ×îìó? ×è îäíàêîâî áàãàòèìè
íà çàõîïëèâі ôàêòè є ðîçïîâіäі ïðî âіäêðèòòÿ, áèòâè, ïîäîðîæі, ãîñïîäàðñüêå òà ïîâñÿêäåííå æèòòÿ? Ïðî ÿêі ôàêòè âàì öіêàâіøå äіçíàâàòèñÿ?
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ДАНИЛА В ОРДУ

Минув місяць, як князь Данило прибув до Золотої Орди. А здається –
збіг не один рік. Нічого іншого й не сподівався від підступних ординців. Та все-таки добре, що згодився відвідати хана Батия, – матиме
хоч і гіркий, проте мир.
Данило вдивлявся в далекі заволзькі обрії. Певно, рано думати про
відвідини Батия як про надбання минулого, бо й сьогодні він, великий
руський князь, названий ханом гостем, насправді – полонений.
Данило пригадав сумну подорож. Непривітно зустрів його Київ. Не
загоїв Золотоверхий ран від ординської навали. Обшарпані палаци й
понівечені храми позаростали бур’яном та припали порохом. У Михайлівському храмі, що у Видубичах, молився щиро сам, а ще попросив,
щоб молилися за нього всі чорноризці. Потому рушив далі.
Батиєві слуги кілька днів виглядали Данила. Тільки-но наблизився
князь до столиці Золотої Орди, відразу ж зустріли й запросили до хана.
Данило увійшов до Батия, поклонився за тамтешнім звичаєм.
«Випий, князю, нашого пиття», – простягнув хан повну чашу кумису.
Данило знав, що випити кумис із ханських рук – велика честь. Та знав
і те, що негоже русичам пити кобиляче молоко. Недарма називають
його чорним: хто вип’є кумис, той визнає свою підлеглість. Замислився
на мить Данило, та знав, що іншого способу вберегти рідну землю від
спустошливих нападів степовиків немає, тому сказав твердо: «Досі я не
пив. А нині ти велиш – я п’ю». Випивши чашу, поклонився князь.
– О, лиха ти, честе татарська, – задумливо мовив Данило. – І всетаки краще данина, ніж загибель.
Князь подивився на сонце. Час на останню розмову з Батиєм.
– Мужні в тебе воїни, княже, – почав здалеку Батий. – Згадую весь
час того Дмитра, що був київським воєводою під час нашої облоги міста. Він так вразив мене своєю вояцькою майстерністю та звитягою, що
я подарував йому життя, звільнивши з полону. Дивак він – не захотів
лишитися моїм радником.
Мовчав галицький князь, знав, куди хилить хитрий хан: не через
те впала Русь, що невмілих мала воїнів, а тому, що кожен князь змагався з ординцями тільки власними силами. Князівські чвари й розбрат занапастили Київську державу. Тож треба дбати, аби та сама доля
не спіткала й Галицьке князівство.
Оксана анилевська
и від овіда з іст о овідання уривкові з літо ису яки о ра ьовували
на уро і
кі раг енти літо ису точно відтворені в о овіданні а які
ереказані
кі раг енти д ерела не зна ли втілення в о овіданні
о в о овіданні
удо ні ви исло
5 к ви ду а те чи іг ось до
ислити автор літо ису
о са е
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оздивіться малюнки С. Васильківського. На яких з них зображено
українських козаків? Які деталі свідчать про це? Які риси вдачі
козаків утілив художник? Чи вважаєте ці риси чеснотами? Хто з діячів історії України, на вашу думку, уособлював козацький характер? Як козацький характер пов’язаний із подіями козацької історії? Як ви думаєте, чи
знав художник про події козацької епохи? Як, по-вашому, він до них ставився? Про які події козацької історії знаєте ви? А звідки про козацьку добу
довідуються історики?
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1. Õòî óñëàâèâñÿ ÿê íàéâèäàòíіøèé êîçàöüêèé ëіòîïèñåöü?

За козацьких часів на українських землях, як і за княжої
доби, створювали літо иси. Слави найвидатнішого козацького
літописця зажив Са і ло Величко. У своєму рунтовному літописі він оповів про найважливіші події від 1648 р. до 1700 р. з
історії Національно-визвольної війни й Української козацької
держави, навів чимало документів тих літ, свідчення очевидців,
життєписи гетьманів проілюстрував портретами. Праця над літописом була копіткою й довготривалою. Боячись припуститися
помилки, Самійло Величко перевіряв кожен із документів, користувався багатьма писемними джерелами, зокрема й чужоземними. Останні частини літопису зі слів автора дописували його учні,
бо літописець утратив зір, роками працюючи над книгою.
Тривалий час праця Величка залишалася в рукописі. Видруковано її було в 19 ст. – без закінчення та з прогалинами. Одначе
й пошкоджений літопис є безцінним джерелом із вивчення української історії.
Титульни арку літо ису амі ла Величка.
Назва літопису починається словами: «Сказання
про війну козацьку з поляками...». А далі визначено
основну тему (Національно-визвольна війна під
проводом Богдана Хмельницького), вказано ім’я
автора (Самійло Величко), згадано його колишню
посаду – «канцелярист Війська Запорізького», місце
і час написання твору (село Жуки уїзду Полтавського року 1720 р.).
Прочита те уривок з літо ису а і ла еличка і да те від овіді на за и
тання
Про яку історичну оді
деться в уривку Коли вона від улася
кі деталі в роз овіді літо ис я видалися ва на ікаві и и
кі історичні
акти наведені літо ис е на іль е огли за ікавити удо ника
асильків
ського
о у

«Запорізьке військо одностайно й одноголосно назвало Хмельницького
своїм гетьманом і 19 квітня постановило й обіцялося стояти за нього у
війні з поляками, навіть якщо треба буде
л
о
відзнаки які
головами накласти. Після цієї постанови
си волізували коза ьку
вислано січового писаря з іншим значним
владу о кле нодів нале али
товариством, щоб вони взяли і принесли
корогва ра ор унчук
на раду військові клейноди. Посланці все
улава та ечатка з гер о
те виконали, вказані клейноди принесли
улава ула си воло
на раду й вручили їх зараз же Хмельницьгеть анської влади
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кому. А ті клейноди були такі: дуже гарна
азвіть три одії
королівська золотописна корогва, дуже
коза
ької історії які
модний бунчук з позолоченою галкою й
на ва у ду ку гідні ути
деревцем, дуже майстерно зроблена й
засвідчені в літо исі
оздоблена коштовним камінням срібна поо у о рали са е і одії
золочена булава, срібна військова печатка
та нові мідяні великі котли з довбишем. До того всього приставлено було
три легкі польові гармати з додачею до них пороху й куль, з амуніцією і
пушкарями.
Коли вибрали Хмельницького на гетьмана, військо привітало його в честь
гетьманства і висловило загальне бажання й готовність іти на війну... Після
того гучно випалили з усіх гармат, а було їх біля п’ятдесяти. Затим гримнули зі своїх мушкетів всі піші, що стояли в лаштунках посеред січового
майдану й за Січчю, – налічувалося їх більше десяти тисяч. Так палили з
гармат і мушкетів тричі, а тоді розійшлися на свої обіди по куренях».
2. Êîãî íàçèâàþòü іñòîðè÷íèìè ïîñòàòÿìè і íà ïіäñòàâі ÷îãî âèçíà÷àþòü ðîëü òàêèõ ëþäåé â іñòîðії?

Таких людей, імена і вчинки яких засвідчені джерелами і
діяння яких впливали на перебіг історичних подій, називають
історични и остатя и (або осо а и). Погортайте сторінки підручника й назвіть імена історичних постатей, про які йшлося на
попередніх уроках.
Ви вже знаєте, що історичною постаттю, чиє ім’я стало символом доби козацтва, є Богдан мельницьки . Пригадайте, що
знаєте про нього, якими подіями він уславив своє ім’я.
Збереглася ікона Покрови огороди і з ортрето
огдана
ельни ького. Гетьмана на ній зображено в отороченій чорним
хутром червоній шапці, прикрашеній білими перами, в атласному жупані й накидці з широким чорним хутряним коміром, з
булавою в лівій руці. Портрет гетьмана привертає увагу поставою
та поглядом, у яких відчувається гідність і впевненість. На іконі
Б. Хмельницький молодий, повний сил і здоров’я. Ікона зберігається в Національному художньому музеї України в Києві.
оздивіться іл стра і Кого зо ра ено на ні
о у окрі
о ої ате
рі на іконі зо ра ено остаті звича ни л де
к ви гада те чи заслу
ив таку честь геть ан огдан
ельни ьки якого зо ра ено раворуч на друго
у лані
о у я ікона
інни історични д ерело
а ідставі чого історики
з ясову ть роль остате у ере ігові історични оді
о еріть кілька аргу
ентів для о рунтування від овіді ва ої гру и на за итання « и свідчить ро
роль осо истості в історії то
акт о вона стала геро
исте ького твору »
ргу енти якої гру и видалися на ереконливі и и

153
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

сту до історії

ари в игирині 1
р.
О орт Т. Шевченка.
Турецьки , московськи та ольськи
осли
в очікуванні на рі ення козацької ради.
Покров Богоматері з ортретом Богдана мельницького з Покровської
церкви с. е ки (Богуславськи р н Київської обл.) на відомі а ікона
Покрови з о ирених в Україні від 13 ст.

3. Ùî äæåðåëà ðîçïîâіäàþòü ïðî ãåòüìàíà Іâàíà Ìàçåïó?

е однією непересічною історичною постаттю доби козацтва
є гетьман Іван азе а. Свідчення про цього діяча так само залишив Самійло Величко.
Іванові Мазепі випало гетьманувати, коли посилився наступ
на незалежність Української держави з боку російського царя.
Крок за кроком Гетьманщина з вільної держави перетворювалася на залежну область держави «його царської величності». об
відновити державну самостійність козацької
України, гетьман Іван Мазепа вирішив скористатися з війни між Росією та вецією й
виступити на боці шведського короля Карла II. (У жовтні
р. між українським
гетьманом і шведським королем було укладено угоду, згідно з якою козацька Україна
мала стати незалежною державою). Проте
намірам Мазепи здійснитися не судилося.
У вирішальній битві під Полтавою 1709 р.
Ïîðòðåò
шведське військо зазнало поразки. Гетьман
вана Мазе и
змушений був покинути рідну землю. На
з ні ро етровського
чужині того-таки року він помер.
худо нього музею.
154
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ослідники історії

5

Із джерел довідуємося, що Іван Мазепа здобув гарну освіту:
спершу навчався в Києво-Могилянській академії, а згодом поглиблював знання, подорожуючи Німеччиною, Італією, Нідерландами. Гетьман володів десятьма мовами. Здобувши гетьманську булаву, особливо піклувався про духовне життя. У розвиток
української освіти, мистецтва, книгодрукування Іван Мазепа
вкладав величезні гроші з державної скарбниці та власні. Коштом
гетьмана було, зокрема, споруджено кілька десятків нових храмів, піднято з руїн чимало церков княжої доби. Про високий
рівень освіченості Івана Мазепи та його великий політичний досвід
свідчать спогади французького дипломата Жака Балюза, який
1704 р. зустрічався з Мазепою.
оведіть а о с росту те тверд ення о іклування геть ана вана
ро ду овне иття україн ів уло вияво
ого л ові до країни

азе и

Прочита те о овідання за роля и
і ові осо и інс еніза ії
ван азе а геть ан іво ере ної Геть ан
ини
ак ал з
ран узьки ди ло ат гість геть ана яки зали ив с о
гади ро зустріч з вано
азе о
автор
ід оту те в ру а ро овід ро вана Ма е у від імені ран у ко о ос а а
аном
о вразило ака ал за ід час зустрічі з українськи геть ано
о у ро геть ана азе у ран узьки осол зали ив свідчення
о у а
зе а о ікувався розвитко української освіти та исте тва

ХРАМ ГЕТ МАНА МАЗЕПИ
Козацька столиця, надійно захищена міцними фортечними мурами, вражала ошатними будинками старшини. З усього було видно, що
гетьман Іван Мазепа, коштом якого чимало збудовано в Батурині,
шанував красу й добробут. Та коли французький посол під’їхав до
гетьманського палацу, розташованого неподалік столиці, то надзвичайно був подивований: перед ним постала оточена чудовим парком
споруда, яка не поступалася палацам європейських володарів. Усе –
навіть ритуал зустрічі, що відбувалася поважно, без зайвої метушні, –
свідчило про витончений смак і добру освіту господаря.
Іван Мазепа вразив гостя бездоганною латиною. «Досконалим знанням цієї мови гетьман може суперничати з найкращими нашими богословами», – подумки відзначив чужоземний посланець.
Трохи згодом, оглядаючи палац, посол переконався, що козацький
гетьман вільно володіє кількома мовами: з лікарями-німцями він спілкувався німецькою, з італійськими майстрами – італійською.
– Де ви так добре навчилися мов – запитав гість.
Гетьман розповів, що навчався в Києво-Могилянській академії та в
одному з європейських університетів, відвідав чимало країн.
155
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

сту до історії

– Завітаймо до моєї бібліотеки, –
запропонував він послові. – Книжки,
як вірні друзі, багато можуть повідомити про подорожі, смаки та вподобання своїх власників.
Французький посол побачив найкраще в Україні зібрання книг багатьма
мовами світу. Проте не ошатні палітурки привернули його увагу. В око
впало порожнє місце на одній з полиць.
– Вам цікаво дізнатися, яка книжка
тут
стояла та куди вона поділася –
Пересо ницьке вангелі
перехопивши
погляд гостя, запитав
155 15 1 рр.
господар.
Із відповіді посол довідався, що йшлося про книгу Святого Письма,
створену понад сто років тому в Пречистенському монастирі, що в
Пересопниці.
– Писано цю книгу українською мовою для використання в церкві.
І хоч яка вона рідкісна та цінна (була ж бо справжньою окрасою моєї
книгозбірні ), проте я дійшов висновку, що має служити вона народові, для якого й була створена, – розповідав гетьман. – Минуло вже
кілька років, як подарував я її тільки-но
збудованому Вознесенському соборові в
и удо ні текст
о овідання
Переяславі.
відрізня ться від науково
Із задоволенням згадував французький
о улярного яки на исані
посол про гостину в палаці Івана Мазепи.
ункти арагра а
Перебуваючи в Україні, довідався також
кі деталі в о овіданні
про споруджені коштом гетьмана церкви
с рав ні історични
в Батурині, Києві, Чернігові, Лубнах,
акто а які ви исло
Прилуках, Глухові. Переконався, що гетьавтора
ман щиро дбав про українську культуру.
Оксана анилевська
Ïðîâåäіòü ãðó «Ïðàâäà – íåïðàâäà». Äëÿ öüîãî ïіäãîòóéòå ïî
äâà çàïèòàííÿ, ÿêі ïî÷èíàþòüñÿ ñëîâàìè «×è ïðàâäà, ùî...»
і ñòîñóþòüñÿ êîçàöüêîї äîáè. Óìîâîþ ãðè є òå, ùî îäíå іç çàïèòàíü ïåðåäáà÷àє ïîçèòèâíó âіäïîâіäü («Ïðàâäà»), à іíøå – çàïåðå÷íó («Íåïðàâäà»). Íàïðèêëàä: «×è ïðàâäà, ùî ñâіä÷åííÿ ïðî êîçàöüêó
âіéñüêîâó ìàéñòåðíіñòü çàëèøèâ ôðàíöóçüêèé іíæåíåð?» (Òàê. Öіííèì
äæåðåëîì êîçàöüêîї іñòîðії є êíèæêà ôðàíöóçüêîãî іíæåíåðà Ãіéîìà
Ëåâàññåðà äå Áîïëàíà). «×è ïðàâäà, ùî êîçàêè ìàëè ïіäâîäíèé
ôëîò?» (Íі. Êîçàêè ëèøå âìіëè òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàòè ïіä âîäîþ,
òðèìàþ÷è â ðîòі ïîðîæíèñòó î÷åðåòèíó òàê, ùîá її êіíåöü çäіéìàâñÿ
íàä âîäîþ). Îáìіíÿéòåñÿ çàïèòàííÿìè â ïàðàõ àáî ïîçìàãàéòåñÿ
ìіæ ðÿäàìè íà êðàùîãî çíàâöÿ êîçàöüêîї іñòîðії.
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Çáåðåãëîñÿ óêðàїíñüêå ïðèñëіâ’ÿ: Âіä Áîãäàíà äî Іâàíà íå áóëî ãåòüìàíà. ×è âèïàäêîâî â íüîìó çãàäàíî ñàìå ïðî öèõ ãåòüìàíіâ? ×îìó
íàðîäíі òâîðè ñâіä÷àòü ïðî ãåòüìàíà Іâàíà Ìàçåïó ÿê ïðî ñïàäêîєìöÿ
ñïðàâè Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî? Ùî ñïіëüíîãî òà âіäìіííîãî â іñòîðè÷íіé äîëі ãåòüìàíіâ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî òà Іâàíà Ìàçåïè?
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. акрес іт
іні
асу о на те вка ані дати та ро в іт роно о і ну
ада у
Пересо ни ьке вангелі
о з ерігалося в книгоз ірні азе и уло ередане
р в Переяславськи
ознесенськи со ор з удовани ко то геть ана
кільки років уло книзі коли азе а ередав її до Переяслава як о на исано
її в 5 р
2. и еріт ре енн у ки ідет с ро ет мана о дана ме ни ко о а в
ки
ро вана Ма е у
р очолив а іонально визвольну ві ну
Геть анував на рикін і
на очатку
ст
ля визволення країни з ід влади осковського аря уклав с ілку зі
ведськи короле
а ив слави удівничого української культури на розвиток якої давав ко ти
з дер авної скар ни і та свої власні
5 ого діяльність ротяго
ер ого року а іонально визвольної ві ни с ри
яла утворенн української коза ької дер ави
ув ер и керівнико коза ької дер ави і ська а орізького геть ано
а чи на ви у владу в ні
3. о у рніст українс ко о ет мана о дана ме ни ко о в народі у а
насті ки ве ико
о він став еро м народни ісен дум ерека ів им
о дан ме ни ки а ив всенародної ани
4. ому свід енн д ере ро істори ни ді ів ува т су ере ивими
о

а

в

.

с

а

о

а

о

а

о

а

в

ов

а а

ольклорна тради ія ов язу з і я ва а С а на исання легендарного
листа туре ько у султанові ародні ерекази свідчать о у від овідь на ви
огу туре ького султана ег еда
визнати зале ність від уреччини
ідко
ритися о у «не ере о но у ли ареві» за оро і на чолі з
ірко склали
того доте ного листа
ван ірко л
на відо і и ко ови ота ан за вс історі
а орізьки
іче
ін ровів онад
итв роти ві ськ с анської і ерії та
Кри ського анства і одного разу не зазнав оразки вої и о ода и
ірко
за ив слави не ере о ного олковод я ван ірко е за иття став геро
а
гатьо легенд чи ало з яки за исав відо и історик дослідник історії коза тва
о во
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Поде кували о ірко із зав язани и очи а дорогу в сте у зна одив ідучи
в о ід стріляв з лука а оверта чись неод інно ід ирав сво таки стрілу
е вірили о ив легендарни ко ови двісті десять років ричі зазирала
іркові с ерть у вічі о овідали тоді
тричі ого рятувала ива вода коли
наді ла ора ро атися козака із атько
ірко то зе л на ого огилу
наси али а ка и оразу низько вклоня чись ко ово у ота анові

Картина . Р іна За оро ці и уть листа турецькому султанові .
1880 18 1 рр.
На картині надзвичайно ретельно зображено деталі козацького вбрання
òà êëåéíîäè.
. По ірку те чо у і я ко ового ота ана в народні а яті на уло си воліч
ного значення
оздивіться картину
іна то з о і її ерсона ів
ірко
и від ові
да зо ра ення на картині то у о разові яки створено в народни ереказа
о у ви так ду а те
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ІÑÒÎÐÈ×ÍÎЇ
ÍÀÓÊÈ

 ку ро віді ра
ва и М ру ев
с ки
нтонови
у ро витку істо
ри ної науки
 ому в основі
уд ко о істо
ри но о дос і
д енн ма т
е ати
істори ні
акти

5
 им відрі н т
с істори не дос і
д енн від удо ні
творів ро мину е
 ому історики
у и і в ивовими
ромадс кими ді
ами і о ітиками

Р

оздивіться живописний портрет. Художник Іван Труш і зображений на картині професор історії Михайло Грушевський були
сучасниками. Як ви думаєте, про що свідчить той
факт, що живописець узявся малювати портрет
ученого? Яким постає М. Грушевський на портреті? Чи зміг художник передати рід діяльності
портретованого і його переконання? За допомогою яких деталей? Чи подобається вам картина
І. Труша?

1. Êîìó çàâäÿ÷óє ñâîїì ðîçâèòêîì óêðàїíñüêà іñòîðè÷íà íàóêà?

Читаючи підручник, ви натрапляли на імена українських
учених-істориків, які досліджували різні періоди нашої історії.
Згадайте, коли відбулося становлення історії як науки в Україні.
Найавторитетнішим серед дослідників українського минулого
справедливо вважають иха ла рушевського. Йому належить
близько 2000 праць з історії України, серед яких і 10-томна
«Історія України-Руси».
Михайло Грушевський (1866–1934) був людиною різнобічних
талантів. к науковець він виявив себе в історії, літературознавстві, досліджував усну народну творчість. А ще писав оповідання, п’єси, вірші. Тож учительо нового довідалися
ська сім’я, у якій народився Михайро
Гру евського
ло, прищепила йому жагу до знань
з атеріалів уроку
ку роль
та смак до слова. Та основне, чого
за свідчення
Гру евського
навчили майбутнього вченого його
у
ор уванні ого світогляду
батьки, – любові до рідної землі.
відігравали атьки
Власне, тому, зростаючи далеко від
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України (спершу в Ставрополі, а потім у Владикавказі (Росія)),
він цікавився всім українським. Згодом Михайло Грушевський
згадував, що під впливом розповідей батька рано усвідомив себе
українцем. Під час навчання в Тифліській гімназії (тепер Тбілісі, Грузія) він захопився минулим України. Бажання глибше
осягнути історію рідного народу привело Грушевського до Київського університету. Відтоді свою долю він пов’язав з історією
України фахово, ставши вченим-істориком.
Про які риси вдачі видатного історика свідчать у і ені в ідручнику ото
гра ії
о еріть о тро слів і енників рик етників ді слів яки и
о на с арактеризувати
Гру евського

Миха ло ру евськи у колі рідних. Поряд з ним дру ина, брат
і сестра. идять лемінники, дочка Катерина та матір. 1 0 р.

2. ×èì óñëàâèâñÿ Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ ÿê іñòîðèê?

Володи ир
нтонович
(1834–1908)
зажив слави найбільшого знавця писемних
історичних джерел. е й не дивно. Адже він
особисто зібрав і підготував до друку 9 томів
документів з історії України. Українська
історія завдячує йому ще й цілим сузір’ям
талановитих учених. Викладаючи протягом
30 років у Київському університеті, Антонович залучав найздібніших студентів до
вивчення минулого України. Він скеровував дослідження своїх учнів так, щоб жоден
160
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із періодів української історії не залишався поза увагою. Тож було нагромаджено величезний документальний матеріал, достатній для створення цілісної загальної історії України. Завдання
це виконав на початку 20 ст. Миха ло ру евськи – теж учень
Àíòîíîâè÷à.
В. Антонович брав активну участь у суспільно-політичному
житті. Саме він був ініціатором створення в 60-ті роки 19 ст.,
лідером та ідейним натхненником иївської гро ади – організації української інтелігенції, яка опікувалася поширенням освіти
серед українців, пропагувала ідеї самобутності української культури. Громадівці організовували недільні школи й бібліотеки
для селян та неосвіченої молоді, писали й видавали підручники
та інші книжки навчального змісту, збирали й досліджували
усну народну творчість, відшуковували документальні матеріали з української історії тощо.
Василь Доманицький – учень В. Антоновича – згадував: ...Бу
ваючи в хаті
ро есора , ми, самі всі українці з роду, в ер е
тут довідалися
обачили, що
на світі кни ки, на исані
на ою рідною мовою, що
українські кни ки якраз для нас
цікаві, і ам ятаю, ви росив и у
ро есора через ого сина
галицьки
звінок або
иса Микиту , ми один в одного їх
виривали, щоб собі рочитати. Згодом за дитячими кни ками
і ли
ова ні і, як, на риклад, читанки , о улярна укра
їнська історія з малюнками.
Коли
очали ми заводити власну громадську бібліотеку,
то добри
ро есор надарував нам ду е цінні кни ки. Незаба
ром у нас була така ерева но історична бібліотека, що ціни
ї не скласти.
...Пригадую собі, скільки раз за
кі акти свідчать
о олоди ир
мо ї ам яті водив він нас в археоло
нтонович рав активну
гічни та нумізматични музеї в
участь в українсько у русі
університеті та докладно, години
о у в середині
ст уло
2 3, водячи від вітрини до вітрини,
суту но з українськи и
читав нам українською мовою блис
кни ка и
о в роз овіді
ерекону
о
до
кучі, змістовні, а разом з тим так,
олоди
ира
нтоновича
що мала дитина усе зрозумі , лек
тогочасна олодь ставилася
ції з української археології, які він
з надзвича но
ано
к
був батьком. Бувало, збереться коло
олоди ир нтонович с рияв
о иренн історични знань
десятка люде , і Володимир Анто
серед українського
нович ніколи не відмовиться овес
населення
ти усе розказати .
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Прочита те уривок з доку ента Порівня те текст д ерела з від овідни
а за о
ідручника ро іть висновок ро те як історики використову ть
д ерела для на исання наукови історични дослід ень

З доповідної царської поліції (1861 р.):
«...У Київському університеті виникло товариство українців під назвою
“Українська громада”. е молоді й пристрасні вільнодумці, які докладають зусиль для втілення ними думки про свободу України і прагнуть
зблизитися з простим народом, навчити його грамоти і поступово навести
його на думку про колишню славу України і принади свободи з тією саме
метою, щоб згодом, коли уми простого народу підкоряться їх впливу,
діяти на шкоду влади».
Прочита те уривки з історичного ро ану Пантеле она Кулі а « орна
рада роніка
року» та « іто ису а овид я»
Порівня те тексти
кі акти з літо исного уривка ідтверд у ть
о
ись енник са е е літо ис використовував як історичне д ерело для
на исання твору
а які деталі ере ігу одії зверта увагу літо исе ь
чо у са е на ни
к і акти о ігру ись енник
и
раг ент з істо
ричного д ерела відрізня ться від уривка з ро ану
чи
ов язані і від
інності

З роману
орна рада П. Кулі а:
«Ось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми. Виходить із царського намету боярин, князь Гагін, з думними дяками. У руках царська
грамота. Його підручники несуть царську корогву козацькому війську,
кармазин, оксамит, соболі од царя у подарунок старшині з гетьманом.
Усі посли, по московському звичаю, з бородами, у парчевих соболевих
турських шубах на ногах у князя гаптовані золотом, виложені жемчугом сап’янці. Поклонились обом гетьманам і козацтву на всі чотири
сторони. Перехрестивсь князь великим хрестом, од лисини аж за пояс,
потряс головою, щоб порівнялись сивії патли, підняв грамоту високо –
два дяки йому руки піддержували – і почав вичитувати царське ім’я.
к ось позад брюховців сільська голота, не чуючи нічого, що читають,
почала гукати:
– Івана Мартиновича волимо Брюховецького, Брюховецького волимо
А Сомкове козацтво заднє собі, чуючи, що оглашають гетьманом Брюховецького, почало гукати:
– Сомка, Сомка гетьманом
І по всьому полю зчинивсь галас несказанний. Тоді й передні бачать,
що всім байдуже про царську грамоту, почали оглашати гетьманів – усе
ближче, все ближче, аж поки дійшло до самої первої лави.
– Брюховецького
– Сомка
І зачепились. Хто шаблею, хто києм, хто ножакою ».
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З
іто ису амовидця :
« к ударили в бубни на раду, Брюховецький пішо військо припровадив на ту раду до намету своєї сторони. І Сомко не забарився: і сам, і всі
козаки, що були при ньому, вбрались ошатно і добре озброїлись, наче до
війни. Вони-бо мали намір, коли рада не на їхню користь зарадить, між
собою битву розпочати
Боярин вийшов з намету та й почав читати грамоту й указ його царської
величності. Не давши читцю закінчити, ані слухаючи листа царської
величності, раптом крик здійнявся з обох сторін за гетьманство: одні кричать: “Брюховецького гетьманом ”, а інші кричать: “Сомка гетьманом” і
на столець, обох садовлять. А далі й між собою заповзялися битися і зламали Сомків бунчук, ледве Сомко видерся з намету царського й дістався
до коня та інша старшина. Інших же кількох чоловік забили...».
Бі мі су ротив
никами на орні
раді в Ні ині 1 3 р.
удо ня
реконструкція.

Äîñëіäíèêè ìèíóëîãî – іñòîðèêè, àðõåîëîãè, íóìіçìàòè – ÷àñòî ñòàþòü
ãîëîâíèìè ãåðîÿìè ëіòåðàòóðíèõ òà êіíåìàòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ. Ìèòöі
íàäіëÿþòü їõ çäàòíіñòþ áà÷èòè êðіçü ìóðè àáî ÷óòè ãîìіí ìèíóëèõ âіêіâ.
Óÿâіòü, ÿêó ðîçïîâіäü äàâíüîãî ãëå÷èêà ìіã áè ïî÷óòè â÷åíèé-àðõåîëîã (ôàíòàçóþ÷è, âèêîðèñòîâóéòå òàêі îïîðíі ñëîâà: äå? êîëè? õòî? ÿêèé? çíàéøëè, ç áåðіãàєòüñÿ, âіê, êîëüîðè, ðîçìіð, ìàòåðіàë, ïðèçíà÷åííÿ).

Çà ìàòåðіàëàìè óðîêó
ïіäãîòóéòå êðîñâîðä ïðî
âèäàòíèõ óêðàїíñüêèõ
іñòîðèêіâ. Ïîçìàãàéòåñÿ, õòî ëіïøå
îðієíòóєòüñÿ â æèòòєïèñàõ âіäîìèõ
ó÷åíèõ.
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асу о на те вка ані дати та ро в іт роно о і ну
ада у
іто исе
естор
ерне
и во е ерс ко о монастир
авер ив ро о
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р ані атор та керівник иївс кої ромади автор ис енни дос ід ен
історії України
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ро есор иївс ко о університету наукови наставник М ру евс ко о
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ав ло вас а
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. Прочита те текст і да те від овідь на за итання о у історично
остатт чи
і я на уло значення си волу українського відрод ення став оет арас ев
ченко
ст на геогра ічні карті дер ави країни не
уло країнські зе лі уло ереділено і дво а
і ерія и
осі сько та встрі сько Право е
ре я
іво ере я
ло о ан ина
Південна
країна ере ували ід арсько владо а Гали
чина уковина
акар аття
ід ісарсько
оч
у итті и дер ав уло чи ало від інносте
роте
ставлення ї ні володарів до е кан ів ідкорени
зе ель уло а е однакови ї не вва али за
окре і народи від овляли в раві на власну істо
рі та культуру о е ували в ивання рідної ови
а е в таки час ви ало ити українсько у оету
арасові евченку
р ви ла друко з ірка ого вір ів ід на
Тарас Шевченко.
зво «Ко зар» Пер е видання з ірки складалося з
Авто ортрет. 18 0 р.
вось и творів Після аре ту оета в
р кни ку
за оронили але з ірка о ир валася в руко исни с иска
ір і з «Ко заря»
вивчали на а ять вони ставали народни и існя и екрет і ї о улярності
не тільки в исте ькі довер еності вір ів а у то у о вони ули зрозу ілі
лизькі україн я ад е ніколи рані е з тако сило та ереконання не лунав
заклик до власного народу скинути чу озе не яр о та здо ути вол
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. Прочита те уривок з вір а араса евченка надрукованого в «Ко зарі»
р
Коротко с ор ул те ого основну ду ку к ви ду а те о с онукало оета
на исати такі слова
ки и очуття и вони ере няті
а урилась країна
ака її доля
а урилась за лакала
к ала дитина
і то її не ряту
Козачество гине
Гине слава атьків ина
е а де дітись
арасова ні

дина ілюстрація в ер ому
виданні Кобзаря із зобра енням
кобзаря з хло чиком оводирем на
ер і сторінці, виконана другом
оета худо ником Василем
Штернбергом.

Катерина. Картина
Т. Шевченка, виконана на тему
одно менної оеми в 18 2 р.
Тарас Шевченко автор онад
тисячі творів образотворчого
мистецтва.

елянська родина. Картина
Т. Шевченка. Митець відтворив
родинну сцену біля селянської
хати молоде одру
я
ті иться ер ими кроками
сво ї дитини.
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 ос у у д е
ре ом істори но
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удо ника

 У ому осо и
віст мисте ко
о о ра ванн
істори ни
ак
тів
 и мо е мис
те ки твір ра
вити а істори не
д ере о

Р

§

24

І ÑËÎÂÎÌ,
І ÏÅÍÇËÅÌ,
àáî ×ÈÌ
ÂІÄÐІÇÍßЄÒÜÑß
ÍÀÓÊÎÂÅ
É ÌÈÑÒÅÖÜÊÅ
ÎÑÌÈÑËÅÍÍß
ÌÈÍÓËÎÃÎ

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÍßÒÒß 7

оздивіться ілюстрацію та прочитайте коментар до неї. Якою
постає Леся Українка з портрета? (Доберіть по 5–7 прикметників, які стосуються зовнішності й характеру портретованої). Як ви
думаєте, чому художник обрав для портрета саме таку кольорову гаму?
Чи зміг він передати характерні риси епохи, за якої випало жити поетесі?
За допомогою яких деталей? Чи подобається вам картина І. Труша?
Портрет

есі Українки. Картина . Тру а. 1 00 р.

ей портрет уважають одним з найкращих прижиттєвих портретів Лесі Українки. Поетеса на ньому
вбрана в чорну сукню, яку освіжає біле жабо, а вся
увага сконцентрована на обличчі, особливо – на очах.
На цьому портреті Леся Українка постає як мудра й
сильна духом жінка. Водночас митець підкреслює
жіночність і чарівність портретованої.
Зберігається в Національному художньому музеї
України (Київ).

еся Українка
з матір ю
Оленою Пчілкою.
лта. 18 8 р.

На відкритті ам ятника
в Полтаві. Зліва на раво М.
В. те аник, Олена Пчілка,
М. тарицьки , . откевич,

. Котляревському
Коцюбинськи ,
еся Українка,
В. амі ленко. 1 03 р.
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1. ßê ïðèñëóæèëàñÿ óêðàїíñüêіé ñïðàâі Ëåñÿ Óêðàїíêà?

еся країнка – творче ім’я видатної української письменниці ариси Петрівни осач (1871–1913). До літературної творчості Леся взялася, не досягши й десятирічного віку. Чудово грала
на фортепіано й мріяла про артистичну кар’єру. Проте через хворобу мусила відмовитися від багатьох улюблених занять. Натомість наполегливо вчилася. Вільно володіла багатьма мовами.
Поеми та драми есі Українки нале ать до на досконалі
их творів світової літератури. Та мистецтво слова – не єдина
царина, до якої докладала праці Леся Українка. З надзвичайним
завзяттям бралася вона до справ громадського життя тогочасної
України. І завжди – чи то співпрацюючи з українськими газетами й журналами, чи то клопочучись про створення бібліотек для
народного читання – виявляла твердість характеру й несхитну
âîëþ äî ÷èíó.
вірю в на у с ра
Пригада те вір і
ву, що вона буде ити рости, бо в
есі країнки
ні
велике зерно иття , – писаякі читали і вчили на а ять
ла Леся Українка про українське
и одо а ться вони ва
Про
о свідчить севдоні
відродження. Тією вірою сповнено
оетеси
чимало її віршів:
До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється.
2. Ùî áóëî äëÿ Ëåñі Óêðàїíêè äæåðåëîì íàñíàãè é òâîð÷îñòі?
Пригада те равила о ра вання історичного о овідання да те від овіді
на за итання
кі деталі в о овіданні с рав ні історични
акто
а які ви исло авторки
а основі о овідання наведіть 5 історични
актів
які стосу ться есі країнки
к вигадані деталі о овідання до о ага ть гли
е зрозу іти одро и і иття есі країнки
а основі о овідання ідготу те
від овідь на за итання винесене в назву ункту
о у од
есі Українки д е
ре ом насна и твор ості

І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ...
І
– Миколко, що сталося Ти, здається, не слухаєш мене – Лариса
Петрівна пильно дивилася на свого учня, намагаючись збагнути причину його неуважності.
– Гляньте лишень на небо, – тільки й мовив хлопець.
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М’яка єгипетська блакить, зазвичай така лагідна й прозора, просто
на очах розпалювалася якимсь шаленим вогнем. Кілька хвилин – і небо
над Гелуаном палало криваво-червоною загравою.
– Оце, певно, і є дихання пустелі, – задумливо мовила Лариса
Петрівна. – Нам, Миколко, треба про все докладніше розпитати в
когось із тутешніх. А он і Саїд з Мухаммедом. Біжи поцікався, що
âîíî òàêå?
Миколка зіскочив з місця, а за мить повернувся збуджений і заціêàâëåíèé.
– е хамсин – переможно вигукнув він. – «Хамса» – арабською
п’ять. Саїд казав, що піщаний вітер місцеві люди пов’язують із цим
числом, бо дме він ніби п’ятдесят діб або ж число днів, що ділиться на
п’ять.
–
о ж, поспостерігаємо, – відказала Лариса Петрівна і вже на
сходах, ще раз глянувши на небо, задумливо додала:
Рудий хамсин в пустині розгулявся,
Жагою палений, мчить у повітрі,
Черкаючи пісок сухими крильми,
І дише густо полум’ям пекучим...

II
У затишному холі Лариса Петрівна й Миколка спробували повернутися до занять. Та, певне, гарячий хамсин, що вже повновладно господарював надворі, не полишав почуття й думки ні вчительки, ні учня.
Тим паче, що Лариса Петрівна – відома українська поетеса, знана під
творчим ім’ям Лесі Українки, як справжній митець не могла залишатися байдужою до грізного й водночас дивовижного явища природи.
Підступна хвороба змусила її багато подорожувати. Ось і тепер у Єгипті перебувала на лікуванні. «Не розчарував мене Єгипет, а ще більше
причарував», – писала поетеса в листі до матері. Враження були
настільки сильними й надихаючими, що викликали бажання творити.
Того року в Гелуані Леся Українка написала низку віршів «Весна в
Єгипті», де відтворила своє замилування країною сонця. Проте й у
далекій чужині письменниця не забула про Батьківщину. Бо ні сонце,
ні всі чари природи не могли заступити млистих поранків рідної землі,
що кликали її, мов пташину з вирію:
І все-таки до тебе думка лине,
Мій занапащений, нещасний краю,
к я тебе згадаю,
У грудях серце з туги, з жалю гине.

Адже там, у рідних волинських лісах, губилося найбільше диво –
загадка життя.
е з дитинства в Лесиній уяві жили Мавка й Перелесник, Русалка й Водяник, Марище й Доля, Лісовик і Той, що греблі рве... кось,
слухаючи казку про лісову дівчину Мавку, маленька Лариса Косач
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дивувалася: виявляється, все те лісове товариство не знає смерті
наче дерева, воно взимку засинає, а навесні – знов пробуджується до
життя.
– кби люди мали таку здатність, – мріяла дівчинка.
– Людям дається велике випробування, – пояснювала мама. – Хто
пронесе іскру любові, як Мавка, через усі перешкоди й зваби, не зміняє її ні на які вигоди, той отримає в нагороду те, що не вмирає. Але
для цього людина мусить бути сильною.
Згодом дівчина часто згадувала мамині слова. ким же тяжким
виявилося її випробування Нестерпний біль, що запускає пазурі в
саме серце, і чужина.
Навіть гарячий подих пустелі виявився безсилим притлумити тугу
за Батьківщиною, рідними та близькими. Тож не дивно, що в далекому Єгипті
к ви розу і те назву
з’явилася сповнена суму й любові до
о овідання
о
дізналися ро ое у есі
України поема «Бояриня». Та нещасликраїнки « ояриня»
вою виявилася доля цього твору.
ирі
Головни ерсона е
почуття до рідної землі, палкий заклик
ое
и есі країнки « ісова
до земляків позбутися ганебних невільісня»
стала авка о ви
ницьких кайданів і стати вільними так
довідалися ро е о раз
налякав ворогів української державносіз о овідання
к о на
ті, що поема понад 70 років замовчувавитлу ачити слова есі
лася. І лише коли Україна стала вількраїнки «Гнітить ене твоя
ною державою, Лесине слово повернулокраса чу ино »
ся до рідного народу.
III
– Ларисо Петрівно, що вразило вас найбільше – все ще приголомшено і якось таємниче запитав Миколка.
– Кольори, – відповіла Лариса Петрівна. – Мене вабить таке їх
поєднання. к в Україні під час вечірньої зорі.
За вікнами шурхотів піском гарячий вітер, обіднє сонце сипало
золотисто-червоними променями, кожен думав про своє. Хто знає,
може, саме в ті хвилини в душі Лесі Українки народжувалися слова:
Добраніч, сонечко Ідеш на захід...
Ти бачиш Україну – привітай

Оксана

анилевська

3. ßê õóäîæíі îáðàçè â ìèñòåöüêîìó òâîðі äîïîìàãàþòü îæèâèòè
êàðòèíè ìèíóëîãî?

Леся Українка захоплювалася стародавньою історією: ще
зовсім юною написала для своїх молодших сестричок підручник,
що висвітлював той період. Тож, перебуваючи в Єгипті, поетеса
відвідувала музеї та намагалася на власні очі побачити славетні
пам’ятки. У листі до матері вона писала: Таки дещо обачила в
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Каїрі, а те ер у е сид у, бо самі
мені трудні е ходити. Бачили
ми великі іраміди і великого
с інкса
се с равді щось дине
на цілім світі Ніякі картини,
отогра ії і т. . не мо уть
äàòè
ñïðàâæíüîãî
ïîíÿòòÿ
ро ду у сих камінних істот.
Особливо с інкс він ма велику
тисячолітню ду у, він ма
иві очі, він немов бачить вічність.
А яки там е за
еред очима в с інкса .. Не розчарував мене
ги ет, а ще біль е ричарував, і те ер тільки я зрозуміла ого
до кінця геніальни хист, як обувала в Каїрському музеї
(3 січня 1910 р., Гелуан).
У віршах, написаних у Єгипті, трапляється чимало історичних образів, які допомагають точніше передати своєрідність країни та її особисті враження й роздуми.
Прочита те раг ент вір а есі країнки на исаного в ги ті кі удо ні
о рази в ньо у а ть історичну основу и о ете ояснити які історичні
акти ов язані із и и о раза и
о від овісти на е за итання скориста
теся ін ор а і
в овід і
аві о на ва у ду ку еся країнка с овнила вір
у яко у деться ро яви е рироди історични и о раза и
и до о ага
е
уявити яки
уло иття в ги ті за давні часів

ХАМСИН
С
у давньо ги етські
і ології ог
устелі
с
у давньо ги етські
і ології ог
відрод ення
володар
ото ічного світу
а сестра
дру ина
ога зіріса огиня
род чості та
атеринства

Рудий Хамсин в пустині розгулявся,
Жагою палений, мчить у повітрі,
Черкаючи пісок сухими крильми,
І дише густим полум’ям пекучим.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Араб
Серед пустині падає додолу,
к на молитві. «Вже ж Молись Молись
давній бог, я той могутній Сет,
о тіло Озірісове нетлінне
Розшматував і кинув у пустиню.
Ох, як тоді Ізіда заридала».
І звеселився спогадом Хамсин,
І вся пустиня мов знялася вгору
І в небо ринула. На жовтім небі
Померкло сонце – око Озіріса –
І стало так, мов цілий світ осліп...
5.0 .1 10 р., елуан
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ослідники історії

5

Ïðîâåäіòü âіêòîðèíó «Óïіçíàé çà
ãåðîєì іñòîðè÷íó åïîõó».
Äëÿ öüîãî âèáåðіòü êàäðè ç êіëüêîõ іñòîðè÷íèõ ôіëüìіâ, íàïðèêëàä
«Òðîÿ», «Ðîáіí Ãóä», «Òàðàñ Áóëüáà»,
«Õàéòàðìà». Ïîçìàãàéòåñÿ, õòî øâèäøå ïðàâèëüíî âèçíà÷èòü іñòîðè÷íó åïîõó, ÿêіé ïðèñâÿ÷åíî êîæåí ôіëüì.
Ïîäіëіòüñÿ ìіðêóâàííÿìè, ÷îìó іñòîðè÷íèé æàíð íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíèé ó
ìèñòåöòâі. ßêі òâîðè íà іñòîðè÷íó òåìàòèêó âè ÷èòàëè? ßêі іñòîðè÷íі êіíîôіëüìè
äèâèëèñÿ? Ó ÷îìó îñîáëèâîñòі âіäòâîðåííÿ
ìèíóëîãî â ìèñòåöüêèõ òâîðàõ? ×è ìîæóòü
òàêі òâîðè ñëóãóâàòè іñòîðè÷íèì äæåðåëîì?

л

о
а
.

ов о л
во в

а

оо
с о

ОЦІНІТЬ СЕБЕ
оставте со і о інку
а ро оту на уро і
ара ував и а виконанн
авдан від
до
а ів о од те
сво о інку а ро оту
в ру а і однок асниками
кими виконува и
авданн
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ÐÎÇÄІË 6
 о відомо ро
итт українс ки
се н у рі ні істори
ні е о и
 к у родов
історії мін ва ос
итт
в українс кому
се і

ÓÑÅ ÌÀЄ ÌÈÍÓËÅ

 о ви на а о
итт
де у се
а а давнини
с о одні

25

§

ÑÀÄÎÊ
ÂÈØÍÅÂÈÉ
ÊÎËÎ ÕÀÒÈ, àáî
ÙÎ ÂÈÇÍÀ×ÀËÎ
ÂÏÐÎÄÎÂÆ
ІÑÒÎÐІЇ ÇÀÍßÒÒß
ÌÅØÊÀÍÖІÂ
ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÈÕ
ÑІË

Р

оздивіться фотографії із зображенням помешкання часів Київської Русі та сучасного. Назвіть по 5 ознак, якими ці будівлі подібні, а якими – відрізняються. Поміркуйте, чи відрізняється хатнє начиння,
якого не бачимо на знімках. Як саме? Зробіть висновок про те, що в побуті
українців за тисячу років змінилося найістотніше. Як ви думаєте, чому?
Реконструкція
стародавньої хати в Парку
Київська Русь (село
Ко ачів, Обухівськи ра он,
Київська область).

Будинок 1 2 р. із
с. Калю инці ернігівської обл.
кс озиція Українське село
0 0 х років 20 ст.
Національного музею народної
архітектури та обуту
України в Пирогові.

1. ßê çà äàâíіõ ÷àñіâ æèëè ñåëÿíè?

За часів Київської Русі більшість населення мешкала в неукріплених поселеннях, які називали так, як і сьогодні, – села
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и. У давньому селі було півтора-два десятки жител, споруджених з дерева. Житла наші предки заглиблювали в землю на
30–80 см, іноді й більше, тому їх називають напівземлянками.
У таких спорудах було затишно, вони швидше нагрівалися й
довше тримали взимку тепло, а влітку – зберігали прохолоду.
У хаті в кутку була піч з глини або каменю, яку топили
«по-чорному», тобто так, що дим виходив крізь двері, чи невелике вікно, чи просто крізь солом’яний дах.
Основним заняттям селян було землеробство та тваринництво.
Селяни вирощували ячмінь, овес, згодом – жито та пшеницю.
З городини знали ріпу, капусту, редьку, огірки, буряк, моркву,
горох, цибулю й часник. У садках росли вишні, сливи, яблуні.
З тварин розводили велику й дрібну рогату худобу, свиней,
овець. Помічниками в господарствах були воли та коні. Живучи
поміж лісів, у краю річок та озер, давні українці не нехтували
тисячолітнім мисливським і рибальським досвідом. Знали
бджільництво. Полювання та бджільництво давало змогу отримувати не лише додаткові харчі, а й хутро, мед і віск – чи не
найцінніші товари, які русичі збували сусіднім народам.
Усі продукти праці за тих часів виробляли задля задоволення
потреб самих виробників у харчах, одязі, знаряддях праці, предметах побуту, а не для продажу. Таке господарство називають
натуральни .
Поступово натуральне господарство витіснило ринкове, тобто
господарство, що виробляє продукцію на продаж.
оздивіться зо ра ення реконструк ії давнього іста та села кі осо ли
вості за удови риверта ть увагу
о відрізня село від іста
к і від
інності від ито в значенні слів
ки удівельни
атеріал використовували за
часів Київської усі в удівни тві
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2. ßêèì áóëî óêðàїíñüêå ñåëî â ïåðøіé ïîëîâèíі 19 ñò.?

Життя українських селян мало
змінилося з попередніх часів. к і
раніше, села закладали поблизу річок та озер, утворюючи вулиці, обабіч яких стояли хати й простягалися
городи. Традиційними були зовнішній вигляд та внутрішнє опорядження хат.
к і за часів Київської Русі, селяни засівали поля вручну, а збирали
врожай за допомогою серпів і кіс.
Молотили так само по-прапрадідівському – ціпом. рунт обробляли двоколісним плугом, у який
упрягали волів. Технічне оснащення сільського господарства не
здатне було забезпечити високі врожаї. Дошкульних ударів
селянським господарствам завдавали шкідники та стихійні лиха – посухи, зливи з градом, приморозки тощо. Через неврожаї
селянам часто доводилося голодувати,
що спричиняло високу смертність насеу ерекладі з гре ької
« о ирени в народі»
лення. У першій половині 19 ст. селяни
асове о ирення
були позбавлені фахової медичної допоякої не удь ін ек і ної
моги, тож у селах часто спалахували е і
воро и
де ії.
о довідалися ро
иття селян за часів
Київської усі
кі відо ості
виявилися для вас зовсі
нови и Про о доводилося
читати рані е Поясніть на
рикладі иття селян за ті ї
е о и у чо у виявлявся
натуральни арактер ї нього
гос одарства
к ви ду а те
коли на з іну натурально у
гос одарству ри ло
ринкове

елянин і селянка часів етьманщини.
Малюнки з сторії Малої Росії
. Банти а Каменського (1822 р.).

Картина

ільська вулиця.
. Васильківського.
18 0 ті роки.
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інним історичним джерелом, з якого довідуємося про життя
селян, є рукописні ілюстровані альбоми Домініка П’єра де ля Фліза, француза за походженням, який від 1820-х років служив лікарем на Київщині. У службових поїздках Київщиною він не лише
надавав медичну допомогу, а й занотовував почуте й побачене.
Записи доповнював малюнками. Ось як де ля Фліз розповідає
про тогочасний сільський побут:
елянські итла (на Київ
щині) скрізь збудовані з дерева, вони здебіль ого те лі взимку.
х зовні н
внутрі н
ланування всюди ма
е однакове...
Ма е всі хати вкриті соломою. Загалом у селах будинки неве
ликі, у них рідко бува біль е одні ї кімнати, еред якою сіни,
з другого боку від сіне роблять комору без вікон. У кімнаті
зав ди
іч. ати замо ні их селян часом росторі і, кімна
ти не такі тісні, у них біль е орядку чистоти, досить час
то вони обілені всередині і ззовні. Внутрі н в орядкування
ко ної хати ма е скрізь однакове. В усіх оме каннях зав ди
мо на бачити в кутку кімнати на роти двере грубо намальо
вані образи святих у біль і чи мен і кількості, рикра ені
натуральними вису еними квітами та білими ру никами,
ви итими червоними узорами. У їхніх оме каннях зовсім
нема меблів, хіба що іноді а а і декілька ростих стільців.
а селян ма е однакова як влітку, так і взимку. Вони хар
чуються такими стравами хліб итні , гречани або ячмін
ни , зрідка
енични , за винятком свят та місцевосте , де
ениця родить. Борщ готують із салом або зі свининою, ка ус
тою, буряками, щавлем влітку та з ін ими овочами. Зрідка
селяни їдять яловичину, часті е свинину, баранину або тицю,
але ли е на свято або в неділю. Взагалі вони с о ивають багато

Зразки селянських

ител. Малюнок

. П. де ля Фліза.
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Внутрі н

ланування селянської хати. Малюнок

. П. де ля Фліза.

карто лі, яку вирощують всюди, особ
ливо на іщаних рунтах, а тако
ячмінну, гречану,
оняну ка у та
галу ки, які готують з итнього,
еничного або ін ого боро на,
я ць, молока
сиру. оріхи, бобові,
кукурудза, часник, цибуля, сві і або
солоні огірки тако
нале ать до
їхнього раціону. ля ї і вони користуються ростим мальова
ним глиняним осудом.
о ки, якими вони користуються,
виточені з дерева, від оліровані, вкриті лаком і тако складені
рядочком у а і. Виделки їм ма е невідомі .
Мільйони українців народжувалися та вмирали, не маючи
особистої волі. Українські селяни крі аки були власністю своїх
панів – здебільшого чужинців або таких, що давно зреклися
українських коренів. Пан мав право продати кріпака, обміняти
його на іншого тощо. Кріпацтво на українських землях у складі
Росії було запроваджено в 1783 р., а скасовано 1861 р.

Підготу те ви іркови
ереказ тексту
к ззовні виглядали
селянські ати
ки уло
ї н внутрі н о оряд ення
к арчувалися селяни
о овніть роз овідь
ал нка и

оздивіться картини українськи удо ників на яки зо ра ено уденні
с ени з иття українського села на рикін і
на очатку
ст і да те
від овіді на за итання
176
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

се

а

инуле
Крі аків міняють
на собак. Картина
.
акевича.

Великодня утреня.
Картина М. Пимоненка.
кі о ставини иття українськи селян засвідчу ть картини
яки уявля те иття українськи селян за ти часів

озка іть

3. Ùî õàðàêòåðíå äëÿ æèòòÿ â ñåëі ñüîãîäíі?

На відміну від 19 ст. сьогодні більшість населення України
проживає в містах (на думку дослідників, сільськими мешканцями є не більше ніж 20–30
українців), що, безумовно, не
може не впливати на розвиток сіл. Прикметною рисою українського сьогодення є села, які вимирають, тобто в яких катастрофічно меншає кількість мешканців. Одним з таких населених
пунктів є, наприклад, село Вікторівка Чернігівського району.
Тут живе трохи більше від сотні людей, здебільшого пенсіонерів.
На все село тільки один школярик. Його щодня мати возить до
школи в сусіднє село за кілька кілометрів. Молодь з Вікторівки
поїхала вже давно і повертатися не збирається, бо тут немає
роботи. З благ цивілізації в селі є тільки магазин, та й той працює лише чотири години на день. Ані фельдшера, ані аптеки в
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селі немає. За ліками, утім, як і за медичною допомогою, мешканці Вікторівки їдуть або до Чернігова, або до сусідніх, більших сіл. Поштарка навідується сюди тричі на тиждень. Від Чернігова до Вікторівки лише година їзди. Автобус ходить сюди
щодня, окрім понеділка. Та попри скрутну реальність порожніх,
нічийних обійсть у селі немає, їх викуповують приїжджі. Тож,
можливо, ситуація в ньому й зміниться, але для цього мають
відбутися реформи, унаслідок яких почне розвиватися сільське
господарство.
Водночас в Україні є й інші села, які за умовами життя дедалі більше подібні до міст. Такі села здебільшого розташовані
неподалік від великих міст, і їхні мешканці, як правило, їздять
саме туди на роботу. Розбудовуються й ті села, на землях яких
виникли сучасні сільськогосподарські підприємства, а також ті,
які розташовані в привабливих туристичних місцевостях.
Ùî, ïî-âàøîìó, çäàòíå ïîâåðíóòè ëþäåé äî ñіë? Ðîçêàæіòü ïðî ñâîє
ïåðåáóâàííÿ â óêðàїíñüêîìó ñåëі. Ùî âðàçèëî íàéáіëüøå? ×îìó ãîðîäÿíè äåäàëі ÷àñòіøå ïðàãíóòü ïðèäáàòè ñàäèáó â ñåëі?
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1–2. Ро ка іт ро итт в се і а аном
к і ко и виника и се а
о арактерне д ї н ої а удови
то ро ивав у се а
кими у и ан тт ї ні ме кан ів
о ви на а о итт українс ки се н на рикін і
у
ст
о арактерне д ро витку сі с о одні
3. к адіт с овни ок і
нови с ів о стосу т с уденно о итт в
українс кому се і усно вит ума те ї
4. к адіт
ан ро овіді ро оме канн ї у се н на ви ір
о

а

с

а

в

ов

а а

а

.

. ідоми вам де
і о ису
од українс ки се н « сі вони одя
га ть свитки вони о иті із гру ого сукна виготовленого ни и са и и з вовни
власни ове ь витки досить до ре за и а ть від до у вони ирокі звича
но довгі зи ку вони одяга ть ід
свиту ко у з овчини нео ідни у ьо у
клі аті у ньо у о на ере одити л ті олоди скільки ко у и свитки не
а ть удзиків то ї стягу ть оясо
еляни а е всі носять чо оти рідко і
ли е в еріод ольови ро іт вони взува ть сандалі які назива ться личака и
а о остола и
інки
дівчата звича но носять довгі свитки
ідни і та арту и и ть
з арвистого у великі квіти олотна а о з лакитної чи червоної атерії яку се
ляни виготовля ть і ар у ть са і а околи я Ки ва інки та дівчата носять
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івчина з Поділля.
Картина
В. Тро ініна.

Українець.
Картина
М. Рачкова.

сорочки з тонкого олотна з довги и
ироки и рукава и рикра ені а стер
но ви ити и червони и узора и о оти інки і дівчата носять а е зав ди
осо ливо у святкові дні Головни у ір інок ду е різни
івчата як і інки но
сять на иї агато разків на иста на агат і а ть червоне коралове на исто»

еляни Київщини на малюнках

. П. де ля Фліза.

. « а о то за д вка ула исока ря есенька як стр лочка чорнявенька
очи як тернов яг дки ровоньки як на нурочку Коси у неї як с оль чорн ї
та довг довг а за кол но у разник а о оч в нед льку так гарно ї ов ира
др у ки за др у ку та все са а со за л та та як окладе ї на голову овер
скиндячок в нко та закв тча кв тка и к н у ленти а геть орос уска ус груди
так о низан до ри на исто з червон я и так о разк в двад ять уде на
иї на чорн
ар ат
ирок так о аль я а уть у два золоти дукач
у коль звер у ка не ь червоненьки
так так ся »
овісті
вітки
снов ненка Марус
а основі текстів та і стра і ск адіт ере ік ре е
о на е а и до
тради і но о українс ко о іно о о та о ові о о кост мів
орівн те о ис діво о о в ранн в овісті
вітки снов ненка о исом
де
і а ки текст а ат и на дета і
к е мо на о снити
ому о идва тексти істори ними д ере ами
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26

§

ÇÀ ÌІÑÜÊÈÌÈ
ÁÐÀÌÀÌÈ, àáî
ßÊ ÓÏÐÎÄÎÂÆ
ІÑÒÎÐІЇ
ÇÌІÍÈËÎÑß
ÆÈÒÒß Â ÌІÑÒÀÕ

Р

оздивіться фотографії українських міст та прочитайте текстівки до них. Які з міст були знаними ще за доби Київської Русі?
Яке місто з тих, що подані на фотографіях, наймолодше? Чи є деталі на
фотографіях, що вказують на вік зображених на них міст? Як ви думаєте,
чи завжди життя в місті відрізнялося від життя в селі?

ернігів. Вид на Троїцько ллінськи
монастир (зліва) та дзвіницю
Троїцького собору (с рава). На ого
території знаходяться Антоні ві
ечери
ечерни монастир, заснова
ни Антоні м Печерським у 10 р.

Одеса. На Приморському бульварі
встановлено ам ятник Арману де
Рі ель , яки
ротягом 1803 1815 рр.
був градоначальником міста.

лавутич засновано в 1 8 р.
ісля аварії на орнобильські
А , туди було еваку овано
остра далих рацівників
станції.

Переяслав славиться своїми
музеями (тому ого називають
містом музе м ), історико
етногра ічним за овідником і
численними ам ятниками.
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1. ßêèìè áóëè íà íàøèõ çåìëÿõ íàéäàâíіøі ìіñòà?

Наші землі в 9–10 ст. чужинці
називали «країною градів». « ра
äè», або «ãîðîäè», – це фортеці,
споруджені з дерева, своєрідні загороди, звідки й походить назва.
Укріплені поселення-гради поступово перетворювалися на
іста.
Великі міста складалися з трьох
частин. Одна з них – дитине ь. Öå
найстаріша частина міста, розташована найчастіше на узвишші,
горі. Зміцнена стінами, валами та
ровами, ця частина давнього міста
й була фортецею. На дитинці будуПоділ та дитинець
вали князівські та боярські дво- на макеті авні Київ
ри. Від часів хрещення Русі саме з Національного музею історії
тут розташовувалися найважливі- України.
ші церкви й собори. Нижче дитинця простягався поділ. Тут мешкали ремісники та купці, тут було розташовано торговий майдан, численні церкви й монастирі. До міських укріплень прилягали передмістя. х заселяли ремісники певної спеціальності:
кожум’яки селилися біля води, гончарі – біля виходу глин тощо.
Будівлі в давніх містах розташовували рядами, між якими
лишали проїзд – вулицю. Напрямок вулиць часто залежав від
рельєфу місцевості. ентральна вулиця пролягала здебільшого
від головної брами передмістя до дитинця. Вулиці вимощували
дерев’яними настилами.
Міста заселяли переважно ремісники. Чимало мешканців жило
з торгівлі. У великих містах мешкали князівська родина, бояри, дружинники, духівництво. Під садиби простолюду відводили
итло киянина, яки ме кав на Подолі
в 10 ст. Реконструкція.
Крутими східцями піднімаємося на галерею, з якої можна потрапити всередину приміщення. Ліворуч, у кутку, піч з лежанкою,
уздовж стін – дерев’яні лави. Нижнє приміщення використовували як комору.
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невеликі ділянки землі. Свої хати городяни розташовували в
глибині двору. е були здебільшого однокімнатні, з глиняною
долівкою, заглибленою на 20–70 см у землю, будівлі, площею не
більше ніж 18–20 м2. Споруджували також господарські приміщення: навіси, клуні, хліви.
Садиби й житла представників заможних верств були багатші
й просторіші. Князі та бояри мешкали у двоповерхових хоромах
з багатьма приміщеннями. У князівських палацах, боярських
хоромах завжди було гамірно. Тут чатували дружинники, метушилися слуги, юрмилася челядь. У просторих великих залах, де
збиралися дружинники князя, часто відбувалися бенкети.
Прочита те на ис на ечі Про о свідчать оді ні а ятки
озди
віться ливарну ор у для виготовлення колтів Поясніть як виготовляли і
рикраси
Золоті рикраси
вироби ма стрів Русі
12 13 ст. иварні
орми для виготов
лення колтів.

Меч 11 ст.
з околиць Ки ва
з на исом Коваль
юдота .

2. ßêèì áóëî óêðàїíñüêå ìіñòî íàïðèêіíöі 18 – íà ïî÷àòêó 20 ñò.?

За давніх часів плин життя був не таким швидким, як сьогодні,
тож хоч äî 18 ñò. міста, порівнюючи з періодом Київської Русі,
змінилися, та все-таки майже всі вони залишалися невеликими
поселеннями, мешканці яких жили не тільки з ремесла й торгівлі,
а й із сільського господарства. Про те, яким було українське місто кінця 18 – початку 19 ст., свідчить фрагмент картини вгра
а Крендовського Полтава. Олександрівська лоща (18 0 р.)
Бачимо міський краєвид з характерними, на зразок селянських
хат, окремими будинками, з великою двоповерховою спорудою
державних установ у центрі.
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Площа живе своїм звичним буденним
життям. Майже в центрі картини, на першому плані, двоє молодих вельможних
людей, які жваво про щось розмовляють.
Неподалік, з лівого боку, стоять чиновники. Повагом посуваються площею вози,
запряжені волами. Далі мчать запряжені
кіньми візки, у яких сидять вельможі.

ва но роздивив ись
іл стра і назвіть
5 рис які свідчать о
на картині зо ра ене істо
у
ст українське істо не
надто відрізнялося від села

Істотні зміни в побуті та способі життя населення України
відбулися від другої оловини 1 ст. Найпомітнішими ці зміни
були у великих містах, які дедалі більше зазнавали європейського впливу. У містах з’явилися цілі квартали, забудовані багатоповерховими житловими будинками, спорудами громадського
або культурного призначення – театрами, бібліотеками, лікарнями тощо. Вулиці почали освітлювати електричними ліхтарями.
Саме тоді з’явився громадський транспорт. Зросла кількість
міст, де прокладено водогін. У той період почали закладати міські парки й бульвари. У будівництві стали активно застосовувати
нові технології та винаходи, зокрема метод зварювання металевих конструкцій, нові матеріали – бетон та залізобетон. Так,
архітектор Владислав ородецьки у Києві спорудив житловий
будинок, де навіть оздоби було виготовлено з бетону. Європейські новинки потрапляли до Києва чи Одеси одночасно зі Львовом чи Петербургом. Крамниці пропонували мешканцям міст
одяг і парфуми з Парижа, вина – з Італії, швейні машини – з
Німеччини, годинники – зі
вейцарії Європейській моді відповідав і одяг городян. Утім, побут українських міст зберігав і
національні елементи. Вишивкою в міських оселях оздоблювали
серветки, скатертини, фіранки. Декорували нею й одяг.
Згадані риси визначали здебільшого життя заможних городян. Міські робітники оселялися або в передмісті, або в бідних,
дешевих кварталах, прикметою яких були злидні та бруд. Бідні
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Порівня те
о оряд ення сільської
ати та іського итла
очатку
ст кі осо ливості
риверта ть увагу

нтер р сільської хати.
Початок 20 ст.

родини часто винаймали маленькі
комірчини, умеблювання яких складалося з ліжка, скрині, столу та
кількох стільців. Одяг бідних городян був дешевим, часто саморобним.

Кімната есі Українки в її
оме канні в Ки ві.

3. Ùî âèçíà÷àє æèòòÿ ñó÷àñíîãî ìіñòà? Ùî òàêå ìåãàïîëіñ?

З появою міст за давніх часів історики пов’язують розвиток
людської цивілізації. Сьогодні міста – це потужні осередки, які
визначають майбутнє людства. Адже саме в містах зосереджено
найбільші багатства, інтелектуальні ресурси, центри розвитку
науки і технологій. кщо на початку 20 ст. у світі налічувалося
360 великих міст (із населенням понад 100 тис. мешканців), у
яких проживало тільки 5
населення планети, то наприкінці
80-х років таких міст було вже дві з половиною тисячі, а кількість їхніх мешканців загалом складає четверту частину населення Землі. Зростання старих і появу нових міст, а також збільшення чисельності міського населення називають ур аніза і .
Серед великих міст виокремлюють так звані мільйонники –
міста з населенням понад 1 млн мешканців. і міста називають
мегаполісами. На початку 20 ст. таких міст було лише 10, а
тепер їх понад 200. В Україні мегаполісами є міста Київ, Харків,
Одеса, Дніпро.
У містах в Україні мешкає майже 70
населення.
ороку
журналісти за низкою критеріїв визначають найкомфортніше
для життя українське місто. Серед лідерів списку обласні центри
Івано-Франківськ, Чернівці, Львів.
об визначити переможців,
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Київ з висоти та иного ольоту.

експерти беруть до уваги інформацію
про медичне обслуговування населення, забезпеченість міст дитячими
закладами, школами, рівномірність
розташування закладів торгівлі й
побуту, можливості працевлаштування та рівень заробітної плати, чи
безпечна екологія тощо.

кладіть роз овідь ро
те о варто уло
зро ити у ва о у істі
чи на ли чо у до ва ого
населеного ункту а и ити
в ньо у стало ко ортні е
ки уявля те сво істо
в а утньо у

Óÿâіòü, ùî çà ñþæåòîì êіíîôіëüìó âè îïèíèëèñÿ â óêðàїíñüêîìó ìіñòі
18 – ïî÷àòêó 19 ñò. ßê âè äóìàєòå, ÷è ïîìіòèëè á òîãî÷àñíі ìåøêàíöі, ùî âè – «ïðèáóëüöі ç ìàéáóòíüîãî»? ×îìó? Íàâåäіòü ïðèêëàäè
ðå÷åé, ÿêі á äîïîìîãëè âàì íå ïðèâåðòàòè äî ñåáå óâàãó.
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1–2. Ро ка іт
ро итт в місті а
аном
к виника и міста
о
арактерне д ї н ої а удови
то ме кав у міста
кими у и ан тт
ї ні ме кан ів
кі міни від ува ис в уденному итті ме кан ів міст від
дру ої о овини
ст
3. ому навко о міст у
на о атку
ст не у о укрі ен
4. акрес іт
іні
асу о на те на ні від овідні дати та ро в іт
роно о і ну ада у
У
р ід ас ар ео о і ни ро ко ок у и ві на ву и і о одимирс кі у о
ви в ено ит о
ст у кому і
е і ері авс
е ик і о отими ко тами
рас етами та ка у ками кі ки сто іт ро е а и рикраси в с ован і
кі ки років мину о відтоді к ї у о на дено
5. користав ис карто на с
ока іт
Міста ме а о іси України
Міста су асні о асні ентри
Міста у ва і о асті
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а

о

.

а

с

о

в

с

л с

а

а

в

ов

а а

а о ні і ани
ояри та дру инники носили дороге в рання о ите із
за орськи тканин утра
кіри оздо лене ко товностя и а вер ні одяг і
чоловіків і інок равив ла Пла і накидали на лечі засті али на раво у
лечі засті ко
і уло
Князівськи кост
складався окрі
ла а з довгої вер ньої сорочки з до
роги тканин
танів та чо іт з гарно вичиненої та ар ованої зде іль ого
в червони чи зелени колір
кіри о овн вала кост
а ка із утряно
о у ко діаде а та ар а ко ір на лічник із ко товносте
ов язкови еле енто давньоруськи кост ів ула сорочка е ли
вер ні одяго яки носили і чоловіки і інки ули ко у і свита Князі ояри
агаті дру инники та ку і одили в ко у а із ілки горностая куни і а іськи
ростол д та селяни з вед едя овчини та козячи
кур
ст за о ні е кан і іст коза ька стар ина ку і носили одяг з
дороги чу озе ни тканин
овку арчі Простол д
і ани та козаки з
олотна сукна іс евого виро ни тва Козаки вдягалися в ілі сорочки сукняні
різнокольорові ирокі аровари а вер ні одяг равили у ани кунту і ки
реї Під ерізувалися овкови чи кіряни
оясо
сновни натільни одя
го для чоловіків і інок ли алася сорочка
інки на сорочки одягали ла ти
с ідни і зи ку о всі країні носили ко у и

Ïàðàäíèé
князівськи
одяг.

Козацька стар ина
(гетьман, сотник) часів
етьманщини. Малюнки
з сторії Малої Росії
. Банти Каменського
(1822 р.).

Ãîðîäÿíêè
у святковому вбранні.
Реконструкція
З. Васіної.

на діть на удо ні реконструк ія еле енти в рання на и редків ро
які деться в тексті По ірку те яки и історични и д ерела и користу ться
історики та удо ники для реконструк ії одягу е кан ів Київської усі та до и
коза тва
кі еле енти тогочасного в рання використову ть і в сучасно у
одязі
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ÓÑÅ ÌÀЄ
ÌÈÍÓËÅ, àáî
ßÊ ÂÈÍÀÕÎÄÈ
ÇÌІÍÞÞÒÜ
ÁÓÄÅÍÍÅ
ÆÈÒÒß

инуле
 кі вина оди не
в і нанно міни и
итт в міста
на рикін і
на о атку
ст

 У ки дета
иве історі ен
тра ни ву и
міст України
 ому мін т
с на ви ву и

Р

оздивіться ілюстрації. Розвиток якої галузі вони засвідчують?
Наскільки зміни в цій галузі впливають на життя людей? Чому?
Наведіть приклади інших винаходів, які змінили побут людей. У чому полягають ці зміни?
Ма а чумацька. Кінець 18
очаток 1 ст. Київщина.

Автомобіль англі ської ком анії
Роллс Ро с . 1 0 р.

ітак Ан 225 Мрія
транс ортни літак надвеликої
ванта о ід омності. на біль им ванта о ід омним літаком у світі.
роектовани і обудовани у Ки ві в 1 8 1 88 рр.
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1. ßê âèíàõîäè êіíöÿ 19 – ïî÷àòêó 20 ñò. çìіíèëè æèòòÿ ëþäåé?

У другій половині 19 – на початку 20 ст. в Україні відбувалися важливі зміни в буденному житті людей, пов’язані насамперед з появою нового, швидкого й комфортного транспорту та
новими способами передавання інформації на далеку відстань.
Саме тоді збудовано ерші залізни і: «Переми ль
ьвів»
(1861) на заході й «Одеса Балта» (1865) на півдні. Тих років
сягає й історія громадського транспорту: на межі століть, окрім
конки (запряженого кіньми вагона), почали використовувати
електрични тра ва . Перший в Україні такий трамвай рушив
у Києві 1892 р. Олександрівською вулицею (нині вулиця Сагайдачного та Володимирський узвіз). За кілька років електротрамвай з’явився у Львові та Катеринославі (нині – Дніпро). У 1905 р.
в Києві почав діяти Михайлівський електричний канатний підйом – унікулер.
Один з ер их місяців
ðîáîòè åëåêòðîòðàìâàÿ
1 го мар руту Царська
лоща Олександрівська
лоща ( вро е ська
Контрактова).

Київськи
унікулер.
Початок 20 ст.

Улітку 1891 р. бруківкою центральної одеської вулиці – Дерибасівської – прогримів не бачений досі екіпаж – без коня е був
ер и у на і країні автомобіль марки «Панар-Левассор».
Власник автомобіля привіз його в Одесу з Франції. Через якихось
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Таки вигляд мав
автомобіль Панар
евассор . 18 р.

а

инуле

За оро ець
ер ого
окоління ЗАЗ 5.
1 0 ті роки.

Теле он.
1880 18 0 ті
роки.

два десятиліття з «іграшок» автомобілі перетворилися на надійний засіб пересування. ікаво, що виробництво власних легкових
автомобілів в Україні започатковано 1960 р., коли в Запоріжжі
зійшов з конвеєра «Çàïîðîæåöü».
Одеса була містом, де вперше в Україні встановлено теле он
ни зв язок. е сталося 1882 р. Наступного року перші телефонні апарати з’явилися в Києві – у ресторані швейцарського підприємця на Хрещатику. Зв’язок з’єднав обідній зал з кухнею,
щоб відвідувачі могли робити замовлення телефоном.
Від початку 20 ст. перші кроки робить вітчизняне літакобудування. Особливе значення для розвитку цієї галузі мав Київ. Саме
тут злетіли перші в Україні літаки місцевого виробництва. Сьогодні Україна є однією з восьми авіаор ул те до
будівних держав світу. У 1910 р.
тексту 5 за итань
Олександр Кудашев уперше в Україякі роз очина ться слова и
то
о е к о и та
ні пролетів кілька десятків метрів на
за
итання
ому
о черзі
літаку власної конструкції К-1 – перда те від овіді на ни
шому вітчизняному літаку з бензиоднокласника и за
новим двигуном.
сусідньо
арто
о ірку те о ід тов нуло
Найзнаменитішим київським кондо вина одів ро які
лося
структором був Ігор Сікорськи . Уже
к і вина оди в линули на
через десять днів після Кудашева на
дол л дства
о у
літаку «БІС–2» 21-річний Ігор продослідника
инулого
летів 250 метрів. У 1913 р. Сікорський
ва ливо знати ро історі
вина одів Повідо те свої
створив найбільший на той час у свііркування класу « еріть»
ті літак «Ілля Муромець», переліт на
усі ідеї за исав и ї на
якому за маршрутом «Петербург–
до і зро іть висновок
Київ–Петербург» став справжньою
ро значення вина одів
сенсацією.
для ізнання історії
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Олександр Куда ев
на сво му літаку.

за
ітак

лля Муромець .

гор ікорськи
турвалом літака
лля Муромець .

кладіть коротку роз овідь
5 речень ро розвиток сучасного залізнич
ного транс орту
авто о іле удування
літако удування
теле он
ного зв язку кі нові слова то то неологіз и ви використали По ірку те
чо у агато із и слів ін о овни и

У 1951 р. в Україні п д кер вництвом Серг я Лебедєва створено першу
в Європі електронно о числ вальну ашину – ко
тер. Фото
електронно-обчислювальної машини зроблено 1952 р. крізь перекриття 2-го поверху, яке розібрали для кращого охолодження 6 тисяч радіоламп. На передньому плані – пульт керування (те, що нині називається
клавіатурою), а власне комп’ютер
розташований у металевих та фанерних шафах на задньому плані.
1951 рік був і роком, який започаткував українське теле ачення:
почав працювати професійний телецентр на Хрещатику в Києві. На фотографії праворуч – перший масовий
телевізор КВН-49. Його чорно-білий
екран був розміром з долоню.
об
збільшити зображення, перед екраном установлювали збільшувальну
лінзу, між скельцями якої, з’єднаними разом, усередину заливали
дистильовану воду.
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и вразили вас зо ра ення на отогра ія
о « рако
тер» ав такі роз іри

и

са е

и

огли уявити

2. ßêà іñòîðіÿ öåíòðàëüíîї âóëèöі Êèєâà – Õðåùàòèêà?

В Україні, напевно, не знайдеться людини, яка б не знала про
цю вулицю. ре атику належить слава головної вулиці Києва,
його символу. Хрещатик оспівано у віршах та піснях, зображено
на численних картинах, показано в багатьох фільмах. Прогулянка Хрещатиком належить до обов’язкової програми перебування
туристів у Києві. Проте для такого давнього міста, яким є Київ,
вулиця ця досить молода.
Розбудовувати Хрещатик як вулицю почали від 1830–1840-х
років. У 1870–1880-ті роки на Хрещатику споруджували переважно триповерхові будинки з крамницями, приміщеннями для
контор і банків тощо. Саме тоді Хрещатик став головною вулицею міста.
На вулиці з’явилися різні адміністративні установи, головний
поштамт і телеграф. Саме тут були найкращі крамниці, готелі,
кінотеатри, клуби й видавництва, найбільші київські банки.
Будівлі на Хрещатику оздоблювали металевими деталями,
ліпленням, дзеркальними вітринами. Вулицю було гарно освітлено – спершу гасовими та газовими ліхтарями, а від 1900 р. –
електричними. 1892 р. вздовж вулиці прокладено дві колії парового трамвая. Ви вже знаєте про перший електричний трамвай,
який поєднав Хрещатик з Подолом (від 1936 р. Хрещатиком
рушив тролейбус, тож трамвайні колії розібрали).
Під час Другої світової війни було зруйновано майже всі
будинки вулиці. Відновлено й реконструйовано Хрещатик упродовж 1948–1957 рр.
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Особливе місце на Хрещатику належить а данові езалеж
ності – цю назву площа отримала на честь проголошення незалежності України в 1991 р.

Вулиця

рещатик. Київ. Фотогра ії 1

3 та 2013 рр.

3. ßêі іñòîðè÷íі âіäîìîñòі áåðåæóòü àðõіòåêòóðíі ïàì’ÿòêè Ëüâîâà?

Історія Львова, як відомо, сягає другої половини 13 ст. й
пов’язана з іменами князів анила Романовича та його сина
Ëåâà. Місто швидко зростало, тож мешканці мусили вирубувати
ліси в південній околиці й змінити русло Полтви. Мережа вулиць
формувалася навколо сучасної ло і Ринок. За тогочасними
правилами планування європейських міст центральне місце
належало ратуші – будівлі, де засідали представники міського
самоврядування, довкола неї – торгова центральна площа-ринок.
Саме так розбудовувався і Львів, тож площа Ринок була осередком міського життя. До площі прямували вісім основних міських вулиць. Вони ділили місто на великі квартали, помережані
сіткою менших вулиць.
У 16 ст. у Львові житлові будівлі зводили на невеличких ділянках землі, вони були кількаповерховими, розташовувалися впритул одна до одної. Приміщення
на першому поверсі таких споруд
використовували для господарських потреб: як крамниці, склади, різні контори. Другий та третій поверхи були житловими.
Будинки споруджували з каменю,
тому їх називали кам’яницями.
Так виглядають львівські
Львівська площа Ринок збебудинки на лощі Ринок
з міської Рату і.
регла риси міського будівництва
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16 ст. (хоч і після численних реконструкцій та видозмін) до
наших днів. Із чотирьох боків площу оточує 44 кам’яниці – житлові будівлі львівських багатіїв. і споруди називають за іменами їхніх власників або ж за характерними архітектурними особливостями.
о у ва ливо знати історі рідно
го іста села
відки о на дові
датися ро неї
кі екс онати ви
за ро онували для узе вули і
на які розта ована ва а кола
и а ть сво історі
аленькі
віддалені від ентру вули і

к назива ться ентральна ву
ли я ва ого рідного іста а о
на ли чого ад іністративно
го ентру
о ви о ов язково
роз овіли
ро
вули
ва
и гостя
іня теся ір
кування и з однокласника и

Ïðîâåäіòü âіêòîðèíó «Âóëèöÿìè Êèєâà òà Ëüâîâà».
Äëÿ öüîãî çà ìàòåðіàëàìè óðîêó â ãðóïàõ ñôîðìóëþéòå
10 çàïèòàíü і çàïèøіòü їõ íà îêðåìèõ êàðòêàõ. Çáåðіòü óñі êàðòêè â êîøèê. Ïðîïîíóéòå êîìàíäàì ïî ÷åðçі âèòÿãàòè êàðòêè ç êîøèêà
é çìàãàòèñÿ ó âëó÷íèõ ìèòòєâèõ âіäïîâіäÿõ. Ïåðåìîæíèöåþ ñòàíå òà
êîìàíäà, íà ðàõóíêó ÿêîї áóäå áіëüøå ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé.
Íàâåäіòü ïðèêëàäè âèíàõîäіâ і âіäêðèòòіâ, ÿêèìè êîðèñòóєìîñÿ ñüîãîäíі â áóäåííîìó æèòòі. ßê âèíàõîäè çìіíþþòü æèòòÿ â íàø ÷àñ? Ùî,
ïî-âàøîìó, ñòàëî ïåðøèì âèíàõîäîì ëþäèíè? ßê ïðî öåé âèíàõіä
äîâіäàëèñÿ â÷åíі?
ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. а те від овіді на а итанн та викона те авданн
о ді на ис ро історі
ентра ної ву и і и ва
ре атика
У ому осо ивості історії ро удови о і Ринок у вові
ому історі ву и та о міст України
інним д ере ом д вив енн
історії рідно о кра
Ро ка іт історі ву и і на кі ме ка те ви
2. а віт
на ва иві и на ва у думку відкриттів мину о о сто ітт
3. о и вина оди те ні ні вдоскона енн о ир ва ис
вид е
а давні
асів и с о одні
ому
ав

о а

о

ав а

о а

ав ло вас а

л

.

. о нового довідалися ро уденне иття киян кін я
ст
. к іста з ін вали с осі
иття л де
. Підготу те утівник « ід очива о ікаво і з корист » згадав и в ньо у іс я
які радили відвідати на дозвіллі в рідно у чи на ли чо у істі
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§

ÑÂІÒËÎ ÍÀÓÊÈ
ÒÀ ÇÍÀÍÍß, àáî
ßÊÎÞ
ÂÏÐÎÄÎÂÆ
ІÑÒÎÐІЇ ÁÓËÀ
ÎÑÂІÒÀ І ßÊ
ÍÀÓÊÎÂІ ÇÍÀÍÍß
ÂÏËÈÂÀËÈ
ÍÀ ÁÓÄÅÍÍІÑÒÜ

Р

оздивіться фотографії. Чи доводилося вам бувати в столиці
України поблизу Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка? Як ви гадаєте, чому відвідування цього
місця передбачено екскурсійними програмами для гостей Києва? Які деталі засвідчують, що фото зроблено в різні періоди історії України? Чи думали ви вже про те, де б хотіли здобувати вищу освіту? Яка діяльність і
які професії вам цікаві?
Будівля Київського університету.
Фото кінця 1 ст.

Фото очатку 21 ст.

1. ßêèì çà äàâíèíè áóëî øêіëüíå íàâ÷àííÿ і ÿêîìó çàêëàäó íàëåæèòü ñëàâà ïåðøîї â Óêðàїíі âèùîї øêîëè?

Мало хто знає, що сучасний шкільний урок має далеких попередників – уроки в школах, закладених громадами українських
міщан при православних церквах. і школи називали рат
ськи и. Перший такий заклад з’явився у Львові 1586 р., згодом
їх в Україні було близько тридцяти. У братських школах дітей
навчали рідною мовою. Крім початкової грамоти, вони опано194
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вували арифметику, іноземні мови. Збереглися документи – статути братських шкіл, із яких довідуємося, як у них було організоване навчання:
ідати ко ен ма на сво му евному місці,
визначеному за ого ус іхи котри біль е зна , сидіти буде на
ер ому місці, ха би і на убогі им був котри мен е знати
буде, ма сидіти на гір ому місці сказано бо імущому всюди
дано буде. Багати над убогим в колі нічим не ма бути вищи ,
тільки самою наукою... идаскал (учитель) овинен вчити і
любити всіх діте однаково, як синів багатих, так і сиріт убо
гих, і які ходять о вулиці, милостиню росячи, ко ен о свої
силі навчатися мо е, тільки не ильні е одного, ні ін ого
вчити треба .
Мережа братських шкіл зробила освіту досяжною для багатьох українців, адже двері до них були відчиненими як для дітей
із заможних родин, так і для бідних. я обставина не залишилася не поміченою мандрівниками. Зокрема, відомий церковний
діяч Павло Алеппський (із міста Халепі (Алеппо) в Сирії), який
1654 р. подорожував Україною, записав у щоденнику: ...По всі
козацькі землі ми омітили рекрасну рису, що нас ду е зди
вувала всі вони (ме канці), крім небагатьох, навіть біль ість
їхніх інок і дочок, уміють читати і знають орядок церков
них слу б та церковні с іви крім того, священики навчають
сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися неуками о вули
цях. Ко не місто ма , мо е, близько 0, 50 і біль е тисяч
ду
але діте біль е, ні трави, і всі вміють читати, навіть
сироти .
торінка

ьвівського Букваря 15

р.

Першим на наших землях друкованим
підручником став
уквар , що вийшов
1574 р. Його впорядкував і видав у Львові
Іван едоров (в Україні його називали ще
й Федоровичем). За змістом це був підручник для початкового навчання грамоти,
тож слідом за абеткою вміщено склади,
далі – розділ, де подано слов’янські назви
літер і зразки дієвідміни. Збереглося два
примірники львівського «Букваря».
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авослав
то
яки стосу ться равослав я
одні ї з основни
оряд із
католи из о
і ротестантиз о течі
у ристиянстві

туденти на тлі кор
усу Київської академії.
Фрагмент гравюри вана
ирського. 1 01 р.

Ðîêó
го почала діяти иївська
колегія, яка протягом тривалого часу
була єдиним вищим навчальним
закладом не лише в Україні, а й у всій
православній Європі. Життя їй дали
дві київські школи – школа Київського братства, яка діяла на Подолі від
1615 р., та Лаврська школа, заснована
1631 р. тодішнім настоятелем КиєвоПечерської лаври Петро
огило .
Власне, Петрові Могилі належала ініціатива злиття двох шкіл в одну та
створення на цьому підмурку школи
вищого типу. Невдовзі Київську колегію стали називати академією, бо вона
надавала вищу освіту та була подібною
до європейських університетів. А ще до
її назви долучилося прізвище Петра
Могили – адже йому вона завдячувала
своїм життям.

а лінії часу означте роки створення Київської ратської та аврської
кіл та рік коли і навчальні заклади о дналися в Київську колегі не
за аро названу Ки во огилянсько акаде і
ікава доля ього навчального
закладу ад е року
го ісля
5 літньої ерерви діяльність Ки во оги
лянської акаде ії уло відновлено кільки років сьогодні славетні акаде ії
о ви довідалися ро розвиток освіти озка іть ро ратські коли Про
які рава та о ов язки тогочасни учителів та учнів дізналися з д ерела
кладіть лан роз овіді ро Ки во огилянську акаде і
и уславився
Петро огила

2. Êîëè â Óêðàїíі ç’ÿâèëèñÿ óíіâåðñèòåòè?

Один з найстаріших вищих навчальних закладів України –
Львівський національний університет імені Івана Франка. Його
історія починається
р. оправда, тоді цілком утілити план
розбудови університету не змогли. З чотирьох факультетів, традиційних для всіх європейських університетів, у Львові діяли
лише два. Усі чотири факультети – філософський, юридичний,
богословський та медичний – почали діяти від 1784 р. Ви вже
знаєте, що першу кафедру історії України, відкриту у Львівському університеті в 1894 р., очолив Михайло Грушевський.
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Центральни кор ус
ьвівського
національного
університету імені
вана Франка. Над
входом латиною викар
бувано гасло Освічені
ãðîìàäÿíè – îêðàñà
Батьківщини .

Від початку 19 ст. у тій частині України, яка перебувала під владою Російської
імперії, вищих навчальних закладів не
було: Києво-Могилянську академію імперський уряд перетворив на заклад, де
навчали майбутніх священиків, згодом –
на Київську духовну академію.
Перший університет було засновано в
Василь Каразін.
5 р. у аркові – зусиллями просвітника, ученого, винахідника Василя ара
зіна та інших громадських діячів. Нині
Харківський університет носить ім’я свого засновника.
У
р. було засновано Київський
університет імені св. Володимира (зараз –
Київський національний університет імені
Тараса
евченка). Його першим ректором був видатний учений иха ло ак
си ович.
Навчання в Київському, як і в ХарківМиха ло Максимович.
ському, університеті протягом усього 19 ст.
провадилося на чотирьох факультетах: історико-філологічному,
фізико-математичному, юридичному, медичному. Університети
були не тільки осередками розвитку освіти й науки, а й острівцями вільнодумства й свободолюбства. Найкращі викладачі
разом зі своїми студентами були активними учасниками суспільного життя України. Наприклад, навколо Харківського університету від часів його заснування гуртувалися найпрогресивніші
діячі української культури, учасники громадських рухів. Саме в
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Харкові почали виходити журнали «Український вісник»,
«Український журнал». Ось чому Харків називають колискою
національного відродження 19 ст.
Ви вже знаєте, що студенти Київського університету на початку 1860-х років заснували Київську громаду – організацію, яка
опікувалася всім українським суспільним життям у другій половині 19 ст. Українські студенти Львівського університету на
початку 20 ст. обстоювали ідею створення окремого українського
університету у Львові, адже тоді майже всі предмети викладалися польською мовою.
Сьогодні в Україні вищу освіту надають сотні навчальних
закладів: університетів, академій, інститутів, консерваторій.
Основною освітньою ланкою в нашій державі є заклади загальної
середньої освіти. За роки незалежності з’явилося чимало гімназій та ліцеїв. Українська молодь має змогу навчатися фахів у
професійно-технічних училищах та технікумах і коледжах. Сьогодні освітня галузь в Україні реформується, аби надавати сучасні та якісні знання.
на діть за ве в ко но у лан
ку
арків ьвів ер а ка едра історії країни
Гру евськи
5 арків « країнськи
урнал» ер а ка едра історії країни ко
лиска на іонального відрод ення
Каразін
Київ університет св олоди ира
Каразін
акси ович Київ
ська гро ада
Проведіть вікторину
а в о
осв
а ла
а
о овтеся
ро яки відо и освітні заклад країни роз овідати е ко на гру а а
ередодні уроку ідготу те на ори карток за кількіст гру на ко ні з яки
за и іть о одно у слову а о словос олученн назви різви а оняття
дати одії то о Гру и отри у ть ко ики а о ка ел и з картка и з ін
ор а і
ро всі навчальні заклади авдання ко ної гру и віді рати ті
картки які стосу ться ї нього закладу і скласти за ни и овідо лення

3. ßê ðîçâèòîê ìåäèöèíè і ñïîðòó âïëèíóâ íà áóäåííå æèòòÿ
óêðàїíöіâ?

Визначальним в історії медицини стало 19 ст., що пов’язано з
багатьма відкриттями в галузі хімії та фізики. Зокрема, розвиток хімії зробив можливим використання знеболювальних речовин у хірургії, удосконалення лабораторних досліджень. Винайдення антибіотиків дало змогу знизити смертність від інфекційних хвороб, а вакцин – запобігати спалахам епідемій.
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Відкриття в галузі медицини, доступність медичних послуг
сприяли поширенню ідей здорового способу життя, невід’ємною
частиною якого стало заняття спортом. ікаві подробиці про різноманітні вправи для фізичного розвитку збереглися ще від
козацьких часів. Спритності й витривалості запорожці набували
у таких вправах, як їзда верхи, кулачні бої, плавання, біг, веслування, підняття ваги тощо. Від кінця 19 ст. в Україні почали
поширюватися європейські види спорту, насамперед футбол,
виникали спортивні гуртки та об’єднання. Зокрема, 1894 р. у
Львові виникло ізкультурно с ортивне товариство Сокіл ,
осередки якого незабаром з’явилися в багатьох містах і селах
Галичини та Буковини. На початку 1914 р. у 974 філіях «Сокола» відбули вишкіл 60 тис. юнаків та дівчат, вправляючись у
різних видах спорту (велосипедному, веслуванні, фехтуванні,
стрільбі (з 1912 р.)), заняттях із протипожежної підготовки та
відвідуючи заняття з музики і співу.
У
р. створено ще одну фізкультурно-спортивну організацію – Січ . Першу «Січ» було засновано в с. Завалля (нині село
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.). Невдовзі січові осередки виникли в більшості міст і сіл Галичини.
лени ізкультурно
с ортивного товариства
іч
у арадних костюмах ід час
виконання в рав. По това
листівка. 1 01 р.

ічове свято в аличині.
1 1 р.

Перші Олім і ські ігри сучасності відбулися в Афінах (Греція) в
р.
Відлік участі України в Олімпійських іграх розпочинають
від 1952 р., коли українські спортсмени у складі збірної команди Радянського Союзу вперше взяли участь в іграх
Олімпіади
в Гельсінкі (Фінляндія). Нині проводять літні й зимові олімпій199
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Мармурови стадіон
в А інах. 18
р.

ські ігри раз на чотири роки, а
від 1992 р. на тих самих аренах
відбуваються і змагання паралімпійців, тобто спортивні змагання
для людей з інвалідністю.
На останніх літніх Олімпійських іграх 2016 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) олімпійська збірна України здобула 11 медалей:
2 золоті, 5 срібних та 4 бронзових.

Підготу те о два за итання які стосу ться атеріалу ункту
очина ть
ся слова и
и равда о
одне із за итань еред ача озитивну від
овідь «Правда» а ін е за еречну « е равда»

Ви, безперечно, знаєте, що медичні заклади, у яких виготовляють
ліки за рецептами і продають їх, називають а тека и (у перекладі з
грецької мови означає «склад», «комора»). Від 1735 р.
у Львові безперервно працює аптека «Під чорним
орлом», яка вже півстоліття має статус аптеки-музею.
Розташовано заклад на площі Ринок. У музеї збережено вигляд торгового залу, кабінету власника, кімнати,
де зберігалися запаси лікарських препаратів, аптечної
лабораторії, аптечної кухні, алхімічної лабораторії,
бібліотеки, середньовічних аптечних підвалів для збереження лікувальних вин та внутрішнього дворика.
А тека музе
Стелю аптеки прикрашають розписи, що символізують
Під чорним
воду, землю, вогонь і повітря. У фондах аптеки-музею
орлом .
зберігається різноманітний дерев’яний, скляний, порцеляновий аптечний посуд, керамічні амфори 14 ст., мідні, мармурові,
агатові, кам’яні, чавунні, фаянсові ступи 15–20 ст., аптечні ваги 18–20 ст.
таблеткові й пілюльні машинки початку 20 ст., преси для відтискання
соку з лікарських рослин тощо.
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Ïðîâåäіòü ãðó «Ðå÷åííÿ äî ðå÷åííÿ». Ñêëàäіòü ðîçïîâіäü çà
òåìîþ «Îñâіòà â Óêðàїíі», äîäàþ÷è îäíå çà îäíèì ïî ðå÷åííþ. Âèãðàє òîé, ÷èє ðå÷åííÿ çàâåðøèòü ðîçïîâіäü.
Ïîìіðêóéòå íàä çíà÷åííÿì ñëîâà «îñâіòà». Äëÿ öüîãî äîáåðіòü
5–7 ñïіëüíîêîðåíåâèõ ñëіâ.
×è âèïàäêîâèé çáіã ïîâ’ÿçóє ñëîâà
«îñâіòà» é «ñâіòëî»? ×è ïîâ’ÿçàíі, íà âàøó äóìêó, âіäêðèòòÿ, ïðî ÿêі
éøëîñÿ íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ, òà ñòâîðåííÿ óíіâåðñèòåòіâ?

вас а
ов
.

о
л

о
в лас .

о

а а

с

ав ла
о

оло а
а . я гра до о о е ва
ри
гадати ін ор а і
ро на відо і і одії ро
які дізналися на о ередні урока
ля ьо
го заздалегідь ідготу те «золоті ри ини» на
ко ні з яки над и іть дату одії ля ро
ведення гри рикрі іть «ри ини» до до ки
часники гри нав ання «витяга ть» ри ини
з річки о на е ро ити із зав язани и а о
за л
ени и очи а
к о граве ь ри ал
ка о иля ться з від овідд «ри ину» від
уска ть назад у «річку» Пере ага та ко
анда яка ати е на кра и «улов»
. о
ла
.
гру а ко анда
огорта те сторінки о ереднього розділу
ригада те акти нові оняття і ена істо
рични діячів а ятки ро які довідалися
о еріть не ен е слів чи словос олучень
та «о дна те» ї у «лан
ок» за одні
с ільно ознако
а ро ону те ін і гру
і визначити на ідставі чого так о днано
слова игра та ко анда яка за
в складе
на іль е лан
ків і дасть на іль е ра
вильни від овіде
. Ва а
а о ов а
.
еріть те у
на риклад
кі відкритт ро ено в
на о атку
ст і к вони в ину и на
итт
де а о
к міни ос
итт в
міста у родов історії
о ви на а о
итт
де у се а а давнини і с о од
ні то о Представники ко анд о черзі
виголо у ть о одно у реченн до овн
чи роз овідь Ко ен учень а
раво на
одну від овідь игра та ко анда чи ре
чення завер ить роз овідь

ОЦІНІТЬ СЕБЕ
1. ро кі одії освітн о о
итт ді на ис
тис о
ро ка іт ро одну ни
2. У віт
о вам
тра и ис о код ені давні
руко иси де в і і и ті ки
окремі с ова ис овте
ри у енн
ро о
ос
в тексті
о одимир
е ики
иїв ко и д
діте натни
де
о і с ки со ор
ра іті а етка
етро
Мо и а о днанн
аврс кої та ратс кої кі
р арків аси
ара ін
студенти
р иївс ка ромада
орот а а українс ки
університет
вів
3. акрес іт іні
асу
о на те отрі ні дати
та ро в іт роно о і ну
ада у
кі ки років мину о від
відкритт арківс ко о
університету до аснуванн
иївс ко о
4. о ді на ис ро ро виток
меди ини і с орту
ри ада те акти а о
терміни о стосу т с
ро витку меди ини і с орту
а и іт ї
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ÏÎÄÎÐÎÆ
ÒÐÈÂÀЄ,
àáî
ÏÐÈÃÀÄÀÉÌÎ
ÍÀÉÂÀÆËÈÂІØÅ

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÇÀÍßÒÒß 8
Пригадати атеріал о ра ьовани на урока історії в родов року ва до
о о е гра одоро « сторични отяг» о її ровести

Оберіть 6 спостерігачів – чергових на станціях, на яких ви
зупинятиметеся під час подорожі. Обов’язок чергових – оцінювати виконання завдань командами мандрівників та спостерігати за часом перебування команд на станції.
Для кожної станції підготуйте табличку з номером і назвою
станції, аркуші з завданням за кількістю груп, що подорожують,
а також аркуші чистого паперу, на яких групи виконуватимуть
завдання.
Для кожної команди мандрівників приготуйте маршрутний
листок для оцінок із назвами станцій та кількістю балів (за зразком). Маршрутний листок передбачає послідовність відвідування станцій командами.
аршрутни листок
від овідно
стан ії

1
2
3
4
5
6

азва стан ії

для інших ко анд
...
акси альна
кількість алів

Отри ані
али

Історія та карта
Володарі часу
Віч-на-віч з великими
Побутові дрібнички
Охоронці пам’яті
Під стягами і корогвами
203
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Об дна теся в 5
команд мандрівників. Ко на команда
ма отримати сві мар рутни листок.
Почніть ересуватися класом, зу иняючись на станціях у
визначені
ослідовності. ас еребування на ко ні станції
не біль е 5 хвилин.
Після завер ення одоро і зда те мар рутні листки вчи
телеві для обрахунку балів та визначення команди еремо ця.
ЗАВДАНН

ДЛ

ПОДОРОЖІ

Стан ія . Історія та карта
оздивіться карту на с
користав ись карто як д ерело ін ор а ії
визначте іс е розта ування та час створення відо и
а яток культури
країни о ира те о одні а ят і ко ної гру и а овніть та ли

Íàçâà
а ятки

іс е
створення

ас
створення

Храми
Фортеці,
замки, палаци
Інші визначні
архітектурні
ñïîðóäè
Рукописні та
друковані
книги
Ïàðêè
а ко не рави но а овнене вікон е та и і ара ову те о одному а у
рави но а овнени р док на ва ам тки міс е та ас її створенн даст
мо у аро ити
а и

Стан ія . Володарі часу
кладіть ронологічну задачу з кілько а за итання и Позначив и дати на лінії
часу розв я іть її озв язок за и іть
акси альна о інка 5 алів

Стан ія . Віч на віч із велики и
е завдання до о о е ва ригадати на видатні и історични діячів з яки и
озна о илися в родов року
оздивіться ортрети Кого на ни зо ра ено
кладіть та за и іть стислу
роз овідь ро одного з діячів
а ко ен у і нани ортрет ара ову те о
а у ко не ре енн ро овіді
ро істори ну остат так само о ін те в
а Максима на о інка
а ів
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Стан ія . По утові дрі нички
авдання до о о е ва
ригадати осо ливості уденного иття л де у різні
історичні еріоди
оздивіться іл стра ії ясу те о на ни зо ра ено к і речі чи а ятки
о на використати для арактеристики уденного иття на на и зе ля

а овніть та ли

о зо ражено
на іл стра іях

1. Пектораль
скіфського царя

Слова та словос олучення які ожна викорис
тати в роз овіді ро
річ
ристрі засі
ересування чи а ятку для
характеристики уденного життя

Скіфи, кочовики, кінні воїни, дві з половиною тисячі років тому, Північне Причорномор’я, золота прикраса, сцени з життя та
побуту скіфів, кургани, Товста Могила на
Дніпропетровщині, археолог Борис Мозолевський
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а ко ну рави но на вану рі
ам тку то о ара ову те о
с ова та с овос о у енн о ін те так само в
а

Стан ія 5. Охорон і а

а у

оре ні

яті

е завдання дасть ва з огу ригадати на відо і і а ятники

оздивіться зо ра ені на іл стра ія
ни і за овніть та ли

ки
а ятник
зо ражено

а ятники Пригада те

оли та за яких
о ставин ого
створено

о зна те ро

кі одії а о остаті
увічн
о ва відо о
ро них
ку іде
втіл
а ятник а о
о си волізу

1
2
3
4
5
6
7
8
а ко ен рави но а овнени р док та
Максима на о інка
а и

и і ара ову те о

а и
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Стан ія . Під стяга и і корогва и
е завдання а на еті до о огти ва
ригадати на видатні і одії на ої
історії
оздивіться картини та отогра ії По ірку те яки оді стосу ться одані
іл стра ії Про одну з оді складіть стислу роз овідь від
до
речень
а и іть

л стра ії рисвячені одія

рави но ви на ені одії ринесут вам о
в ро овіді ро оді так само ара ову те

а у
а

а ко не доре не ре енн
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ВС
ВС

.

С
с .)

В

Понад тисячу років
тому наші предки
почали творити
державу із центром у
Києві, яка незабаром
розпросторилася
на землях від гір
Карпатських на заході
до річки Волги на
сході, від моря Чорного
на півдні до Білого
моря на півночі і в
період розквіту була
найбільшою державою
тогочасної Європи.

В

ВС В

С
С

С
В .

с .
с .)

Спадкоємицею Київської
Русi стала ГалицькоВолинська держава, яку
1199 р. заснував князь
Роман Мстиславович.
Вона проіснувала до 1340 р.
Добу найвищого
піднесення ГалицькоВолинського князівства
історики пов’язують
з ім’ям Романового
сина – князя, згодом
короля, Данила.

Від 16 до кінця 18 ст.
тривав на нашій землі
козацький період. За
Дніпровими порогами
козаки заснували
Запорізьку Січ. Там
сформовано органи
законодавчої та виконавчої
влади, вироблено закони,
які поширилися на
українських землях.
Державотворчий досвід
козацтва втілився
в козацькій державі –
Війську Запорізькому
(її ще називають
Гетьманщиною).

В

С

с .)

19 ст. Україна
зустрічала розділеною
між Російською та
Австро-Угорською
імперіями. Проте й
за таких обставин
українці, спираючись
на самобутню
тисячолітню культуру й
такі самі давні традиції
власної держави,
продовжували
залишатися окремим
народом.
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20 ст. було трагічним
для українців: поразка
в Українській революції
1917–1921 рр.,
Голодомор 1932–
1933 рр., лихоліття
Другої світової війни,
перебування у складі
Союзу Радянських
Соціалістичних Республік. У цій державі
Україна перебувала
до 1991 р.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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24 серпня 1991 р.
урочисто проголошено
незалежність України.
Було створено нову
систему державного
управління, Збройні
сили, органи безпеки
й правопорядку,
запроваджено національну
валюту – гривню.
Від червня 2017 р.
між Україною
та Євросоюзом працює
безвізовий режим.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

