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Пам’ятка для роботи з підручником

1. Опрацьовувати матеріал параграфа потрібно осмислено, уни-

каючи механічного запам’ятовування.

2. Якщо ви опрацьовуєте параграф як домашнє завдання, —

намагайтеся це зробити того самого дня, коли відбувся урок

і ще свіжа пам’ять про опрацьований на уроці матеріал.

3. Уважно прочитайте назву параграфа, а також запитання на по-

чатку тексту — це допоможе вам зрозуміти, про що йтиме мова.

4. Протягом читання звертайте увагу на виділені поняття, дати, 

імена, а також ілюстративний матеріал. ВАЖЛИВО: не на-

магайтеся дослівно завчити поняття — спробуйте їх зрозумі-

ти, усвідомити.

5. Якщо під час читання вам трапилися незрозумілі поняття, 

назви, — зверніться до додаткових джерел інформації або до 

дорослих.

6. Для того щоб краще засвоїти матеріал, виконайте завдання 

після тексту.

Підручник дуже важливий, але ще важливішим є слово

вашого вчителя.

Разом ми вирушаємо в захопливий світ історії.

Бажаємо вам успіхів! У вас усе вийде добре!

Дорогі учні!

Вітаємо вас — ви розпочинаєте вивчати історію!

Вашим першим помічником в осягненні історії буде цей під-

ручник. Зазвичай на кожному уроці ви будете вивчати один па-

раграф підручника. Він містить навчальний текст, ілюстрації, 

пояснення основних понять.

Зорієнтуватись у підручнику допоможуть рубрики: «Пізна-

вально й цікаво», «Поміркуймо!», «Варто запам’ятати!», «По-

фантазуймо!», «Діємо: практичні завдання», «Завдання для

обговорення».

Автори запропонували цікаві завдання й запитання, які до-

зволять вам навчитися розмірковувати, порівнювати та поясню-

вати певну історичну інформацію.

Перевірити, як добре ви зрозуміли навчальний матеріал, до-

поможуть запитання й завдання наприкінці параграфів. Вони 

поділяються на такі підрубрики: «Знаю нове», «Обговорюємо в 

групі», «Мислю творчо».

Зверніть увагу на поради, які допоможуть вам працювати

з підручником.
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Іноді оповідачі додавали 

фантазію до своїх розпові-

дей, і тоді народжувались ле-

генди та міфи. Дехто нама-

гався передати свої відчуття 

щодо подій минулого — і тоді 

з’являлися вірші та пісні.

Але реальні події мину-

лого часто не менш цікаві, 

ніж вигадані й дофантазова-

ні. Ми згадуємо події та лю-

дей, які брали в них участь.

І ця пам’ять допомагає нам 

зрозуміти, звідки людина ро-

дом, чому так розуміє навко-

лишній світ. Часто в історіях 
людей і країн люди шукають 
підказку, як діяти в майбут-
ньому, аби уникнути помилок.

2. ЯК МИ ДІЗНАЄМОСЬ

           ПРО МИНУЛЕ

З давніх-давен люди пере-

повідали історію життя. Зго-

дом історії з минулого почали 

записувати. Поступово знання 

про минулі часи накопичу-

валися, оскільки до раніших 

розповідей додавалися оповіді 

про пізніші події. Так утворю-

вався ланцюг знань про ми-

нулі часи. Однак цей ланцюг 

іноді уривався, бо часто зни-

кали безслідно і згадки про 

минуле, і давні записи. Багато 

пам’яток минулого заховані 

під товщами ґрунту, в густих 

джунглях. Недарма колись 

давно стародавні греки розумі-

ли історію як розслідування, 
пізнавання.

Міф — це витвір фантазії людей, 

їхнє уявлення про явища природи 

або події минулого.

Сили природи в міфах мають ви-

гляд живих істот, або навпаки: живі 

істоти наділені силою явищ приро-

ди. Міфи та легенди розповідають 

про богів і героїв.

Пізнавально й цікаво
§ 1  Ùî âèâ÷àº ³ñòîð³ÿ 

Подумайте, коли ми в розмовах вживаємо слово «історія».

1. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ І ЧОМУ ІСТОРІЯ ВАЖЛИВА

Поява на Землі динозаврів і давньоєгипетських пірамід, від-

криття нових земель і жорстокі війни, перший політ людини на 

Місяць і навіть ваше навчання в четвертому класі — усе це істо-

рія, усе це відбувалося колись.

Ви чули, як говорять:

«Я розповім тобі історію…»;

«Зі мною трапилась така історія…»;

«А колись було так…».

З давніх-давен слово «історія» означає звістку, розповідь про 

минуле (далеке і близьке) людини, родини, народу. Люди завжди 

цікавилися минулим. З тих часів, коли люди оволоділи мовою, 

вони почали передавати перекази про минуле з вуст в уста. Історичні знахідки

Міфічна істота

У наступному, 6 класі, ви будете 

вивчати захопливі легенди й міфи 

Стародавньої Греції
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З пригодницьких книжок і 

фільмів ми знаємо, що розслі-

дуванням займаються слідчі. 

За знайденими речами вони 

встановлюють, які події від-

бувалися. Так само й історики теж шукають стародавні речі, пи-

семні згадки, за допомогою яких установлюють події, що колись 

трапилися.

Багато відомостей дають дослідникам тексти, малюнки,

фотографії.

3. ІСТОРІЯ КОЖНОЇ РОДИНИ — ЦЕ ЧАСТИНА ІСТОРІЇ КРАЇНИ

У кожного з нас є своя історія. Є історія наших родин, наших 

рідних. Є історія в кожного міста й села. Є історія в народів і країн. 

Історія кожної людини, кожної родини — це частина історії кра-

їни. Історія нашої України є невід’ємною складовою всесвітньої 

історії, адже це — частина спільної історії народів нашої планети.

Історія людства дуже різноманітна. Часто-густо навіть одну 

й ту саму подію описують по-різному. 

Це пов’язано з тим, що історію пишуть 

люди, які мають власні переконання й 

уявлення про те, що таке добре і погано;

що важливо, а що — ні.

Свідчення 1.

З універсалу коронного гетьмана Й. Потоцького (серпень 1742 р.)

Мій обовязок — довести до відома вельможних їх милості панів…

про селянина Довбуша, який відомий в цілім Покутськім і Підгірськім краю 

своєю злістю і зухвалістю, що він вже три роки нападає з ватагою зібраних 

опришків на містечка і села: грабує, вбиває і нищить.

Свідчення 2.

Із сучасного інтернет-ресурсу

Перші відомості про героїчну боротьбу Олекси Довбуша проти гноби-

телів містяться в документах, датованих 1738 роком. Опришки діяли на 

території Прикарпаття, Закарпаття та Буковини. Вони здійснювали набіги 

на панські маєтки, садиби лихварів, торговців, заможних селян. Захоплене 

майно віддавали бідним селянам, серед яких вони мали велику підтримку.

Запитання для обговорення

1. Про кого розповідається в уривках?

2. Чим відрізняються судження авторів уривків про Олексу Довбуша?

3. Подумайте, чому ставлення авторів документів до Олекси Довбуша 

відрізняються.

4. ІСТОРИЧНИЙ ФАКТ, ЧАС, ПРОСТІР, ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ТА ЯВИЩА

Усе, що колись дійсно відбувалося, — це історичні факти. 

Дата вашого народження — це теж історичний факт, який на-

лежить до минулого.

Дата народження — це початок вашої історії. День, місяць

і рік народження — це час, а місце вашого народження — це 

простір.

Історія людства подібна до життя людини. Вона складається 

з історичних подій, які колись відбулися. Вони так вплинули на 

життя суспільства, що люди прагнули їх запам’ятати й розпові-

сти про них нащадкам.

Певні події, особливості 

життя людей час від часу по-

вторюються, мають спільні 

ознаки (наприклад, війни, ре-

лігія, культура). Їх називають 

історичними явищами.

Поміркуймо! 

Уся історія людства складається з 

ланцюга історичних подій і явищ, 

що є  історичним процесом.

Пізнавально й цікаво

1

3

2

Як називають дослідників минулого?

Поміркуймо!

Фотографії як історичні відомості

Розгляньте три шкільні світлини.

Як ви думаєте, яка з них найдавніша, 

а яка — найновіша?

Чому ви так вважаєте?

З фотоальбому вашої родини

доберіть світлини, що ілюструють 

події різних років.

Дізнайтеся, учасни-

ками яких подій в історії

нашої держави були члени 

вашої родини.
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Історики досліджують минуле й дізнаються про історичні

події та факти.

5. МИ ВИВЧАЄМО ІСТОРІЮ

Спробуйте продовжити речення: «Розкажу я вам цікаву історію, яка тра-

пилась зі мною…»; «Сьогодні на уроці ми…».

Чи в однаковому значенні у ваших реченнях вжито слово «історія»?

Обґрунтуйте свою думку.

Історія — навчальний предмет, який ми з вами починаємо ви-

вчати. Він надзвичайно цікавий, адже історія завжди пов’язана 

з людьми, вивчає діяльність людей, минуле людства. Що, де й 
коли відбулося — головні питання, з яких починають вивчати 

історію.

Але відповідей на ці питання недостатньо. Чому сталася 
подія, до яких наслідків вона призвела? Вивчаючи історію, ми 

краще розуміємо, чому відбуваються ті чи інші події в нашому 

житті.

Поміркуймо! 

Водночас ми маємо розуміти, що історія як наука та історія 
як шкільний навчальний предмет суттєво відрізняються. Спро-

буймо розібратися, у чому тут відмінність.

 Варто запам’ятати!

Історія — це наука про життя людей у минулому, про їхні заняття, думки 

та дії.

Наука історія ретельно досліджує, установлює історичні

факти, описує історичний процес, намагається пояснити зв’язок 

між тими чи іншими подіями та явищами.

Під час уроків історії ви будете вивчати вже відомі, підтвер-

джені історичні відомості. Хоча також діятимете як дослідни-

ки. Будете опрацьовувати історичні документи, порівнювати їх, 

розмірковувати про важливі історичні явища. Як справжні уче-

ні будете добирати джерела з істрії рідного краю, досліджувати 

родовід.

Якщо запитати: «Навіщо ви-

вчати історію в школі?» — то від-

повідь закодовано в мудрості на-

ших предків:

Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть… та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? Яких батьків?
                               Тарас Шевченко

Навіщо, на думку Тараса Шевченка, потрібно вивчати історію?

Поміркуймо! 

Що ви знаєте з історії своєї 

родини, когось зі своїх 

рідних і близьких?

Що може допомогти

вам розповісти сімейну 

історію?

Тарас Шевченко
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ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове
1. Чому люди пригадують події свого життя: зустрічі, переживання,

враження?

2. Що вивчає наука історія?

3. Навіщо вчені досліджують минуле людства?

4. Поясніть, чим відрізняється наука історія від навчального предмета

історії.

5. Розгадайте онлайн-кросворд «Історичний словничок», перейшовши 

за посиланням https://goo.gl/ENQjPD.

II. Обговорюємо в групі
1. Розшифруйте хмаринку слів і складіть крилатий вислів. Як ви розуміє-

те його зміст?

2. Як ви думаєте, чому є питання історії, на які людство не може знайти 

відповіді?

3. Уявіть, що ви прибули до іншої країни й маєте можливість відвідати 

урок історії в 5 класі. Про що, передусім, ви хотіли б дізнатися?

III. Мислю творчо
1. Започаткуйте спільно з дорослими (батьками, вчителем) створен-

ня лепбуку* на одну з тем: «Історія моєї родини», «Шкільне життя».

Наприкінці навчального року представте свій проект у класі.

* Лепбук (з англ. lapbook — наколінна книжка) — саморобна паперова кни-

жечка з кишеньками, «дверцятами», «віконцями», рухливими деталями, які 

можна діставати, перекладати, складати на свій розсуд.

Пізнавально й цікаво

Відлік часу 
в історії

Òåìà 1
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§ 2  ßê ïîâ’ÿçàí³ ³ñòîð³ÿ ³ ÷àñ 
Як ви думаєте, що означає вислів «Історія — наука про людей у часі»?

1. ІСТОРІЯ — НАУКА ПРО ЛЮДЕЙ У ЧАСІ

Історію прийнято вимірювати часом. А чи замислювались ви 

над тим, коли вперше в наше повсякденне життя увійшло по-

няття часу?

Ще в сиву давнину люди помічали, що всі події їхнього життя 

чергуються, відбуваються одна за одною. Вони розуміли, що є 

минуле, сьогодення та майбутнє. Водночас люди усвідомлювали 

зв’язок між окремими подіями, і те, що одні події можуть зумов-

лювати інші.

У давнину люди орієнтувалися в часі та просторі за допомо-

гою Сонця й зірок. Спостереження за періодичністю руху не-

бесних тіл привели до встановлення одиниць виміру часу: доба 

(день і ніч разом), тиждень, місяць, рік.

Першими годинниками в історії були сонячні пристрої. Вони 

були досить простими і складалися з увіткнутої в землю палич-

ки по центру кола, поділеного на сектори. Тінь, пересуваючись 

по такій «шкалі», вказувала на приблизний час.

Пізніше почали використовувати во-

дяні й пісочні годинники, винайшли ки-

шенькові та баштові, маятникові й елек-

тронні. Найточнішими у світі є атомні 

годинники, які вимірюють час за допо-

могою найменших частинок — атомів.

2. ХРОНОЛОГІЯ ТА ЛІТОСЧИСЛЕННЯ

Вивчаючи минуле, історики намагалися відповісти на запи-

тання: коли сталася та чи інша подія? Визначити точний час 

певної події, тобто її дату, допомагає хронологія.

Хронологія — наука, що вивчає способи обчислення часу.

Кожна з історичних по-

дій має свою дату. Щоб кра-

ще розуміти минуле, люди 

запам’ятовували або запису-

вали події в хронологічній по-
слідовності. Наприклад, коли 

розпочалась якась подія й 

коли вона закінчилася, що від-

бувалося напередодні цієї події

та що — по її завершенню.

Хронологічна послідовність — черговість подій, етапів роботи в часі, 

порядок їх розташування за часом.

Розуміння наступності подій є дуже важливим як для істори-

ків, так і для кожного з нас. Не знаючи дати події, ми не може-

мо її пояснити — виявити зв’язки з іншими подіями, оцінити 

вплив цієї події на життя людей.

Укладіть список справ, які ви сьогодні виконали протягом дня, нуме-

руючи їх порядковими номерами. Таким чином у вас вийде хронологічна

послідовність подій.

Хронологія відіграє важливу роль у сучасній історичній на-

уці, оскільки дозволяє встановити точний час подій відповідно 

до сучасних уявлень про вимірювання часу. Чому це важливо?

Річ у тім, що в різні часи люди рахували час по-різному, на-

віть точки відліку часу обирали різні. Навіть сьогодні існують 

розбіжності в визначенні часу в деяких регіонах світу. Напри-

 Варто запам’ятати!

 Варто запам’ятати!

Діємо: практичні завдання

1. Визначте, який із зображених годинників є: сонячним, пісочним, водяним, 

кишеньковим, наручним, баштовим, електронним.

2. Розташуйте прилади для вимірювання часу в хронологічній послідовності — 

від найдавнішого до найбільш сучасного.

1

4 5 6 7

2 3

Багато наукових понять у нашій 

мові мають іншомовне походження.

Так, знаючи деякі грецькі слова, мож-

на легко пояснити чимало понять. 

Наприклад: «хроно» з грецької —

це час; «логос» — наука, або слово; 

«гео» — земля; «графо» — пишу.

Спробуйте пояснити значен-

ня слів «хронологія», «географія», 

«гео логія».

Пізнавально й цікаво

Уявіть, якими будуть 

годинники майбутнього.

Пофантазуймо!
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клад, найпоширенішою є сис-

тема християнського літочис-
лення. Її запропонував у 532 

році Діонісій Малий. Точкою 

відліку взято рік народжен-

ня Ісуса Христа — 753 рік від 

часу заснування Рима.

Водночас у деяких країнах Сходу діє мусульманський кален-
дар. Він бере початок від 16 липня 622 року — року переселення 

пророка Мухаммада з Мекки до Медіни. Навіть доба в мусуль-

ман починається із заходом сонця, а не опівночі, як у країнах, 

що живуть за християнським літочисленням.

Якщо мусульманське літочислення починається із 622 року, то визначте, 

який зараз рік у мусульманських країнах.

На підставі результату задачі поясніть вислів «Відносний характер часу».

3. КАЛЕНДАРНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ ЧАС

Історичний час — це конкретний історичний період у світо-

вій історії. Тобто це період людської діяльності, який розпочи-

нається в час виникнення людини і триває, перетікаючи з мину-

лого в майбутнє. При цьому сьогодення щомиті стає минулим! 

Ви завершите читати цей уривок — і він одразу стане минулим.

Історики назвали найдавніший історичний період — «ста-

родавній час». Наступний період назвали «середньовіччям»,

пізніший період — «новітнім часом». Історичний час не слід 

плутати з календарним часом.

Система відліку часу, як ві-

домо, називається календарем.

Календар — це система визна-

чення часу, яка ґрунтується на 

астрономічних явищах: зміні 

пір року, обертанні Землі навко-

ло Сонця та зміні фаз Місяця. 

Простіше кажучи, календар — 

це упорядкований список днів 

року з поділом на тижні, місяці 

та позначенням свят.

Поміркуймо! 

В історії людства відомі різні календарі. Їх створювали різні 

народи відповідно до їхніх уявлень про ритм часу та особливос-

тей культури, вірувань тощо.

Наприклад, на українських землях до прийняття християн-

ства рік складався із чотирьох пір року. Новий рік починався з 

весни. Оскільки наші предки були землеробами, то найважли-

вішим сезоном вважалося літо. Із прийняттям християнства в 

Україні-Русі поширився юліанський календар. Але літочислен-

ня вели «від створення світу», яке припадало, за візантійською 

традицією, на 5508 рік до н.е.

Відомими у світі є також вавилонський календар, календар 

індіанських племен Америки майя, ісламський календар та інші.

Календарний час — це точний час, або дата тієї чи іншої події.

Наприклад: 24 серпня 1991 року — ухвалення Верховною

Радою Акта проголошення незалежності України.

Як ви думаєте, з нагоди якої

події було встановлено

в центрі Києва цей

квітковий годинник?

З’ясуйте календарний

та історичний час цієї події.

Поміркуймо!Слово «календар» походить від ла-

тинського слова «calendarium» — 

боргова книга. У Стародавньому 

Римі боржники платили належні з 

них відсотки першого числа кожно-

го місяця, яке оголошували глаша-

таї, називалося воно «календи» від 

латинського слова «caleo» — про-

голошувати.

Пізнавально й цікаво

Як часто ви користуєтеся 

календарем?

Як це впливає

на ваше життя?

Астронамічний календар Давнього Єгипту

(сучасна реконструкція)

Календар Майя

Діонісій Малий (бл. 475–550 рр.) — 

один із шанованих святих у христи-

янській релігії, був родом зі Скіфії. 

Скіфією в ті часи називали українські 

землі. Отже, засновник християн-

ського літочислення — наш земляк.

Пізнавально й цікаво

Сучасний

перекидний

календар



2000 р.н.е1800 р.н.е1600 р.н.е1400 р.н.е1200 р.н.е800 р.н.е600 р.н.е400 р.н.е200 р.н.е200 р. до н.е400 р. до н.е600 р. до н.е800 р. до н.е

Народження Христа

16 17

4. ГРИГОРІАНСЬКИЙ КАЛЕНДАР

Як ви зрозуміли, у зв’язку з різноманітністю варіантів літо-

числення за різними календарями один і той самий день може 

мати різне числове значення. Для упорядкування історичної 

інформації це вкрай незручно, тому історики користуються

загальноприйнятим історичним часом, в основі якого лежить 

григоріанський календар.
Григоріанський календар укладено за християнською сис-

темою літочислення. Початком відліку часу прийнято вважа-

ти дату народження Ісуса Христа. Весь історичний час до на-

родження Ісуса називають «до нашої ери» (скорочено до н.е.). 

Роки до нашої ери рахують у бік зменшення. У «нашій ері» роки 

йдуть у бік збільшення.

Григоріанський календар був упроваджений 4 жовтня

1582 року папою римським Григорієм XIII, і нині ухвалений у 

більшості країн світу. Календар ділить час на календарні роки 

тривалістю 365 або 366 днів. Роки тривалістю 365 днів назива-

ють звичайними, а роки тривалістю 366 днів — високосними. 

Середня тривалість року в григоріанському календарі становить 

365 днів 5 годин 49 хвилин і 12 секунд.

5. ДАТА, РІК, СТОЛІТТЯ, ТИСЯЧОЛІТТЯ

Незалежно від того, яка система літочислення діє, прийняті 

універсальні назви відрізків часу.

Дата — календарний час якої-небудь події.

Рік — одиниця виміру часу, що дорівнює періоду оберту Землі навколо 

Сонця (12 місяців, або 365 діб).

Століття — проміжок часу, який дорівнює 100 років.

Тисячоліття — відрізок часу 1000 років.

Ера — великий відрізок часу, більший за епоху чи період.

Для написання великих історичних дат використовують ско-

рочення: мільйон (млн), тисячоліття (тис.), століття (ст.), рік (р.).
Також в історії прийнято тисячоліття і століття позначати 

латинськими цифрами.

 Варто запам’ятати!

Відповідність арабських і латинських цифр: 1 — І, 2 — ІІ, 3 — ІІІ, 4 — IV, 

5 — V, 6 — VІ, 7 — VІІ, 8 — VІІІ, 9 — ІХ, 10 — Х, 11 — ХІ, 12 — ХІІ, 13 — ХІІІ,

14 — ХІV, 15 — ХV, 16 — ХVІ, 17 — ХVІІ, 18 — ХVІІІ, 19 — ХІХ, 20 — ХХ.

Поцікавтеся, в якому столітті ми живемо та як записують його значення.

Важливо пам’ятати, що номер століття відрізняється від чис-

лового значення років. Його потрібно навчитися встановлювати, 

щоб правильно оперувати історичним часом.

Наприклад, якщо хрещення Русі відбулося 988 року, то ми 

говоримо, що ця подія відбулася в Х (десятому) столітті.

Як потрібно вираховувати номер століття, знаючи, коли відбулась по-

дія? Спробуйте розрахувати, у якому столітті відбулися такі події: початок 

Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, народження 

Тараса Шевченка, прийняття Конституції незалежної України.

Для зручності визначення століття/тисячоліття можна скористатися

таблицею.

 Варто запам’ятати!

Діємо: практичні завдання

Діємо: практичні завдання
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Поспілкуйтеся зі своїми рідними, дізнайтеся, якими засобами

вони користувались у школі. Спробуйте створити невеличкий

хронологічний ряд засобів для письма.

1

4

5

6

7

2 3

6. ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ НА ШКАЛІ ЧАСУ

З метою упорядкування подій і відображення їх послідовнос-

ті історики користуються шкалою часу та укладають хроноло-
гічні таблиці.

Шкала часу

Як створити шкалу часу

1. Накресліть шкалу часу — пряму лінію, поділену рисочками на рівні

відрізки, що позначають певну кількість років.

2. Посередині шкали поставте чітку риску, яка відокремлює час до н. е.

від н. е., а наприкінці — стрілочку, що символізує рух часу.

3. Позначте на шкалі часу свій рік народження та рік, у якому ми живемо.

Діємо: практичні завдання

Відлік років до нашої ери ведеться у зворотному напрямі. Наприклад,

за 100-м роком настає 99-й, потім 98-й, 97-й, 96-й тощо.

У хронології немає «нульового» року. Тож 1 р. до н. е. безпосередньо 

прилягає до 1 р. н. е., а число років до н. е. зростає в міру віддалення в

минуле, однак місяці, числа в них і дні тижня рахують так само, як і в роках

н. е. Отже, межа між 1 р. до н. е. і 1 р. н. е. — «мить», що розділяє 31 грудня 

1 р. до н. е. і 1 січня 1 р. н. е.

Розташуйте в хронологічній послідовності дані архітектурні споруди.

Житло мисливців на мамонтів

з Межиріцької стоянки

на Черкащині (реконструкція

в Національному науково-

природничому музеї НАН України)

Палац Кирила Розумовського

в м. Батурині Чернігівської області

Києво-Михайлівський

Золотоверхий монастир

Вежі-хмарочоси в м. Дніпрі

1

3

2

4

 Варто запам’ятати!

Діємо: практичні завдання
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ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове
1. У «Словниковому лабіринті» загубилися ключові слова до теми «Як 

пов’язані історія і час». Знайдіть ці слова, використовуючи підказки 

(обведені синім кольором). Поясніть значення знайдених понять.

2. Виконайте ігрову вправу «Хронологічна парочка», перейшовши за по-

силанням https://goo.gl/SQP295.

3. Розгляньте «Числову хмаринку» та виконайте завдання:

1) Назвіть дати, які належать до одного століття.

2) Визначте століття дат, що складаються із чотирьох цифр.

3) Із числа запропонованих дат оберіть ті, які належать: а) до І тисячо-

ліття; б) першої половини століття.

4) Уявіть, що в хмаринці наведено дати подій, що відбулися до наро-

дження Ісуса Христа. Оберіть п’ять дат і укладіть з них послідов-

ність від найдавнішої до найближчої до наших днів.

5) Знайдіть, яка з дат позначає час прийняття християнства в Україні-

Русі та визначте, скільки років минуло від цієї події до наших днів.

II. Обговорюємо в групі
1. Чому важливо знати хронологічну послідовність подій?

2. Як ви думаєте, коли для людини час набуває цінності?

§ 3  ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè òà ªâðîïè 
        íà øêàë³ ÷àñó 

1. КУЛЬТУРНІ ЕПОХИ ІСТОРІЇ

Вивчаючи історію, ми здійснюємо 

незвичайну подорож культурними 

епохами європейської історії.

Культура — досягнення людства в матеріальному та духовному житті.

Культурні епохи — історичні періоди, які характеризуються певним

рівнем матеріальних, технічних і духовних досягнень.

КУЛЬТУРНІ ЕПОХИ

ПЕРВІСНЕ

СУСПІЛЬСТВО АНТИЧНІСТЬ
СЕРЕДНІ

ВІКИ

НОВИЙ

ЧАС

Ці культурні епохи стали сходинками в розвитку людства.

1. Накресліть у зошиті шкалу часу й позначте на ній згадані в параграфі 

періоди та події європейської історії й історії України. Проілюструйте 

їх малюнками та світлинами.

2. За матеріалами вашої шкали часу укладіть два-три завдання й запро-

понуйте своїм однокласникам поміркувати над ними.

2. ПЕРВІСНЕ СУСПІЛЬСТВО

            (БЛИЗЬКО 2 МЛН РОКІВ — ІІІ ТИС. ДО Н. Е.)

Первісні люди жили в єдності з природою. Вони займалися 

полюванням і рибальством, збирали плоди дерев та їстівні ко-

рені рослин. Тобто перші люди брали від природи те, що їм було 

потрібно, у готовому вигляді.

 Варто запам’ятати!

Діємо: практичні завдання

Чи замислювалися ви, 

як жили люди в далекому 

минулому?
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З розвитком суспільства 

люди почали відтворювати 

необхідні їм продукти. Від

полювання вони перейшли

до скотарства, від збиральни-

цтва — до землеробства.

На українських теренах у 

другій половині VI — на по-

чатку III тисячоліття до н.е. 

жили племена Трипільської 

культури. Вони займалися, го-

ловним чином, землеробством, 

а також скотарством. Унікаль-

ною є трипільська кераміка.

Її виготовляли вручну, без гон-

чарного круга, й оздоблювали,

як правило, геометричним 

орнаментом.

3. АНТИЧНІСТЬ (ІІІ ТИС. ДО Н. Е. — V СТ. Н. Е.)

До епохи античності належить культура стародавніх греків

і римлян.

Греки створили досконалу 

систему освіти. Вони звертали 

увагу на гармонію фізичного роз-

витку та внутрішнього світу лю-

дини.

На теренах сучасної України, 

у Північному Причорномор’ї, 

стародавні греки заснували міста.

У Криму найбільшими серед 

них були Херсонес і Пантіка-

пей, у гирлі річки Південий 

Буг розташувалась Ольвія, а в 

гирлі Дністра — Тіра.

У перекладі з грецької Херсонес — півострів, Пантікапей — рибний шлях, 

Ольвія — щаслива. Чому греки давали такі назви заснованим містам?

У Північному Причорномор’ї жили племена скіфів, які мали 

тісні відносини з греками. В Україні досі збереглися величні 

скіфські кургани — поховання знатних скіфів. Під час розкопок 

учені знайшли предмети побуту скіфів, зброю, чудові прикраси. 

На мистецтво скіфів великий вплив здійснила грецька антична 
культура.

4. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (СЕРЕДИНА V СТ. — КІНЕЦЬ ХV СТ.)

Напевно, вам доводилось розглядати краєвиди європейських 

країн. Вашу увагу привертали могутні старовинні замки, мере-

живні храми та міські будівлі. Усі ці пам’ятки залишилися нам 

у спадок від епохи Середньовіччя.

Поміркуймо!

Аристотель — 

великий

грецький учений, 

засновник

20 наук

(серед яких — 

фізика, логіка, 

гуманітарні

науки).

Логіка (у перекладі з грецької) — 

наука про правильне мислення.

Пізнавально й цікаво

Золотий гребінь (курган Солоха, 

Запорізька область)

Що ми можемо дізнатись

із цих знахідок про природу,

життя й заняття скіфів?

Знахідки зі скіфських курганів:

Золота пектораль (курган Товста Могила, 

Дніпропетровська область)

А чи знаєте ви, що саме в первісно-

му суспільстві склалося піктографічне

письмо (піктографія)? Зміст повідо-

млення передавали у вигляді малюнків 

або їх послідовності. Піктографія існує і в 

наш час (знаки дорожнього руху). 

Пізнавально й цікаво

Трипільська кераміка

Чи доводилося вам бачити подібний 

посуд у побуті? Подумайте, чи

зручним він є для сучасної людини.

Спробуйте придумати історію того, 

як люди винайшли скотарство та 

землеробство.

Поміркуймо!
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Це були часи, коли рицарі-

сміливці змагалися за прихиль-

ність Прекрасної Дами на ри-

царських турнірах. Віра в Бога 

посідала важливе місце в житті 

суспільства. Будівництво ве-

личних християнських храмів 

— соборів — об’єднувало лю-

дей багатьох поколінь.

Попри те, що церква нама-

галась усіляко контролювати 

людей, картини життя серед-

ньовічного суспільства й досі 

зберігаються в ажурному різь-

бленні соборів.

Спочатку більшість членів 

суспільства займалися сіль-

ським господарством і жили 

замкнено.

Згодом у зручних для людей 

місцях виникли міста. Біль-

шість сучасних міст Європи бе-

руть свій початок саме від доби 

Середньовіччя. У містах вирува-

ло життя. Розвивалися ремесла 

й торгівля. Люди дедалі більше 

розуміли необхідність навчання 

— так виникли університети.

Поступово у свідомості лю-

дей утверджувалися ідеї гу-

манізму (поваги до людини). 

Тому наприкінці середніх ві-

ків поступово відроджується 

інтерес до культурної спадщи-

ни античних часів.

Настала доба Відродження. 

Митці, так само, як і за доби 

Античності, часто у своїх тво-

рах зображували людину, її внутрішню та зовнішню красу.

У часи середньовіччя, починаючи на теренах України про-

тягом IX–XIII ст. існувала могутня держава Русь із центром у

м. Києві. До наших днів багато стародавніх міст України прикраша-

ють величні храми — пам’ятки архітектури давньоруських часів.

Пізніше Києво-руська держава послабилася і стала жертвою 

чужинців. Її спадкоємицею стала Галицько-Волинська держа-

ва. Пам’ять про неї живе в образі короля Данила Галицького. 

5. НОВИЙ ЧАС

Новий час триває з кінця 

XV ст. до сьогодення. Протягом 

цього періоду сформувалося 

сучасне суспільство. Різнома-

нітні технічні винаходи, як-от 

машини, електрика, штучні 

матеріали, дозволили зробити 

життя людей комфортнішим. 

Завдяки розвитку науки та тех-

ніки американці брати Райт 

змогли здійснити мрію люди-

ни про політ у небо. У 1961 р. 

Юрій Гагарін здійснив перший 

політ людини в космос.

Завдяки ідеям гуманізму 

поступово люди усвідомили 

цінність свободи, важливість 

поваги одне до одного. Що-

правда шлях до свободи проля-

гав через революції та війни.

Болонський університет — 

найстаріший університет Європи, 

заснований у 1088 р. На 1481–1482 

навчальний рік Юрій Котермак

із Дрогобича був обраний ректором 

цього навчального закладу

Чи знаєте ви, що слово студент

походить від латинського «студе-

ре» — «старанно навчатися»?

Пізнавально й цікаво

Керуючись текстом параграфа, розташуйте ілюстрації в хронологічному

порядку. Поясніть, які особливості періоду середньовіччя вони відображають. 

Стародавній Київ

Юрій Гагарін у ракеті 

Літак братів Райт 
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Для українського народу Новий час — це час боротьби за від-

родження своєї державності.

У результаті ослаблення України-Русі сусідні держави по-

глинули наші землі. Першими на боротьбу за волю свого народу 

стали козаки. Українське лицарство гуртувалось на Запорозь кій 

Січі. До наших днів збереглася пам’ять про видатних козацьких 

гетьманів Петра Конашевича-Сагайдачного, Богдана Хмель-

ницького, Івана Сірка, Івана Мазепу.

Згодом справу визволення перехопили видатні діячі україн-
ської культури ХІХ ст. Вони відстояли право українців на розви-

ток власної культури, утвердження рідної мови.

Особливо боротьба загострилася в часи Української револю-
ції 1917–1921 рр. На жаль, тоді в кривавій боротьбі з іноземни-

ми поневолювачами українцям не вдалося відстояти свою дер-

жаву. Але мріяти про власну державу не припинили.

У 1991 р. здійснилася мрія багатьох поколінь українців — 

було проголошено незалежність України.

Наш народ відстоював цінності свободи під час революції 
Гідності. Після неї вороги окупували Крим, розпочали війну на 

Сході України. Сьогодні бійці на фронті та волонтери, представ-

ники різних професій, різних націй і релігій відстоюють свободу 

й незалежність нашої держави.

Отже, епоха Нового часу — це епоха творення нової України, 
вільної та незалежної європейської держави.

6. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШКАЛІ ЧАСУ

Якою буває шкала часу? Комусь таке запитання здасться 

дивним, тому що шкалу часу традиційно зображають у вигляді 

прямої лінії. Але простір може змінюватися, переломлюватися, 

округлятися. Те саме можна сказати і про час. Шкала часу може 

ставати колом, спіраллю, параболою. Наприклад, усім відома 

фраза, що «все в цьому світі повторюється», і є підтверджен-

ням того, що час рухається по колу. Якщо до цього кола додати 

поняття «прогрес», то круговий рух перетворюється в спіраль, 

тобто рух по колу з поступовим прогресом.

Уявімо історію України саме в такому вигляді.

Революція Гідності

Козацькі клейноди

«Енеїда» — перший твір

української літератури

1. Дізнайтеся, коли відбувалися події, зображені на ілюстраціях.

2. На основі тексту розташуйте ілюстрації в хронологічному порядку.

1

2

3

1 – Кирилівська стоянка 
первісних людей 
2 – Трипільське селище
3 – Присяга жителів Херсонесу
4 – Софійський собор у Києві
5 – Гетьман на чолі козацького 
війська
6 – Тарас Шевченко
7 – Українська революція
8 – Революція Гідності
9 – АТО

1

23

4

5

6

7 8

9
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ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове
1. Поясніть значення слів «культура», «культурна епоха».

2. Які культурні епохи європейської історії вам відомі?

3. Дізнайтеся, коли й де було засновано перший університет на україн-

ських теренах. Підрахуйте, скільки років відділяє цю подію від засну-

вання Болонського університету та від наших часів.

4. Коли було засновано перший вищий навчальний заклад у вашому

регіоні?

5. У зошиті накресліть шкалу часу та позначте на ній культурні епохи

європейської історії. Розташуйте на шкалі часу згадані в тексті пара-

графа фрагменти історії України.

II. Обговорюємо в групі
1. Пояніть, як природа, клімат впливали на життя стародавньої людини.

2. Якими винаходами Античності, Середньовіччя ми користуємося

сьогодні?

3. Подумайте, чи можна на підставі знань про зміну історичних епох 

стверджувати, що історія рухається по колу.

4. На основі отриманої інформації про особливості культурних епох 

спробуйте довести, що історія України — це складова європейської 

історії.

5. Зіграйте в онлайн-гру «Історія України на шкалі часу» (посилання 

https://goo.gl/WHqfb5).

III. Мислю творчо
1. Спробуйте за допомогою піктограм створити невеличку розповідь 

про життя трипільців.

2. Побудуйте шкалу часу за допомогою сучасної компютерної гри 

Minecraft і позначте на ній за допомогою написів чи комп’ютерних

образів історичні епохи.

§ 4  Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ ¹1. 
   Â³äë³ê ÷àñó â ³ñòîð³¿,
        ðîáîòà ç³ øêàëîþ ÷àñó.

1. ШКАЛА ЧАСУ

Коли наука тільки зароджувалася, хронологію відносили до 

математики, а також, як не дивно, до астрономії. Але ближче 

до XVIII ст. хронологія за іронією долі потрапляє в розряд гума-

нітарних наук, але по суті залишається точною наукою. Таким 

чином, поняття «шкала часу», будучи математичним поняттям, 

потрапляє в історичну науку, вимагаючи в той же час від нас хо-

роших знань з математики. Отже, спробуймо зайнятися історич-

ною математикою.

За допомогою шкали часу розв’яжіть хронологічні задачі:
1. У VІІ ст. до н. е. в Північному Причорномор’ї з’являються 

перші античні міста-колонії. Скількі століть тому відбулася ця 

подія?

2. Згідно з легендою, Рим був заснований в 753 р. до н.е. Коли 

йому виповнилося 2000 років?

3. Філософ Сократ жив у 470–399 рр. до н.е. Чи міг він бути 

очевидцем Саламінської битви, що відбулася в 480 р. до н.е.?

4. Обчисліть, скільки минуло років від початку володарюван-

ня князя Данила Романовича (1238 р.) до його урочистого коро-

нування в 1253 р.
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5. У 1989 р. урочисто святкували 500-річчя виникнення

українського козацтва. Якого року сягає перша згадка про

козаків у писемних джерелах?

6. Міста Пантікапей і Ольвія (грецькі міста-держави на

території сучасної України) були засновані в VІ ст. до н.е., місто 

Київ — у V ст. н.е. Скільки століть відділяють ці події?

7. У даний момент вважається, що писемність виникла

5 тис. років тому. У якому тисячолітті це сталося?

8. У 1922 р. англійський археолог Г. Картер знайшов гроб-

ницю Тутанхамона. Скільки років недоторканою пролежала в

саркофазі мумія фараона, якщо 18-річний Тутанхамон помер 

1342 р. до н.е.? У якому році народився Тутанхамон?

9. У 1997 р. археологи знайшли залишки давнього поселен-

ня, яке було спалено 5533 роки тому. У якому році відбулася

пожежа?

10. Тарас Шевченко народився в 1814 р. У якому році відзна-

чатимуть 250-річчя від дня його народження?

Про який історичний час йдеться в кожній із цих задач?

2. СПІВВІДНЕСІТЬ РІК І СТОЛІТТЯ, З’ЄДНАВШИ ЇХ СТРІЛКАМИ.

ХІХ ст. 440 р. 

ІІІ ст. 75 р. до н.е.

ІХ ст. 1648 р.

V cт. 2010 р.

ХХІ ст. 1814 р.

VІІІ ст. 882 р.

І ст. до н. е. 240 р.

ХVІІ ст. 745 р.

3. ЗАПОВНІТЬ ПРОПУСКИ В ДАТАХ.

1. 21 століття почалося у _________ році.

2. 12 століття завершилося в __________ році.

3. 882 рік належить до __________ половини __________ 

століття.

4. 1501 рік належить до __________ століття.

Поміркуймо! 

Знайдіть на історичних картинах зайвих персонажів. Обґрунтуйте свій вибір.Знайдіть на історичних картинах зайвих персонажів. Обґрунтуйте свій вибір.
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4. РОЗТАШУЙТЕ В ХРОНОЛОГІЧНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ КУЛЬТУРНІ 

ЕПОХИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ.

А Античність

Б Новий час

В Середні віки

Г Первісне суспільство

5. УСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ПЕРІОДАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІСТОРІЇ ТА ПОДІЯМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.

А Первісне суспільство 1 Існування племен трипільської 

культури на території України

Б Античність 2 Проголошення незалежності України

В Середні віки 3 Заснування м. Львова

Г Новий час 4 Заснування грецьких міст-держав

у Північному Причорномор’ї

6. РОЗТАВЬТЕ НА ШКАЛІ ЧАСУ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ.

Діяч
Висловлювання про час,

яке йому належить
А Ліна Костенко 1 «Єдиний, хто не втомлюється — час.

А ми живі — нам треба поспішати»,

«Не час минає, а минаєм ми»

Б Григорій Сковорода 2 «З усіх утрат втрата часу — найтяж-

ча», «Тоді лише пізнається цінність 

часу, коли він втрачений»

В Аристотель 3 «Із усього невідомого, час — найне-

відоміше»

Г Генрі Форд 4 «Час не любить, коли його витрача-

ють даремно»

Д Бенджамін

 Франклін

5 «Якщо час — найдорогоцінніша річ, 

то розтрата часу є найбільшим мар-

нотратством»

З’ясуйте, ким є ці люди, у яку епоху вони жили. Позначте на 

шкалі часу період їх життя та діяльності. Оберіть із запропоно-

ваних висловлювань про час те, яке вам найближче. Обґрунтуй-

те свій вибір.

§ 5  Óðîê óçàãàëüíåííÿ
1. ІСТОРИЧНИЙ КРОСВОРД «СЛОВОЗНАЙКА»

По вертикалі:

1. Місце події в календарі. 

4. Культурна епоха родом з Греції.

5. Помічниця історії з годинником.

По горизонталі:

2. Може бути минулим, сьогоденням і майбутнім.

3. Містить запис днів, тижнів, місяців.

6. Проміжок часу, який буває «нашим».

7. Воно вже ХХІ.

8. Давній спосіб опису історії.

9. Наука про минуле. 

2. ІСТОРИЧНИЙ ДИКТАНТ «ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ЧАС»

1. Як називається наука, що вивчає способи обчислення часу?

2. Який час називають нашою ерою?

3. Як називають точний календарний час будь-якої події?

4. Як історики називають 100 років, 1000 років?

5. Як історики називають 10 століть?

6. Від якої події починається відлік нашої ери?

7. Що означає вираз «до нашої ери»?
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5. ВПРАВА «МАТЕМАТИЧНА РОЗМИНКА»

Учений-історик попросив свого товариша математика допо-

могти визначити століття, у яких відбулися події. Однак мате-

матик так захопився, що забув написати правильні значення

подій і заплутав свого друга історика.

Допоможіть ученим розібратися з історичним часом!

Отже, завдання:

— визначте століття, виконуючи математичні обрахунки, і 

запишіть їх значення римськими цифрами в порожні клітинки;

— з’ясуйте, які важливі історичні події закодовано в резуль-

татах обрахунків;

— позначте ці події на шкалі часу; від’ємне число позначати-

ме час до н.е.

2018 – 

100

1741 + 

250

1896 – 

2672

660 + 

988

1144 – 

156

889 + 

925

2018 – 

308

6. ВПРАВА «ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ІЗ СЕКРЕТОМ

Уявіть себе працівником історичного музею — вам потрібно 

підготувати виставку портретів видатних діячів історії України. 

Але постачальники все переплутали. Упорядкуйте портрети та 

розташуйте в хронологічній послідовності. Визначте історичну 

епоху, століття й роки, коли жив (живе) діяч.

Джамала

Данило Галицький

Богдан

Хмельницький

Тарас Шевченко

3. ЗАВДАННЯ «ЗАГУБЛЕНІ СЛОВА»

Уявіть себе казкарем. Вам потрібно написати казку про двох 

хороших подружок, які роблять дуже велику справу — зберіга-

ють історичну пам’ять людства. Але несподівано комп’ютерний 

вірус знищив усі найпотрібніші для оповіді слова. Допоможіть 

дівчатам: знайдіть слова та правильно вставте їх до тексту.

Слова: хронологія, пам’ять, простір, історія, календар, Ісус 

Христос, століття, час, тисячоліття, нова ера.

З давніх-давен люди зберігали й передавали нащадкам 

_______ про своє минуле. Поступово знання про розвиток сус-

пільства в ________ і ____________ накопичувалися — так на-

родилася наука ____________. Однак спочатку їй доводилося 

важко працювати з впорядкуванням інформації, адже в різних 

країнах люди по-різному визначали час. На допомогу історії 

прийшла її подружка ______________. Вона побувала по всьому 

світу й точно знала різноманітні способи обчислення ________. 

Подружки _________ та ___________ домовилися, що точний 

___________ час будь-якої події називатиметься ___________. 

Спільним для історичних досліджень початком літочислення 

буде час народження ________________. Весь історичний час 

умовно поділятиметься на два великі періоди: ______________ 

і до ______________. У рамках ери сто років називатимуть 

_______________, а десять століть — _____________________.

4. «СХОДИНИКИ РЕБУСІВ»

У ребусах закодовано назви одиниць вимірювання історич-

ного часу — відгадайте ребуси й розташуйте їх (літери, що їх 

позначають) на сходинках від найменшої за тривалістю до най-

довшої одиниці.

1 3

2
4
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7. ЗА ДОПОМОГОЮ МАЛЮНКА НА С. 27 УКЛАДІТЬ ХРОНОЛОГІЧНУ 

     ТАБЛИЦЮ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПЕРІОДІВ І ПОДІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.

Час / Дата Період / Подія

8. ІСТОРИЧНА ВІКТОРИНА

1. Наука, що досліджує життя людей у минулому, — _________

__________________________________________________.

2. Проміжок часу, що дорівнює ста рокам, — _______________.

3. Історичні періоди, які характеризуються певним рівнем мате-

ріальних, технічних і духовних досягнень, — ____________.

4. Наука, що вивчає способи обчислення часу, — ____________.

5. Найстаріший університет Європи — ____________________.

6. Пристрій для вимірювання часу — _____________________.

7. Упорядковані історичні події та відображення їх на лінїї — 

___________________________________________________.

8. Період історії Стародавньої Греції та Риму — _____________.

9. ГРА «ІСТОРИЧНІ ХМАРКИ».

У нас виникла проблема: вітер історії переплутав слова. Їх по-

трібно упорядкувати. Складіть із хмаринок слів крилаті вирази 

та спробуйте пояснити їхні значення.

Де відбувається 
історія

Òåìà 2
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§ 6  ßê ïîâ’ÿçàí³ ³ñòîð³ÿ ³ ïðîñò³ð
1. ЯК З’ЯВИЛИСЯ КАРТИ

Ви вже розумієте, як важливо для історика знати, коли від-

булася та чи інша подія. Однак історію іноді називають подо-

рожжю не лише в часі, а й у просторі. Відтоді як люди почали 

пізнавати світ, подорожувати, вони прагнули відтворити про-

стір, який побачили, у вигляді малюнка. Так з’явилися карти. 

Але спочатку вони були недосконалими і малопридатними для 

користування, тож пересуватись за їх допомогою було складно.

Сьогодні ми маємо у своєму розпорядженні зйомки планети з 

космосу, і Земля повністю розвідана. Тому особливо цікаво роз-

глядати стародавні карти, на яких світ зображено як один ост-

рів, що омивається океаном.

2. ПРО СУЧАСНІ КАРТИ І НЕ ТІЛЬКИ

Із часом люди навчилися точніше відтворювати місцевість, 

створили систему умовних позначок, які відображали реаль-

ний простір на карті. Сьогодні існують різні карти: політичні, 

на яких позначають сучасні держави та їхні кордони; синоптич-

ні, на основі яких складають прогнози погоди; географічні, за

допомогою яких ми ознайомлюємося з природними умовами, 

корисними копалинами, розвитком транспорту. А є ще незвич-

ні, цікаві карти.

Вавилонська карта світу VІІІ–VІІ ст. до н. е.

Глиняна табличка є єдиною картою світу вавилонян,

що дійшла до нас. Земля на Вавилонській мапі оточена 

морем або океаном, позначеним як «Солона вода».

За морями — трикутники, які можуть бути горами далеких 

земель.

Карта «Світ-трилисник», складена

в 1581 р. Генріхом Бантінгом

Адміністративна карта 

України

Вишита карта

з гербами областей 

України

1. Скільки століть розділяє ці карти?

2. У чому відмінність цих карт?

3. Наскільки зручними були такі

карти для використання?

1. Порівняйте зображені карти. Що їх відрізняє?

2. Знайдіть на картах свій регіон.

3. Що вам відомо з історії створення герба вашої області?
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3. ТАЄМНИЦІ ІСТОРИЧНОЇ КАРТИ

Історія тісно пов’язана з географією, адже кожна історична 

подія, крім дати, має місце, де вона відбулася, і може бути по-

значена на карті. Таку карту називають історичною.

Карта (від нім. karte оригінал, від грец. chartes — лист чи сувій папі -

русу) — зменшене зображення на площині земної поверхні або її частини.

Історична карта — зображення історичних подій на географічній карті.

Історична карта має власну мову й відкриває свої таємниці 

лише тому, хто вміє її «прочитати», тобто розшифрувати. А для 

цього необхідно уважно роздивитися умовні позначення до кар-

ти. Їх називають легендою карти. Як правило, вони розташовані 

в нижньому куті. Обов’язково треба звертати увагу на підписи 

та кольори. Мета історичної карти — за допомогою умовних по-

значок і знаків відобразити історичні події.

Починаючи працювати з історичною картою,
пам’ятайте такі правила:

1. Уважно прочитайте назву карти.

2. Розшифруйте легенду карти. Звертайте увагу на те, що:

 окремі значки вказують на місце розташування населених 

пунктів, історичних пам’яток, битв та інших об’єктів і подій. 

Скажімо, вигляд значка надає можливість розрізнити столицю 

 Варто запам’ятати!

Герб — офіційна емблема держави, міста чи роду.

Пізнавально й цікаво

Герб Львівського 

національного університету 

ім. Івана Франка

Герб міста Білгород-

Дністровського

1. На вашу думку, з якою метою створюються герби?

2. Як дослідження історії гербів можуть допомагати в пізнанні минулого?

3. Знайдіть на карті регіони, до яких належать ці герби.

Давні слов’яни та Русь. Перші князі
Назва 

карти

Карта

Легенда

карти

Умовні позначення

й звичайне місто. Іноді значки виконано у вигляді малюнків;

 лініями різного малюнку та кольору позначають кордо-

ни держав і межі територій, шляхи сполучення та річки,

фронти військ і їхні зміни;

 кольорами вирізняють території держав, розселення народів, 

перехід однієї держави до іншої;

 стрілочками на історичних картах показують напрямки

руху — переселення народів, наступ військ тощо;

 через брак місця на картах у легендах часто використовують 

скорочення, наприклад: губ. — губернія; княз. — князівство; 

обл. — область.

3. Зробіть висновки: що вдалося дізнатися за картою?
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4. ЯК ВИЗНАЧАЮТЬСЯ КОРДОНИ ДЕРЖАВ

Становлення будь-якої держави — процес тривалий, бо по-

требує формування території, визначення кордонів та їх пого-

дження із сусідніми народами.

А чи запитували ви себе, як визначаються кордони держав 
(лінії, які визначають межі території держави)? У минулому 

кордони не мали чітко визначеної лінії, їх приблизно визначали 

оборонні та контрольні пункти (фортеці, сторожові вежі та ін.), 

розташовані на перехрестях важливих доріг, річкових перепра-

вах, у гірських долинах. У ті часи кордон був більш умовною лі-

нією, визначеною на папері. У світі небагато кордонів, які зали-

шились незмінними протягом століть (наприклад, кордони між 

Францією та Іспанією, Португалією та Іспанією).

Сучасні кордони зовсім не схожі на кордони минулого. Уявіть, якими будуть кордони між європейськими країнами через

100 років. Кордони — це мури між країнами чи лінії діалогу між народами?

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове
1. Чим давні карти відрізнялись від сучасних? Чому?

2.  Поясніть поняття «історична карта», «легенда карти», «державний 

кордон».

3. Що означає «прочитати», «розшифрувати» історичну карту?

4. Які існують умовні позначки історичної карти?

5. Виконайте вправу «Вчимося «читати» історичну карту» за посилан-

ням: https://goo.gl/y7KABM

II. Обговорюємо в групі
1. Чи доводилось вам перетинати державний кордон України? Опишіть 

свої враження.

2. Поміркуйте, яку інформацію можуть містити карти з такими назвами: 

«Київ у Х–ХІІІ ст.», «Україна в Другій світовій війні».

III. Мислю творчо
1. Поспілкуйтеся з дорослими й дізнайтеся про  важливі події вашої ро-

дини. Позначте на карті України місця, де відбувалися ці події. Можли-

во, для цього вам знадобиться карта Європи або й світу.

2. Створіть самостійно або разом з батьками герб вашої родини. Пре-

зентуйте його класу.

Пофантазуймо!

Жителі Нако (США) і Нако (Мексика) 

грають у волейбол через кордон

Цей стіл для пікніка є місцем, де 

сходяться кордони трьох країн 

Євросоюзу — Австрії, Угорщини 

та Словаччини

Ватикан та Італія. Вхід на площу

Святого Петра є кордоном між 

Італією та суверенним католицьким 

містом-державою Ватиканом

Кордон між Нідерландами та Бельгією, 

що проходить у селищі Барле,

є найбільш спірним і заплутаним у світі. 

Щоб не збити з пантелику туристів, кор-

дон позначають білими хрестами прямо 

посеред вулиць, щоб було зрозуміло,

де  саме ви перебуваєте.

Державний кордон — це, зазвичай, озбро-

єні прикордонники, навчені вівчарки,

колючий дріт і суворий паспортний

контроль. Але не все так однозначно.

Гігантські риби між Республікою Польща 

та нашою державою символізують умов-

ність кордонів між країнами. Рубіж між 

двома європейськими державами в цьому 

місці щороку прикрашають перед прове-

денням місцевого фестивалю мистецтв.

Пізнавально й цікаво
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§ 7  Óêðà¿íà íà ìàïàõ óïðîäîâæ
        ³ñòîð³¿

1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА СТАРОДАВНІХ КАРТАХ

Відомості про Україну знайшли відображення на старовин-

них рукописних картах. Протягом багатьох століть основною 

вважалася карта світу давньогрецького вченого Птолемея, ство-

рена близько 150 р. до н. е. Вона дійшла до нас не в оригіналі, а в 

більш пізніх копіях (ХІІІ ст.), 

і містила всі українські землі 

(території).

Першою картою, яка відо-

бражала українські території 

від Дніпра на схід і на південь 

до Чорного й Азовського мо-

рів, стала навігаційна морська 

карта Чорного моря, що була 

укладена італійським карто-

графом Аньєзе Баттістою в се-

редині ХVІ ст.

Французький інженер-кар-

тограф Гійом де Боплан у се-

редині ХVІІ ст. уклав першу 

детальну карту України.

Гійом Левассер де Боплан, пере-

буваючи в Україні близько 17 років, 

збирав матеріал для великої карти 

України і спеціальних карт окре-

мих регіонів України. На його карті 

України відображено 993 назви на-

селених пунктів, 160 назв річок. До 

своїх карт Боплан підготував по-

яснення, які становлять зміст його 

книги «Опис України». Вона була 

надрукована у Франції в 1651 р. та 

одразу стала популярною. Книга 

Боплана знайомила європейців з 

природою, географією України, по-

бутом і звичаями українців.

Пізнавально й цікаво

Карта

давньогрецького 

дослідника

Птолемея

Навігаційна морська карта басейну Чорного моря

італійського картографа Аньєзе Баттісти

Генеральна карта України Гійома де Боплана

1. На вашу думку, з якою метою створюються герби?

2. Як дослідження історії гербів можуть допомагати у пізнанні минулого?

3. Знайдіть на карті регіони, до яких належать ці герби.

1. Яку інформацію для дослідника можуть нести старовинні карти?

2. Спробуйте знайти на цих картах українські землі.

3. Наскільки складно це зробити? Чому?
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2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ІСТОРИЧНИХ КАРТАХ

У часи Середньовіччя, з VIII ст., на теренах сучасної України 

існувала могутня Київська держава (Русь-Україна) із центром

у місті Києві. Її розквіт відбувався за правління князів Володи-

мира Великого та Ярослава Мудрого (друга половина Х — перша 

половина ХІ ст.). Після їх правління, унаслідок чвар і нападів 

сусідів, держава занепала.

Із середини ХІІ ст. розпочинається процес занепаду Київської 

держави. Спадкоємицею політичних і культурних традицій

Русі-України стає Галицько-Волинська держава. У XIII — пер-

шій половині XIV ст. до складу Галицько-Волинського князівства 

входила значна частина української території. Розквіт держави 

припав на правління короля Данила Романовича Галицького.

Київська держава

за часів

Володимира Великого

та Ярослава Мудрого

1. Яку назву має карта?

2. Назвіть столицю Київської держави.

3. Як змінювалась територія Київської держави за князювання Володимира 

Великого та Ярослава Мудрого?

4. У якому місті відбулося хрещення князя Володимира?

5. Які народи становили загрозу для держави? На основі яких показників

на карті ви так вважаєте?

1. З яких частин складалася Галицько-Волинська держава?

2. Назвіть столицю Данила Романовича, а також центри руських земель-

князівств.

3. Які князівства межували з Галицько-Волинською державою?

4. Де й коли вперше відбулася битва монголів з об’єднаним військом руських 

князів? Який результат цієї битви? Знайдіть це місце на карті.

5. Які руські землі потрапили під монгольську навалу?

6. Чим можна пояснити зменшення території Галицько-Волинської держави 

наприкінці правління Данила Галицького?

Галицько-

Волинська

держава.

Монгольська

навала
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Деякі історики та пересічні люди змішують поняття «Русь» і «Росія», 

«руси» і «росіяни». Русь у Х–ХІІ ст. перебувала в межах сучасних Київської, 

Чернігівської, Житомирської, частини Черкаської, Полтавської, Сумської, 

Вінницької областей. З ХІІ ст. Руссю почали називати і західноукраїнські 

земля. Жителів цієї території називали русинами або русами. У ХІV ст. сло-

вом «Русь» позначали й північні землі, які сьогодні входять до складу Росії.

Отже, мешканців земель і князівств Русі-України називали русами, руси-

нами, та аж ніяк не росіянами. Натомість назви «Росія», «росіяни» з’явилися 

значно пізніше.

Для описання яких подій треба вживати слова «руси», «руські», а для 

яких — «росіяни», «російські»? Наведіть приклади.

Наступним етапом у творенні України стала Запорозька Січ, 

як своєрідна столиця запорізького козацтва (закладена в середи-

ні ХVІ ст.). Засновником першої Січі став Байда Вишневецький. 

Запорозька Січ була центром формування Війська Запорозького в 

Національно-визвольній війні українського народу під проводом 

гетьмана Богдана Хмельницького проти польського панування.

Поміркуймо! ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове
1. Чому по-різному зображені українські землі на стародавніх та істо-

ричних картах?

2. Історична карта — зменшене узагальнене зображення історичних

подій. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою?

3. На які культурні епохи припадають періоди української історії, з якими 

ви ознайомилися на уроці?

II. Обговорюємо в групі
1. Чому історію неможливо вивчати без знання історичної карти?

2. На вашу думку, чи достатньо тільки історичних знань для того, щоб 

створити історичну карту? 

3. Розгляньте середньовічну карту. Поміркуйте, чи можна подорожувати 

за допомогою історичної карти сучасному мандрівнику.

III. Мислю творчо
1. Складіть розповідь за однією з історичних карт (на вибір), з якою ви 

працювали на уроці.

2. Які місця в Україні, пов’язані з історичними подіями, ви відвідали з ро-

диною, друзями. Позначте ці події на шкалі часу. Упорядкуйте хроно-

логічну таблицю «Моя історична подорож у просторі»» за зразком:

Дата

подорожі
Місце відвідування Назва пам’ятки

Національно-визвольна війна українського народу. 

Українська козацька держава

Карта XIII ст.

За допомогою легенди карти з’ясуйте, що повідомляє нам ця карта.
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§ 8  Ñó÷àñíà Óêðà¿íà òà ¿¿ ñóñ³äè
1. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

Протягом багатьох століть українці мріяли про незалежну 

державу. Незалежність означає, що український народ само-

стійно, незалежно ні від кого, будує власну державу, в якій па-

нуватимуть свобода, рівність, закон.

24 серпня 1991 р. було ухвалено Акт проголошення неза-

лежності України. А 1 грудня 1991 р. цей документ отримав

всенародну підтримку на Всеукраїнському референдумі — все-

народному опитуванні. Того ж дня наш народ обрав главу дер-

жави — Президента України. Ним став Леонід Кравчук.

Першими визнали незалежність України Республіка Польща 

та Канада. Протягом наступних місяців усе світове співтовари-

ство долучилося до цих країн та визнало незалежність Україн-

ської держави.

Акт проголошення 

незалежності України

Бюлетень

для голосування

на Всеукраїнському 

референдумі

Присяга першого 

Президента

України Леоніда 

Кравчука

у Верховній Раді

Cвяткування

незалежності

України

1. Яка історична подія об’єднує 

ці фото?

2. Як відзначають це свято у 

вашому регіоні?

2. ДЕРЖАВА НЕ ПРОСТО ПРОГОЛОШУЄТЬСЯ,

     ЇЇ ТРЕБА РОЗБУДУВАТИ

Ставши незалежною, Україна почала розбудову держави.

За короткий час було створено систему державного управління, 

збройні сили, органи безпеки і правопорядку.

На початку 1992 р. Верховна Рада України затвердила дер-

жавну символіку України: Державний герб (тризуб), Держав-

ний прапор (синьо-жовтий), Державний гімн 

«Ще не вмерла України» (музика Михайла 

Вербицького, текст Павла Чубинського).

28 червня 1996 р. Верховна Рада України 

утвердила Конституцію України — основний 

закон держави, що описує державний устрій, 

встановлює права та обов’язки громадян.

У вересні 1996 р. в незалежній Україні

було впроваджено нову грошову одиницю — 

гривню.

 

Конституція 

України

Українські гривні

Як ви думаєте, про які права та обов’язки громадян 

йдеться в Конституції України?

1. Існує думка, що по українських грошах можна вивчати історію. Чи 

погоджуєтеся ви з нею?

2. Порівняйте купюри. Що спільного й відмінного зображено на них?

3. З якими історичними діячами, визначними місцями можна ознайомитися

за допомогою сучасних українських грошей?
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«Серед нас дуже багато добрих лю-

дей. Але замало бути добрими — треба 

ЧИНИТИ ДОБРО. Якщо хочете жити у 

нормальній державі, передати її дітям і 

внукам — чинимо добро!»

3. ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ

Славою і гордістю України були і залишаються її громадя-

ни. Саме вони, невтомно працюючи, будують молоду незалежну 

державу. Ми пишаємося нашими воїнами, волонтерами, які за-

хищають свободу нашої держави. Ми пишаємося досягненнями 

наших співвітчизників: учених, спортсменів, митців, пересіч-

них громадян, які своєю працею та натхненням будують неза-

лежну Україну.

Поміркуймо!

Блаженніший Любомир Гузар

Яна Зінкевич — український 

доброволець-медик,

керівник медичного батальйону 

«Госпітальєри»

Василь Сліпак —

оперний співак. З початком 

російської агресії захищав 

Україну на Сході, загинув

у червні 2016 р. біля

с. Луганське

Донецької області

Як ви розумієте ці слова? Поясніть.

Учні Нововолинської 

ЗОШ № 7

готують посилки 

для воїнів АТО

Воїни АТО переглядають дитячі малюнки

Кузьма Скрябін — актор, співак, 

телеведучий

Леонід Каденюк — перший космонавт 

незалежної України

1. Дізнайтеся, хто з ваших земляків захищає Україну на Сході.

2. Як громадяни України підтримують наших воїнів, як вшановують пам’ять

загиблих?
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Олександр

Абраменко — 

чемпіон ХХІІІ зимових 

Олімпійських

ігор-2018

Антон Дацко — чемпіон ХV літніх 

Паралімпійських ігор-2016

Олег Верняєв — чемпіон ХХХІ літніх 

Олімпійських ігор-2016

Збірна України 

на ХІІ зимових 

Паралімпійських 

іграх-2018 у Пхенчхані

1. Що Вам відомо про досягнення українських спортсменів?

2. Чи впізнали ви цих спортсменів?

3. У чому відмінність Олімпійських ігор від Паралімпійських?

4. Підготуйте повідомлення про українських паралімпійців.

5. Яким якостям навчають нас паралімпійці?

4. НАЙБЛИЖЧІ СУСІДИ УКРАЇНИ

Україна — найбільша за площею держава Європи. Вона має 

вигідне географічне положення та сприятливі природні умо-

ви для розвитку господарства та життя населення. Суходолом 

Україна межує із сімома країнами: на заході та південному за-

ході — з країнами Європейського Союзу — Польщею, Румунією, 

Словаччиною та Угорщиною; на півночі з Білоруссю, на сході з 

Росією, на південному заході з Молдовою, має вихід до Чорного 

й Азовського морів.

Територіальна близькість, 

традиційні історичні відноси-

ни та взаємний економічний 

інтерес створюють сприятливі 

передумови для того, щоб різ-

нобічні зв’язки між сусідніми 

країнами та Україною активно 

розвивалися.

Європейський Союз складається із 

28 країн, які об’єдналися на основі 

спільних людських і демократичних 

цінностей для досягнення стабіль-

ності, миру та процвітання

Пізнавально й цікаво

1. З якими державами межує Україна?

2. Які країни-сусіди України не перебувають у складі Європейського Союзу?

3. Для в’їзду в які країни, що межують з Україною, необхідно оформлювати візу?
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ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове
1. Коли було проголошено незалежність України, ухвалено Конституцію 

України?

2. Як ви зрозуміли поняття: «конституція», «референдум», «Європей-

ський Союз», «безвізовий режим»?

3. Як ви розумієте вислів: «Славою і гордістю України були і залишають-

ся її громадяни»? Наведіть приклади із сьогодення.

II. Обговорюємо в групі
1. Яке значення для України має кордон із багатьма країнами та вихід до 

моря?

III. Мислю творчо
1. Уявіть, що вам випала нагода відправити послання про свою країну 

жителям Європейського Союзу. Однак розмір послання обмежений – 

усього десять речень. Про що ви напишете?

Безвізовий режим — можливість для громадян України вільно перетинати 

міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звер-

нення до посольства для отримання дозволу (візи).

Пізнавально й цікаво

Чому Україна прагне розвивати партнерські відносини з країнами Євро-

пейського Союзу?

Зустріч президента України

Петра Порошенка з президентом

Словаччини Андрієм Кіскою

на українсько-словацькому кордоні 

з нагоди впровадження безвізового 

режиму 11 червня 2017 р.

Відмітка польської прикордонної 

служби в закордонному паспорті 

громадянина України 11 червня 

2017 р. — перший день безвізового 

режиму з країнами Євросоюзу

§ 9  ²ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷í³ ðåã³îíè
        Óêðà¿íè

1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПРОСТОРІ

У процесі тривалого історичного розвитку за окремими час-

тинами території України закріпилися певні назви. Середнє 

Подніпров’я, Чернігово-Сіверщина, Галичина, Волинь, Поділля,

Буковина, Закарпаття, Донщина, Слобожанщина, Північне 

Причорномор’я — це історико-географічні регіони України. 

Вони різняться особливостями одягу, народного будівництва, 

господарськими заняттями, які сформувалися у зв’язку з при-

роднім середовищем та історичними особливостями. Історико-

географічні землі не мають чітко визначених кордонів, не збі-

гаються з адміністративно-територіальним поділом. В історії 

відомі випадки, коли площі історичних земель могли збільшу-

ватися або скорочуватися.

Історико-географічний регіон — це не просто територія, це ціла країна

зі своєю історією, традиціями, самобутністю. 

 Варто запам’ятати!

1. У якій частині України розташований кожний з регіонів?

2. Поміркуйте, що вплинуло на формування назв історико-географічних регіонів.

3. Знайдіть на карті історико-географічний регіон, у якому ви живете. У якій 

частині України він розташований? З якими історико-географічними регіонами 

межує?

4. Які регіони межують з іншими країнами?
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Цікава інформація про іс-

торико-географічні регіони 

України зберігається в музеях 

народної архітектури та побу-

ту. Oсобливості життя народу 

в різні історичні періоди до-

сліджує наука етнографія (від 

грецьких слів «етно» — народ, 

«графія» — опис).

2. ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РЕГІОНІВ

Назви регіонів часто мають давню історію. Наприклад, назва 

Буковина походить від великих масивів букових лісів, які були 

поширені тут у давнину. Волинь — від назви давнього (згадуєть-

ся вперше в 1018 р.) міста Волинь (Велинь). Галичина має таку 

назву від столиці Галицько-Волинського князівства — старого 

Галича (від грецького слова «гальс» — сіль). Слобожанщина —

походить від населених пунктів — слобод, які засновували

переселенці з інших регіонів України.

1. Як ви вважаєте, у чому незвичність 

таких музеїв?

2. Яку інформацію ми можемо отрима-

ти, відвідавши їх?

У селищі Пирогово, що на околиці 

Києва, діє найбільший в Україні Му-

зей народної архітектури та побуту. 

На його території розміщено 300 

пам’яток народного будівництва, 

80 тисяч предметів хатнього на-

чиння, одягу, знарядь праці, творів 

мистецтва.

Пізнавально й цікаво

Музеї народної архітектури та побуту

Пирогово Ужгород

Львів

3. ВИШИВАНКА — УНІКАЛЬНИЙ КОД ТВОГО КРАЮ

Ой, вдягнуся у неділю
У вишивану сорочку,
У червону спідничку
І в корали на шнурочку.
Заплету я свої коси
І візьму віночок з рути,
Ще васильком заквітчуся,
Чи від мене кращій бути?

                                                        Ю. Шкрумелян

Букові праліси Карпат занесено до списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як об’єкт 

природного типу. Букові ліси становлять 

надзвичайну цінність на світовому рівні. 

У давнину букові ліси займали 40 % тери-

торії Європи.

Пізнавально й цікаво

Сіль — це символ Дрогобича. Про це свідчить навіть герб міста, на якому 

зображено дев’ять топок солі. Дрогобицький солевиварювальний завод — 

найстаріше підприємство України, яке працює із середини ХІІІ ст. Сьогодні 

це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовляють тим самим методом, 

що й майже 800 років тому — виварюванням з природної ропи.

Пізнавально й цікаво

Герб Дрогобича Сіль з Дрогобича з багатовіковою історією

Дізнайтеся, які у вашому регіоні відомі найдавніші підприємства, 

коли вони створені, що виробляють?
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Для українців вишиванка — не просто одяг. Це щось дуже 

особливе: особисте, рідне, святе. Вишивка — як символ, який 

зберігає наше коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша

історія: міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, 

душа нашого народу.

В Україні вишивати вміли в усіх регіонах. Кожна область, ін-

коли навіть село володіли своїми унікальними техніками виши-

вання. Дівчаток з наймолодшого віку привчали до вишивання. 

У деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки.

Наші предки знали багато секретів давнього ремесла. Напри-

клад, нитки для вишивання фарбували лише природними барвни-

ками. Брали те, що було під рукою: кору, коріння, листя і квіти. 

Цікаво, що для закріплення кольору нитки запікали в житньому 

тісті — так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть.

Вишивана

карта України

з орнаментами

різних регіонів

1. На вашу думку, чому таке різнобарв’я вишиванок у різних куточках України?

2. Дізнайтеся, що символізує орнамент вишиванки вашого регіону.

А чи знаєте ви, що… першим мод-

ником у вишиванці був Іван Фран-

ко, який поєднав вишиванку з бу-

денним одягом, а саме з піджаком. 

У такому вигляді письменник зо-

бражений на 20-гривневій купюрі.

Пізнавально й цікаво


