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Шановні п’ятикласники
і п’ятикласниці!
У цьому навчальному році ви вивчатимете новий
предмет — «Вступ до історії України». Він дозволить вам
розпочати знайомство з минулим нашої держави, дізнатися про окремі найважливіші події з історії Батьківщини, пам’ять про які зберігає український народ.
Надійним помічником у цьому стане підручник, який
ви тримаєте в руках. Пропонуємо вам кілька порад, дотримання яких стане запорукою успішної роботи з ним
на уроках і вдома. Перед початком роботи необхідно за
змістом підручника ознайомитися з його будовою. Матеріал підручника об’єднано в шість тем, кожна з яких містить декілька параграфів. Після назви параграфа окреслена його мета, що містить стислий виклад основних
навчальних завдань. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. Це означає, що на них слід звернути особливу
увагу. На полях підручника розміщено тлумачення термінів і понять. Важливу роль для розуміння навчального
матеріалу мають численні ілюстрації та карти. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи
до них. Вони пояснюють зміст зображеного. Історичні
карти допоможуть вам з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили. Обов’язково опрацьовуйте включені до параграфів
уривки з історичних джерел (спогадів сучасників, документи тощо) і цікаві факти. Вони сприятимуть кращому розумінню матеріалу загалом.
Після кожного параграфа розташовані запитання та
завдання. Вони допоможуть вам зрозуміти, чи добре ви
засвоїли вивчений матеріал. Закінчивши навчальну тему,
ви маєте можливість підбити підсумки вивченого матеріалу за наведеними після неї тестовими завданнями та підготуватися до тематичного контролю. Крім звичайних параграфів, підручник
містить практичні заняття.. Їхня мета — допомогти краще засвоїти знання, розвинути вміння
та навички.
Познайомившись із наведеними порадами,
перегорніть сторінку і розпочніть знайомство
з історією нашої Батьківщини.
Бажаємо вам успіхів!
Передмова
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Вступ. Що таке історія
МЕТА
 отримати початкове уявлення, що таке історія, чи
є вона наукою
 дізнатися, як співвідносяться минуле, сучасне та
майбутнє з історією
 зрозуміти, що вивчає історія України, а що — всесвітня історія

Для чого потрібно вивчати історію? Це питання ставить
собі майже кожен учень. Відповідь на нього здається простою й очевидною — вивчаючи минуле, ми будуємо своє
майбутнє, керуючись досвідом поколінь, які жили до нас.
Проте чи так це? Можна сказати собі: я ж не знаю минулого, і нічого зі мною не сталося і не станеться. У той самий
час усі ми хочемо, щоб наші невдачі, помилки й розчарування залишилися в минулому, а в майбутньому нас супроводжували успіх і багатство. Однак майбутнє й минуле — це
час, куди ми не можемо потрапити, махнувши чарівною
паличкою. Нас завжди оточує сьогодення, коли треба приймати рішення, які вплинуть на майбутнє. Події сьогодення — це факти, які вже завтра, через тиждень, місяць або
рік вважатимуться минулим. Таким чином, усі ми родом
із минулого, воно — частина нашого життя. Минуле може
бути героїчним, великим, трагічним, прекрасним або таким,
яке хочеться забути. Із минулого випливають сьогодення
й майбутнє. Минуле — це наше життя й наша історія.
У дитинстві й пізніше може статися подія, яка унеможливить нормальне життя в сьогоденні та майбутньому. І людина живе з тягарем минулого, яке часто несуть
і його близькі. Багато з нас не готові прийняти себе такими, якими ми були раніше, не здатні усвідомити, що
Тривалий час історія розглядалася не як окрема наука, а як частина літератури та мистецтва. Не випадково в грецькій міфології покровителькою історії вважалася одна з муз, яку зображали у вигляді
молодої жінки з натхненним обличчям та із сувоєм
папірусу або пергаменту в руці. Ім’я музи історії
Кліо походить від грецького слова «прославляю».
І дійсно, перші історичні твори, як правило, прославляли правителів. Проте згодом історики намагалися розібратися в подіях, дати їм пояснення, відповісти на питання: чому відбулося саме так, чим
керувалися у своїх діях правителі?

Зображення і статуя музи історії Кліо.
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і все хороше також із нашого минулого. Адже людина,
поки жива, може все — і навіть «змінити» минуле або
хоча б його наслідки. Кожен із нас має навчитися виносити уроки з минулого і прогнозувати майбутнє, щоб
приймати правильні рішення вже сьогодні.
Стародавні греки, які винайшли історію як науку,
називали її «наставницею життя».
Таким чином, слово «історія» має давньогрецьке походження й перекладається як «дослідження», «оповідь
про події». Цим терміном також називають науку, що
вивчає минуле людських спільнот, які заселяли нашу
планету від найдавніших часів.
До історії слід ставитися не лише як до науки. Її можна розглядати як захоплюючий спосіб пізнання світу. Тут
кожен знайде щось цікаве для себе. До того ж історія не
раз вражала людство своєю повторюваністю. Деякі історичні події мають властивість повторюватися і зараз.
Також історію слід вивчати і розуміти, щоб мати право
називатися по-справжньому освіченою людиною. Адже
розуміти й пам’ятати, як зароджувалася й розвивалася
державність своєї країни, який шлях пройшов її народ,
як розвивалася культура людства, — це ті знання, які
роблять людину громадянином і патріотом.
Одного разу почавши вивчати історію, людина не може
зупинити цей довгий і такий цікавий процес. Часто він
триває все життя. Вона оточує нас у наших містах і селах, вона живе в наших бабусь і дідусів, у нашому сьогоденні. Треба тільки мати бажання долучиться до її
таємничого і захоплюючого змісту. За підрахунками вчених, історію вивчають і досліджують 89,67 % людства.
Іноді вони про це навіть і не здогадуються.
Наша планета — це спільний дім усіх народів, що її
населяють. Кожен народ має власне минуле. Історики
різних країн ретельно вивчають і досліджують події минулого. Історію всіх народів світу називають всесвітньою
історією.
Історія розвитку людського суспільства на землях,
які тепер об’єднує Україна, має назву історія України.

Історія — наука, що вивчає
загальний розвиток того чи
іншого народу, країни або
людського суспільства.
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Історія України — наука,
що вивчає події, пов’язані
з розвитком людського суспільства на українських землях, відповідно до послідовності, у якій вони відбулися.
Історична подія — сукупність пов’язаних між собою
важливих фактів життя суспільства.

Вона є невід’ємною частиною європейської та всесвітньої
історії.
Вчених, які досліджують минуле людських спільнот,
називають істориками. Ці люди вивчають його за правдивими подіями минулого, або історичними подіями. Їхня
праця є цікавою, але водночас і дуже складною. Вона має
велике значення для всіх нас. Історія не закінчиться до
того часу, поки на нашій планеті існує людство. Кожен
із нас своїми вчинками й діями продовжує її. Тому саме
від нас залежить, якою буде історія нашої Батьківщини.
Познайомившись із тим, що таке «історія», розпочнемо
її вивчення. Ключовою ланкою в історії є історичні події.

? Розгляньте схему і проаналізуйте за її допомогою одну з важливих подій свого життя.

Запитання та завдання

Життя

Історія

1.
2.
3.
4.

? Спробуйте пояснити наведену схему.
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Що таке історія? Що означає слово «історія»?
Наведіть приклад історичної події.
Що вивчає історія України? Що вивчає всесвітня історія?
Чи правильне твердження, що всесвітня історія є складовою
історії України?
5. Навіщо нам знати про минуле? Поясніть, як ви розумієте вислів: «Історія — наука про минуле людства».
6. Чому, на вашу думку, потрібно знати історію своєї держави?
7. Який головний здобуток праці істориків?
8. Що чекає на народ, у якого відсутня інформація про події, що
минули? Поясніть свою думку.
9. Запишіть три аргументи на користь того, навіщо вивчати історію.
10. Запишіть події з вашого життя, які пов’язують минуле, сьогодення і майбутнє.

Тема 1
ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

§ 1. Календарний та історичний час
МЕТА
 дізнатися про те, як здійснюється відлік часу в історії
 характеризувати систему
літочислення, яка використовується в історії України

Часто можна почути: «У нього сьогодні урочиста дата»,
«Дата його народження» тощо. Що означає слово «дата»?
Це точний календарний час будь-якої події: день, місяць і рік. Так, історичним фактом, який належить до
минулого, є дата вашого народження. Будь-який історичний факт відбувся в певний час, у певній частині
простору. Дата вашого народження — це початок вашої
історії. День, місяць і рік вашого народження — це
час, а місце, де воно відбулося, — це простір. Історія
як наука про розвиток людства від найдавніших часів
досліджує життєдіяльність людей, що відбувалася в певному часі й просторі.
Простір як місцевість ми можемо побачити. Той самий
простір, що існував у минулому, відображає історична карта. Це ми будемо вивчати в наступній темі. Час же побачити не можна, але можна відчути. Тому постає питання:
як саме люди відкрили існування часу і розпочали його

Календар — це спосіб підрахунку днів у році, система числення часу, заснована на періодичних явищах
природи: змінах пір року, фаз Місяця, руху Сонця.
Слово «календар» походить від латинського слова
«калео», яке означає «вигук», «сповіщення». У римлян
була традиція, що про початок першого дня кожного місяця оголошувала спеціальна людина — глашатай. Цей день у римлян отримав назву «календи».
Звідси й походить слово «календар». Традиція також
існує і в мусульман — про початок нового місяця
сповіщає барабанний бій.
Історичний час — часова характеристика історичного процесу (зміна пов’язаних між собою історичних подій).
Хронологія — наука про вимірювання часу.
Зображення першого сонячного календаря.
Єгипетський папірус.

8

Тема 1. Відлік часу в історії

вимірювати? Імовірно, це відбулося в результаті спостережень за навколишнім світом, який розвивається певними
циклами. Адже в природі день поступається ночі, а після
неї розпочинається новий день. Змінюються фази Місяця,
положення Сонця на небі, пори року тощо. Саме такі спостереження явищ дозволили людям створити календар, що
поділив час на дні, місяці та роки. Календар дозволив упорядкувати окремі факти, визначити, яка подія відбувалася
раніше, а яка — пізніше. Тобто визначити її історичний
час. Цим займається наука хронологія. Перелік подій за
датами називається хронологічною таблицею.
Тривалий час людство не мало єдиного календаря.
Перші календарі були створені близько 7 тисяч років
тому на Близькому Сході на основі спостережень за
змінами фаз Місяця. Такі календарі називаються місячними. Перший сонячний календар винайшли давні єгиптяни. У ньому було 365 днів, які розподілялися на 12 місяців, день і ніч складалися з 12 частин. Календар
єгиптян понад 2 тисячі років тому уточнили римляни
й запровадили за часів правління імператора Юлія Цезаря. Тому він отримав назву юліанський. Однак він
не зовсім точно відображав реальний час на Землі. Виникла потреба нового календаря. Календар, яким ми
користуємося сьогодні, має назву григоріанський, тому
що був запроваджений 400 років тому Папою Римським
Григорієм XIII. Однак православна церква продовжує
користуватися юліанським календарем. На теперішній

У літочисленні, яким ми користуємося, роки об’єднують у десятиліття (10 років), а їх, у свою чергу, — у століття (100 років),
або віки. Десятиліття є короткою миттєвістю в історії людства,
але містять багато подій для окремої людини. Пригадайте, скільки подій відбулося в перші десять років вашого життя.
Історична тривалість століття відповідає трьом поколінням —
дідусів, батьків та онуків. Історики вимірюють час століттями
і скорочено позначають їх «ст.». Десять століть становлять тисячоліття, яке скорочено позначають «тис.». Як рахують роки
в межах століть? Зверніть, будь ласка, увагу на таблицю № 1.
Перше століття починається 1-м роком, а закінчується 100-м роком. Друге століття починається 101-м роком, а закінчується
200 роком і так далі.
Якщо дата є чотиризначним числом і після двох цифр стоять
два нулі, то століттю відповідають перші дві цифри. Якщо замість нулів буде будь-яка інша цифра, то це дата наступного
століття. Наприклад, 1200 р. — 12 ст.; 1201 р., 1245 р. — 13 ст.

Таблиця № 1
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТОЛІТЬ РОКАМ
Століття

Роки

1 ст.

1—100 рр.

2 ст.

101—200 рр.

12 ст.

1101—1200 рр.

13 ст.

1201—1300 рр.

20 ст.

1901—2000 рр.

21 ст.

2001—2100 рр.
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У Китаї, Японії, Кореї та країнах Східної Азії вже кілька
тисяч років користуються
60-річним циклічним календарем. Уперше його запровадили в Китаї, де три тисячоліття тому існувала
астрономічна обсерваторія.
В основу циклу покладено
співвідношення часу оберту
планет-гігантів Юпітера
й Сатурна навколо Сонця.
Цикл було розділено на
12 частин, кожній із яких
дали назву конкретної тварини: миша (пацюк), бик
(корова, віл), тигр, заєць
(кролик), дракон (крокодил),
змія, кінь, вівця (баран),
мавпа, курка (півень), собака, свиня (кабан). Розпочинається цикл роком Миші,
бо, за легендою, саме ця
тварина прибігла на поклик
Будди. Теперішній 60-річний
цикл триває з 1984 р.

час між двома календарями накопичилася розбіжність
у 14 днів.
Проте яким би точним не був календар, для історії
важливим є те, від якої події ведеться відлік часу. Саме
рух від події до події є історичним процесом, який вимірюється історичним часом. Тобто історичний час рухається лінійно: від події до події. Так, ми можемо знати
точний опис окремих подій, але не знати, коли вони відбувалися. Відповідно, вони втрачають сенс для розуміння історії.
У різні часи різні народи обирали для початку відліку різні важливі для них події. Наприклад, давні греки
вели відлік років від перших Олімпійських ігор, а давні
римляни — від заснування Рима. Для євреїв такою датою
стало створення світу Богом, а для всіх прибічників християнства — народження Ісуса Христа. Для мусульман —
день переселення пророка Магомета з Мекки в Медину
16 липня 622 р.
В Україні заведено користуватися літочисленням, яке
бере свій відлік від народження Ісуса Христа. Для того
щоб краще зрозуміти його, зверніть увагу на накреслену в підручнику «шкалу часу».
до Р. Х.
до н. е.

Різдво Христове
точка відліку
V

IV

III

II

I

I

після Р. Х.
н. е.
II

III

IV

V

«Шкала часу» (умовний напрямок руху часу, вказаний зліва направо).

На сторінках історичних праць ви зустрічатимете звичні вам
цифри, які називають арабськими, і цифри з прямих рисок, що
називають римськими. У повсякденному житті ми використовуємо арабські цифри, запозичені європейцями в арабів. Проте
є також цифри, винайдені давніми римлянами. В історичній науці римські цифри використовують для позначення століть і тисячоліть. У римських цифрах ключовими є I (одиниця), V (п’ять)
та X (десять). Зверніть увагу, як позначають цифри від 1
до 20 арабськими і римськими цифрами: I, V, X.
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У християнській системі літочислення
час після народження Ісуса Христа називають «нашою ерою» (скорочено н. е., або
після Р. Х.).
Про те, що відбувалося до цієї події,
кажуть «до нашої ери» (скорочено до н. е.,
або до Р. Х.). Роки нашої ери, як правило, вказують без додавання слів «нашої
ери».
Слово «ера» в перекладі з латинської
мови означає «вихідне число». У хронології історики називають ерою систему
літочислення, що ведеться від певної першопочаткової події. Якщо подія відбулася до нашої ери, а потрібно визначити,
скільки років тому це було, то до кількості років до нашої ери додають кількість років нашої ери. Наприклад, якщо
перський цар Дарій I здійснив свій похід
у Північне Причорномор’я в 514 р. до н. е.,
то для того, щоб підрахувати, скільки років тому це відбулося, необхідно до 2017 р.
додати 514 р. Отже, ця подія відбулася
2531 рік тому.

Римський календар. Зверху зображені боги.
У колі — знаки Зодіаку.

Запитання та завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Яку назву має точний календарний час будь-якої події?
Від якої події розпочинається відлік нашої ери?
Як називають історики десять століть?
У якому тисячолітті ми живемо зараз?
Як здійснюється відлік часу в історії?
Чи може, на вашу думку, існувати історична наука без системи відліку часу? Поясніть свою точку зору.
7. Розкажіть про систему літочислення, якою користуються
в Україні.
8. Завдання з хронології.
1) Яке це століття: 1237 р.; 988 р.; 800 р.?
2) Який рік буде наступним після 133 р. до н. е.?
3) Палац збудовано у 200 р. до н. е. Скільки років цій споруді?
9. Поясніть значення таких термінів і понять: століття, до нашої
ери, наша ера.
10. Як ви розумієте пояснення, що історія — це описані дослідниками дії людей, які жили й діяли певного часу в певному
просторі?

§ 1. Календарний та історичний час
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§ 2. Культурні епохи європейської
історії та Україна
МЕТА
 отримати початкове уявлення про культурні епохи
європейської історії
 дізнатися, як вони співвідносяться з історією України

Для кращого розуміння шляху, який здолало людство за час свого існування, історики виділяють кілька
ключових періодів розвитку. У європейській історії виокремлюють такі періоди (епохи): Первісне суспільство,
Античність, Середні віки, Новий і Новітній час. Історія
України повністю відповідає цим періодам. Для подій
на українських землях характерні всі ті процеси, що
відбувалися і в інших регіонах Європи.
За первісної доби (епохи) наші давні пращури освоювали простори Європи. Європа не була батьківщиною людства, проте на її землях людина зробила важливі кроки
до виділення з тваринного світу. На українських землях
перші люди з’явилися близько 1 мільйона років тому.
Найдавніші залишки їхнього перебування на території

На стоянці первісних людей.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ПЕРІОДІВ ІСТОРІЇ ЄВРОПИ
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У поселенні
трипільців.

України виявлено в Закарпатті, поблизу селища Королеве.
Тогочасні люди жили невеликими групами й постійно пересувалися в пошуках їжі. Вони збирали їстівні плоди,
пагони й корінці та полювали на дрібних тварин. Головним знаряддям праці й зброєю одночасно було ручне
рубило, виготовлене з каменю, оббитого або обколеного
з обох боків. Тому цей період у житті найдавніших людей
назвали кам’яним віком. Він був найдавнішим і найдовшим в історії людства. На кінець кам’яного віку люди
вже навчилися не лише збирати дари дикої природи,
а й самостійно вирощувати їх завдяки винайденню землеробства та скотарства. Також люди одомашнили чимало
тварин: собаку, велику і малу рогату худобу, птицю тощо.
Великим досягненням стало будівництво жител, створення
керамічного посуду тощо. Українські землі були одним із
регіонів, де за первісних часів на Землі зародилося й розвивалися землеробство й скотарство. Нові господарські
умови потребували більш міцних знарядь праці.
Близько 6 тисяч років тому люди почали виготовляти
знаряддя праці з металів. Першим металом стала мідь.
Однак вона є м’яким металом і не змогла задовольнити
господарські потреби людей. Вони і надалі користувалися кам’яними знаряддями праці. Проте навіть за таких
умов розвиток господарства сягнув високого рівня. Свідченням цього є племена, що жили на українських землях
у IV—III тис. до н. е., яких вчені назвали трипільцями.
Згодом люди навчилися виготовляти сплави різних металів. Першим таким сплавом, що замінив камінь, стала
бронза (поєднання міді та олова).

? Що спільного й відмінного

в житті людей на початку
й наприкінці кам’яної доби?

Скіфи біля Ольвії. Кочівники
з подивом розглядають, як облаштовуються греки на нових
землях.

§ 2. Культурні епохи європейської історії та Україна

13

Князь Святослав зі своїм військом після чергової перемоги.

XII XI X IX VIII VII VI V IV III
До нашої ери
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II

I

I

II

Творення нової України,
держава Україна

Р. Х.

Козацька республіка (Січ)
Військо Запорозьке
Гетьманщина

ЕТАПИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Руське королівство

Русь-Україна

Проте розвиток техніки й природні умови на українських землях за тих часів були більш сприятливими
для розвитку скотарства. На тривалий час на українських землях скотарі, які перейшли до кочового способу життя і ведення господарства, встановили своє панування, витіснивши землеробів у більш північні лісові
регіони. Приручення коня, винайдення колеса, використання металів для створення зброї зробило кочівників
господарями українських степів майже на три тисячоліття (до XVIII ст.). За цей час на українських землях
проживало багато кочових народів: арії, кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, булгари, хозари, печеніги, половці,
монголи, кримські татари тощо. Усі вони вплинули на
розвиток сусідніх народів Європи та Азії.
У той час як на українських землях панували кочівники, на чорноморському узбережжі засновували свої
міста-держави греки. Вони принесли на ці землі здобутки античної доби розвитку Європи.
Антична доба (епоха) — це період зародження, розвитку й загибелі держав Середземномор’я з III тис. до
н. е. до середини I тис. н. е. Провідну роль в Античну
добу відігравали Давня Греція, а згодом Рим. Їм вдалося поширити вплив на більшість регіонів Європи (крім

III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
Наша ера

Хрещення киян у 988 р.

Північної), Близького Сходу та Північної Африки. Проте для народів, які населяли в ті часи українські землі,
вплив Античності не став визначальним для їхнього розвитку. Кіммерійці, скіфи, сармати були кочівниками,
хоча вони і не цуралися переймати деякі технічні досягнення, вірування своїх більш розвинених сусідів. Грецькі
та римські поселення на узбережжі Чорного моря були
лише невеличкими острівцями серед «моря» народів, яких
греки і римляни називали «варварами». Зрештою навала
варварів розвалила Римську імперію, яка об’єднувала
Античний світ. Із цього часу для народів Європи й, відповідно, українських земель настав час, який історики назвали Середні віки. Саме за часів Середньовіччя
(V—XV ст.) на українських землях існували могутні утворення — княжа Київська держава (Русь-Україна) (IX—
XIII ст.) і Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) (XIII—XIV ст.), які заклали підвалини української
державності. У X ст. українці приєдналися до народів,
що сповідували християнство. Більш детально про епохи Середньовіччя, Нового і Новітнього часу ми дізнаємося з інших тем підручника. Також ми зупинимося на
деяких ключових моментах доби первісного суспільства
на українських землях.

Король Данило Галицький.

Запитання та завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Які періоди (епохи) виділяють історики в розвитку Європи?
Чи відповідає цим періодам історія України?
Коли розпочалася історія на українських землях?
Із чого виготовляли знаряддя перші люди на українських землях?
Який метал людство стало обробляти першим?
Якими були здобутки людей Первісної доби?
Як позначилася Антична доба на історії українських земель?
Які державні утворення існували на українських землях у Середні віки?

§ 2. Культурні епохи європейської історії та Україна
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Практичне заняття
Відлік часу в історії
1. Що таке історія?
2. Як рухається історичний
час: лінійно чи циклічно?
3. Що таке «шкала часу»?
4. Яку подію використовують
для початку відліку часу
в історії України?

Мета: навчитися креслити «лінію часу», позначати на ній дати,
події, періоди; співвідносити рік зі століттям; навчитися укладати хронологічну таблицю за текстом та різноманітними історичними джерелами.

Завдання для підготовки до практичного заняття
1. Зробити заготовки «шкали часу».
2. Підготувати адаптований текст для читання, за яким
будемо складати хронологічну таблицю.

Хід заняття
I.

Розв’яжіть задачі за допомогою «шкали часу».
1. Визначте століття за роком.

988 р. _________ 1199 р. _________ 1362 р. _________
1658 р. ________ 1837 р. _________ 1914 р. _________
2000 р. ________
2. Позначте на «шкалі часу» Різдво Христове. Зафарбуйте різними кольорами періоди до нашої ери та
нашу еру.
1000 р.

1000 р.

2000 р.

3. Позначте роки народження вашого дідуся або бабусі,
батька або матері, ваш рік народження. Вирахуйте,
скільки років живуть ці три покоління разом.
4. Укажіть на «шкалі часу» час вашого навчання
у школі (від вступу до закінчення).
1000 р.
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1000 р.

2000 р.

Скіфські воїни.

5. Позначте різними кольорами на «шкалі часу»
періоди:
1) Київська держава (княжа Русь-Україна) (IX—
XIII ст.);
2) Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) (XIII — середина XIV ст.);
3) Козацька республіка / Військо Запорозьке /
Гетьманщина (середина XVI — XVIII ст.);
4) творення нової України, держава Україна (XIХ—
ХXI ст.).
1000 р.

1000 р.

Скіфи на українських землях.

2000 р.

6. Визначте тривалість історичних подій.
1) Скільки століть минуло від початку нашої ери?
2) Який рік був раніше: 50-й рік до нашої ери або
50-й рік нашої ери? На скільки років раніше?
3) Який рік буде наступним після 134 р. до н. е.?
4) Обчисліть, скільки минуло років від початку
правління князя Олега в Києві (882 р.) до його
походу на Константинополь у 907 р.
5) У 1989 р. урочисто святкували 500-річчя виникнення українського козацтва. Яким роком
датується перша згадка про козаків у писемних
джерелах?
6) Успенський собор Києво-Печерської лаври було
збудовано на 27-й рік від заснування монастиря
в 1051 р. Обчисліть, коли його було збудовано.
Практичне заняття. Відлік часу в історії
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7) Скільки років тривала Національно-визвольна
війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, якщо вона почалася в 1648 р., а гетьман помер у 1657 р.?
8) У якому році жителі Києва будуть відзначати
2000 років від заснування міста, якщо в 1982 р.
вони відзначали 1500 років місту?
9) Обчисліть, скільки років розділяє дату хрещення Русі (988 р.) і рік вашого народження.
Царський скіфський курган
у розрізі.

II. Прочитайте запропонований текст і складіть за ним
хронологічну таблицю.
Скіфи

Скіфський меч — акінак.

Скіфський золотий кубок.

Монета скіфського царя Атея.
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На початку VII ст. до н. е. в степи українського Причорномор’я
переселилися кочові племена скіфів. Вони витіснили із цих земель племена кіммерійців, які панували тут з XI ст. до н. е.
Скіфи — іраномовні індоєвропейські племена, що вийшли із
глибин Азії. Спочатку вони стали кочувати на берегах річки
Дон. Вони здійснювали грабіжницькі походи через Кавказькі
гори до країн Близького Сходу, доходили аж до Єгипту. Утворення могутньої Перської держави, яка підкорила собі Середню Азію, Близький Схід, змусило скіфів повернутися в Північне
Причорномор’я.
До кінця VI ст. скіфи створили своє державне об’єднання — Велику Скіфію. Близько 450 р. до н. е. у Причорномор’ї побував
грецький історик Геродот, який і залишив нам опис давньої Скіфії. Крім того, про скіфів стало багато відомо після розкопок
скіфських поховань — курганів (Куль-Оба, Чортомлицький, Солоха, Гайманова могила тощо).
Скіфи ділилися на кілька племен: царські скіфи (жили між Дніпром і Доном), скіфи-кочівники (жили в причорноморських степах та Криму), скіфи-землероби (проживали в лісостепу на лівому березі Дніпра) і скіфи-орачі (заселяли землі над Бугом).
Власне скіфами були лише царські скіфи і скіфи-кочівники.
Інші — це підкорені землеробські племена лісостепу.
Панівне становище було в царських скіфів. Це були природжені
воїни, відмінні наїзники, все життя яких було підпорядковане військовим законам. Звичайне озброєння скіфів: складаний лук зі
стрілами, короткий меч («акінак»), легкий спис, дротики та щит.
За деякими даними, скіфська стріла могла пролетіти понад 500 м,
що свідчить про високу техніку виготовлення луків і стріл.
У 512 р. до н. е. скіфи завдали поразки і вигнали зі своїх володінь перську армію царя Дарія I. Скіфи, не вступаючи у вирішальний бій, заманили армію Дарія у глиб степів і, здійснюючи
постійні набіги, виснажили сили персів, примусивши їх відступати. Відступ персів теж супроводжувався постійними нападами
загонів скіфів. Зрештою до Персії зумів повернутися лише Дарій I з невеличким загоном своїх воїнів.

Скіфи-землероби і скіфи-орачі займалися землеробством, платили данину царським скіфам хлібом і рабами. Зібрану данину скіфи продавали грекам, що в VIII—VI ст. до н. е. заснували свої
міста-держави (Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантикапей та інші) на
північному узбережжі Чорного моря. У греків скіфи купували
предмети розкоші, вино, посуд, вироби з металу тощо.
У скіфів були розвинені різні ремесла й промисли. Ювелірні вироби скіфських майстрів стоять в одному ряду з кращими світовими зразками й зараз дивують своєю витонченістю. Найчастіше скіфи зображували оленів, коней, баранів, кішок, левів
і фантастичних грифонів — так званий «звіриний» стиль.
У IV ст. до н. е. у скіфів виник конфлікт із Македонським царством.
Вирішальна битва відбулася в 339 р. до н. е. Армія македонського
царя Філіппа (батько видатного полководця Александра Македонського) ущент розбила скіфські війська. У цій битві загинув 90-річний скіфський цар Атей. Це стало початком занепаду Великої Скіфії.
Із III ст. до н. е. на територію Причорномор’я вторгаються кочові племена сарматів, які були споріднені зі скіфами, але перебували на нижчій сходинці розвитку. Залишки скіфів закріпилися
в Криму, де створили нову скіфську державу Малу Скіфію на
чолі із царем Скілуром. Її столицею став Неаполь Скіфський
(поблизу сучасного Сімферополя). Ця держава проіснувала
до III ст. н. е. й була розгромлена племенами готів.

Скіфська пектораль. Відзнака
скіфських царів.

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ «СКІФИ»
Дата

Подія

III. Визначте, що нового ви дізналися на занятті. Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.
IV. Підготуйтеся до уроку узагальнення та тематичного
контролю.
Практичне заняття. Відлік часу в історії
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Тематичний контроль 1
Відлік часу в історії
1. Яку назву має календар, яким користуються
в сучасній Україні?
А юліанський
Б григоріанський
В новоюліанський Г новогригоріанський
2. Із якої мови походить слово «історія»?
А грецької
Б слов’янської
В латинської
Г перської
3. Історія бере свій початок
А із зародження нашого Всесвіту
Б від появи нашої планети
В від зародження життя на Землі
Г із появи першої людини
4. Сучасний календар був створений
А у Первісну добу Б за часів Античності
В у Середні віки
Г у Новий час
5. Від якої події здійснюють відлік часу в системі літочислення, що використовується
в Україні?
А створення світу
Б проголошення незалежності України
В Різдво Христове
Г поява людини на українських землях
6. Що вивчає історія?
А минуле
Б майбутнє
В сучасність
Г усе назване
7. Який період європейської історії є найдовшим?
А Первісне суспільство
Б Античність
В Середні віки
Г Новий час
8. Для вимірювання історичного часу використовують
А хронологічну таблицю
Б «шкалу часу»
В історичну карту
Г годинниковий механізм
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9. Щоб уявити рух часу в історії, використовують
А місячний календар
Б «шкалу часу»
В хронологічну таблицю
Г сонячний календар
10. Яка подія є відліком вашої історії?
А отримання свідоцтва про народження
Б дата народження
В час, коли ви навчилися розмовляти
Г час, коли ви пішли до школи
11. У грецькій міфології покровителькою історії є муза
А Терпсихора
Б Уранія
В Кліо
Г Каліопа
12. Історія України починається
А за Первісних часів
Б за часів Античності
В у період Середньовіччя
Г у Нові часи
13. Установіть відповідність між термінами,
поняттями та їхніми визначеннями.
1 Хронологія
А точний час будь2 Літочислення
якої події
3 Календар
Б пристрій для вимі4 Дата
рювання часу
В наука про вимірювання часу
Г відлік часу від
певної події
Д послідовний список днів у році
з поділом на місяці та тижні

Тема 2
ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

§ 3. Географічний
та історичний простір
МЕТА
 характеризувати вплив
географічного простору
на розвиток історії
 пояснювати, що таке історичний простір
 визначати різницю між фізичними та історичними
картами

Велику допомогу у вивченні історії надає географія —
наука, яка вивчає природу Землі, складові її оболонки,
територіальну організацію населення та його господарську діяльність. Як писав французький географ XIХ ст.
Елізе Реклю: «Історія є географією в часі, географія —
історія у просторі». Як ви вже знаєте, будь-яка історична подія відбувалася певного часу й у певному просторі.
Якщо хронологія дозволяє встановити, коли саме це сталося, то історична карта — де саме відбувалося. Історичні карти створюють на основі географічних.
На уроках природознавства ви вже знайомилися з географічними картами, зокрема, із фізичними картами, на
яких різними кольорами позначаються височини, низовини,
водний простір тощо на території України та інших частинах
нашої планети. Фізична карта відображає частину географічного простору, середовища, де відбуваються природні
процеси й живуть люди, яке впливає на розвиток господарства й поведінку людей. Знання географічного середовища
та його вплив на життя людей є важливим для розуміння
розвитку історичного процесу на певній території.
Фізична карта України.

Карта — це умовно зменшене загальне зображення земної поверхні або її частин.
Історична карта — карта,
що відображає події, які відбувалися на певній території в різні етапи її історичного розвитку.

22

Тема 2. Де відбувається історія

Природні зони на території
України.

Якщо розглянути географічне положення України,
можна визначити, для яких занять її жителів найбільш
придатні її землі, із якими регіонами світу пов’язана
її доля.
Україна є відкритою для впливу як із Заходу, так
і зі Сходу. Кордони України не мають значних природних перешкод, які б заважали зв’язкам із навколишнім світом, сусідніми народами. Україна — наче
місток між Європою та Азією. Із Центральною і Західною Європою українські землі з’єднані карпатськими
перевалами, сухопутними шляхами і річками далі через Балтійське море.
Зі Сходу до України підступає великий Євразійський
степ, який тягнеться через увесь континент. Із давніх
часів ним проходили великі торговельні шляхи, що брали початок у Китаї та Індії. Найвідоміший з них —
«Великий шовковий шлях». Слід підкреслити, що, на
Лісостеп.

Український степ.

§ 3. Географічний та історичний простір
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Пам’ятка
Як працювати
з історичною картою

Карта

Назва карти

Ілюстрації

1. Прочитайте назву карти.
2. Ознайомтеся з легендою — табличкою в нижній частині карти, що містить пояснення умовних
позначень.
3. Знайдіть на карті умовні
позначення, які необхідні
при вивченні конкретного питання.
4. Порівняйте отриману інформацію з матеріалами
підручника.

Умовні позначення

Легенда карти

відміну від шляхів, що сполучали Україну з Європою,
шляхами зі Сходу користувалися не тільки торговці,
а й більшою мірою кочові народи, що рухалися із глибин Азії в Європу, на Близький Схід.
Надзвичайно важливе значення в господарському
житті українських земель мали Чорне та Азовське моря,
оскільки тут сходилися всі сухопутні і водні шляхи. Хто
володів цим узбережжям, особливо Кримом, той і був
господарем регіону.
Сусідство з кочівниками, що панували в степовій частині України, ускладнювало ведення господарства для
осілих землеробів лісостепової зони України.
Протистояння між кочівниками й землеробами на кілька тисячоліть визначало хід історії на українських землях.
Історична карта має суттєві відмінності від фізичної.
Зокрема, це різниця у значенні й змісті кольорів. Так,
на фізичній карті кольорами позначають природні умо-
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ви певної місцевості, а на історичній — території держав
у різні часи, місця розселення народів тощо. Іншою особливістю історичної карти є те, що вона показує, як розвивалися певні історичні події — виникали держави,
змінювалися їхні території, пересувалися війська, переселялися народи тощо. Історичну карту потрібно навчитися «читати». Інформація на ній подається за допомогою
умовних позначень, зміст яких розкрито в легенді карти — короткому поясненні того, що зображено на карті.
Також історична карта може містити деякі ілюстрації,
які створюють зоровий образ подій та явищ минулого.
Вони покликані підсилити й спростити сприйняття історичної інформації.
Історичні карти розрізняють:
y за охопленою територією — світові, материкові, карти держав.
y за змістом — оглядові, узагальнювальні, тематичні;
y за масштабом — великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні.
Тобто розрізняють історичні карти за розміром і обсягом поданої на них інформації.
Одним із видів навчальних історичних карт є контурна карта, на якій відображена лише частина інформації.
Іншу, відповідно до завдань, треба нанести самостійно.

Абрахам Ортеліус.
Перша збірка історичних
карт мала назву «Атлас географії античного світу». Вона
була складена в 1579 р.
фламандським картографом
Абрахамом Ортеліусом.
У 1570 р. він склав і надрукував перший у світі географічний атлас.

Запитання та завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Як природне середовище впливає на поведінку людей?
Яка наука вивчає природне середовище?
Яким заняттям людей сприяє природнє середовище і географічне положення України?
Назвіть спільні та відмінні ознаки історичної та географічної
карт.
Що позначають на історичній карті? Що означає колір на історичних картах?
Що таке легенда історичної карти? Для чого вона потрібна?
Поясніть, про що може повідомити історична карта.
Які види історичних карт ви знаєте?
Виберіть правильні відповіді. Поясніть свій вибір.
На історичній карті зображують:
y кліматичні зони;
y кордони держав;
y глибину річок та озер;
y напрямки течій річок;
y напрямки походів військ;
y висоту найвищих гір;
y місця найважливіших битв;
y зміни території та кордонів держав.

§ 3. Географічний та історичний простір
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§ 4. Українська держава
в різні часи свого існування
на історичних картах
МЕТА
 розпізнавати на історичних картах різні етапи
розвитку державності
України
 розповідати про витоки
сучасної Української держави

Карта була винайдена людьми як інструмент, який
допомагає орієнтуватися у просторі. Перші карти на українських землях з’явилися ще в первісні часи. Проте вони
були мало схожі на сучасні й більше нагадували схематичне зображення предметів, які служили орієнтирами
в навколишньому світі.
Перша карта, на якій були зображені землі, що становлять територію сучасної України, — це карта античного географа Птолемея. Він називав цю територію Сарматією. Його попередники називали ці землі Кіммерією,
а згодом — Скіфією, за назвою народів, що тут жили.
Однак не слід плутати назву території та назву держави.
Трапляється, що ці назви збігаються.
Із давніх часів, коли на історичних картах з’явилася
українська держава, вона мала різні назви й територіальні межі. Однак незмінним залишалося ядро українських держав — Середнє Подніпров’я.
Територіальні межі (кордони) сучасної України пройшли тривалий і складний шлях свого формування. На
цей процес вирішальний вплив мали землі, на яких жили
українці, та відносини із сусідніми державами.

Зараз відомо близько десяти картографічних
зображень первісних часів, знайдених на території України. Найвідомішою пам’яткою серед них є малюнок на уламку бивня мамонта.
Він був знайдений у 1966 р. під час розкопок
поблизу села Межиріч Канівського району
Черкаської області на місці стоянки мисливців
на мамонтів. На ньому зображена місцевість
із виділенням річки, рослинності (кущі, ліс),
житла. Це найдавніша пам’ятка картографії на
території України. Її створено приблизно 15—
17 тисяч років тому.
Карта зі стоянки первісних людей Межиріч.
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Державні кордони —
фактичні або уявні лінії на
сухопутному, водному, повітряному просторі та
в надрах, які визначають
межі дії державного суверенітету. Вони відділяють
територію однієї держави
від іншої, визначають межі
державної території з усіма ресурсами, що є матеріальною умовою існування суспільства.

Перше зображення українських земель у «Географії» Клавдія Птолемея на десятій карті Європейської Сарматії.

Першою державою, від якої веде родовід сучасна
Україна, була Київська держава. Свій початок вона бере
із заснування міста Києва наприкінці V — на початку
VI ст. Щодо її позначення використовують декілька назв:
Куявія, Русь, Русь-Україна, Київське князівство, Київська Русь. Упродовж свого існування столицею нашої
держави був Київ. Знала вона часи піднесення й занепаду. Відповідно її межі то збільшувалися, то ставали
меншими. Розквіт Київської держави припадає на кінець
X — першу половину XI ст., коли правили князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий.

Київська держава (Русь-Україна)
у період розквіту
та максимального розширення
кордонів (правління Ярослава
Мудрого).

Тризуб на монетах Володимира Великого.

Галицько-Волинська держава та залежні території за правління Романа Мстиславича.

§ 4. Українська держава в різні часи свого існування на історичних картах
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Виникнення українського
козацтва. Запорозька Січ.

Українська козацька держава —
Військо Запорозьке (1649 р.).

Герб Війська Запорозького
початку XVII ст.

Герб Галицько-Волинської держави на печатці князя Юрія II
(XIV ст.).

Печатка Війська Запорозького
гетьмана Богдана Хмельницького.
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Традиції Київської держави продовжила Галицько-Волинська держава (кінець ХII — перша половина ХIV ст.),
яка після коронації її князя Данила Романовича Галицького стала Королівством Руським. За 150 років свого існування столицею цієї держави були Галич, Холм, Володимир-Волинський, Львів.
Із появою наприкінці XV ст. козацтва розпочався
новий етап творення української держави. У середині
XVI ст. козаки, що контролювали степові простори від
Південного Бугу до Сіверського Дінця, заснували за
порогами Дніпра свій центр — Січ. Запорозька Січ стала
справжньою Козацькою республікою зі своїми законами, звичаями, територією, військом. У 1648 р. козаки,
очолювані Богданом Хмельницьким, підняли українців
на боротьбу за відновлення і незалежність держави. На
звільненій території було засновано козацьку державу — Військо Запорозьке (Гетьманщину). Проте могутні сусідні держави не були зацікавлені в її існуванні.
У 1764 р. її поглинула Російська імперія. У 1775 р.
була знищена й Запорозька Січ.
Знову Українська держава з’явилася на політичних та
історичних картах на початку XX ст.
Знадобилося ще 70 років боротьби, щоб 24 серпня
1991 р. на карті світу постала незалежна Україна. Проте
й зараз їй доводиться відстоювати свої державні кордони
й територію.

Територія, за яку в 1917—
1921 рр. боролися українці, прагнучи відстояти
свою відновлену державу.
Проте нестача сил, помилки при розбудові держави, відсутність зовнішньої
підтримки, загарбницькі
плани сусідів не дали змогу зберігати незалежну
Україну.

Герби українських
держав, що існували
в 1917—1920 рр.

Герб Української Держави.

Територія сучасної України.

Запитання та завдання
1.
2.

3.

Які в різні часи існували українські держави?
Прочитайте уривок зі статті 20 Конституції України:
«…Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська
Запорізького законом… Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира
Великого (малий Державний Герб України)…».
Правонаступницею яких держав є сучасна Україна відповідно до Конституції?
Які держави є сусідами сучасної Української держави?

Герб УНР.

Герб ЗУНР.

§ 4. Українська держава в різні часи свого існування на історичних картах
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§ 5. Походження назв народів
і географічних об’єктів.
Історико-географічні регіони України
МЕТА
 дізнатися, які науки допомагають історикам вивчати
походження назв держав,
територій, міст, сіл, народів тощо
 визначати, які історико-етнографічні регіони існують
у сучасній Україні

Сучасний вигляд історичного
центру Львова.
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Вивчаючи минуле, ми зустрічаємося з великою кількістю назв: держав, територій, міст, сіл, народів тощо.
Кожна із них має своє походження. Розібратися з назвами історикам допомагають етноніміка — наука про походження назв народів та топоніміка — наука про походження назв географічних місцевостей або топонімів
(у перекладі — «місць»). Назви народів можуть розповісти багато цікавого про їхніх носіїв. Зокрема, у давнину
причорноморські степи заселяли кіммерійці. Це перший
народ півдня сучасної України, відомий під власною назвою. Таємниці про кіммерійців містяться в багатьох творах істориків, письменників і поетів Стародавнього світу.
Серед сучасних дослідників існує думка, що назва «кіммерійці» походить від фінікійського слова «камер» —
«темний». Імовірно, що представники цього народу були
смаглявими й мали темне волосся.

За переказами, місто Львів заснував близько 1241 р. галицький князь Данило Романович і дав йому ім’я свого старшого
сина Лева. Існує також думка про те, що місто побудував сам
Лев Данилович.

Після кіммерійців у причорноморські степи, за повідомленнями давньогрецького історика Геродота, переселилися скіфи. Він розповів і легенди про походження цього народу. За однією з них, першим жителем Скіфії був
син давньогрецького бога Зевса і доньки Борисфена (річки
Дніпра) Таргітай. Він мав трьох синів на ім’я Ліпоксай
(«Цар-гора»), Арпоксай («Цар-вода») та Колоксай («Царсонце»). Одного разу з неба на землю впали три золоті
речі — плуг із ярмом, двогостра сокира та чаша. Коли
їх спробував узяти Ліпоксай — речі запалали вогнем. Так
само сталося із середнім братом. Лише Колоксай зміг
оволодіти цими священними предметами. Після цього
старші брати визнали владу молодшого та віддали йому
царство. Від кожного із цих трьох братів вели родовід
скіфські племена, що становили один народ. За іншою
легендою, прабатьками скіфів були античний герой Геракл і дівчина-змія, яку він зустрів у заплавах Нижнього Дніпра. Вона народила йому трьох синів. Якось дівазмія спитала Геракла, що робити із синами, коли вони
підростуть. Він відповів, що той, хто зможе натягти тятиву його лука й підперезатися його поясом із підвішеною до нього золотою чашею, залишиться господарем на
цій землі. Інші мають іти на чужину. Це зумів зробити
молодший син на ім’я Скіф, від якого, за легендою, і походив народ скіфи.

Походження назви міста
Чернігова остаточно не
з’ясували. Одна з легенд
пов’язує її виникнення
з князем Чорним, який
правив у цій місцевості
в VII ст., інша — із княгинею Чорною, яка кинулася
з терема й розбилася, щоб
не потрапити до рук загарбників. Ще згадують,
ніби Чернігів називався колись Сернігів — від тварини серна, яких тоді було
багато в навколишніх лісах.

Реконструкція давнього
Чернігова.

§ 5. Походження назв народів і географічних об’єктів. Історико-географічні регіони України
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Історико-етнографічні регіони
України.

Цікавими є також версії про
походження назв українських річок. Так, Буг у давніх слов’ян перекладався як
«течія». Дністер походить від
скіфського «дуї істрос» —
«річка швидка». Дніпро,
який скіфи називали Данапріс, пов’язують із їхнім
«дана апара» — «водяна
глибочінь».
1) Яку інформацію, на вашу
думку, можна дізнатися
з вивчення наведених
назв?
2) Зробіть висновок: як топоніміка допомагає у вивченні історії?
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Наступними після скіфів володарями причорноморських степів були сармати. Вважається, що назва цього
войовничого народу походить від іранського слова саромат — «оперезаний мечем». За легендами, серед сарматів
було плем’я амазонок.
Чимало версій має й походження назви племен предків сучасних українців — слов’ян. Батьківщиною цього
народу були землі між річками Дніпро й Вісла. Дослідники пов’язують назву слов’ян із певними топонімами:
Славутич (Дніпро), Случ та інші. Часто походження самоназви слов’ян пов’язують зі словом «слово». Так, «слов’яни» — люди, що говорять «словами» (тобто по-нашому).
Дехто вважає, що ця назва походить від грецького або
латинського слова, яке означає «раб».
В Україні історично склалося 15 історико-етнографічних регіонів: Середня Наддніпрянщина, яка поділяється
на Правобережну та Лівобережну, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Підкарпатська Русь (Підкарпатська
Україна, або Закарпаття), Буковина, Покуття, Південна
Бессарабія, Таврія, Крим, Запорозька Січ (Запорожжя),
Донщина (або Донеччина), Слобожанщина та Сіверщина.
Також за межами сучасної України в сусідніх державах
існують регіони, заселені переважно українцями.
Досліджуючи походження цих топонімів, історики з’ясовують, із якими обставинами пов’язане їхнє виникнення.

Так, назва «Галичина» походить від міста Галич,
про яке вперше згадується в 1113 р. Походження цієї
назви одні виводять від слов’янського племені галичів,
а інші — від невеликого чорного птаха галки. Назва
«Закарпаття» підказує нам, що цей регіон розташований за Карпатськими горами. Слово «Буковина» спочатку означало «буковий ліс». Наприкінці XV ст. так
стали називати вкрите буковими лісами правобережжя
річки Прут. Походження назви «Волинь» пов’язують із
давньослов’янським топонімом, що означає «горбиста
місцевість». Спочатку, на думку прихильників такого
тлумачення, Волинню називали місто, розташоване на
пагорбах, а пізніше — увесь цей край. Назва «Поділля»
походить від місцевого слова дол (діл) — пониззя, рівнина між горами, адже поруч починається Прикарпаття. Ця назва регіону відома з ХIV ст.
Цікавим є походження назви «Таврія». У давнину
гірську частину Кримського півострова заселяли племена таврів. Коли в ХIII ст. ці землі захопили ординці,
то півострів за назвою їхньої столиці почали називати
Крим. Таврією Кримський півострів та сусідні землі
стали в ХIX ст. після того, як вони опинилися у складі Російської імперії.
Лісистий характер місцевості спричинив виникнення
назви «Полісся». Назва «Слобожанщина» має історичне
походження. Поселення, які були засновані на території
цього краю в XVII ст., називали «слободами». Їхніх жителів звільняли (робили «свободними») від сплати податків, щоб заохотити селитися на цих землях.

Запитання та завдання
1.
2.

Що таке етноніміка?
Який перший народ, що жив на території сучасної України,
відомий під власною назвою?
3. Наведіть приклади топонімів.
4. Коли було засновано місто Львів?
5. Які історико-етнографічні регіони належать до Західної України?
6. Як у назвах народів відображаються події минулого?
7. Про що можуть розповісти дослідникам географічні назви?
8. Розкажіть про історико-етнографічний поділ України.
9. Чи можна стверджувати, що етноніми й топоніми є багатством
кожного народу, і їх необхідно знати та досліджувати? Поясніть свою думку.
10. За допомогою карти (с. 32) визначте, які заняття переважають
серед населення названих історико-етнографічних регіонів.

Історико-етнографічний
регіон — це етнотериторіальне утворення в межах
усього етносу, що за історичною долею та етнічним
образом населення є самобутнім. Його назви зафіксовані в історичних документах, символіці краю та
історичній пам’яті народу.
Це основна одиниця в системі районування, оскільки
пов’язана з давнім етнічним
корінням, що ґрунтується,
як правило, на племінній
основі, оскільки її історикоетнографічні особливості визначалися й певною своєрідністю природних умов.

Назви кількох регіонів
пов’язані з річками України. За порогами Дніпра
розташоване Запорожжя,
а в його середній течії на
правому й лівому берегах
річки в напрямку її течії —
Середнє Подніпров’я із
поділом на Правобережжя
та Лівобережжя. Від назв
річок Дон, Сіверський Донець походять назви Донщина, Донеччина.

§ 5. Походження назв народів і географічних об’єктів. Історико-географічні регіони України
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Практичне заняття
Територіальне розташування
та історичне походження рідного
міста (села)
1. Що таке історична карта?
2. Які історико-етнографічні
регіони існують на території сучасної України?

Мета: визначити просторове (територіальне) розташування історико-етнографічного регіону; характеризувати (за картою)
природні умови для вказаних вчителем історико-етнографічних
регіонів; позначити й підписати на контурній карті вказані вчителем історико-етнографічні регіони, територію рідного краю,
рідне місто (селище, село).

Завдання для підготовки до практичного заняття
1. Ознайомитися з картою історико-етнографічних регіонів України.
2. Ознайомитися з картою адміністративного устрою
України.
3. Підготувати контурну карту з адміністративним устроєм України.

Хід заняття
I. Виконайте завдання за картою історико-географічних регіонів України.
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1. Покажіть історико-етнографічні регіони, що належать
до Західної України.
2. Покажіть історико-етнографічні регіони Наддніпрянської України.
3. Знайдіть на карті назву регіону, у якому ви живете.
4. Які історико-етнографічні регіони розташовані в степовій частині України?
5. Упізнайте за описами історико-етнографічні регіони
України й покажіть їх на карті.
1) Походження його назви деякі історики виводять від
назви слов’янського племені галичів, інші — від
невеликого чорного птаха галки.
2) Спочатку це слово означало «буковий ліс», а з кінця XV ст. так називали вкрите буковими лісами
правобережжя річки Прут.
3) Назва земель, розташованих у пониззі Дніпра, за
його порогами.
4) Походження цієї назви пов’язують із давньо слов’янським топонімом, що означає «горбиста місцевість». Спочатку, на думку прихильників такого
тлумачення, цю назву мало місто, яке розташовувалося на горбах.
5) Землі, розташовані за Карпатськими горами.
6) Землі, розташовані вздовж лівого берега Дніпра.
7) Землі, розташовані вздовж правого берега Дніпра.
8) Ця назва походить від слов’янського слова діл —
пониззя, рівнина між горами, адже поруч починається Прикарпаття.
9) У давнину цей півострів так називали за народом
таврів, які заселяли його гірську частину.
10) Назва походить від переселенців, які називали свої
поселення «слободами».

II. Виконайте завдання за картою адміністративно-територіального поділу України.
1. На скільки областей поділяється Україна?
2. Які держави є сусідами України?
3. Які області України є прикордонними?
4. Які області виходять до узбережжя морів?
Практичне заняття. Територіальне розташування та історичне походження рідного міста (села)
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5. Назви яких областей не збігаються з назвами обласних центрів?
6. Назвіть області, у яких вам довелося побувати.

III. Виконайте завдання на контурній карті.

1. Зафарбуйте область, у якій ви народилися.
2. Заштрихуйте область, у якій ви живете.
3. Підпишіть назву історико-етнографічного регіону, до
якого належить область, у якій ви живете.

IV. Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.
V. Підготуйтеся до уроку узагальнення та тематичного
контролю.
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Тематичний контроль 2
Де відбувається історія
1. За допомогою чого історики орієнтуються в історичному
просторі?
А «лінія часу»
Б історична карта
В енциклопедія
Г архів
2. Що мало бути в місті, щоб там з’явилися назви вулиць зі
словами «вал», «стіна», «башта»?
А ринок
Б замок
В ратуша
Г церква
3. Який історико-географічний регіон розташований на заході України?
А Донщина
Б Слобожанщина
В Буковина
Г Таврія
4. Яку назву має перелік умовних позначок до історичної
карти?
А прогноз
Б аналіз
В хроніка
Г легенда
5. На малюнку зображена найдавніша карта,
яка збереглася на території України. У яку
епоху вона була створена?
А Первісне суспільство
Б Античність
В Середні віки
Г Новий час
6. Що з наведеного можливо з’ясувати, використовуючи історичну карту?
А природні умови країни
Б місце розміщення корисних копалин
В кордони і території держав, що змінювалися в часі
Г сучасні держави та їхні кордони
7. Географічні назви українських населених
пунктів міста Переяслав-Хмельницький,
села Шевченкове походять від
А природного середовища
Б назв народів
В занять людей
Г імен людей
8. На картосхемі позначено територію й межі
А Київської держави
Б Королівства Руського
В Війська Запорозького
Г сучасної України

Тематичний контроль 2 Де відбувається історія
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9. Який історико-географічний регіон розташований на півночі України?
А Донщина
Б Слобожанщина
В Буковина
Г Таврія
10. Яке місто було столицею Української козацької держави за
часів Богдана Хмельницького?
А Київ
Б Батурин
В Чигирин
Г Глухів
11. Коли з’явилися перші історичні карти?
А II ст.
Б V ст.
В XVI ст.
Г XX ст.
12. Установіть послідовність існування державних утворень.
А Козацька республіка
Б Королівство Руське
В Київська держава
Г Держава Україна
13. Які із зазначених держав мають спільний сухопутний кордон з Україною (три правильні відповіді)?
1 Угорщина
2 Литва
3 Румунія
4 Грузія
5 Туреччина
6 Польща
7 Болгарія
14. Позначте на карті відповідними цифрами назви таких історико-етнографічних регіонів України:
1) Землі, що охоплюють територію сучасної Львівської,
Івано-Франківської та частини Тернопільської областей.
2) Регіон на сході України, назва якого походить від слова,
яким називали свої поселення українські козаки й селяни.
3) Регіон, що розташований у верхній течії Південного
Бугу. Його назва походить від слов’янського слова, що
означає «пониззя», «рівнина між горами».
4) Край, що розташований за порогами Дніпра.
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Тема 3
ДЖЕРЕЛА
ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

§ 6. Історичні джерела
та їхні різновиди
МЕТА
 довідатися про те, звідки
історики дізнаються про
минуле
 пояснювати, які існують
види історичних джерел,
як із ними працювати

Історичні джерела — усе,
що було створене в процесі
діяльності людини, збереглося до наших днів і дозволяє вивчати минуле людського суспільства та
відображає його історичний
розвиток.
Археологія — наука, що
вивчає минуле людства за
речовими джерелами, знайденими шляхом розкопок.

Що може служити доказом реальності подій, які існували в минулому? За час свого існування й розвитку
люди залишили чимало «слідів» своєї діяльності. Історики
старанно відшукують їх і намагаються за ними якнайвірогідніше відтворити життя минулого. Предмети життєдіяльності людей, які збереглися до нашого часу, називають історичними джерелами.
Найбільш численними джерелами є речові. Вони дають уявлення про всі періоди життя людства — від найдавніших часів до сьогодення. До них належать кістки
тварин і людей, знаряддя праці, посуд, будівлі, гроші,
печатки, прекраси — усе, що свідчить про життя та діяльність людей.
Значну частину речових джерел досліджує археологія.
Це одна з тих наук, завдяки яким знайдено чимало знарядь праці, зброї, прикрас, будівель, якими користувалися дуже давно. Праця вчених-археологів є складною
і тривалою. Розкопкам передує археологічна розвідка.
Під час розвідки дослідники збирають інформацію за усними й писемними джерелами, здійснюють пробні розкопки. Якщо результати розвідки виявляються успішними, розпочинаються власне розкопки. Знявши верхній
шар ґрунту, далі археологи працюють дуже обережно
пензлями та ножами. Кожну знахідку записують у спе-

Вигляд кургану Переп’ятиха до початку розкопок. Малюнок Тараса Шевченка. 1846 р.
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Археологічними дослідженнями здавна захоплювалося чимало українців. Зокрема, видатний український поет Тарас Шевченко,
подорожуючи Україною, брав участь у створенні програми збереження історичних
пам’яток Криму, замальовував вигляд стародавніх курганів, пам’яток козацької слави,
серед яких були руїни резиденції гетьманів
козацтва — Чигирина. Йому належать слова: «Люблю археологію — таємничу матір
історії».

Літописи — твори, у яких
розповідається про історичні
події за роками.

Основні етапи роботи археологів

Літопис «Повість минулих
літ» (Іпатіївський список).

? Складіть за фотографіями розповідь
про роботу археологів.

ціальному щоденнику, де фіксується хід розкопок. Після
розкопок розпочинається етап вивчення знахідок у лабораторних умовах. Тут за допомогою відтворення зовнішнього вигляду, спеціальних аналізів встановлюють їхній
вік, збирають і відновлюють пошкоджені предмети, намагаються відтворити перебіг подій того часу.
Крім речових, багату інформацію несуть писемні джерела, незважаючи на те, що людство вперше почало робити записи лише близько 6 тисяч років тому. На українських
землях писемні джерела мають ще коротшу історію. Перші
окремі писемні згадки про українські землі, які залишили
нам сусіди, мають вік у 3 тисячі років. Більше поширення

Міфи — оповідання про вірування давніх народів
щодо походження Всесвіту,
явищ природи, богів, героїв
тощо.
Легенда — епічний фольклорний жанр, що подає історичні факти або вигадані
події у формі фантастичної
оповіді про давнє минуле.
Прислів’я — короткий народний вислів із повчальним змістом.
Етнографія — наука, яка
вивчає походження, розселення, культуру й побут,
суспільний устрій народів.

ВИДИ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ПЕРІОДІВ (ЕПОХ) ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ПЕРВІСНЕ
СУСПІЛЬСТВО
Речові
Етнографічні

АНТИЧНІСТЬ

СЕРЕДНІ ВІКИ

Речові
Писемні
Етнографічні

Речові
Писемні
Усні
Етнографічні

НОВИЙ
ТА НОВІТНІЙ ЧАС
Речові Писемні
Усні Етнографічні
Кіно- та фотодокументи

§ 6. Історичні джерела та їхні різновиди

41

Людина — це істота, яка може існувати лише
в колективі собі подібних, тобто в суспільстві.
Спілкування допомагає людям жити в суспільстві. Спілкування — це спосіб передачі інформації. Проте вже в давнину, коли устрій суспільства ускладнювався, постала проблема
передачі великих обсягів інформації не лише
між членами колективу, а й між поколіннями.
Усе це спричинило появу писемності. Оригінальну систему передачі інформації винайшов
народ інків — вузликове письмо.

Вузликове письмо.
Однак воно не знайшло свого продовження.
Основним джерелом для походження писемності став малюнок. Проте малюнок стає писемністю лише тоді, коли він не просто зображує, наприклад, сонце, а позначає слово
«сонце». Письмо малюнками називається піктографічним.
Зараз цей вид письма не використовується,
але піктограми мають значне поширення в дорожніх знаках, комп’ютерах, телефонах тощо.
Згодом малюнки перетворюються на письмові
символи, що можуть бути навіть не схожими
на той предмет, який позначають. Так виникає
ієрогліфічне письмо.
Ієрогліфічне письмо.

42

Тема 3. Джерела до вивчення історії

писемності на території України розпочалося лише після запровадження християнства
в X ст. Проте давніх писемних джерел
збереглося мало. Наука, що вивчає писемні
джерела, має назву палеографія.
До писемних джерел належать будь-які
написи на будь-якій поверхні, що збереглися (на стінах, каменях, монетах, речах
тощо): літописи, книги, грамоти, документи, спогади, листи, художні твори тощо.
Появі писемності в історії людства передувала дописемна доба. У цей період існували лише усні перекази про минуле. Свідченням подій тих далеких часів є легенди,
міфи, народні пісні, казки, перекази тощо.
Усі вони не тільки є витвором народної фантазії, а розповідають і про справжні події,
що відбувалися й запам’яталися людям.
Історики називають ці свідчення минулого
усними джерелами.
Розповісти про минуле можуть також
етнографічні джерела — народні звичаї,
обряди, традиції українців та інших народів. Вивчаючи їх, дослідники також можуть відтворити минуле. Так, досліджуючи
традиції та звичаї племен, які ще перебувають на рівні розвитку первісної доби,
можна створити уявлення про давні часи
нашої Батьківщини.
Фотографії та кіно, голосові записи,
які з’явилися в ХIX ст., також стали важливими джерелами інформації під час дослідження історичних подій. Вони, мабуть, є найбільш інформативними. Проте
ці джерела охоплюють лише незначний
відрізок життя людства.
Поділ на зазначені типи джерел є умовним. Деякі джерела можна віднести відразу до кількох типів. Так, стародавня монета, зброя є речовим і одночасно писемним
джерелом, якщо на них є напис. Книга
також є одночасно і писемним, і речовим
джерелом, а також може бути й усним,
якщо описує звичаї та традиції.
Якщо загалом розглянути джерела, то
їхня кількість збільшується, чим ближче
ми підходимо у своїх дослідженнях до сучасності.

Лише поєднання інформації з усіх типів джерел створює
повну картину життя людини певної епохи. Кожне окреме
джерело відображає лише певну грань минулого й містить
обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями
всіх пам’яток минулого були люди, історичні джерела відображають їхнє бачення й сприйняття подій. Історичне джерело не завжди є достовірним. Унаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише
способом поєднання й порівняння інформації з різних історичних джерел, їх критичного аналізу. Завдання історика — так поставити питання до джерела, щоб більше
дізнатися і водночас не помилитися. Тому достовірна історична інформація, що існує в джерелах, може бути взята
з них лише після відповідного опрацювання дослідником.
Чим ретельніше він це зробить, тим повнішими й детальнішими, об’єктивнішими й багатограннішими будуть отримані знання.

Історичним джерелом є навіть сама природа. Досліджуючи її,
можна визначити, у яких кліматичних умовах жили люди, від
яких стихійних лих потерпали, у яких умовах вели господарство,
із чого будували житло, виготовляли знаряддя праці та зброю.

Запитання та завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Що таке історичні джерела?
На які типи поділяють історичні джерела?
Який тип джерел дає змогу створити уявлення про всі історичні періоди людства?
Як ви гадаєте, чому Т. Шевченко назвав археологію «таємничою матір’ю історії»?
У чому складність роботи із джерелами?
Чи можуть історичні джерела вводити в оману?
Що потрібно зробити, щоб, досліджуючи минуле, не піти помилковим шляхом?
Які складності можуть виникнути при опрацюванні писемних
джерел?

В ієрогліфічних видах письма прочитується не лише
зміст думки, а й зорові образи — малюнки. Навіки залишили вони свої письмена,
свідчення про спосіб життя
та мислення, традиції, уявлення про навколишній світ.
Однак піктограми та ієрогліфи не відтворюють звучання
мови. Це робить звуко-буквене, або абеткове письмо.
Перший буквений алфавіт
з’явився в XVI ст. до н. е. —
синайське письмо, але воно
не було досконалим. Першим досконалим абетковим
письмом стало грецьке. Зараз найбільш поширеними
є абетки латинська, арабська, кирилиця. На основі
кирилиці створено й українську абетку, яка налічує
33 букви.
Для письма використовували різні матеріали. Наприклад, у Давньому Єгипті
люди писали на папірусі —
папері, зробленому зі стебла
багаторічної водяної рослини. На Русі писали на корі
берези — бересті, а згодом
почали використовувати
пергамент — спеціально
оброблену шкіру тварин
(телят, кіз). Перший папір
винайшли в Китаї близько
2 тисяч років тому. Перші
книги були рукописними,
і на їхнє написання було
потрібно багато часу. Перші
друковані книги з’явилися
в XV ст.

§ 6. Історичні джерела та їхні різновиди
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§ 7. Робота з історичними
джерелами
МЕТА
 познайомитися з прикладами роботи з історичними джерелами
 переконатися, що для повного й достовірного відображення минулого слід
залучати різні джерела
й критично ставитися до
них

Історія первісного суспільства відділяється від нас
сотнями тисяч років. Проте від цього не згасає інтерес
до тієї доби, коли відбувалося становлення людського
суспільства. Для дослідження давніх часів використовують переважно речові джерела. Проте, на думку істориків, за допомогою речових джерел можна відтворити
10—20 % достовірної інформації минулого. Далеко не
всі вироби людських рук можуть зберігатися в землі.
Вироби з кістки, дерева, шкіри і металу взагалі зберігаються погано — дерево та шкіра недовговічні, кістка
схильна до розкладання, метал окислюється, кераміка
роздавлюється землею тощо. До цього слід додати руйнівний бік людської діяльності, який доповнювався руйнівними силами природи. Тому постає необхідність залучення інших джерел. Спробуємо й ми дослідити
деякі джерела, які відображають минулу добу, і визначити, яку інформацію вони нам дають. Чи допомагають
вони відновити образ первісної епохи?

Гарпун та спосіб користування ним.
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1. Ознайомтеся з етнографічними джерелами, що розповідають про життя племен, які у своєму розвитку перебувають на рівні первісного суспільства, і дайте
відповіді на запитання.

Із життя племен кубу острова Суматра (Індонезія)
Він відламує довгу пряму палку і, піднявши з берега струмка
камінь, б’є ним по кінцю палки, поки той не розщепиться на
гострі частини. Потім він здирає кору і, розділивши її на волокна, обмотує ними розщеплений кінець палки — спис (гарпун)
для ловлі риби готовий.
1) Про яке заняття людей розповідається в уривку із джерела?
2) Які матеріали були використані для знаряддя праці?
Наскельний малюнок сцени
полювання.

Із життя папуасів Нової Гвінеї
Приходив Туй із двома іншими туземцями. Усі були озброєні
списами, луками зі стрілами, і в кожного була сокира на плечі… Я оглянув вміст однієї із сумок… яку носили чоловіки на
перев’язі через ліве плече… Знайшов у ній багато цікавого.
Крім двох великих кам’яних ножів, тут були кістки, заточені
з одного боку, які служили ножем і ричагом; у невеликому бамбуковому футлярі знайшлися чотири загострені кістки, мабуть,
інструменти, які замінюють голку, шило… потім знайшов раковину із зубчастим краєм, яку туземці використовують для вишкрібання кокосу. Був також подовжений шматок шкаралупи
молодого кокоса, який заміняв ложку…
1)
2)
3)
4)

Які знаряддя праці мали туземці?
Із яких матеріалів вони були виготовлені?
Яким видом діяльності вони, імовірно, займалися?
Чи можемо ми з наявної інформації із джерела довідатися
про природні умови, у яких живуть папуаси?

Папуаси Нової Гвінеї.
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Із життя індіанського племені ірокезів
У стародавні часи ірокези використовували вид взуття, яке виготовлялося зі шкури лося. Вони надрізали шкуру над і під колінним суглобом тварини і потім здирали його цільним шматком. Оскільки задня нога лося зігнута в цьому суглобі майже
під прямим кутом, то знята з нього шкура підходила для людської ноги.
Нижній кінець туго зшивався сухожиллями, а верхній кріпився
до ноги ремінцями…
1) Про що розповідає уривок із джерела?
2) Як індіанці використали свою спостережливість для виготовлення взуття?

Магічні дії перед полюванням мисливців
на острові Ніас
Взуття індіанців Північної
Америки.

Мисливці, починаючи полювання, спочатку рили яму й накривали її гілками, травою, листям, а потім заганяли в неї дичину. Під
час копання вони мали дотримуватися деяких заборон. Їм заборонялося плювати (бо інакше дичина відвернеться від ями); сміятися (бо образяться стінки ями); вживати сіль, готувати їжу свиням. Перебуваючи в ямі, їм не дозволялося чухатися, тому що
ґрунт у ямі може розм’якнути й осісти…
1) Які обряди здійснювали мисливці перед полюванням?
2) Чи виправдані придумані ними заборони?
3) Чому мисливці не сподівалися тільки на яму, а ще використовували й магію?

Яма для полювання.
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2. Розгляньте малюнок сучасного художника, який намагався відтворити деякі заняття представників трипільської культури.

? Які із зображених на фотографіях речових джерел були вико-

3

ристані для реконструкції занять представників трипільської
культури? Що на малюнку вказує, що трипільці займалися
землеробством?

1

2

7
4

5

6
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§ 8. Де зберігаються
історичні пам’ятки
МЕТА
 пояснювати, із якою метою
створюють музеї, архіви,
бібліотеки і як вони працюють

У нашій країні найбільша
кількість пам’яток минулого
зберігається в Національному музеї історії України в Києві — понад 600 тисяч експонатів. За ними можна
простежити розвиток людського суспільства на українських землях від появи перших людей і до сьогодення.

Відшукати свідчення минулого й дізнатися за ними
про життя людей, як ви вже знаєте, непроста справа. Однак усе знайдене потрібно також зберегти для нащадків
і зробити можливим для всіх бажаючих ознайомитися
з ним. Для цього створюють спеціальні установи — музеї.
Речі, які виставлені в музеях для огляду відвідувачами,
називають експонатами. Сукупність речей на певну тематику має назву експозиція. У музеї може бути одна
або кілька експозицій.
Термін «музей» походить від давньогрецького слова
«мозейон», «мусейон» — місце, присвячене музам, храм
муз. Перші зібрання цінних речей з’явилися ще в III тис.
до н. е. в палацах правителів Вавилона та Єгипту. Перший музей — Дім муз — був заснований в Александрії
Єгипетській понад 2 тисячі років тому.
Перший музей старожитностей в Україні почав діяти
в 1810 р. у Феодосії. Згодом музеї почали з’являтися
Будівля Національного музею історії України в Києві.
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в інших містах. Поширеними також були приватні збірки старожитностей.
За своїм призначенням музеї поділяються на історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні,
мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо. Як приклад можна згадати Національний музей історії України
та Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького, Музей археології Середнього Подніпров’я, Музей
археології та печерних міст, Музей трипільської культури та багато інших. «Найсолодшими» можна назвати
музей цукру на Вінничині та музей бджільництва на
Полтавщині. У кожній області, районі, місті існують
краєзнавчі музеї. Загалом в Україні налічується близько
5 тисяч різноманітних музеїв.
Дуже важливою в музеях є робота екскурсоводів.
У своїй розповіді вони намагаються привернути увагу до
найбільш цікавих експонатів, наголосити на їх важливості та цінності для науки.

Музей — культурно-освітній
заклад, призначений для вивчення, збереження і використання пам’яток природи,
матеріальної та духовної
спадщини.

Найбільший за площею — Музей народної архітектури в селі
Пирогове під Києвом. На площі
в 150 гектарів розміщено понад
300 пам’яток народної архітектури з усіх регіонів України.

§ 8. Де зберігаються історичні пам’ятки
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? Розгляньте фотографії, на

яких зображений шлях документів в архів і працю над
ними. Складіть розповідь.

Архів — установа, що здійснює приймання, опис і зберігання документів із метою
їх використання для подальших досліджень.
Реставрація — поновлення
пам’ятки, історичного джерела, раніше втраченого, зіпсованого, для подальшого
збереження.
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У музеї демонструють переважно речові джерела. Для
писемних джерел існують окремі установи — архіви.
Найбільше документів в Україні зберігається в центральних державних історичних архівах Києва та Львова.
Лише в Києві налічується понад 1,5 млн одиниць архівних матеріалів. Існують окремі спеціалізовані архіви, обласні тощо. Збережені в цих архівах документи допомагають відповісти на чимало запитань минулого.
Перш ніж документи потрапляють на зберігання, співробітники архівів проводять ретельну перевірку фізичного й технічного стану документів. У разі виявлення
пошкоджень їх усувають шляхом реставрації. Потім архіваріуси присвоюють номер документам та виставляють
їх у відповідному порядку. Це робиться для того, щоб
працівники архіву могли швидко знайти та видати необхідний відвідувачам документ.
Також писемні історичні джерела, переважно книги,
зберігаються і в бібліотеках. Бібліотека, або книгозбірня, — культурно-освітній заклад, що здійснює збирання
друкованих і рукописних матеріалів, книг. Працівники
бібліотеки опрацьовують видання й заносять у каталог,
організують відповідне зберігання, збереження, а також
обслуговування читачів.
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Читальні зали бібліотеки.

Книгозбірні.

Найстарішою з діючих в Україні бібліотек є Наукова
бібліотека Львівського університету, заснована в 1608 р.
Найбільшою бібліотекою нашої держави є Центральна наукова бібліотека Академії наук України імені В. Вернадського в Києві. У її фондах налічується 12 мільйонів одиниць джерел. Зараз бібліотечна мережа України налічує
близько 40 тисяч бібліотек. До них входять бібліотеки
публічні (у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва);
технічні, сільськогосподарські, медичні, академічні, освітянські; бібліотеки вищих навчальних закладів; бібліотеки для сліпих.

Зовнішній вигляд бібліотеки
імені В. Вернадського в Києві.

Запитання та завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

У яких установах зберігають археологічні пам’ятки?
Що означає слово «музей»?
Хто працює в музеї?
Чим займаються екскурсоводи?
Де зберігають писемні історичні джерела?
Що таке реставрація?
Для чого існують бібліотеки?
Створіть вдома з речей минулого та фотографій музейну експозицію на певну тему. Під кожним експонатом зробіть підпис.
Складіть коротку розповідь для екскурсовода. Сфотографуйте
й наступного уроку покажіть учителю та однокласникам.
9. Відвідайте краєзнавчий музей. Підготуйте коротку розповідь
за його експозицією. Розкажіть, що вас найбільше вразило.
10. Об’єднайтеся у групи й обговоріть: для чого так ретельно
зберігається пам’ять про минуле?
11. У Києві бібліотеку ім. В. Вернадського іноді за зовнішній вигляд і призначення називають «зубом мудрості». Чи доречне
таке прізвисько?

§ 8. Де зберігаються історичні пам’ятки
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Практичне заняття
Про що можна дізнатися
із сімейного фотоальбому
1. Що таке історичні джерела?
2. Які існують види історичних джерел?
3. Як дослідники використовують історичні джерела
для відтворення минулого?

Мета: розповісти про те, як історики довідуються про минулі часи на основі фотографій про історію сім’ї; розвивати вміння аналізувати фотографію як історичне джерело
за планом; розставляти фотографії у хронологічному порядку,
добирати інформацію про минуле із сімейних фотографій
та розповідати про окремі події родинного життя на основі фотографій.

Завдання для підготовки до практичного заняття
1. Підготувати добірку фотографій із сімейного альбому,
на яких відображені історичні події.
2. Підготувати разом із батьками коротку розповідь про
події, відображені на фотографії.

Хід заняття
I.

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

Фотографію винайшли в першій половині ХIX ст.
Перші фотоапарати були великими та громіздкими. Щоб
зробити знімок, фотографу треба було докласти чимало
зусиль. Не менше зусиль потрібно було і тим, кого знімали. Їм доводилося тривалий час нерухомо перебувати
в певній позі. Відповідно, перші фотографії були постановочними, тобто за своєю суттю вони більше нагадували картини художників. Однак люди прагнули швидко
й зручно зафіксувати миттєвості життя. Таке стало можливим лише на початку XX ст., коли фотоапарат став
меншим і зручнішим, а проявлення плівки і друк фотографій — більш технологічними.
Технічне вдосконалення зробило фотографію одним із
найважливіших видів історичних джерел. На фотографії
можна побачити багато цікавого, що дає можливість створити більш досконалий образ минулого.
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? Що цікавого можна побачити
на фотографіях?

II. Проаналізуйте фотодокументи за планом.

Пам’ятка
Як працювати з фотографією
як історичним джерелом
1) Визначте, кого або що зображено на фотографії.
2) Із якою метою зроблено фотографію?
3) З’ясуйте, чи відображає фотографія якусь подію, явище.
Зверніть увагу на деталі, які допоможуть з’ясувати час
створення фотографії (написи, одяг, розташування об’єктів
тощо).
4) Визначте, чи доповнює фотографія відому вам інформацію,
чи є лише ілюстрацією відомих подій.

Практичне заняття. Про що можна дізнатися із сімейного фотоальбому
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1. Київ початку XX ст. Розфарбована фотографія.

2. Початок Української революції. 100-тисячна
маніфестація. 19 березня 1917 р.

3. Голодомор в Україні — одна з найтемніших сторінок історії українського народу. Харків у 1933 р.,
коли смерть від голоду на вулиці була суворою
реальністю.

4. Засідання Верховної Ради України 24 серпня
1991 р. Проголошення незалежності України.

III. Складіть історію за фотографією на чотири-п’ять речень.
IV. Дайте відповіді на запитання.

1. Чим цінні для істориків фотографії?
2. Про що ми можемо дізнатися з фотографій?
3. Як пов’язані сімейні фотографії з історією сім’ї?

САМООЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
Твердження

Кількість балів (за кожне завдання
максимальна кількість балів — 4)

1. Я приніс/принесла добірку сімейних фотографій із поясненнями до них.
2. Я склав/склала розповідь про окремі яскраві події з історії сім’ї.
3. Я навчився/навчилася описувати те, що зображено на фотографіях.

V. Підготуйтеся до уроку узагальнення та тематичного
контролю.
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Тематичний контроль 3
Джерела до вивчення
історії
1. Предмети, речі, витвори мистецтва, що демонструються на
виставках і в музеях, називаються
А експонати
Б мемуари
В топоніми
Г легенди
2. Як називають усну та музичну народну творчість, обряди
та звичаї, що мають давнє походження?
А історія
Б археологія
В топоніміка
Г фольклор
3. Де зберігаються знайдені археологами залишки минулого?
А бібліотека
Б музей
В архів
Г обсерваторія
4. До якого виду історичних джерел належить зображення?
А усні
Б писемні
В речові
Г зображувальні
5. Як називаються особисті спогади людей про історичні події,
свідками або учасниками яких вони були?
А мемуари
Б хроніка
В літопис
Г легенда
6. Як називаються спеціальні установи, у яких зберігають документи різних часів?
А музеї
Б архіви
В бібліотеки
Г виставки
7. Які експонати свідчать про розвиток на українських землях
первісного суспільства?
А
Б

В

Г

Тематичний контроль 3. Джерела до вивчення історії
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8. Палеографія — наука, яка досліджує джерела
А писемні
Б усні
В речові
Г етнографічні
9. Які джерела надають більш об’єктивну й правдиву інформацію про минуле?
А писемні
Б усні
В речові
Г етнографічні
10. Яку назву має наука, що вивчає сховані під землею та водою залишки діяльності людини?
А етнографія
Б топоніміка
В археологія
Г фольклористика
11. До якого виду історичних джерел належать портрети, фотографії, реклама, малюнки, кінофільми тощо?
А речові
Б писемні
В етнографічні
Г зображувальні
12. Чим займаються архіваріуси?
А здійснюють розкопки речових історичних джерел
Б створюють історичні карти
В вивчають походження і достовірність документів
Г здійснюють відлік часу в історії
13. Установіть відповідність між видами письма та їхніми назвами.
1
2

3

А
Б
В
Г
Д

4

абеткове
ієрогліфічне
піктографічне
клинопис
вузликове

14. Установіть послідовність появи історичних джерел від найдавнішого.
А рукописна книга Б фотографія
В кам’яне рубило Г гармата

56

Тема 3. Джерела до вивчення історії

Тема 4
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

§ 9. Пам’ятки і пам’ятники історії
МЕТА
 розпізнавати історичні
пам’ятки й пам’ятники
 характеризувати пам’ятку
історії як скарб, гордість
та надбання народу

Історична пам’ять — сукупність знань та уявлень
суспільства про спільне минуле. Вона покликана передавати досвід та знання про
минуле для самоусвідомлення. Велику роль у збереженні історичної пам’яті відіграють пам’ятки історії.

Україна має багатовікову історію та культуру. Свідченням цього є пам’ятки історії та культури, які допомагають зберегти історичну пам’ять. Вони є в кожному
регіоні України. Це справжній скарб і гордість нашої
Батьківщини. Завдяки пам’яткам місто або село стає
відомим у світі. З усіх куточків земної кулі приїздять
туристи, щоб побачити ці безцінні скарби. До наших
днів збереглися замки, фортеці, палаци та садиби, парки, монастирі й храми, промислові підприємства та
багато інших архітектурних витворів мистецтва. Іноді
сукупність пам’яток утворюють цілі ансамблі, які створюють атмосферу минулих часів. Найвідоміші такі ансамблі утворюють пам’ятки історичного центру Львова,
старої частини міста Кам’янця-Подільського, КиєвоПечерської лаври тощо.
Проте не лише споруди є пам’ятками історії. До них
належать також пам’ятні місця й предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства й держави, твори матеріальної та духовної творчості, які становлять історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність.
Це можуть бути археологічні пам’ятки (залишки давніх
поселень, укріплень, поховань, кам’яні скульптури, наскельні зображення тощо). Певну цінність мають місця

Історична частина Кам’янця-Подільського.
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Історичний центр Львова.

Києво-Печерська лавра.

масових поховань померлих та загиблих
у війнах і трагедіях, місця загибелі бойових
кораблів, залишки бойової техніки, озброєння. Цікавими є твори різних видів мистецтв, документальні пам’ятки — акти органів державної влади й управління, інші
письмові та графічні документи, наприклад
«Остромирове Євангеліє», «Пересопницьке
Євангеліє», «Руська правда», «Конституція
П. Орлика» тощо. Цінними також є кіно-,
фотодокументи й звукозаписи, а також стародавні рукописи й архіви, записи фольклору й музики, рідкісні друковані видання.
Тобто це все те, що становить історичну
й культурно-мистецьку цінність.

Музей «Запорозька Січ» на острові Хортиця
(Запоріжжя).

Руїни античного міста Херсонес
(поблизу Севастополя).

«Кам’яна могила»
Одна з найзагадковіших пам’яток природи та
історії — це «Кам’яна могила», розташована
в Запорізькій області. Насправді це не поховання, а природне нагромадження каменів
заввишки 15 метрів, які утворюють чимало
гротів. Із давніх-давен люди вважали
цю місцевість таємничою. Тут проходили релігійні обряди. Гроти розписані наскельними малюнками, які
залишили жителі цих степів ще
з первісних часів. Вони є цінними
історичними джерелами.

§ 9. Пам’ятки і пам’ятники історії
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Меморіал — архітектурний ансамбль, скульптурна композиція,
яка є витвором мистецтва і, як правило, увічнює трагічні події.
Пам’ятник — споруда, яка є витвором мистецтва, призначена для увічнення і створення образу людей,
подій, об’єктів, іноді тварин, літературних і кінематографічних персонажів тощо.

? 1. Що таке пам’ятка історії?
Дайте визначення цього
поняття.

2. Поясніть твердження:
«Пам’ятки історії — скарб,
гордість і надбання народу».

Пересопницьке Євангеліє. Рукописна книга XVI ст., на якій президенти нашої країни складають
присягу українському народу.
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Усі пам’ятки історії та культури, розташовані на території України, охороняються державою. Лише Державний реєстр нерухомих пам’яток України налічує близько
56 тис. об’єктів історичної спадщини.
Пам’ятки історії та культури, що розташовані на території України, є невід’ємною складовою світової культурної спадщини.
Усі ці пам’ятки служать розвитку науки, освіти й культури. Крім того, що вони є безцінними історичними джерелами, допомагають формуванню почуття патріотизму,
естетичному вихованню.
У той самий час усі ці пам’ятки потребують охорони
й захисту від руйнування та знищення. Це важливе завдання державних органів і громадських організацій. Бережливе ставлення до пам’яток історії та культури —
обов’язок кожного громадянина України.
Із давніх часів людина намагалася зберегти пам’ять
про певні визначні події (перемоги, етапи, важливі зрушення в житті тощо). Ще із часів Античності склалася
традиція увічнення подій у вигляді монументів (споруд),
меморіалів (людині чи події), пам’ятників. Кожен монумент не тільки зберігає, а й за допомогою мистецьких
символів створює образ людини, події. Крім того, монументам належить важлива функція організації життєвого
простору громади. Пам’ятники споруджували в центрі
міста, площі, на видних місцях, вони були орієнтирами.
Проте не завжди символи й образи, які були відтворені
в монументі, відповідали дійсності. Траплялися випадки,
коли за допомогою монументів правителі намагалися нав’язати людям певну думку про минуле. Метою цього було
бажання зміцнити владу, показати велич свого правління.
Коли обман викривався й народ скидав правителів, то нищив і пам’ятники тієї доби. Також пам’ятники гинули під
час іноземного вторгнення, коли ворог для придушення
опору намагався знищити пам’ять підкореного народу.

