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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Ви тримаєте в руках посібник «Історія України. Всесвітня історія». Видання допоможе вам зрозуміти цивілізаційну значущість
періоду стародавнього світу в історії України, Європи та світу в цілому, а також античної цивілізації як основи подальшого розвитку
європейських суспільств.
Навчальний матеріал об’єднано в чотири блоки:
• Вступ до інтегрованого курсу історії;
• Розділ І. Життя людей у первісні часи;
• Розділ ІІ. Цивілізації стародавнього Сходу;
• Розділ ІІІ. Стародавня Греція та її сусіди;
• Розділ ІV. Стародавній Рим і його сусіди;
Узагальнення. Внесок цивілізацій стародавнього світу в історію людства.
Посібник допоможе вам навчитися мислити історично, тобто в
часі, ураховуючи історичний досвід і здобутки людства. Ви відчуєте себе справжніми дослідниками й дослідницями, опрацьовуючи
різноманітні історичні джерела та спостерігаючи, як змінювалися звичні для вас речі. Адже вчені-історики так само порівнювали
інформацію з різноманітних джерел, аби відтворити картини минулого. Ви висловлюватимете власні припущення, шукатимете їм
підтвердження, обґрунтовуватимете та захищатимете власну точку
зору.
На уроках з історії ви дізнаєтеся більше про людину, природу та
суспільство, світ матеріальних речей. Водночас аналізуватимете
досвід минулих поколінь, формуватимете власні уявлення та ідеї,
робитимете прогнози й плануватимете власні дії.
Сподіваємося, що посібник допоможе вам досягнути нових вершин у пізнанні світу, знайти відповіді на запитання, що вас цікавлять, навчить осягнути незвідане й нове, зробить вашу навчальну
подорож цікавою та захопливою.
Автор

Вступ до інтегрованого курсу історії

ВСТУП ДО ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ
§ 1.

Що вивчає історія стародавнього

світу
•• Доберіть асоціації до слова «історія». Визначте,
які з них найчастіше повторюються. Поясніть,
що вивчає історія як наука та що символізує подане зображення.

1. Якою є історична періодизація?
Життя суспільства, громади, як і життя окремої людини, постійно змінюється. І світ, і кожна людина мають своє минуле — історію. Вам уже відомо, що ця наука намагається дати відповіді
на ключові запитання де? коли? та як? Пізнавати нове завжди цікаво,
а поринути у вир минулих подій — не тільки найцікавіше, а й найкорисніше заняття. Невипадково відомий український історик Михайло Грушевський вважав, що саме завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю.
• Пригадайте, що означають поняття «людина» та «особистість».

Щоб упорядкувати весь масив історичної інформації, згрупувати її за
певними блоками, історики й історикині запропонували періодизацію історії людства.
Періодизація історії — це поділ історії людства на певні періоди та визначення їхньої послідовності. За основу такого поділу взято особливості
життя людини, суспільства, а також особливості людської діяльності.
• Розгляньте таблицю періодизації історії людства. Як ви вважаєте, чи
можна таку періодизацію застосувати до історії будь-якої країни?
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§ 1. Що вивчає історія стародавнього світу

Періодизація історії людства
Історія
стародавнього
світу

Середні віки

Нова історія

Новітня історія

Поява людини –  
476 р.

476–1492 рр.

1492 р. –  початок
ХХ ст.

1901 р. – ХХІ ст.

Ви цілком праві — не можна. Адже перебіг історичних подій відбувається в різних країнах неоднаково та нерівномірно. Донині існують племена, які перебувають на стадії дикунства, тобто в них відсутня організована
спільність. Ви, певно, читали або чули про життя таких племен.
І це закономірно, що люди перебувають на різних етапах розвитку суспільства та виробництва. Саме тому для кожної країни застосовують власну періодизацію історії, що відповідає історичним процесам на її території. Спроби виокремити періоди в історії українського й інших народів, які
мешкали колись на наших землях, робило багато істориків, зокрема Михайло Грушевський та Орест Субтельний.

Періодизація історії українських земель
Найдавніші
часи

Від появи
людського життя –
IV cт.

Русь –
Україна

IV–XIV cт.

Литовська
Козацька
та Польська
доба
доба

Під імперською
владою

Модерна
Україна

середина
ХVІІ –
кінець
XVII cт.

кінець
XVII – ХІХ ст.

ХХ–ХХІ ст.

XIV –
середина
ХVІІ ст.
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• Уважно розгляньте таблицю. Пригадайте події, які ви вивчали в 5 класі,
що відбулися в кожному з періодів. Опишіть одну з них (на вибір). Пограйте з однокласниками й однокласницями в гру «Відгадайте подію».

2. Що вивчає історія стародавнього світу?
Сьогодні ми розпочнемо вивчати історію стародавнього світу. Це найдавніший і найдовший період минулого людства. «Чому ж найдовший?» —
поцікавитеся ви. Річ у тім, що від зародження людини до появи й розквіту
перших держав минуло багато часу. За цей період людство пройшло тривалий і тернистий шлях свого розвитку. Тому найперший етап — історія первісного суспільства. Він розпочинається з появи людини на землі. І хоча
в релігійних текстах можна відшукати відповідь на запитання «Як давно
люди почали освоювати нашу планету?», сучасна наука не поділяє цю переконаність. Однозначної відповіді немає, та й бути не може. Вивчаючи
історію цього періоду, ви дізнаєтеся, як люди пройшли етап дикунства,
коли не існувало суспільної згуртованості, та етап варварства — час появи нерівності й зародження держав. Це дописемний період людської історії.
Потім ви помандруєте стародавнім Сходом і з’ясуєте, як утворилися
перші держави. Вам уже відомо, що держава — це форма організації співжиття людей.

Складові державного управління

Територія

Апарат
управління

Закони
Охорона
порядку

Податки

• Проаналізуйте схему. Як ви вважаєте, чому кожна складова відіграє
важливу роль в існуванні держави? Обґрунтуйте відповідь.
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§ 1. Що вивчає історія стародавнього світу

Наступна подорож — до Стародавньої Греції, яку вважають колискою
європейської цивілізації, адже саме там було закладено основу багатьох сучасних наук. Невипадково першим істориком у Європі вважають давньогрецького вченого Геродота, який залишив чимало свідчень і про народи,
що мешкали на сучасних українських просторах. Давні греки подарували
світові також демократичні принципи управління державою. Завважте,
що словом цивілізація давні греки позначали суспільство. Саме воно мало
захистити людину від різноманітних небезпек і допомогти їй самореалізуватися. Цивілізація позначає період історії людства, що настав після
часів дикунства та варварства. У сучасному розумінні цивілізація — це
рівень розвитку суспільства, за якого постають міста, виникає писемність
та утворюються держави.

• Уважно розгляньте схему. Поясніть, за яких
умов виникає та чи та складова цивілізації.
Чому, на вашу думку, вони взаємопов’язані?

Потім ви потрапите до Стародавнього Риму, який із маленької землеробської громади досить швидко перетворився на світову державу,
імперію, що мала володіння в Європі, Азії та Африці. Однак у світі не
буває нічого вічного. Із часом поступово занепала й розпалася Західна
Римська імперія. Сталося це в 476 р. й започаткувало нові зміни в житті людини.
Це й буде кінцевий пункт наших мандрів цього навчального року.
3. Якими джерелами послуговуються науковці, досліджуючи
історію стародавнього світу?
• Пригадайте, як історики дізнаються про далеке минуле. Розгляньте
ілюстрації на с. 8 та визначте, які існують види історичних джерел. Охарактеризуйте їх. За допомогою якого виду історичних джерел ми дізнаємося про найвіддаленіший період нашої історії? Поділіться своїми міркуваннями з однокласниками й однокласницями.
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У 5 класі ви дізналися про речові, писемні й усні джерела. Про найдавніший
період історії людства, допоки не існувало писемності, багато «розповідають»
речові джерела — залишки людської діяльності. Там, де були поселення, знаходять побутові речі й знаряддя праці, на місцях битв — зброю та обладунки.
Ви пам’ятаєте, що існує наука, яка досліджує речові джерела, — археологія. Науковці розробили археологічну періодизацію історії. За її основу взято культурно-історичний поступ, зокрема дослідження матеріалу, який використовували
люди для виготовлення знарядь праці. Виокремлюють три доби історії людства:
кам’яну (останнім її етапом був мідно-кам’яний період), бронзову (один із перших сплавів, поєднання міді й олова) та залізну.
Писемність виникла тільки кілька тисяч років тому та є ознакою появи
цивілізацій. Через те минуле, відтворене в писемних джерелах, називають
також історичним часом.
• Пригадайте, чи завжди писемні джерела об’єктивно відображають історичні події.

Проблема полягає також у тому, що на сьогодні не всі письмена вдалося
розшифрувати. Отже, вони приховують ще чимало таємниць. Можливо,
хтось із вас у майбутньому стане палеографом, тобто дослідником/дослідницею давніх зразків письма, і розгадає якусь історичну загадку, знайде
відповідь на запитання, які цікавлять людство.
На Землі дотепер існують народи, що живуть майже так само, як їхні пращури тисячі
років тому, — полюють на тварин, ловлять
рибу, займаються примітивним землеробством. Вони користуються знаряддями праці,
зробленими з деревини й каменю. Їхнє життя
неабияк цікавить дослідників, які прагнуть
дізнатися якомога більше про життя наших
далеких пращурів. Тут історикам допомагає
етнографія — історична наука, яка, використовуючи етнографічні джерела, досліджує осоАборигени Австралії
добувають вогонь
бливості життя та вірування народів.
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Запитання та завдання
1. Виконайте тестові завдання.
1. З поданих висловлень оберіть те, у якому йдеться про історію як науку.
А Дівчина розповіла друзям цікаву історію, що трапилася з нею, коли
вона відпочивала в бабусі й дідуся.
Б Школярі та школярки долучилися до збирання спогадів свідків історичної події.
В Повчальною є історія, що трапилася з героями книжки.
Г Для шкільної бібліотеки придбали збірник історичних оповідань.
2. Період історії людства, який ви вивчатимете цього навчального
року, — це
А історія стародавнього світу
В історія новітнього часу
Б всесвітня історія
Г історія Нового часу
3. Верхньою хронологічною межею історії стародавнього світу є
А поява перших цивілізацій
Б виникнення Римської імперії
В падіння Західної Римської імперії
Г виникнення перших міст
4. Свідченнями найдавнішого існування людей на планеті є
А усні історичні джерела
В речові історичні джерела
Б писемні історичні джерела
Г текстові джерела
2. Що вивчає історія стародавнього світу? Які межі охоплює цей період історії людства? Пригадайте, що таке шкала часу. Накресліть її та позначте
на ній хронологічні межі історії стародавнього світу.

3. Згрупуйте історичні джерела за видами.

2

1

4

3

5
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• Який вид джерел тут не представлений? Охарактеризуйте кожний вид
історичних джерел, заповнивши таблицю.
Історичні джерела
Усні

Речові

Писемні

_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
• Які джерела належать до матеріальних, а які — до нематеріальних? Чи
завжди можна довіряти інформації з історичних джерел? Поміркуйте,
до інформації якого виду історичних джерел треба ставитися найбільш
критично, а до якого навпаки. Поділіться своїми міркуваннями з однокласниками й однокласницями.
Матеріальні джерела — _________________________________________________
Нематеріальні джерела — _______________________________________________
4. Складіть два запитання до третього пункту параграфа. Поставте їх своєму товаришеві/своїй товаришці по парті. Чи повною була відповідь?
5. Складіть і запишіть речення, використовуючи поняття «цивілізація». Скористайтеся складовими цього поняття, про які ви довідалися з матеріалу параграфа.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Уважно розгляньте зображення наконечників.

1 __________________         2 ___________________      3 _______________________
• З яких матеріалів вони виготовлені? Розмістіть їх у хронологічному порядку (час створення та їхнього використання людиною). Який із видів
джерел є основою для археологічної періодизації історії людства?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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7. З’ясуйте для себе й оцініть, чого ви навчилися на уроці. Якщо ви зможете пояснити, відтворити відповідний навчальний матеріал і виконати
завдання, поставте в таблиці «+». Якщо ж виникли певні труднощі з розумінням чи виконанням завдань на уроці, поставте «–».
+

–

Ми знаємо/розуміємо:
— з якою метою здійснюється періодизація історії людства;
— які є види історичних джерел, які існують способи нагромадження інформації;
— який вид історичних джерел узято за основу для створення археологічної періодизації;
— що таке цивілізація.
Ми вміємо:
— формулювати запитання до навчального тексту;
— добирати потрібну інформацію, шукати пояснення незрозумілих слів;
— порівнювати пам’ятки історії, описувати їх.
• Навчальні завдання, які викликали у вас сумнів у ваших знаннях чи вміннях, обов’язково перегляньте вдома й самостійно відшукайте відповідь.
За потреби зверніться по допомогу до дорослих.
8. Що для вас найцікавіше на уроках історії? Про які факти історії стародавнього світу вам уже відомо? Які цікаві оповідання, присвячені історичним
подіям того часу, ви вже читали? Підготуйте коротке повідомлення за одним із таких оповідань (на вибір).
9. Розпочніть створювати тлумачний словник. Це можна робити в електронному форматі або в окремому зошиті чи блокноті. Для кожної літери
потрібно створити окрему сторінку, аби спростити подальшу роботу зі
словником. Та й самі слова варто записувати на сторінці в алфавітному
порядку. Для початку внесіть до словника пояснення термінів, про які
йшлося на уроці: «періодизація історії людства», «історичне джерело»,
«археологія», «держава», «цивілізація».
Наприклад: Держава — спосіб організації суспільства, якому притаманні
власна територія, наявність влади, органів охорони порядку й армія для захисту кордонів, власне законодавство й податкова система.
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§ 2.

Лічба часу в історії стародавнього світу

• Пригадайте, що таке «час» і як з’явилися календарі. Які календарні системи вам відомі?

Календар інків — це сонячно-місячна календарна система, яку використовували інки, що мешкали на території сучасного Перу (Південна Америка). Календар буз зорієнтований на сонце. Рік
складався з 365 днів, а високосний (інкам він був
уже відомий) — з 366. У році було 12 місяців по
30 днів. Решту — 5 днів (у високосний — 6) називали «днями без роботи».
1. Як обчислюють час?
Вам уже відомо, що вчених-дослідників насамперед цікавить питання, коли відбулася та
чи інша подія. Визначити час подій допомагає наука хронологія, яка й
вивчає способи обчислення часу. Для вимірювання часу, як і будь-чого
іншого, потрібна вихідна точка, від якої розпочинатиметься відлік. Ви,
певно, пам’ятаєте, що відлік років від цієї точки називають літочисленням. Зазвичай це якась подія, наприклад, — створення світу. У нашій
країні, як і в більшості сучасних країн, послуговуються літочисленням
від умовного року народження Ісуса Христа (Різдва Христового). У хронології відповідну систему літочислення та її початок називають ерою.
Ось чому для позначення періоду, у якому ми живемо, використовують
назви наша ера, чи ера від Різдва Христового. Оскільки життя на планеті вирувало й до народження Ісуса Христа, то всі події, що відбулися
до першого року нашої ери (рік, який умовно вважають роком Його народження), сталися до нашої ери, або до Різдва Христового (скорочено — до н. е., чи до Р. Х.).
У літочисленні як до нашої ери, так і нашої ери, користуються століттями й тисячоліттями. Це ті самі часові проміжки: століття — 100 років, а тисячоліття — 1000 років. Ви, звісно, знаєте, що цифри, якими
ми послуговуємося для обчислень, називають арабськими, хоча насправді
їх винайшли індійці. Однак до Європи вони потрапили від арабів, тому їх
так називають. Для позначення тисячоліть і століть традиційно використовують римські числа. Зверніть увагу на римські відповідники арабських
чисел.
Кам’яний сонячний
календар інків
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

30
ХХХ
50
L
90
XС
100
C
1000
М
100 — сentury
1000 — millenium

2. Як обчислюють тривалість подій в історії?
У 5 класі ви вже використовували шкалу (лінію) часу, за допомогою
якої визначали, коли відбувалися події відносно інших. Ви пам’ятаєте, що
на шкалі часу роки нашої ери розміщені зліва направо. А як щодо років до
нашої ери?
Проведемо дослід.
н. е.
1 р.

2022 р.

До точки, яка позначає початок нашої ери, прикладіть дзеркало. Що ви
побачили? Так, шкала подовжилася, її віддзеркалення і буде відображати період до нашої ери. Тільки роки на шкалі розміщують справа наліво.
Отже, наступним після 146 р. до н. е буде 145 р. до н. е. Те саме стосується й межі століть: початковими роками століть до нашої ери будуть роки
1500, … , 1000, … , 800, … , 200, 100, а останніми роками століть — 1401, … ,
901, … , 701, … , 101, 1. Аналогічна ситуація з тисячоліттями: початком І тис.
до н. е. буде 1000-й рік до н. е., а кінцем — 1-й рік до н. е. (див. табл.).

Наша ера
І ст.

ІІ ст.

ІІІ ст.

101–
201–
1–100
200 рр. 300 рр.
рр.

IV ст.

V ст.

VI ст.

301–
400 рр.

401–
500
рр.

501–
600 рр.

VII ст.

VIII ст.

IX ст.

X ст.

601–
701–
700 рр. 800 рр.

801–
900
рр.

901–
1000
рр.

XI ст.

XII ст.

XII ст.

XIV ст.

XV ст.

XVI ст.

XVII ст.

XVIII ст.

XIX ст.

XX ст.

1001–
1100
рр.

1101–
1200
рр.

1201–
1300
рр.

1301–
1400
рр.

1401–
1500
рр.

1501–
1600
рр.

1601–
1700
рр.

1701–
1800
рр.

1801–
1900
рр.

1901–
2000
рр.
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До нашої ери
І ст.
100–
1 рр.

ІІ ст.

ІІІ ст.

200–
300–
101 рр. 201 рр.

IV ст.

V ст.

VI ст.

400–
301 рр.

500–
401
рр.

600–
501 рр.

VII ст.

VIII ст.

700–
800–
601 рр. 701 рр.

IX ст.

X ст.

900–
801
рр.

1000–
901
рр.

Розповідаючи про історичні події, які відбулися до нашої ери, обов’язково це зазначають — до н. е., аби уникнути плутанини, коли саме відбулася та чи та подія. Якщо біля року події не стоїть така позначка, це означає, що подія відбулася в нашій ері, а позначення ери опускають.
• Заповніть таблицю. Позначте початок і кінець століть до нашої ери.
XI ст.

XII ст.

XIІI ст.

XIVст.

XV ст.

XVI ст.

XVII ст.

1100–
1001
рр.

XVIII ст.

XIX ст.

XX ст.

1700–
1601
рр.

3. Як розв’язувати хронологічні задачі?
Вам уже відомо, що для розв’язування хронологічних задач необхідно використовувати шкалу часу. Однак усі задачі, які ви розв’язували в 5
класі, стосувалися виключно подій, що відбувалися в нашій ері. Алгоритм
роботи залишається незмінним.
1. Накресліть шкалу часу. Посередині поставте риску, яка розмежовуватиме час, — до нашої ери та нашу еру. Якщо за умовами задачі немає
потреби позначати рівномірні проміжки часу, використовуйте пунктирну
лінію.
2. Позначте рисочками на шкалі часу століття чи роки.
3. Обов’язково позначте рік, у якому ви живете. Це допоможе вам зорієнтуватися в часі, а часто буде умовою задачі (зокрема, визначити віддаленість події від сьогодення).
4. Зробіть на шкалі часу відповідні позначки з умови задачі. Виконайте
необхідні обчислення.
Розглянемо приклад.
Правління вавилонського царя Хаммурапі розпочалося в 1792 р.
до н. е. Ізраїльський цар Соломон розпочав правити в 965 р. до н. е. Правління якого із царів розпочалося раніше? Скільки років відділяє ці події?

?
1792 р. до н. е.
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н. е.

2022 р.
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Позначивши роки на шкалі часу, бачимо, що правління царя Хаммурапі розпочалося набагато раніше, ніж царя Соломона, а відділяє ці події
627 років.
Як обчислити тривалість подій із переходом через еру? На перший погляд, це нібито просто. Тоді дайте відповідь на запитання: «У якому році
минуло 100 років від початку правління давньоримського імператора
Октавіана Августа, якщо він посів трон у 30 р. до н. е.?»

Здавалося б, ця дата має припадати на 30-й р. н. е. Але ж нульового року
в літочисленні не існує. Тому, щоб визначити тривалість певної події або
віддаленість однієї події від іншої з переходом через еру, варто скористатися формулою.
Кількість років між подіями = кількість років до н. е. + кількість років
від початку н. е. — 1.
Розглянемо приклад.
Наприкінці 46 р. до н. е. давньоримський імператор Юлій Цезар запровадив календар (юліанський), згідно з яким рік тривав 3651/4 днів.
У 1582 р. замість юліанського календаря з ініціативи Папи Римського
Григорія ХІІІ було створено новий календар (григоріанський). Скільки років відділяє ці події?

Результат математичного обчислення: 46 + 1582 – 1 = 1627. Отже, ці
події відділяє 1627 років.
Запитання та завдання
1. Розмістіть одиниці вимірювання часу від більшої до меншої.
рік
ера
хвилина
тиждень
тисячоліття
доба
година
століття
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2. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням.
1
2
3
4

ера
хронологія
літочислення
тисячоліття

А проміжок часу, що дорівнює десятьом століттям
Б система визначення часу за роками від умовно вибраного моменту
В початок літочислення та відповідна система літочислення
Г проміжок часу в 100 років
Д наука про послідовність історичних подій за часом

3. Прочитайте текст і проаналізуйте подію, скориставшись поданими запитаннями.
• Що це за подія? Де вона відбулася? Коли саме? Хто її здійснив? З якою
метою? За допомогою яких засобів?

У 1582 р. Папа Римський Григорій ХIII запровадив
календар, згодом названий на його честь григоріанським.
Нині цим календарем послуговується весь світ. До того
західна цивілізація використовувала систему, запропоновану Юлієм Цезарем, — юліанський календар. Понад
16 століть діяла ця система, хоча в 1582 р. відставання
юліанського календаря від астрономічних явищ становиПапа Римський
ло приблизно 11 днів.
Григорій ХІІІ
Це підштовхнуло Григорія ХІІІ до створення нового
календаря. Для його розроблення він зібрав комісію із знаменитих астрономів, математиків і священнослужителів. Адже календар, яким користується світова спільнота, повинен містити повну кількість днів, він не може
мати дробовий залишок днів наприкінці року.
Насправді григоріанський календар — це вдосконалена версія юліанського календаря. Окрім високосних років, календар передбачає поправки кожного сотого та чотирьохсотого років. Кожні чотириста років дати
повністю збігаються з днями тижня. Зокрема, календар 1583 р. цілком
збігається з календарем 1983 р.
• Поміркуйте, а за який рік треба шукати в архівах документ, щоб він був
придатний для наступного року. Обґрунтуйте відповідь. _______________
_____________________________________________________________________
4. Накресліть шкалу часу, позначте на ній відповідні дати й розв’яжіть хронологічну задачу.

У 1918 р. в Українській Народній Республіці було запроваджено григоріанський календар. Скільки років минуло на той час із моменту введення
юліанського календаря?
16
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Накресліть шкалу часу, позначте на ній відповідні дати й розв’яжіть хронологічну задачу.

Цар і полководець Александр Македонський народився в 356 р. до н. е.
Скільки років минуло від цієї події?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Складіть сенкан з одним із слів на вибір — історія, час.

Сенкан (з фр. п’ять) — це вірш, що складається з п’яти рядків:
1-й рядок — іменник: _________________________________________
2-й рядок — два прикметники, дібрані до нього: ___________________
3-й рядок — три дієслова: _____________________________________
4-й рядок — власне ставлення: _________________________________
5-й рядок — синонім чи узагальнення: __________________________ .
• Обговоріть результати роботи. Оберіть кращий варіант.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Оцініть, чого ви навчилися на уроці.
+

–

Ми знаємо/розуміємо:
— що таке система літочислення;
— у чому особливості відліку часу до нашої ери;
— що таке ера.
Ми вміємо:
— пояснити, що таке літочислення;
— розміщувати події на шкалі часу в хронологічній послідовності;
— розв’язувати хронологічні задачі;
— формулювати запитання та відповідати на них.
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• Навчальні завдання, які викликали у вас сумнів у ваших знаннях чи вміннях, обов’язково перегляньте вдома й самостійно відшукайте відповідь.
За потреби зверніться по допомогу до дорослих.
8. Продовжте створювати тлумачний словник. Унесіть до нього пояснення
термінів «літочислення» та «ера».
9. За допомогою пошукових систем знайдіть в інтернеті інформацію про
подію, що відбулася до нашої ери. На її основі складіть хронологічну задачу та розв’яжіть її.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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РОЗДІЛ 1
ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ
§ 3–4 Поява людини та її розселення
• Прочитайте давньослов’янський міф про створення світу.

Спочатку панувала безмежна Пітьма, яку пронизувало вічне Око. Якось Око пустило СльозуРосинку, з якої народився Першобог-Першоптах
Сокіл із золотавим пір’ям, що осявало Морок. Із
трьох Сльозинок, зронених Соколом на Око, утворився порослий дивовижними квітами й густими
травами острів з озером Живої Води посередині.
Згодом Сокіл зніс золотий жолудь, з якого постав
могутній Дуб-Стародуб, укритий молодильними яблуками. Відтак Сокіл зніс ще два яйця, і з
них уродилися Білий і Чорний лебеді. Вони перетворилися на двох велетів — Білобога (Володаря
Світла) та Чорнобога (Володаря Пітьми). Сокіл
сказав їм: «Ви є Добро і Зло, Краса і Погань, Світло і Тьма, Правда і Кривда. І ви будете завжди,
будете скрізь, будете вічно, бо ви є Життя...»
(За С. Плачиндою).

Білобог

• Пригадайте, які легенди про створення світу ви читали. Чому людину так
цікавить, як виникли світ і люди?

1. Як різні теорії пояснюють походження життя?
Усе навколо нас просякнуте життям. Воно вирує на землі, у воді й у повітрі. Мабуть, немає на планеті Земля людини, яку б не цікавило, коли й
за яких обставин виникло життя. Людство постійно шукало відповідь на
це запитання. Так з’явилися міфи і легенди про створення світу й усього
живого, зокрема людини. А ще відповідь на це запитання містять релігій19
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ні тексти. У Біблії, Корані й інших священних книгах є описи того, як виник світ. І хоча різні релігії по-своєму пояснюють створення світу, але всі
вони переконані, що Всесвіт і людина створені Богом.
З розвитком суспільства пов’язані спроби науково пояснити цю теорію.
Що більші технічні досягнення людини, то неймовірніші припущення про
життя на планеті.
Теорія еволюційного походження людини розроблена британським ученим Чарлзом Дарвіним ще в середині ХІХ ст. Основна теза: усе живе сформувалося внаслідок повільного розвитку живих організмів від найпростіших форм до тих, що існують нині. Таке поступове вдосконалення форм
живих організмів називають еволюцією. Цією теорією послуговується
більшість сучасних науковців світу. Її не заперечує і релігія. Зокрема, католицька церква вважає теорію еволюції більше ніж гіпотезою. Що стосується еволюції людини, то вченим не вдалося віднайти всі проміжні етапи
її розвитку. Отже, це збільшує ваші шанси в майбутньому спробувати дати
відповіді на низку запитань про походження людини.
На сучасному етапі розвитку науки й техніки з’являються нові гіпотези
щодо виникнення життя на планеті. Зокрема, деякі вчені висунули теорію про космічне походження людини. Вони стверджують, що все живе на
планету Земля занесено з космічного простору.
• Прочитайте подані нижче матеріали та підготуйтеся до дискусії про теорії походження людини. Разом з учителем/учителькою визначте переваги й суперечливі моменти кожної теорії. Пригадайте, чи дивилися ви
фільми або телепередачі на цю тему. Які аргументи там наводились?
Обґрунтуйте відповідь. Підсумуйте свою роботу.

##Спочатку Бог створив небо й землю. … А земля була пуста та порожня,
і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.
…І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І з’явилося світло. …І побачив Бог
світло, що добре воно, — і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло «днем», а темряву — «ніччю». І був вечір, і був ранок —
день перший. І сказав Бог: «Нехай станеться твердь посеред води…»
І Бог на свій образ людину створив (З Книги Буття).
##Звів небо над нами й прикрасив його, і нема в ньому щілин. Із семи
небес «найнижче небо» Аллах прикрасив світилами, аби відганяти
шайтана. Аллах звів склепіння та розмірив його, і затьмарив його ніч,
і освітив його ранок. А після цього розпростер землю. Вивів з неї воду
на пасовиська. І гори — Він же утвердив їх на користь вам і вашій
худобі (З Корану).
##Як би це дивно не звучало, але саме діти Чарлза Дарвіна допомогли
йому сформулювати теорію еволюції. Коли в нього народився первісток, учений спостерігав за малюком і ретельно все занотовував. «Про20
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тягом першого тижня позіхає, потягується, наче дідусь, гикає, чхає,
смокче», — записав учений. Також він почав вивчати поведінку тварин, зокрема в зоопарку. До того ж у будинку, як згадують очевидці,
родини Дарвінів було повно різної живності. Його діти, які спочатку
стали учасниками експерименту, згодом брали участь у розробленні
наукових ідей, редагували його праці» (За матеріалами преси).
##Різновидом космічної гіпотези є припущення, що життя на Землю могло бути занесене з космічним пилом. Існує також припущення, яке
більше нагадує сюжет фентезі, ніби наші пращури були мандрівниками у Всесвіті, котрі заблукали (За матеріалами інтернету).
• Розгляньте ілюстрації до божественної теорії походження всього живого. Які етапи створення світу на них зображено? Запишіть. Скористайтесь уривком із Книги Буття.
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