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ДОРОГІ ДРУЗІ!

Ви тримаєте в руках підручник «Вступ до історії Украї-
ни та громадянської освіти». Це перший щабель у вивченні 
історії нашої Батьківщини. Видання ознайомить вас із ми-
нулим України та народів, які проживали на її теренах,  
з видатними діячами та діячками, які зробили вагомий вне-
сок у процвітання нашої держави.

Навчальний матеріал об’єднано за чотирма темами, кожна 
з яких містить кілька параграфів. Підручник допоможе вам 
навчитися мислити історично, тобто в часі, ураховуючи істо-
ричний досвід і здобутки людства. Ви відчуєте себе справж- 
німи дослідниками й дослідницями, опрацьовуючи різно-
манітні історичні джерела, спостерігаючи, як змінювалися 
звичні для вас речі. Адже вчені- історики так само порівню-
вали інформацію з різноманітних джерел, аби відтворити 
картини минулого. Ви висловлюватимете власні припущен-
ня, шукатимете їм підтвердження, обґрунтовуватимете та 
захищатимете власну точку зору. Ці знання в майбутньому 
допоможуть долучитися до розбудови суспільства, у якому 
ви живете.

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 планувати-
мете власні дії.

Інформація в підручнику щодо сучасної України (зокре-
ма, населення) подана станом на 01.01.2022 р.

Сподіваємося, що підручник допоможе вам досягнути но-
вих вершин у пізнанні світу, знайти відповіді на запитання, 
що вас цікавлять, навчить осягнути незвідане й нове, зробить 
вашу навчальну подорож цікавою та захопливою.

Автори
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ВСТУП
 Людина, суспільство й історія

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Чомуfкожнаfлюдинаfунікальна?
ff Уfчомуfполягаєfцінністьfкожноїfлюдини?
ff Щоfтакеfгідність людини?
ff Що,fнаfвашуfдумку,fозначаєf«поводитисяfзfповагоюfдоfін-

шихfлюдей»?
ff Якfпрацюватиfзfпідручником,fабиfдосягтиfуспіхівfуfнавчанні?

 • Пригадайте, що ви дізналися про людину з курсу «Я досліджую 
світ».

 • Як пов’язані між собою людина та суспільство?
 • Що таке права й обов’язки, для чого потрібно їх дотримувати-

ся?

1. Що визначає неповторність і гідність людини?
Людина — частина живої природи. Природа наділила її 

певними ознаками, як і будь-який біологічний вид. Біологіч-
но обумовлена й тривалість періодів нашого життя (дитин-
ство, юність, зрілість, старість). Проте людина — істота со-
ціальна, адже людина й суспільство нерозривні.

Розгляньте схему та назвіть компоненти, що відрізняють лю-
дину від інших істот. Доповніть поданий перелік і поділіться 
своїми міркуваннями з однокласниками й однокласницями.

§ 1

Воля

Діяльність

Правила поведінки Мислення

Мова

Праця



5

§ 1. fЛюдина,fсуспільствоfйfісторія

Яскравими проявами суспільного в людині можна назва-
ти мислення та свідомість. Людина часто діє всупереч ін-
стинктам, дотримується усталених упродовж століть норм 
моралі. У процесі розвитку людської спільноти сформува-
лася мова як засіб спілкування, мислення та передавання 
інформації.

 • Як ви вважаєте, чи можна опанувати мову поза суспільною гру-
пою? Наведіть приклади з відомих вам казок.

Люди здатні змінювати навколишній світ, аби зробити 
своє існування комфортним і приємним. Усі речі, що нас ото-
чують і забезпечують життя та розвиток, також створені лю-
диною. Тільки вона здатна реалізувати задумане, незважаю-
чи на різноманітні перешкоди.

Так само, як не існує двох однакових листків, сніжинок 
чи піщинок, не буває двох однакових людей. Адже навіть 
у близнюків формуються різні смаки й уподобання, вони ма-
ють різні здібності, інтереси та мрії. Саме в процесі праці над 
собою людина стає неповторною особистістю.

ff Зобразіть на аркуші паперу довільний трикутник і запишіть 
свої мрії, розмістивши їх так, щоб на вершині трикутника 
опинилас я найважливіша мрія. Тепер проаналізуйте їх. Чи є 
серед них такі, реалізація яких залежить тільки від ваших 
зусиль? Чи є у вас мрії на перспективу, такі, що стосуються 
інших людей чи мають загальний характер? Зробіть для 
себе відповідні висновки.

Кожний/кожна з вас певним чином сприймає себе, знає 
риси свого характеру. Але, напевно, усім цікаво, як сприй-
мають вас інші, і хочеться, щоб ці сприйняття збігалися. 

Почуття гідності — відчуття людини, яка високо цінує 
свої можливості в суспільстві, вимоглива до себе й до інших, 
цінує працю та надбання інших людей. Розуміння гідності 
людини безпосередньо пов’язане з рівноправністю людей та 
їхньою свободою. Про те, що людська гідність надзвичайно 
важлива для розвитку людини, свідчать документи, які га-
рантують ваші права.

Гідність людини —f невід’ємнеf правоf людини,f щоf ґрунту-
єтьсяfнаfморальномуfрозумінніfцінностіfкожноїfособистості.
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 • Прочитайте уривки з документів. Наведіть приклади гідної, 
на вашу думку, поведінки людини.

Загальна  декларація  прав  людини,  
прийнята  Генеральною  Асамблеєю  ООН  

10  грудня  1948  року
Стаття 1. Усі люди народжуються вільними й рівними 

у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совіс-
тю і повинні діяти в дусі братерства.

Конституція  України,  
прийнята  Верховною  Радою  України  

28  червня  1996  року
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. (...)

Стаття 21. Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності 
й правах. Права та свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними.

Такі джерела називають юридичними актами. Опрацьо-
вуючи їх, зверніть увагу на те, чи стосуються вони певної 
держави, чи є міжнародними.

Також необхідно з’ясувати дату ухвалення документа 
(якщо її не зазначено). Після опрацювання змісту докумен-
та потрібно проаналізувати його значення для життя люди-
ни та розвитку суспільства.

2. Як людина змінює суспільство?
Наступного року в курсі зарубіжної літератури ви озна-

йомитесь із пригодницьким романом Д. Дефо «Робінзон Кру-
зо», у якому описано життя головного героя на безлюдному 
острові та його незламне прагнення покинути острів. Цей ро-
ман — яскраве свідчення того, що людина важко переживає 
відсутність спілкування, бо вона — соціальна істота. Однак 
суспільство — це не проста сукупність людей, які прожива-
ють в одній країні. Ідеться про взаємини між людьми. Кожний/
кожна з вас упродовж життя засвоює вироблені суспільством 

Суспільство —f сукупністьf людей,f об’єднанихf культурнимиf
цінностямиfтаfвиробничимиfвідносинами.
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§ 1. fЛюдина,fсуспільствоfйfісторія

правила поведінки. Ви користуєтеся благами, створеними ін-
шими людьми: відвідуєте дитячий садок, навчаєтеся в школі, 
користуєтеся бібліотекою тощо. Усе це результати праці дорос-
лих членів суспільства, що живуть нині або жили колись. Вод-
ночас кожний член суспільства не тільки користується вже на-
явними благами, а й допомагає створювати своєю працею нові. 
Отже, людина й суспільство тісно взаємопов’язані.

Суспільство, як і людина, постійно розвивається: удо-
сконалюються наука й техніка, способи виробництва тощо. 
Усі ці зміни залежать від людини. З розвитком суспільства, 
отриманням знань про Всесвіт змінюються людські потреби 
та спосіб життя. Якщо в давнину людина витрачала всі сили 
для виживання в складних природних умовах, то сучасна 
людина насамперед прагне розвиватися.

Яскравим прикладом того, що одна людина може вплину-
ти на суспільну думку, є життя українського філософа й по-
ета Григорія Сковороди.

Григорій  Сковорода  (1722–1794) — український
філософ,f поетf іf педагог.f Значнуf частинуf свогоf
життяfвінfподорожувавfУкраїною.fпідfчасfмандрі-
вокf багатоf спілкувавсяf зf різнимиf людьми,f дававf
приватніf уроки,f зокремаf навчавf дітейf українськихf
селян.fНаffйогоfмогиліfнаписано:f«світfловивfмене,f
алеfнеfспіймав…»

 • Прочитайте висловлення Г. Сковороди та поміркуйте над ними. 
Чи можуть погляди однієї людини змінити суспільство?

 # «Як нерозумно випрошувати те, чого можеш досягти сам».
 # «Не шукай щастя за морем».
 # «Як хто посіє в юності, так пожне в старості».
 # «Ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися — 
значить, не жити».
 # «Не за обличчя судіть, а за серце».

3. Що пов’язує минуле, сучасне та майбутнє?
Життя кожної людини сповнене різноманітних подій. Ви 

охоче розповідаєте про події, свідками яких стали чи про які 
почули; про пригоди, які трапилися з вами чи зі знайоми-
ми. У багатьох родинах зберігають сімейні світлини, віталь-
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ні листівки, важливі листи й документи. Дорослі залюбки 
діляться з дітьми спогадами з історії родини. Усе це разом 
формує історію життя дитини та життя родини.

Ви прагнете осмислити минуле, зробити з нього виснов-
ки, пишатися сьогоденням і складати плани на майбут-
нє. Минуле, сучасне та майбутнє пов’язує час. Кожне по-
коління передає накопичені знання та досвід нащадкам. 
Шануючи досвід предків, їхні традиції і звичаї, наступне 
покоління долучає до них нові знання та вміння. Гуляю-
чи вулицями міст, ви, певно, звертали увагу, як тісно пе-
реплелися минуле й сучасність, намагалися збагнути, що 
поєднує старовинні та сучасні будівлі, старий трамвай із 
сучасним транспортом. Усі винаходи ґрунтуються на ре-
зультатах праці й досвіду попередніх поколінь, заклада-
ють фундамент майбутнього. Отже, минуле — це основа 
і сьогодення, і майбутнього.

Людство накопичило величезний обсяг знань про навко-
лишній світ і людину. Науковці, які працюють у різних га-
лузях науки, аналізують набуті знання та шукають нові. 
Одні — фізики, біологи, хіміки — займаються вивченням 
і поясненням законів природи, інші вивчають, як розвива-
ється суспільство.

Історія — наука, яка досліджує розвиток людини та су-
спільства. Вона тісно пов’язана з досвідом людини. Істо-
рія вивчає рішення та дії, що приймали та здійснювали люди, 
як ці рішення впливали на їхнє життя та життя наступних 
поколінь. Слово історія має грецьке походження та означає 
«оповідь», «переказ про відоме минуле».

Історичне минуле нашого народу ви вивчатимете на уро-
ках історії України. Однак минувшину одного народу не 
можна відокремити від історії всього людства.

Історія кожного народу поєднана з історією не тільки су-
сідніх, а часто й доволі далеких народів. Так повелося здавна, 
із часом цей взаємовплив тільки посилювався. Наша історія 
тісно переплелася з історією європейських та азійських на-

Дóсвід —fсукупністьfзнаньfіfвмінь,fзасвоєнихfупродовжfжиття.

Істóрія —f наука,f щоf вивчаєf діяльністьf людини,f досліджуєf
різноманітніfподії,fустановлює,fчомуfлюдськеfжиттяfзміню-
валосяfсамеfтакfіfнабулоfсучаснихfознак.
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§ 1. fЛюдина,fсуспільствоfйfісторія

родів. Ми сповідуємо спільні цін-
ності щодо людини, співпрацює-
мо для спільного майбутнього.

Історія навколо нас. Кам’яні 
статуї (баби, боввани) на теренах 
України пов’язані з історією жит-
тя кочових народів — скіфів і по-
ловців, відігравали роль ідолів-
оберегів або намогильних статуй. 
Найдавнішими з них є скіфські 
скульптури, які з’явилися понад 
6 тис. років тому.

Подібні кам’яні статуї (моаї)  
знайдено також на острові Пас-
хи (Чилі). На думку вчених, вони 
створені майже 1000 років тому. 
Науковці не дійшли спільної думки щодо їхнього «призна-
чення».

Історія окремого села, міста чи краю є частиною історії на-
шої Батьківщини — України. На думку Г. Сковороди, кож-
ній людині необхідно пізнати свій край, свій рід і себе. Тож 
долучайтеся до вивчення історії, розпочавши зі свого родово-
ду й історії свого населеного пункту.

У початковій школі ви отримали певні знання про людину, 
суспільство та їхню взаємодію. Надалі ви вивчатимете прин-
ципи залучення кожної людини в процеси, які відбуваються 
в суспільстві. Навчання такої взаємодії людини й суспіль-
ства, що забезпечить реалізацію здібностей кожної людини, 
називають громадянською освітою.

4. Як працювати з підручником?
Підручник — це одне з джерел інформації і засіб форму-

вання ваших умінь із навчального предмета. Тому важливо 
грамотно працювати з підручником, щоб досягти успіху. На-
самперед перегляньте запитання до уроку на початку пара-
графа, аби не проґавити найважливіше, а потім пригадайте 
вже вивчене й відтворіть у пам’яті здобутий досвід.

Навчальний текст у параграфі поділений на пункти. Пра-

цюючи над кожним пунктом, виконуйте завдання, які пе-

редбачають групову роботу           і роботу в парі . Пізнати 

Половецькі кам’яні баби. 
м. Ізюм. ІХ–ХІІІ ст.
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таємниці історії та суспільства допоможе матеріал рубри-

ки «Історія навколо нас», а завдяки матеріалам рубрики  

«Історична особистість»      ви збагнете, як непересічна лю-

дина здатна сприяти розвиткові суспільства. Відчути себе 

дослідниками й дослідницями допоможе рубрика «Мовою  

джерел»         ,  а завдання «Працюємо творчо»  перед-

бачають творчий підхід до їхнього виконання. Наприкінці 

параграфа подано висновки. Завдання та запитання допо-

можуть вам з’ясувати, чого ви навчилися впродовж уро-

ку. Також тут розміщено завдання, які потрібно виконати  
вдома . Пояснення виділених у тексті понять подано 
в словнику внизу сторінки.

ВИСНОВКИ

Людина поєднує біологічне та соціальне, що відрізняє її 
від інших живих істот на планеті. Людині притаманне по-
чуття гідності, яке ґрунтується на розумінні рівності всіх 
людей, їхньої свободи. Гідність людини — основа розвит-
ку суспільства. Громадянська освіта сприяє залученню 
людини до участі в суспільному житті.

Минуле, сьогодення та майбутнє тісно пов’язані між собою 
завдяки накопиченому досвіду, який передається з поколін-
ня в покоління. Дослідженням людського досвіду в часі зай- 
мається історична наука. Усі народи в пошуках власного 
шляху розвитку здійснювали потужний вплив один на одного.

Запитання та завдання

1. Розгляньтеf«хмару»fслів.fпрочитайтеfафоризмfдавньогрець-
когоfмислителяfАрістотеляfпроfлюдину.fпоясніть,fякfвиfйогоf
розумієте.
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§ 1. fЛюдина,fсуспільствоfйfісторія

2. Чомуfтакfважливоfохоронятиfгідністьfіfправаfлюдини?

3. складітьfіfзапишітьfуfзошитf2–3fреченняfзіfсловамиfлюдинаf
таfсуспільство.f

4. прочитайтеf висловленняf видатнихf людейf проf зв’язокf ми-
нулого,fсьогоденняfтаfмайбутнього.fпоміркуйтеfпроfважли-
вістьf вивченняf історіїf свогоf народуf таf збереженняf пам’ятіf
проfминуле.fОбґрунтуйтеfсвоюfдумку.

 # «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутньо-
го» (Максим Рильський, український поет).
 # «Людина — не тільки нащадок минулого, а й батько май-
бутнього» (Герберт Спенсер, англійський філософ).
 # «Майбутнє не можна передбачити, його можна винайти» 
(Денеш Габор, угорський фізик).

5. подумайте,fчомуfісторичніfпроцесиfрізнихfнародівfіfдержавf
взаємопов’язані.

6. ЗаfдопомогоюfQR-кодуf(рекомендовано для вико-
ристання в школі)f прочитайтеf «Казкуf проf щастя»ff
с.fМельника.fДайтеfвідповідіfнаfзапитання.

 • Чомуfлюдиfрозуміютьfщастяfпо-різному?

 • Чиfможеfоднаfлюдинаfпочуватисяfщасливою,fякщоfпорядfізfнеюf
нещасливіfлюди?

 • Чиfправильноfрозумілиfщастяfпершийfіfдругийfбрати?

 • Щоfтакеfщастяfдляfтретьогоfбрата?

 • Щоfпотрібноfдляfтого,fабиfпочуватисяfщасливоюfлюдиноюfвfсу-
часномуfсвіті?fЗапропонуйтеfвласнийfрецептfщастя.

7. підготуйтеf доf наступногоf урокуf короткеf повідомленняf проf
певнуfісторичнуfподіюf(на вибір).

8. Знайдітьfвfінтернетіfзображенняfісторичнихfоб’єктів,fспору-
дженихfуfрізнихfкінцяхfсвіту,fякіfсвідчатьfпроfподібністьfроз-
виткуfсуспільстваfвfрізнихfнародівfіfзробітьfвисновки.fЗаfпо-
требиfзвернітьсяfпоfдопомогуfдоfдорослих.
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Я  В  СУСПІЛЬСТВІ,  ЧАСІ  ТА  ПРОСТОРІ
Я  —  людина.  Ідентичність  і  самоідентичність

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Щоfтакеfідентичністьfіfсамоідентичність?
ff Щоfєfскладовимиfсамоідентичності?
ff Щоfформуєfвашіfпотребиfтаfбажання?
ff Якf взаємозалежатьf бажанняf людиниf таf потребиf суспіль-

ства?

 • Прочитайте вірш і дайте відповіді на запитання.

Я ціную в людині Людину, 
Бо все решта пилюка життя. 
І крізь куряву часоплину 
Яскравішає сприйняття… 

Я ціную в людині Людину, 
Ту, що йде, обіймаючи світ, 
Не кидає у душі крижину, 
Залишає по собі слід…

Я ціную в людині Людину, 
Це найбільший скарб на Землі, 
Бо посеред буденного диму, 
Зігрівають лише вогні…

Галина Британ

 • Кого, на вашу думку, можна назвати Людиною? Наведіть при-
клади. 

 • У чому полягає цінність кожної людини? Обґрунтуйте свою від-
повідь.

§ 2
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§ 2. Яff—ffлюдина.ffІдентичністьffіffсамоідентичність

1. Що  таке  ідентичність  та  як  вона  формується?

Кожна людина успадковує від батьків певні фізичні озна-
ки: зріст, статуру, колір волосся та очей тощо. Проте посту-
пово вона набуває притаманних лише їй ознак і рис характе-
ру. З волі рідних ви отримуєте ім’я та прізвище. Проживання 
в певному населеному пункті дає вам право називатися його 
мешканцями. Під час навчання, заняття в гуртках відповідно 
до ваших уподобань, у стосунках із родичами, друзями й то-
варишами ви формуєтеся як особистості. Результатом цього 
процесу є ідентичність, яка виявляється у визнанні власної 
унікальності та належності до певної спільноти. Цей процес 
триває впродовж усього життя людини. Пошук своєї ідентич-
ності, на думку психологів, розпочинається тоді, коли ди-
тина заявляє: «Я сама!», «Я сам!» Дорослішаючи, ви стаєте 
самими собою. Такі пошуки ідентичності ґрунтуються на 
усталених у суспільстві нормах моралі.

 • Ознайомтеся зі статтями Конвенції про права дитини та дай-
те відповіді на запитання.

— Чому так важливо захистити право кожної людини на реє-
страцію та право на ім’я і громадянство?
— Знайдіть у документі тезу, яка підтверджує важливу роль 
сім’ї і розвитку кожної дитини.
— Що таке індивідуальність кожної людини?

Конвенція  про  права  дитини  
(20  листопада  1989  року)

Стаття 7. Дитина має бути зареєстрована зразу ж піс-
ля народження і з моменту народження має право на ім’я 
і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, 
право знати своїх батьків і право на їхнє піклування.

Стаття 8. Держави- учасниці зобов’язуються поважа-
ти право дитини на збереження індивідуальності, уключа-
ючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки, як передбача-
ється законом, не допускаючи протизаконного втручання.

Ідентичність —fсталеfйfціліснеfсприйняттяfсебеfвчора,fсьо-
годніf йf завтра.f сукупністьf переконань,f знань,f досвіду,f ро-
лей,fставленняfдоfречей,fповедінкиfтаfтемпераменту.
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 ЯffВffсУспІЛьстВІ,ffЧАсІffтАffпРОстОРІ

2. Складові  ідентичності

 • Іноді здається, що чимало людей мають такі самі, як у нас, 
особистісні характеристики й уподобання. Дослідіть, на-
скільки учні й учениці вашого класу відрізняються одне від 
одного. Намалюйте автопортрет, а під ним напишіть ваші 
вроджені якості, а вгорі — набуті якості, ваші вподобання та 
інтереси. Спільно обговоріть результати.

Як ви вже зрозуміли, ідентичність кожної людини склада-
ється з індивідуальних характеристик, які притаманні їй від 
народження, а також набутих упродовж життя під впливом 
суспільства. Може здатися, що певні елементи ідентичності 
різних людей подібні, однак кожна людина неповторна.

Частина елементів власної ідентичності стала. Це се-
редовище, у якому ви росли, традиції та звичаї, батьків-
ське виховання, мова, якою розмовляють у вашій родині. 
Вони формують етнічну належність людини. Водночас пев-
ні елементи ідентичності можуть бути втрачені, натомість 
з’являться нові. Переїзд на постійне проживання до іншої 
країни може спричинити зміну громадянства людини, однак 
її етнічна належність залишиться незмінною. Яскравим при-
кладом цього є життєпис П. Яцика.

Петро Яцик (1921–2001)f— канадськийffпідприє-
мецьf українськогоf походження,f меценат.f Наро-
дивсяfвfселянськійfродиніfнаfсколівщині,fякаfвfтіf
часиfвходилаfдоfскладуfпольщі.fЗакінчивfсемиріч-
ку,fпрацювавfпомічникомfмашиніста.fпісляfпере-
їздуf вf 1944f р.f доf Німеччиниf опанувавf економічніf
науки.f Оселившисьf уf Канаді,f створивf будівельнуf
компанію.f
ВідомийfсвітовіfякfзасновникfМіжнародногоfблагодійногоfфон-
дуf«Лігаfукраїнськихfмеценатів».fп.fЯцикfпрофінансувавfчималоf
дослідженьfукраїнськоїfісторії.fставfзасновникомfМіжнародно-
гоf конкурсуf знавцівf українськоїf мови,f якийf ниніf названоf йогоf
іменем.

 • Поміркуйте над висловленням П. Яцика: «Найкраще, коли про 
тебе свідчать не слова, а справи». Обговоріть, чи може воно 
стати життєвим правилом для сучасної людини.
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§ 2. Яff—ffлюдина.ffІдентичністьffіffсамоідентичність

3. Якими  бувають  людські  спільноти?

Кадр із кінофільму 
«Толока»  

(реж. М. Іллєнко, 2020)

Люди пов’язані стосунками з іншими людьми. У всіх у 
вас, певно, є родичі — брати або сестри, батьки, бабусі чи ді-
дусі, близькі для вас люди. Водночас ви маєте певні стосунки 
з друзями, приятелями або сусідами тощо. Усі ці стосунки ві-
дображають належність до тієї чи тієї соціальної спільноти. 

Сім’я та родина — це найменші, проте найважливіші групи 
в суспільстві, які становлять основу його розвитку. У межах 
таких спільнот люди вирішують чимало питань, поліпшують 
своє життя. Мешканці багатоповерхівки в місті чи вулиці в селі 
можуть спільно облаштувати дитячий майданчик, зробити аль-
танки для відпочинку та клумби. Жителі невеликого населено-
го пункту можуть висадити дерева у скверах, прибрати узбіччя 
доріг і береги річок. Завдяки спільним діям формуються спіль-
ноти мешканців і мешканок певного населеного пункту.

Виокремлюють також спільноти людей за професійними 
інтересами.

В українського народу давнім звичаєм є толока — спіль-
на безоплатна праця з метою швидкого виконання велико-
го обсягу робіт. Толока — це форма взаємодопомоги, на неї 
скликали родичів, сусідів і друзів. У толоці односельці брали 
участь добровільно й задарма. Часто її використовували для 
проведення громадських робіт — будування церков, шкіл, 
читалень, доріг тощо. Після толоки влаштовували гуляння 
з піснями й танцями. Звичай толоки українці й українки збе-
рігали тоді, коли переселялися на нові землі.

 • А вам доводилося брати участь у толоці? Розкажіть.

Спільнóта —f об’єднанняf людей,f згуртованихf спільнимиf
умовамиfжиття,fпрагненнямиfйfінтересами.
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 ЯffВffсУспІЛьстВІ,ffЧАсІffтАffпРОстОРІ

Різноманітність спільнот просто вражає. Як не загубитись 
у цьому розмаїтті? На допомогу приходить самоідентич-
ність, або особиста ідентичність.

Важливу роль у нашому житті відіграє національна іден-
тичність, тобто відчуття належності до певної нації. Ніхто 
не знає всіх своїх співвітчизників і співвітчизниць, та, незва-
жаючи на це, між ними існує тісний зв’язок на основі мови, 
звичаїв і культури. Мова — одна з основних ознак суспіль-
ства. Вона почала формуватися на етапі появи первісної лю-
дини. У світі існує орієнтовно 7 тис. мов, найпоширеніші 
з-поміж них 40 мов, якими розмовляє понад 60 % населення 
планети.

4. Як  формуються  потреби  та  бажання?

 • Існують речі, що необхідні нам для життя, — це наші потреби. 
Також є речі, яких ми прагнемо, — це наші бажання. Згрупуй-
те зображені предмети за двома категоріями: «потреби» і 
«бажання». Обговоріть результат вашої роботи.

Самоідентичність —fототожненняfсебеfзf іншимfсуб’єктомf
чиfгрупоюfсуб’єктівfуfпроцесіfсоціалізаціїfлюдини.



1 2 3

4
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§ 2. Яff—ffлюдина.ffІдентичністьffіffсамоідентичність

Потреба й бажання — два слова, які ви часто використо-
вуєте як синоніми. Чи існує різниця між ними? 

Потреба — це необхідність. Задоволення потреб має важ-
ливе значення для виживання. Натомість виконання бажань 
не є необхідним для виживання. Аби розібратися, що є по-
требою, а що бажанням, достатньо замінити слова: потреба 
на потрібно, а бажання — на хочу.

Існує кілька класифікацій потреб людини. Згідно з одні-
єю з них, потреби поділяють на першочергові (їжа, вода, сон 
тощо) і другорядні (наприклад, предмети розкоші). З усієї су-
купності потреб виокремлюють матеріальні (їжа, одяг, жит-
ло, предмети побуту) і нематеріальні (освіта, розвиток, твор-
чість, відпочинок) потреби.

 • Розгляньте схему. Поясніть, як взаємопов’язані різні групи по-
треб людини. Які з них, на вашу думку, є потребами нижчого 
рівня, а які вищого?

Потреби
соціальні

Потреби
в самоповазі
та самовираженні

Потреби
фізичні

Потреби
в безпеці

Житло, медикаменти, 
захист від злочинців, 
соціальний захист

Сон, їжа, одяг

Освіта, розвиток 
здібностей та інтересів 

Сім’я, дружба

Бажання — це те, чого ми хочемо. Вони не завжди необ-
хідні для виживання. Кожний/кожна з вас має свої бажання. 
Із часом вони можуть змінюватися, адже ви дорослішаєте, 
стаєте досвідченішими. Те, що вчора здавалося таким бажа-
ним, сьогодні може видатися непотрібним. На бажання може 
впливати також ваше оточення.

 • Розгляньте повторно ілюстрацію на с. 16. Чи змінився б ваш 
вибір зараз?
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ВИСНОВКИ

Ідентичність — невід’ємна характеристика людини, 
що виявляється у визнанні власної унікальності й усві-
домленні належності до певної спільноти. Становлення 
ідентичності розпочинається від народження та триває 
впродовж усього життя. Певні елементи ідентичності ви 
успадковуєте, переймаєте від оточення, від людей, які є 
для вас взірцем. Кожна людина має право вибирати спіль-
ноту. Пошуки самоідентичності мають ґрунтуватися на 
усталених у суспільстві нормах моралі.

Запитання та завдання

1. поміркуйтеfйfобговорітьfзfоднокласникамиfйfоднокласни-
цями,fчиfвартоfзмінюватиfвласнуfідентичність,fчиfцуратисяf
її.fЧиfправильноfнав’язуватиfіншимfсвоєfрозумінняfідентич-
ності?

2. Якf родинніf звичаїf таf традиціїf впливаютьf наf вашуf ідентич-
ність?

3. складітьfперелікfспільнот,fдоfякихfвиfналежите.fВінfпостій-
нийfвідfнародженняfчиfзмінювавсяfзfроками?fЧомуfцеfвід-
бувалося?

4. поясніть,f якf виf розумієтеf поняттяf «потреби».f Якіf потребиf
притаманніfдітямfвашогоfвіку?

5. Запишітьfнаfаркушіfпаперуfбажання,fякі,fнаfвашуfдумку,fваж-
ливіfдляfвас.fпроаналізуйтеfїхfіfвикреслітьfті,fвиконанняfякихf
наврядfчиfзробитьfвасfщасливішимиfнадовго.fЧиfбагатоfза-
лишилосьfуfперелікуfбажань?fЧомуfтакfсталося?fОбґрунтуй-
теfвашуfвідповідь.

6. підготуйтеfдляfоднокласниківfтаfоднокласницьfстислуfроз-
повідьf проf цікавуf традиціюf чиf звичайf нашогоf народу.f пре-
зентуйтеfїїfвfкласі.

7. Знайдітьfкількаfприказокfпроfбажанняfтаfзапишітьfїхfуfзошит.f
поясніть,fякfвиfрозумієтеfоднуfзfнихf(на вибір).
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§ 3. самореалізаціяffлюдини.ffЖиттєвіffцінностіfffтаffпріоритети

Самореалізація  людини.  Життєві  цінності   
та  пріоритети

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Щоfтакеfрозвинена особистість?
ff Якfдосягнутиfуспіхівfуfжитті,fзберігаючиfвласнуfавтономію?
ff Щоfтакеfжиттєві цінностіfтаfпріоритети в житті?
ff Дляfчогоfпотрібноfплануватиfособистийfрозвиток?

 • Розгляньте світлини. Що, на вашу думку, їх об’єднує?

1. Кого  ми  називаємо  розвиненою  особистістю?
Кожний/кожна з вас має від природи певні здібності, влас-

тивості й особливості організму. Природні нахили проявля-
ються в умінні працювати та творити. Розпізнати здібності 
можна по тому, до якої діяльності дитина виявляє інтерес, 
потяг і схильність.

Кожна людина має певні природні нахили до чого-небудь 
і здібності, які необхідно розвивати змалку. Саме розвиток 
природних нахилів забезпечує вашу індивідуальність. Вод-
ночас кожна людина має власну автономію щодо пошуків 
шляху свого розвитку. Найважливіше — визначитись із жит-
тєвими цінностями та пріоритетами, що допоможуть досягти 
успіхів у житті.

 • Прочитайте визначення понять (с. 20). Які з них вам уже відомі? 
Чи кожна людина може стати талановитою? Що для цього по-
трібно? Обґрунтуйте свою думку.

§ 3

Скульптор В. Свида за роботою Бригада хірургів під час операції
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Здібність — природний нахил до чого-небудь, властивість, 
що проявляється в умінні робити що-небудь корисне.

Розвиватися — ставати розумово та духовно вищими, до-
сягати успіху в певній справі.

Талант — природний хист людини до певного виду діяль-
ності, уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду.

Вам, певно, доводилося чути про гармонійно розвинену 
особистість. Це особистість, яка перебуває в рівновазі з нав-
колишнім світом, з людьми, із собою. Така людина вміє кон-
тактувати з іншими людьми, навколишній світ не викликає 
в неї роздратування. Вона радіє життю, намагається зробити 
його та життя інших людей кращим і цікавішим. Вона сприй-
має себе такою, якою є насправді, усвідомлює свої переваги 
та недоліки, причому намагається звести власні недоліки до 
мінімуму. У розвиненої особистості є досягнення в різних 
галузях, однак певні здібності чи навички виокремлюють її 
з-поміж інших.

 • Прочитайте висловлення відомих людей про талант. Поясніть, 
як ви розумієте одне з них (на вибір).

 # «Людина, яка володіє вродженим талантом, відчуває 
найбільше щастя тоді, коли використовує цей талант 
(Йоганн Вольфганг Ґете, німецький поет).
 # «Якщо людина талановита, то талант у неї багатогран-
ний. Вона повинна ще зуміти розвинути в собі всі ці об-
дарування, відшліфувати свої здібності й правильно роз-
порядитися ними з користю для себе та для людей, однак 
вдається це не всім і не відразу» (Алі Апшероні, мусуль-
манський проповідник і миротворець).
 # «Я добре знаю, що в мене немає особливого таланту. Ці-
кавість, нав’язливість і наполеглива витривалість у поєд-
нанні із самокритикою привели мене до моїх ідей» (Аль-
берт Ейнштейн, лауреат Нобелівської премії з фізики).
 # «Талант — це здатність вірити в успіх. Помиляються 
ті, хто говорить, ніби я раптово відкрив у себе здібності. 
Я просто працював» (Джон Леннон, британський рок-
музикант).

Гармонійно розвинена особистість —f людина,f якаf живеf
вfгармоніїfізfсобоюfтаfнавколишнімfсвітом.
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2. Як  у  людині  поєднуються  індивідуальність   
      та  її  автономія?

Ви вже зрозуміли, що індивідуальність людини — це те, 
що визначає її неповторність і виявляється в рисах її харак-
теру й інтересах. Індивідуальність — це сукупність усіх якос-
тей людини. Завдяки індивідуальності кожна людина сама 
творить свій життєвий шлях. Індивідуальність формується 
від народження в процесі виховання та розвитку під впливом 
усталених у суспільстві моральних норм. І хоча на індивідуа-
льність кожного/кожної з вас впливає багато чинників, про 
людей, які досягли успіхів усупереч життєвим обставинам, 
говорять, що вони «створили себе самі».

 • Обговоріть у класі, як людина може «створити себе сама»? 
Визначте головну ідею.

Легендарний англійський та американський кіноактор 
і кінорежисер Чарлі Чаплін, якого вважають найкращим 
коміком в історії кінематографа, мав доволі складну долю. 
Його можна зарахувати до категорії людей, що «створили 
себе самі».

 • Прочитайте висловлення геніального актора. Чи можуть ці пра-
вила стати в пригоді сучасній людині, яка прагне досягнути 
успіхів у житті та зберегти власну індивідуальність?

 # «Ніщо не вічне в цьому світі, навіть наші проблеми.  
Я завжди багато працював… І завжди вибирався зі стіч-
ної канави».
 # «Я люблю гуляти під дощем, щоб ніхто не бачив моїх 
сліз… Востаннє я плакав… учора. Це очищає, і почина-
ється новий день».
 # «Даремно прожитий день — це день, коли ми не сміяли-
ся. У мене був складний рік. Єдине, що врятувало мене, 
це сміх. Я сміявся так часто, як тільки міг. Я цілими 
днями слухав гумористів».

Людина й суспільство тісно взаємопов’язані. Не можна 
стати розвиненою особистістю поза суспільством, адже роз-
винути свої нахили та здібності, реалізувати себе можна 
тільки в соціумі. Водночас ніхто не може бути позбавлений 
своєї автономії. Що ж ми розуміємо під поняттям «автоно-
мія особистості»? Загалом автономія — це незалежність 
від будь-чого. Отже, автономія особистості передбачає право 
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кожної людини самостійно визначати шляхи та засоби роз-
витку власних здібностей, зокрема обирати професію відпо-
відно до своїх умінь і бажань, торувати свій власний життє-
вий шлях.

 • Прочитайте статті Конвенції про права дитини та дайте від-
повіді на запитання.

— Чи можна вважати зазначені статті Конвенції підтвер-
дженням важливості забезпечення автономії особистості?
— Що передбачає автономія особистості?
— Чи повинна людина дотримуватися загальноприйнятих 
норм моралі та законодавства, забезпечуючи свою автоно-
мію?

Конвенція  про  права  дитини 
(20  листопада  1989  року)

Стаття 12. Держави- учасниці забезпечують дитині, 
здатній сформулювати власні погляди, право вільно ви-
словлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дити-
ни, причому поглядам дитини приділяється належна ува-
га відповідно до її віку та ступеня зрілості…

Стаття 13. Дитина має право вільно висловлювати 
свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати 
й передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалеж-
но від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, 
у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів 
на вибір дитини…

3. Що визначає життєві цінності та пріоритети людини?
У процесі власного розвитку людина дізнається багато про 

світ, у якому живе. У неї формуються звички й переконан-
ня, які впливають на її поведінку. Так утворюється система 
цінностей, які є джерелом для мотивації діяльності люди-
ни. Цінності можна визначити за допомогою простих слів: 
здоров’я, свобода, праця, пізнання тощо. Із часом змінюються 
життєві обставини й оточення людини, відповідно змінюють-
ся її цінності та життєві пріоритети.

Життєві пріоритéти —fцілі,fдоfякихfпрагнеfлюдина,fцінності,f
якимиfвонаfкеруєтьсяfвfжитті.
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розуміння
чесність

любов

дисципліна

дружба
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цінності
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 • Розгляньте «хмару» слів. Які із зазначених людських цінностей 
ви оберете собі за дороговказ? Обґрунтуйте свою думку.

Оскільки існує безліч людей, то й цілі в них різні. «Сто лю-
дей — сто думок» — так  кажуть у народі. Для когось головним 
у житті є родина, для когось — друзі чи робота, а ще для ко-
гось — мир у всьому світі.

 Кожна людина формує власний набір пріоритетів, розмі-
щує їх в уявному переліку за ступенем важливості. Трапляєть-
ся так, що людина керується в житті не цінностями, а потреба-
ми, звичаями чи сліпими емоціями, що вказує на її моральну 
несформованість. Тільки тоді можливо досягти успіху та ста-
ти щасливим/щасливою, коли точно знаєш, чого прагнеш.

І пам’ятайте, що найголовніша цінність — життя.

4. Для чого потрібно планувати особистий розвиток?
Навіть найкращі задатки можуть не розвинутись у здіб-

ності, якщо для цього не буде створено відповідних умов — 
якщо в людини відсутні сила волі, наполегливість і бажання 
вдосконалюватися. Постійно займаючись певною справою, 
людина може досягти хороших результатів, навіть якщо не 
має до неї схильності. Хоча найвищого рівня майстерності 
можна досягнути тільки за наявності обдарованості до цьо-
го виду діяльності. Отже, власні природні задатки людина 
може примножити чи, навпаки, занедбати та навіть утрати-
ти. Водночас усім відомо, що своєчасне виявлення здібностей 
і сприяння розвитку дітей завжди давали чудові результати.

Досить часто дитині важко відкрити в себе таланти. Тоді на 
допомогу приходять дорослі: батьки, вихователі та педагоги. 
Важливо, щоб дитина повірила у власні сили й не впала у від-
чай після першої невдачі. Зазвичай так трапляється з тими, 
хто розпочинає нову справу. Недаремно в народі кажуть: «не 
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святі горщики ліплять». Віра у власні сили вселяє в людину 
впевненість, допомагає долати життєві труднощі.

Людська особистість потребує постійного вдосконалення. 
Розвиваючись, людина тягнеться до чогось кращого, прокла-
дає стежку до власного щастя. І якщо фізично людина може 
досягати певної межі, то духовне вдосконалення не має меж. 
Саме тому важливо планувати особистий розвиток. Кожна 
людина має чітко ставити перед собою завдання та наполег-
ливо досягати мети. Суспільство також має максимально 
сприяти всебічному розвиткові людини.

 • Прочитайте висловлення відомих людей про лінощі. Як ви вва-
жаєте, чому лінощі стають на заваді всебічному розвитку?

 # «Лінь — найбільша перешкода до розвитку наших здіб-
ностей» (Ежен Делакруа, французький художник).
 # «Лінь найбільше від усіх вад послабляє мужність» 
(Шарль Монтеск’є, французький письменник).
 # «Не зайнята справою людина ніколи не може насолоди-
тися повним щастям, обличчя нероби завжди невдоволе-
не» (Генріх Гейне, німецький поет).
 # «Лінь — це іржа розуму й тіла; ключ, яким часто корис-
туються, що завжди блищить, наче новий» (Бенджамін 
Франклін, американський учений і дипломат, один із за-
сновників США).

ВИСНОВКИ

Кожна людина має певні природні нахили до чого-не-
будь і здібності, які необхідно розвивати змалку. Саме роз-
виток природних нахилів формує вашу індивідуальність. 
Водночас кожна людина має власну автономію щодо по-
шуків шляху свого розвитку. Найважливіше — визначи-
тись із життєвими цінностями та пріоритетами, що до-
поможе досягти успіхів у житті.

Запитання та завдання

1. Щоfтакеfрозвинена особистість?fУfчому,fнаfвашуfдумку,fпо-
лягаєfрозвитокfлюдини?fЧиfзавждиfрозвитокfлюдиниfмож-
ливий?fЯкуfрольfвідіграєfпрацяfвfжиттіfлюдини?fЯкіfжиттєвіf
цінності,fнаfвашfпогляд,fєfпріоритетними?

2. Які,fнаfвашуfдумку,fхобіfсприяютьfрозвитковіfлюдини?fЗапишітьf
уfзошит.
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3. складітьfрекомендаціїfдляfтих,fхтоfпрагнеfорганізуватиfдо-
звілляfтак,fщобfзабезпечитиfвласнийfрозвиток.

4. ЗаfдопомогоюfQR-кодуf(рекомендовано для ви-
користання в школі)fпрочитайтеfбіблійнуfпритчуf
проfталанти.fДайтеfвідповідіfнаfзапитання.

 • Чимfбувfнезадоволенийfгосподар?
 • Чомуfвінfпрогнавfтретьогоfслугу,fнезважаючиfнаfте,fщоfвінf

зберігfгосподаревіfгроші?
 • Щоfозначає,fнаfвашуfдумку,fвислівf«закопати свій талант 

у землю»?

5. Якеfуfвасfхобі?fпринесітьfсвітлини,fякіf ілюструютьfвашіfза-
хоплення,fіfподілітьсяfзfоднокласникамиfйfоднокласницямиf
інформацієюfпроfсвоєfхобі.

6. Розпитайтеfдорослихfпроfте,fякfвониfрозвивалиfвласніfздіб-
ностіf впродовжf життя.f підготуйтеf розповідьf проf когосьf ізf
них.fпрезентуйтеfїїfвfкласі.

Роль  сім’ї  в  суспільстві  та  житті  людини

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Щоfтакеfсім’яfтаfродина?
ff Якуfрольfвідіграєfсім’яfвfжиттіfкожного/кожноїfзfнас?
ff Щоf визначаютьf сімейніf правила,f якіf праваf йf обов’язкиf

членівfсім’ї?
ff Якимиfмаютьfбутиfвзаєминиfміжfчленамиfсім’ї?
ff Дляfчогоfпотрібноfплекатиfсімейніfтрадиції?

 • Розшифруйте ребуси. Чи рівнозначні слова- відгадки за значен-
ням?

§ 4

‚

‚ ‚
‚
‚‚‚

1. Яку  роль  відіграє  сім’я  в  житті  кожної  людини?
Напевно, більшість із вас зможе, не замислюючись, відпо-

вісти на запитання: «Що таке сім’я?» Зазвичай у таких випад-
ках називають своїх найрідніших — батьків, братів і сестер, ба-
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бусь і дідусів, близьких людей, які дбають про вас, виявляють 
турботу й увагу. Хоча це поняття може позначати навіть одну 
людину, яка проживає самостійно. Слова сім’я та родина вка-
зують на родинні взаємини між людьми. Родина — це близькі 
та важливі для вас люди, що поєднані родинними стосунка-
ми. Сім’я — це не тільки батьківське піклування, а й родинне  
тепло, яке створюють рідні, довіра, дружба та любов.

 • Прочитайте висловлення про сім’ю. Охарактеризуйте роль 
сім’ї в суспільстві.

 # «Знаєте, що потрібно зробити, щоб у світі був мир? Ідіть 
додому та любіть свою сім’ю!» (Мати Тереза, католиць-
ка черниця, лауреатка Нобелівської премії миру).
 # «Як же назвати, якщо не щастям, веселі очі дітей, що ся-
ють здоров’ям? …Рідний голос батьків, які радіють злетам 
і заспокоюють під час падіння?» (Ірина Мацко, українська  
письменниця).
 # «У сімейному житті, зберігаючи свою гідність, треба вмі-
ти поступатися одне одному» (Василь Сухомлинський, 
український педагог і письменник).

Щоб жити серед людей, треба багато чого знати й уміти. Такі 
знання ви отримуєте насамперед у сім’ї, а також у дитячому 
садку, школі, позашкільних установах. Саме в сім’ї розпочина-
ється процес підготовки людини до життя в суспільстві, адже 
сім’я складається з представників кількох поколінь. Завдяки 
цьому діти вчаться спілкуватися зі старшими та молодшими. 
Отже, сім’я — це зменшена модель суспільства.

 • Уважно розгляньте «хмару» слів. Назвіть ключові слова. До-
беріть до них слова- асоціації.

піклування

рідні

затишок
порада

дружба

радість

подяка

взаєморозуміння

рідні

затишок

взаєморозуміння
прощення

рідніщастя

піклуваннярадість

повага

рідні

радість

повага

радість

затишок

прощення

піклування

радість
повага

затишок

родина

щастя

піклування

порада
дружба

прощення

радість

родина

взаєморозуміння

радість

повага

дружба

затишок

затишок
щастя родинапіклування

порада

дружба

піклування

порада

порада
родина

затишок
прощення

щастя

порада

прощення

виховання

виховання
виховання

виховання

виховання
дружба

взаєморозуміння
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2. Як  вибудовують  взаємини  в  сім’ї?
Прикро, якщо під час спіл-

кування з рідними людьми ви-
никають непорозуміння. І йде-
ться не лише про конфліктні 
ситуації. Часто ми ображаємо 
рідних своєю неуважністю, не-
тактовністю чи байдужістю. Чи 
завжди ми вітаємося з рідни-
ми, дякуємо за смачний обід 
чи дбайливо випрасувані речі? 
Дехто вважає, що наші родичі 
знають про нас усе, тому немає 
потреби «здаватися кращими, 
ніж ми є насправді». Можна не 
стримувати свого незадоволення, роздратування чи гніву, до-
бирати слова під час спілкування, не думати про наслідки своїх 
слів і дій. Усе це ображає тих, кого ми насправді любимо та ці-
нуємо. Тому так важливо зрозуміти, що хороші стосунки між 
різними поколіннями — запорука міцної родини. Потрібно 
плекати сімейні традиції, навчитися слухати одне одного, ці-
кавитися справами всіх членів родини. Важливо дотримувати-
ся «золотого правила» — слухати серцем.

У кожній сім’ї існують свої правила. Сімейні правила — 
певні інструкції з поведінки для всіх членів сім’ї. Можли-
во, ви не раз чули фразу: «він/вона з хорошої сім’ї». Якщо 
в сім’ї існує правило здорового способу життя, то на ранкову 
пробіжку у вихідний день виходять усією сім’єю, хоч би як 
комусь хотілося подовше полежати під теплою ковдрою.

Коли всі члени сім’ї дотримуються правил, це допоможе 
гармонізувати життя. Кожна людина усвідомлює свою від-
повідальність перед іншими в сім’ї. Звісно, може виникнути 
спокуса порушити правила, однак це не той випадок, коли 
«правила існують для того, щоб їх порушувати».

Які правила існують у ваших родинах? Часто люди дотри-
муються певних сімейних правил, навіть не усвідомлюючи, що 
це саме правила. Якщо у вашій родині не існує чітких правил,  

 Щаслива родина.  
Дитячий малюнок

Традиція —fелементfкультури,fщоfпередаютьfвідfпоколінняf
доfпоколінняfтаfзберігаютьfпротягомfтривалогоfчасу.
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допоможіть їх визначити. Запропонуйте обговорити в сімейно-
му колі неписані правила співжиття. Варто обрати момент, коли 
всі звільняться від звичних домашніх справ і матимуть при- 
наймні годину вільного часу. Ви здивуєтеся, наскільки це зав-
дання виявиться захопливим для всієї родини. Коли правила 
будуть обговорені, їх мають дотримуватися всі члени родини.

3. Які  права  й  обов’язки  членів  сім’ї?

Сім’я та сімейні стосунки відіграють важливу роль у житті 
людини. Саме тому право кожної людини на сім’ю гарантова-
но міжнародними документами. Зокрема, Конвенція про права 
дитини захищає право кожної дитини на сім’ю, на піклування 
батьків. Так само кожному з батьків гарантовано право на спіл-
кування зі своєю дитиною та її виховання.

Крім прав, кожний/кожна з вас має певні обов’язки. Осно-
ва дружної сім’ї — гармонійний розподіл ролей та обов’язків. 
Неправильно, якщо всі хатні справи покладено на когось од-
ного. До того ж домашні справи — це не тільки навантажен-
ня. Це також предмет гордості та великі можливості.

 • Прочитайте уривок зі спогадів дитячого письменника В. Рут-
ківського.

«Це був 1941 рік, середина травня. Навколо буяв бузок. 
Батько в мене вчитель, директор школи, мама — учителька 
молодших класів. Я один, молодший братик заснув, і я ви-
йшов на прогулянку. Щоправда, то була не зовсім прогу-
лянка, бо вже в чотири роки в мене були свої обов’язки. Іду 
я вниз по вулиці... Дивлюся: на вітрині крамниці є цукерки 
“Київська помадка”. Смачні- пресмачні. Але я не купую, бо 
в мене немає грошей. Тому я виходжу з крамниці та йду між 
липами, а все таке зелене, навколо весна. 

Приходжу до школи, іду коридором і прислухаюся, де 
чути голос батька. Нарешті чую, заходжу, за партами сидять 
здоровенні, височенні десятикласники, вони повертають до 
мене голови, а я підходжу до батька й гордо кажу:

— Дай глосі на цукелки!
Він мовчки дає мені гроші. Я іду до крамниці. Заходжу й 

кажу:
— Дайте отих “Київських помадок”.
Продавчиня робить фунтик з якогось аркуша, насипає 

туди 200 грамів цукерок, я дякую, виходжу, розгортаю той 
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фунтик і довго дивлюся на ті чудові цукерочки, але я їх не 
їм, бо не можна. У мене сімейний обов’язок — раз на тиждень 
купувати цукерки до чаю.

Я приходжу додому, приходять батько і мати, тільки тоді 
я розгортаю цей фунтик і даю кожному по цукерці. Ми сиди-
мо й п’ємо чай…»

 • Обговоріть, як належне виконання ваших сімейних обов’язків 
сприятиме гармонійним стосункам у вашій родині? Які риси ха-
рактеру ви виховуєте в себе? Як впливає ваше дорослішання 
на зміну сімейних обов’язків?

4. Як  пов’язані  між  собою  сім’я  та  традиції?
Слова сім’я та традиції тісно пов’язані між собою. У пере-

кладі з латинської мови традиція означає «переказ», «зви-
чай». Коли ми говоримо про традиції, то відразу уявляємо стіл 
із національними стравами, за яким зібралася вся родина. Усі 
розповідають цікаві історії, пригоди із життя родини, луна-
ють задушевні народні пісні. Духовні сили людини залежать 
значною мірою від її роду, від землі, на якій вона народилася. 
Людина, яка шанує своє коріння, пам’ятає та поважає своїх 
пращурів, береже їхні традиції, почувається більш упевнено 
в житті. До сімейних традицій можна зарахувати сповідуван-
ня певної релігії, неухильне дотримання норм моралі, свят-
кування національних свят, готування національних страв, 
продовження видів діяльності, якими займаються в родині 
з покоління в покоління.

 • Розгляньте подану репродукцію картини. Як, на вашу думку, 
змінилися великодні традиції за понад 100 років, що минули 
із часу написання картини? Як ви вважаєте, чому?

М. Пимоненко. 
Ранок Христового 

Воскресіння. 1891 р.
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 • Які свята шанують у ваших родинах? Поділіться в класі стис-
лою розповіддю про своє улюблене свято.

Сімейних традицій багато. Їх можна поділити на загальні, 
які притаманні більшості родин, та унікальні, які характерні 
для певної родини. До них можна зарахувати сімейні ради, 
спільні подорожі, сімейні фотосесії, спільні виходи у світ, 
спільні ігри та розваги.

ВИСНОВКИ

У житті кожної людини родина відіграє надзвичайно 
важливу роль. У сім’ї відбувається дорослішання та ви-
ховання дітей, підготовка до життя в суспільстві. Саме 
в сім’ї ви набуваєте життєвий досвід. Кожний/кожна із 
членів сім’ї має певні права, а також обов’язки, зокрема 
має піклуватися про решту членів сім’ї. Для того щоб ро-
дина була гармонійною, потрібно дотримуватися сімей-
них правил, оберігати як загальні, так і унікальні сімейні 
традиції.

Запитання та завдання

1. Наведітьfприклади,fякіfдоводятьfважливістьfсім’ї.

2. сформулюйтеf3–5fправил,fякіfбfдопомоглиfуникатиfконфлікт-
нихf ситуаційf уf стосункахf міжf ріднимиf людьми.f поділітьсяf
нимиf зf однокласникамиf йf однокласницями.f Обґрунтуйтеf
своюfдумку.

3. поясніть,fякfвиfрозумієтеfприказкуf«Родичі хоч і сваряться, 
та одне одного не цураються».

4. Щоfтакеfсімейні обов’язки?fЯкfнеобхідноfрозподілятиfобо-
в’язкиfміжfчленамиfсім’їfтаfчомуfїхfпотрібноfвиконувати?

5. складітьfіfзапишітьfуfзошитfкороткуfрозповідьfпроfте,fякfвиf
розумієте,fщоfтаке щаслива сім’я.fпроілюструйтеfвашуfроз-
повідьfмалюнком (за бажанням).

6. Розпитайтеf дорослихf проf те,f якf ранішеf відзначалиf сімейніf
свята.fЯкщоfцеfсвятоf—fвашаfсімейнаfтрадиція,fтоfпорівняйтеf
спогадиfріднихfзіfсвоїмиfвраженнямиfвідfсвяткування.

7. складітьfперелікfобов’язків,fякіfвиfвиконуєтеfвfродині.fпро-
аналізуйте,f наскількиf добросовісноf виf цеf робите.f Зробітьf
дляfсебеfвисновок,fнаскількиfвиfвідповідальнаfдитина.



31

§ 5. Людинаffтаffлюдствоffвffчасі

Людина  та  людство  в  часі

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Щоfозначаєfпослідовність подій у часі?
ff Якіfодиниціfвимірюванняfчасуfосягнулаfлюдина?
ff Якfбудуватиfшкалуfчасуfвfісторії?
ff Навіщоfвмітиfрозв’язуватиfхронологічніfзадачі?
ff Якіfосновніfперіодиfісторіїfлюдства?

 • Уважно розгляньте «хмару» слів. Як ви вважаєте, чому вона має 
форму круга? Яку, на вашу думку, роль відіграє час в історично-
му дослідженні?

§ 5

хронологія

сьогодення
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1. Що  таке  хронологія?
Ваше життя сповнене буденних справ: ви поспішаєте до 

школи на навчання, відвідуєте секції та гуртки, бібліотеки 
й театри, зустрічаєтеся з друзями чи добрими знайомими, 
займаєтеся хатніми справами. Усе розплановано й потребує 
певного часу. Ви вже, певно, розмірковували над тим, що ж 
таке час, мріяли про подорож у часі. Питання часу завжди 
турбувало людей, йому присвячено безліч досліджень і фі-
лософських праць. Люди поки що не навчилися керувати 
часом. Отже, єдине, що залишається, — удосконалити спо-
соби обліку часу, щоб якомога раціональніше його витрача-
ти. Так з’явилися, зокрема, календарі. У сучасному кален-
дарі великий відрізок часу, що дорівнює року, поділено на 
коротші: місяці, тижні та дні.

Час —fтривалістьfіснуванняfявищfіfпредметів,fякаfвимірюєть-
сяfстоліттями,fроками,fмісяцями,fгодинами,fхвилинами.
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 • Пригадайте,  на рухові яких небесних тіл ґрунтується календар 
та яка тривалість року в днях.

Історія навколо нас. Перший годинник, винайдений люди-
ною, — сонячний. Він визначав час за напрямком тіні. Однак 
таким годинником не можна було скористатися в похмурі дні. 
Давні ассирійці та єгиптяни використовували водяний годин-
ник. Він мав форму циліндра, з якого витікала цівка води.  
В епоху Середньовіччя набули поширення піскові годинни-
ки, які складалися з двох скляних посудин, з’єднаних вузь-
кою горловиною. Час визначали за допомогою піску, що пере-
сипався з однієї посудини в іншу. У XIV ст. з’явилися перші 
механічні годинники. Їх установлювали на міських площах. 
Годинники не мали циферблата й стрілок, а про час сповіщав 
дзвін. Тільки через 300 років механічний годинник отримав 
годинникову та секундну стрілки. Перші наручні годинни-
ки почали виготовляти приблизно 200 років тому. Водночас 
з’явився перший електричний годинник.

Найточніше вимірює час атомний годинник, а найменш 
точними були перші механічні годинники з похибкою до  
15 хвилин за годину.

 • Розгляньтеfілюстраціїf(1–4).fЯкіfтипиfгодинниківfнаfнихfзобра-
жено?fпідготуйтеfневеликуfрозповідьfпроfодинfізfнихf(на ви-
бір).fпрезентуйтеfїїfвfкласі.

 • Прочитайте висловлення про час. Обговоріть, як ви розуміє-
те одне з нихf(на вибір).

 # «Учорашній день — це історія. Завтрашній — загадка,  
а  сьогоднішній — подарунок» (Еліс Морз Ерл, амери-
канська письменниця).
 # «Час летить — це погана новина. Хороша новина — ви 
пілот свого часу» (Майкл Альтшулер, американський 
підприємець).

1 2 3 4
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Послідовність історичних подій у часі називають хроно-
логічною послідовністю. Саме хронологічну послідовність 
подій враховує історичний метод досліджень. Чому це так 
важливо? Бо хронологічна послідовність дає змогу пов’язати 
події між собою. Одні історичні події можуть бути наслідком 
попередніх і причиною наступних. Водночас упродовж пев-
ного проміжку часу в різних місцях може відбутися кілька 
різних подій, часто не пов’язаних між собою. На уроках іс-
торії ви навчитеся складати хронологічні таблиці й таблиці 
синхронності історичних подій.

2. Як здійснюють відлік історичного часу?
Хронологічну послідовність подій називають також іс-

торичним часом. Великі відтинки історичного часу нази-
вають епохами, кожну з яких характеризує своєрідний етап  
розвитку людської діяльності. Аби правильно викласти по-
слідовність подій, визначають систему літочислення. 

В Україні, як і в більшості країн світу, літочислення ве-
дуть від народження Ісуса Христа (Різдва Христового). Таку 
систему літочислення називають християнською, або на-
шою ерою. Усі події, що сталися до першого року нашої ери, 
вважають такими, які відбулися до нашої ери (скорочено  
до н. е.). Проміжок часу в тисячу років називають тисячо-
літтям, а в сто років — століттям.

 • У якому тисячолітті та столітті ми живемо? Запишіть їхні поча-
ток і кінець.

3. Що таке шкала часу?
Проілюструвати послідовність і тривалість історичних по-

дій можна за допомогою шкали часу (стрічки часу). 
Шкала часу — це пряма лінія, поділена на часові проміж-

ки (тисячоліття, століття, роки).
За допомогою шкали часу можна розв’язувати хронологіч-

ні задачі. Ви, певно, здивувалися: «Які задачі можуть бути на 
уроці історії? Це ж не математика». Однак ви помилилися.

Щоб правильно виконувати такі завдання, потрібно накрес-
лити лінію, позначену на кінці стрілкою, яка символізує на-

Хронолóгія —fнаукаfпроfвпорядкуванняfподійfуfчасовійfпо-
слідовності.
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прямок часу. На шкалі позначають вертикальну риску (Різдво 
Христове), що ділить час на ери (до н. е. та н. е.). Також позна-
чають рік, у якому живуть, та умову задачі, після чого викону-
ють необхідні математичні обчислення та записують відповідь.

І. Задачі на встановлення віддаленості події від сьогодення
Міжнародний документ «Загальна декларація прав люди-

ни» було ухвалено в 1948 р. Скільки років відділяє цю подію 
від сьогодення?

Розв’язання: Накресліть шкалу часу, на якій позначте відпо-
відні дати подій. Виконайте обчислення: 2022 – 1948 = 74 (р.)

Відповідь: Від дати ухвалення «Загальної декларації прав 
людини» минуло 74 роки.

ІІ. Задачі на встановлення віддаленості однієї події від іншої
Обчисліть, скільки минуло років від викупу Т. Шевченка 

з кріпацтва (1838) до його першої подорожі в Україну (1843).
Розв’язання: 1843–1838 = 5 (р.)

Відповідь: Від викупу Т. Шевченка з кріпацтва до його 
першої подорожі в Україну минуло 5 років.

ІІІ. Задача на встановлення дати події за її віддаленістю 
від сьогодення чи іншої події

У 2018 р. урочисто відсвяткували 1030-річчя хрещення Русі- 
України князем Володимиром Великим. У якому році христи-
янство стало провідною релігією на українських землях?
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Розв’язання: 2018–1030 = 988 (р.)

Відповідь: Хрещення Русі- України відбулося 988 року.

4. Якими є періоди в історії людства?
Як уже зазначалося, великі відрізки історичного часу ми 

називаємо епохами, або періодами. Кожну епоху в історії люд-
ства характеризують спільні ознаки та досягнення, завдяки 
яким люди відрізняють один історичний період від інших.

Найдавнішим історичним періодом є первісна доба. Це 
також найдовший період в історії людства, що бере свій по-
чаток від появи людини й триває до появи писемності, міст 
і держав (доісторичність). Цей період тривав приблизно 
до 3 тис. років до н. е. Саме виникнення писемності, міст, 
а відтак і держав, історики вважають ознаками появи циві-
лізацій, тобто досягнення такого етапу розвитку людської 
спільноти, коли соціальні відносини почали переважати над 
природними умовами.

Упродовж тривалого часу відбувалося формування інте-
лекту (мислення) людини й мови. У процесі розселення люди 
освоїли різні території та континенти. Зазнали змін і занят-
тя людей — від мисливства та збиральництва вони перейшли 
до одомашнення тварин і землеробства. Зародилося та поча-
ло розвиватися ремесло. Люди навчилися виготовляти одяг 
і посуд, будувати житла й перші транспортні засоби (човни та 
вози). Розвиток ремесла зумовив появу міст. Цю епоху в істо-
рії людства вчені називають стародавністю. Це час появи й 
розвитку перших держав, який завершився близько VIII ст. 
до н. е.

На зміну первісній добі прийшов період античності (у пе-
рекладі з латинської мови означає «давній»). Ця епоха роз-
почалася близько VIII ст. до н. е. зародженням Стародавньої 
Греції та завершилася наприкінці V ст., коли перестав існу-
вати Стародавній Рим. Саме давні греки подарували світові 
принципи демократії, тобто народовладдя, за якими вільні 
громадяни мали змогу брати участь в управлінні державою. 
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Принципи демократії та свободи людини нині становлять 
основу розвитку більшості держав світу. Значними були за 
часів античності досягнення в усіх сферах культури: освіти, 
науки, архітектури та мистецтва.

Наступним історичним періодом стала доба Середньовіч-
чя, яка тривала з кінця V ст. до кінця XV ст. та була проміж-
ним етапом між стародавнім світом і Новим часом. Про цей 
період ви могли вже багато чути, адже він пов’язаний із по-
пулярною в наш час епохою лицарства.

 • Пригадайте, що вам відомо про військову доблесть середньо-
вічних лицарів та їхню честь.

Середньовіччя — це час існування великих держав, розвит-
ку міських ремесел і торгівлі. У Європі в цей період панувала 
християнська релігія, яка вплинула на державне управління 
та розвиток культури. Образ цієї епохи відображають непри-
ступні кам’яні фортеці, а також величні, сповнені урочистос-
ті храми.

Епоха, яка прийшла на зміну Середньовіччю, — Новий 
час, що тривав із кінця ХV ст. до початку ХХ ст. Відкриття 
нових земель і морських шляхів, що були дуже потрібні єв-
ропейцям для розвитку торгівлі, започаткували цей період 
в історії людства. Стрімко розвивалися наука й техніка. Ве-
ликих змін зазнало господарство. Потреба збільшення ви-
робництва товарів привела до появи нових знарядь праці. 
Завдяки механізації праці з’явилися фабрики та заводи. 
Швидкому подоланню великих відстаней сприяло викорис-
тання парового двигуна в пароплавстві й будівництво заліз-
ниць.

Щодо періоду в історії людства, який розпочався з 1914 р., 
коли вибухнула Перша світова війна, в істориків немає одно-
стайності. Одні вважають, що цей період тривав до 80-х років 
ХХ ст., інші — що він триває донині, а дехто взагалі сумні-
вається в доцільності виокремлення цього періоду, який нази-
вають Новітнім часом в історії людства. Це період стрімкого 
технічного розвитку, утворення нових держав. Водночас він 
характеризується багатьма трагічними подіями.

Незважаючи на загальну періодизацію історичного часу, 
кожна держава має власну періодизацію, що відображає особ- 
ливості історичного розвитку того чи того народу.
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 • Розгляньте ілюстрації (1–5). Яку епоху, на вашу думку, ві-
дображає кожна ілюстрація? Складіть коротке повідомлен-
ня про одну з них (на вибір).fКолективно визначте найбільш 
вдале.

ВИСНОВКИ

Хронологічну послідовність людської діяльності на-
зивають історичним часом. Для зручності літочислення 
історичний час поділяють на більші або менші відтинки: 
ера, тисячоліття, століття. Для розуміння плинності 
часу, простеження послідовності історичних подій вико-
ристовують шкалу часу.

1

2

4

3

5
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Завдання та запитання

1. Виконайтеfзавданняfвfзошиті.fРозмістітьfтерміни,fщоfвизна-
чаютьfвідрізкиfчасу,fвідfбільшогоfдоfменшого.

рікfff f ераff f ff доба
хвилинаfff пораfрокуff ff тиждень
тисячоліттяf епохаff f година
місяцьff f століття

2. Згрупуйтеfдатиfзаfстоліттями.fЯкіfцеfстоліття?

569fр.;f1054fр.;f988fр.;f781fр.;f522fр.;f201fр.;f945fр.;f1015fр.;f

291fр.;f715fр.

3. Розв’яжітьfхронологічніfзадачі.

•fВидатнийfукраїнськийfкомпозитор,fгромадськийfдіячfтаfісторикf
М.f Аркасf народивсяf вf 1853f р.f Уf 1890f р.f вінf створивf оперуf «Катери-
на»fзаfпоемоюfт.fШевченка.fЧерезf18fроківfбулоfвиданоfйогоf«Історіюf
України-fРусі»fдляfдітей.f

Якого року побачила світ «Історія України- Русі» М. Аркаса?
Позначте всі дати на шкалі часу. Скільки років минуло з моменту 

виходу у світ «Історії України- Русі»?
•f 4f жовтняf 1582f р.f папаf Римськийf Григорійf ХІІІf запровадивf за-

містьfюліанськогоfкалендаряfновийf—fгригоріанський,fзаfякимfодра-
зуfпісляf4fжовтняfнасталоf15fжовтня.fВfУкраїніfюридичноfцейfкален-
дарfбулоfзапровадженоf16fлютогоf1918fр.,fаfцейfденьfсталиfвважатиf
1fберезня.f

Скільки років минуло з дати запровадження григоріанського ка-
лендаря?

• УкраїнськийfісторикfД.fЯворницький,fавторfпонадf1500fнауко-
вихfпраць,fзавершивfнавчанняfвfХарківськомуfуніверситетіfвf1881fр.f
Заfсімfроківfвінfпідготувавfзбірникfдокументівfзfісторіїfукраїнськогоf
козацтва,fщоfбувfвиданийfуfм.fсанкт-петербурзіf(наfтойfчасfстолицяf
Російськоїfімперії).

У якому році було надруковано в м. Санкт-Петербурзі «Збірник до-
кументів з історії українських козаків»?

4. Виконайтеfдваfзfтрьохfзавданьf(на вибір).

 • Уfякомуfстоліттіfвиfхотілиfбfпобуватиfйfузятиfучастьfуfпев-
нійf події?f Зберітьf інформаціюf проf цюf подіюf (напишіть 
кілька речень).fскладітьfхронологічнуfзадачуfйfвиконайтеf
обчислення.
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 • проfякіfвіхиfісторіїfзfвашогоfжиттяfабоfізfжиттяfвашоїfроди-
ниfвиfможетеfдізнатисяfізfсімейнихfархівів/світлин?fВизнач-
теfрікfподії,fустановітьfстоліттяf(першаfчиfдругаfполовина).

 • побудуйтеf шкалуf часу,f позначившиf наf нійf рікf вашогоf на-
родження,fрікfвступуfдоfшколи.fВизначте,fуfякомуfроціfвиf
завершитеfнавчанняfвfшколі.

5. прочитайтеfтекст. Дайтеfйомуfзаголовокfіfскладітьfдоfньогоf
кількаfзапитань.fВизначтеfстоліття,fуfякомуfвідбувалисяfпо-
дії,fзгаданіfвfтексті.

Східні слов’яни, займаючись землеробством, стежили за 
зміною пір року. Вони поділяли рік на місяці, назви яких 
збереглися донині (січень, лютий, березень, квітень, травень 
та ін.). Назви місяців походили від видів господарської дія-
льності. Узимку населення вирубувало (висікало) дерева, 
щоб використати ці землі під посіви. Звідси й назва місяця 
року — січень (від слова сікти). Весною зрубані дерева спа-
лювали й отримували попіл, яким підживлювали землю. 
Оскільки найбільш поширеними були берези, то отримували 
березовий попіл. Звідси й назва місяця — березень. Напри-
кінці літа збирали врожай за допомогою серпів. Так з’явилася 
назва місяця — серпень.

Місяць поділяли на 4 тижні, у тижні було 7 днів. Відлік 
днів у тижні вели з неділі. У цей день слов’яни відпочивали.

У давнину користувалися різними календарями: дерев’я-
ними — робили зарубки на палицях; вузликовими — зав’я-
зували на мотузці певну кількість вуз-
лів (один вузол відповідав одному дню 
в році) і по одному щодня розв’язували. 

У 1899 р. біля с. Ромашок, що на Київ-
щині, археологи знайшли глечик, якому 
було понад 2 тис. років. На ньому у два 
ряди були розміщені знаки, які відпові-
дають справжньому календарю. Цим ка-
лендарем, напевне, користувалося міс-
цеве населення.

Рік починався з березня. Так було до 
1492 р., коли початок нового року пере-
несли на вересень. У 1700 р. знову за-
провадили зміни. Відтоді початок нового 
року відзначають 1 січня.

Сучасна рекон-
струкція 

Ромашківського 
календаря
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Географічний  та  історичний  простір.  
Як  працювати  з  історичною  картою

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Якfгеографічнеfположенняfвпливаєfнаfспосібfжиттяfтаfсві-
тоглядfлюдей?

ff Якf впливаєf людськаf життєдіяльністьf наf навколишнєf се-
редовище?

ff Щоfтакеfісторичний простір?
ff Якfпрацюватиfзfісторичноюfкартою?

 • Розгляньте ілюстрації (1–4). Як, на вашу думку, умови прожи-
вання людини впливають на її заняття? Пригадайте, що ви ви-
вчили в межах курсу «Я досліджую світ».

§ 6

1 — український степ; 2 — пустеля поблизу селища бедуїнів 
у Єгипті; 3 — Далека Північ; 4 — гори Непалу

1. Як  пов’язані  між  собою  людина  та  природа?
Людина не тільки частина природи, вона також перетворює 

природу для власного комфортного існування. Усе, що спожи-
ває людина в процесі життєдіяльності, вона бере з навколиш-
нього середовища. Звісно, у давнину людина набагато більше 

1

3

2

4
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залежала від природних умов, ніж сьогодні. З накопиченням 
досвіду вона змінювала себе та все довкола себе. На початко-
вому етапі використовувала тільки дари природи. Житлом 
слугували печери чи гроти, харчами — усе їстівне, що можна 
було знайти. Вважають, що першим технічним «винаходом» 
людини був вогонь, завдяки якому вона могла зігрітись і при-
готувати їжу, зокрема м’ясо. Однак учені стверджують, що 
використання вогню для полювання призвело до бездумного 
винищення людиною половини великих тварин.

Наступним кроком у перетворенні природних умов стало 
освоєння людиною землеробства й одомашнення тварин. Це до-
помогло їй перейти до осілого способу життя, але спричинило 
масове знищення лісів заради облаштування пасовищ і виро-
щування рослин. Завдяки використанню міді, бронзи й заліза 
людині вдалося покращити результати праці. Знаряддя праці 
з нових матеріалів полегшили освоєння природи та слугували 
зародженню торгівлі. Усі наступні технічні винаходи сприяли 
розширенню простору життєдіяльності людини.

 • Розгляньте ілюстрації (1–4). Назвіть хронологічну послідовність 
етапів господарювання. Поясніть свою відповідь.

1

3

2

4

Прирóдні умóви —fвластивостіfприроди,fщоfвпливаютьfнаf
життяfлюдини.

 Прóстір життєдіяльності —fсередовище,fуfякомуfвідбува-
єтьсяfактивнаfлюдськаfдіяльність.
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2. У  чому  полягає  відмінність  між  географічним  
     та  історичним  простором?

Людина та суспільство розвиваються в часі завдяки історич-
ному досвіду. Однак історичні події відбуваються на конкрет-
ній території, яка має певні природні умови. Тому історія люд-
ства розвивається як у часовому вимірі, так і в географічному 
просторі. Географічне розташування та природні умови впли-
вають на спосіб життя людини й розвиток суспільства. Ось чому 
для розуміння історії певного народу важливо з’ясувати при-
родні умови території, на якій проживає цей народ. Природні 
умови також впливають не тільки на заняття населення та його 
побут, а й на формування традицій, звичаїв і вірувань. Від на-
явності тих чи тих природних матеріалів залежав тип жител, 
які будували на цих територіях. А воїни намагалися зустрітись 
із військом ворога з урахуванням рельєфу місцевості. 

Природні умови впливали й на відносини із сусідами. На-
роди долали тисячі кілометрів у пошуках кращого місця для 
життя. Спричинити таке переміщення могли як вой овничі су-
сіди, так і погіршення природних умов. Географічний простір 
в історичному часі був доволі нестабільним, адже в епоху Се-
редньовіччя більша частина території України та Європи була 
вкрита лісами. Унаслідок господарської діяльності людини  
значні території цих лісів було знищено. Тепер тут розташовані 
населені пункти, автостради, поля та сади.

Кожне історичне дослідження обмежене територіальними 
рамками. Коли йдеться про історичні події, то ми маємо на 
увазі історичний простір, тобто природні умови території, 
господарські процеси, що відбуваються на цих землях, роз-
виток державності та культури. Історичний простір охоплює 
географічний простір і накопичений людством історичний 
досвід.

 • Прочитайте та проаналізуйте твердження, які відображають 
вплив природних умов на розвиток суспільства.

 Географічний прóстір —fчастинаfземноїfповерхні,fякійfпри-
таманніf певніf особливостіf рельєфуf йf кліматуf таf сукупністьf
природнихfумов.

 Історичний прóстір —fтериторії,fнаfякихfвідбувалисяfісто-
ричніfподії.
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Історична кáрта —fкарта,fякаfвідображаєfісторичніfподії.

— Суспільство розвивалося швидше там, де природні умо-
ви були доволі сприятливими й людям не потрібно було до-
кладати значних зусиль у процесі життєдіяльності.

— Суспільство розвивалося швидше там, де природні умо-
ви були досить сприятливими, але для успішного результату 
діяльності необхідна була згуртованість людей.

— Суспільство розвивалося швидше там, де всі життєві 
сили людини витрачалися на виживання через несприятливі 
природні умови.

 • Яке з них, на вашу думку, правильне. Обґрунтуйте відповідь.

3. У чому особливість історичної карти та як із нею  
     працювати?

Якщо ви читали пригодницький роман Р. Л. Стівенсона 
«Острів скарбів» чи переглядали мультфільм за його мотива-
ми, то пам’ятаєте, що для пошуків скарбів пірата Флінта по-
трібна була карта. Вам також уже доводилося працювати з гео-
графічними картами, коли вивчали форми рельєфу, державні 
кордони України, найбільші річки, що протікають територією 
нашої держави. Карти використовують у різних сферах діяль-
ності людини. 

Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке історична карта. Це кар-
та, яка відображає процеси розвитку суспільства на певній 
території та в певний історичний період. Хоча вона містить 
інформацію географічної карти (гори, річки, озера, моря 
тощо), проте є суттєва різниця. Якщо за допомогою кольорів 
на географічній карті відображено форми рельєфу, то на іс-
торичній карті за допомогою кольорів відтворено території 
держав або межі розселення народів. 

Для того щоб успішно «читати» історичну карту, необхідно 
насамперед добре вивчити всі умовні позначення, подані в ле-
генді карти. Карти бувають настінні або зібрані в альбом, який 
називають атласом. Також існують електронні карти.

Правила роботи з історичною картою

• Працюючи з настінною картою, необхідно стояти лі-
воруч від неї, тримаючи указку в правій руці;

• прочитайте назву карти, зверніть увагу, чи той це пе-
ріод, що вас цікавить;
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• знайдіть на карті умовні позначення, розміщені в леген-
ді, які вам потрібні для відповіді на конкретне запитання;

• показуючи кордони держави, необхідно їх описати — 
назвати річки, моря, гори тощо;

• показуючи на карті місто чи село, обов’язково звер-
ніть увагу на його місцезнаходження (наприклад, місто 
Київ розташоване на берегах Дніпра);

• запам’ятайте, що верхня частина карти спрямована 
на північ.

Назви 
слов’янських 
племен і пле-
мен-сусідів

Територіальні 
зміни України-
Русі

Сучасні кордони 
України

Військові похо-
ди та місця битв

Легенда 
карти

Русь- Україна за перших князів
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Далі вам доведеться працювати з контурними картами, 
які містять елементи географічної основи та контури відпо-
відних історичних об’єктів. Завдання виконують нанесенням 
відповідних позначок.

Правила роботи з контурною картою
• Завдання на контурній карті виконують після опра-

цювання матеріалу параграфа підручника й ознайомлення 
з відповідною картою навчального атласу. Читайте підруч-
ник уважно й одразу шукайте відповідні об’єкти в атласі, 
намагайтеся запам’ятати їхнє розташування;

• ознайомтесь із завданнями до контурної карти;
• усі нанесені вами на контурній карті назви мають бути 

чіткими й акуратними;
• назви річок пишуть синім кольором уздовж напрямку 

течії річки. Також синім кольором підписують інші водні 
об’єкти;

• усі скорочення та умовні позначення обов’язково по-
трібно відобразити в легенді.

ВИСНОВКИ

Природне середовище впливає на спосіб життя людей 
та визначає їхній світогляд. Людина може перетворювати 
природу для більш комфортного існування. 

У процесі історичних досліджень важливе значення має 
з’ясування тогочасного географічного й історичного простору. 

Історична карта допомагає відстежити процеси роз-
витку суспільства.

Запитання та завдання

1. Щоf такеf простір життєдіяльності?f Чиf змінюєтьсяf вінf упро-
довжf історичногоfчасу?fЯкfвпливаєfгеографічнеfсередови-
щеfнаfзаняттяfлюдей?fУfчомуfполягаєfвідмінністьfміжfгеогра-
фічнимfтаfісторичнимfпростором?f

2. Щоfтакеfісторична карта?fУважноfрозгляньтеfкартуfсучасноїf
України.fпрочитайтеfлегенду.fпокажітьfнаfнастіннійfкартіfкор-
дониfУкраїниfтаfїїfстолицю.

3. Наf аркушахf контурноїf картиf позначтеf державнийf кордонf
Україниfтаfїїfстолицю.fстворітьfлегендуfкарти.

4. Розв’яжітьfхронологічнуfзадачу.
• Відомийf французькийf інженерf іf картографf Г.f Л.f деf Бопланf

уf1639fр.fстворивfпершийfваріантfгенеральноїfкартиfУкраїни,fякаf
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містилаf993fназвиfнаселенихfпунктівf іf153fназвиfрічок.fУf1648fр.f їїf
булоfопубліковано.

Позначте на шкалі часу вказані події та визначте, скільки років 
минуло від створення карти до її опублікування. Скільки минуло ро-
ків із моменту публікації карти до сьогодення?

5. Обравшиfкартуfзfатласуfчиfскориставшисьfкартою,fуміщеноюfнаf
с.f44,fзнайдітьfвfінтернетіfінформаціюfпроfподії,fякимfвонаfпри-
свячена.fпідготуйтеfреферат.fпрезентуйтеfйогоfвfкласі.

6. Знайдітьfвfінтернетіfлегендуfпроfте,fякfлюдинаf«приручила»f
вогонь.fЯкfвиfвважаєте,fчиfзавждиfвогоньfєfдругомfлюдини?f
проілюструйтеfвідповідьfприкладами.

Україна  на  історичних  картах  упродовж  історії

На уроці ви дізнаєтеся:

ff проf щоf можнаf довідатися,f прочитавшиf сучаснуf картуff
України?

ff КолиfвпершеfбулоfвжитоfназвуfУкраїна?
ff Щоfпозначаютьfісторико-географічніfйfетнографічніfназви?
ff Щоf такеf державний кордон?f Якf змінювавсяf державнийf

кордонfУкраїниfвfрізніfісторичніfперіоди?

 • Гра «Дослідники та дослідниці».f Уявіть себе вченими-
картографами, яким потрібно дібрати карти для довідника 
з історії.
— Яку з поданих карт потрібно розмістити в історичному 
атласі? Чому?
— Чим відрізняються географічний та історичний простір? 
Що їх об’єднує?

§ 7

1 2



47

§ 7. Українаffнаffісторичнихffкартахffупродовжffісторії

1. Як  прочитати  карту  сучасної  України?
Україна — найбільша за площею 

держава Європи, розташована в цент-
рі цієї частини світу. Територію Украї-
ни поділено на 24 області, також до її 
складу входить Автономна Республіка 
Крим. Столиця нашої держави — міс-
то Київ, у якому мешкає майже 3 млн 
осіб. Населення міст Харкова й Одеси 
також перевищує 1 млн мешканців. 
Загалом в Україні станом на 1 січня  
2021 р. нараховано 461  місто.

Географічний центр України зна-
ходиться поблизу с. Мар’янівки Чер-
каської області. Тут планують облаштувати туристичний 
комплекс «Географічний центр — серце України».

 • Розгляньте карту, розміщену на форзаці 1. Знайдіть на ній 
столицю України та міста, у яких проживає понад 1 млн осіб.

Згідно з офіційними даними (дані на 01.01.2022 р.), на-
селення нашої держави становить понад 41,2 млн осіб без 
урахування тимчасово окупованих територій (АР Крим,  
м. Севастополя, частини Донбасу). Міського населення на-
багато більше за сільське — понад 32 млн осіб. Міські жите-
лі переважають у східному та південно-східному регіонах,  
а сільські — у західному та центральних регіонах України. 

На суходолі Україна межує із сімома країнами: Молдо-
вою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Біло-
руссю та Росією. На півдні Україну омивають води Чорного й 
Азовського морів.

Найбільша річка України — Дніпро. Великими річками 
також є Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець. Зага-
лом в Україні налічується майже 23 тис. річок.

 • За допомогою карти на форзаці 1 підручника визначте й назвіть 
держави, які межують з Україною:

— на північному заході й заході;
— на сході та північному сході;
— на півночі;
— на південному заході.
 • Покажіть на карті найбільші річки України.

Географічний центр 
України.  

с. Мар’янівка 
Черкаської області
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 2. Як  називали  наші  землі  в  минулому?

Першу державу на наших землях історики називають Рус-
сю-Україною, а її мешканців — русичами. Назва Русь переду-
вала назві Україна на позначення земель нашої держави. Про 
походження цієї назви одностайної думки серед учених-мово-
знавців, які досліджують походження назв, на сьогодні немає. 
Більшість із них сходяться на думці, що самоназву русичі й на-
зву своєї держави Русь наші пращури використовували здавна.

Назву Україна вперше письмово вжито в літописі 1187 р. 
щодо Київщини, Переяславщини та Чернігівщини. Учені 
доводять, що письмовому вживанню цієї назви мало пере-
дувати багаторічне, а то й сторічне її використання в усному 
спілкуванні. Ця назва походить від слова країна, що означає 
«рідний край, земля». Із часом назва поширилася на всю те-
риторію, витіснивши давнішу назву Русь. 

Для позначення різних регіонів України науковці викорис-
товують такі назви, як Слобожанщина, Чернігово-Сіверщина, 
Наддніпрянщина, Волинь, Поділля, Галичина, Буковина, За-
карпаття, Запорожжя та ін. Кожна з назв пов’язана з істо-
рією цього регіону й виникла за певних обставин. Саме тому 
такі назви вважають історико-географічними (історико-ет-
нографічними), адже в них поєдналися географічне розташу-
вання та історична минувшина. Історико-географічні назви 
не збігаються із сучасними назвами територій. Зокрема, коли 
йдеться про землі історичного Запорожжя, то мають на увазі 
не землі сучасної Запорізької області, а території козацтва, які 
належали до Запорозької Січі.

Існують також етнографічні назви, наприклад Лемків-
щина, Гуцульщина та ін. Вони позначають території про-
живання етнографічних груп населення. Поява таких груп 
зумовлена особливостями розвитку окремих територій. На-
селення історичних та етнографічних земель має певні від-
мінності в одязі, архітектурі, господарських заняттях, що 
сформувалися внаслідок особливостей географічного се- 
редовища й історичних обставин.

 • Уважно розгляньте карту, розміщену на форзаці 2 підручника. 
У якій області України розташований населений пункт, де ви 
проживаєте? До якого історико-географічного регіону він на-
лежить? Території яких областей належать до цього регіону? 
З’ясуйте, до якої етнографічної групи можна зарахувати меш-
канців вашого населеного пункту.
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Нині відмінності між етнографічними групами українців 
визначити майже неможливо, адже сучасний спосіб життя 
докорінно все змінив. Дізнатися про особливості життя укра-
їнців та українок із різних регіонів можна в музеях народної 
архітектури та побуту. Найбільшим із-поміж таких музеїв є 
Національний музей народної архітектури та побуту поблизу 
селища Пирогова на околиці м. Києва, у якому представлено 
експозиції з різних куточків України.

Національний музей народної архітектури  
та побуту України (Пирогів)

 • Розгляньте ілюстрації (1–4). Визначте, які матеріали вико-
ристовували раніше для будівництва. Чи відрізнялися вони 
за регіонами? Висловте припущення, чим можна пояснити 
відмінності в будівництві в різних куточках України.

Хата з експозиції «Полтавщина 
та Слобожанщина» 

Церква з експозиції  
«Полісся»

Частина експозиції  
«Південь України»

Млин з експозиції  
«Закарпаття»

1

3

2

4
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3. Що  називають  державним  кордоном  та  як  він   
     змінювався  в  різні  історичні  періоди?

Державним кордоном називають лінію, що пролягає су-
ходолом чи водоймою та визначає межі території держави. 
Державний кордон України відділяє територію нашої держа-
ви від території інших держав. Сучасний кордон визначено у 
ХХ ст. Проте він не завжди був таким.

Слов’янська держава Русь-Україна із центром у Києві до-
сягла розквіту в середині ХІ ст. На той час це була найбільша 
держава в Європі, а її кордони пролягали в районі Фінської 
затоки, Ладозького й Онезького озер — на півночі; річок Дон, 
Південний Буг — на півдні; верхів’я річки Волги та її при-
токи Оки — на сході; річок Дністер, Західний Буг, Західна 
Двіна — на заході. 

У середині ХІІ ст. Русь-Україна була об’єднанням окре-
мих князівств-держав. Київ хоча й залишався центром сло-
в’янської держави, проте влада київського князя не поши-
рювалася на всі руські землі. Цим користувалися вороги, 
дошкуляючи русичам постійними набігами.

Одним із князівств, що існувало на теренах сучасної 
України, була Галицько-Волинська держава (Королів-
ство Руське). Найбільшої могутності держава досягла в 
середині ХІІІ ст. за часів князювання Данила Романови-
ча. Територія держави охоплювала західноукраїнські зем-
лі та більшу частину Правобережжя. Галицько-Волинська 
держава мала високий міжнародний авторитет, про що 
свідчить надання Данилу Романовичу Папою Римським 
титулу короля (1253).

У середині ХVII ст. постала українська козацька держа-
ва — Гетьманщина, яку очолив гетьман Богдан Хмельниць-
кий. Незажаючи на постійні воєнні дії, було докладено багато 
зусиль для зміцнення кордонів держави, налагодження ди-
пломатичних відносин із сусідами й іншими європейськими 
державами. Територію Гетьманщини поділяли на полки та 
сотні, центрами яких були найважливіші міста й містечка.

Спроба відновити власну державу в межах українських 
етнічних земель відбулася на початку ХХ ст. Новоутворена 
держава отримала назву Українська Народна Республіка, 
та, на жаль, вона проіснувала тільки 5 років, припинивши 
своє існування під натиском російських більшовиків.
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 • Розгляньте карту. Які історико-географічні землі входили до 
складу Гетьманщини? Яке місто стало столицею держави  
Б. Хмельницького? Порівняйте територію Гетьманщини з те-
риторією Русі-України. Запишіть у зошит назви сучасних об-
ластей, територію яких охоплювала Гетьманщина.

ВИСНОВКИ

 Україна — найбільша держава Європи. Населення дер-
жави перевищує 41,2 млн осіб без урахування тимчасово 
окупованих територій (АР Крим, м. Севастополя, частини 
Донбасу). Україна на суходолі межує із сімома державами. 
Територія нашої країни в різні історичні періоди відріз-
нялася від сучасної, остаточно вона сформувалася тільки 
у ХХ ст. Неодноразово змінювались і столиці держав, що 
включали українські землі. Сучасною столицею України є 
найбільше місто нашої держави — Київ.

КИЇВ
Житомир

Луцьк Рівне

Львів
Тернопіль

Хмельницький

Ужгород

Суми

Чернігів

ЧеркасиВінниця

Кропивницький

Миколаїв

ХерсонОдеса

Сімферополь

Чернівці

Івано-Франківськ

Полтава Харків

Луганськ
ДонецькДніпро

Запоріжжя

Територія Гетьманщини в 1654 р.

Столиця Гетьманщини

Столиця України

Обласні центри України

ЧИГИРИН

Гетьманщина за часів Б. Хмельницького
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Запитання та завдання

1. Розгляньтеf зображенняf українцівf таf українокf уf народнихf
костюмахf(1–3).fВизначте,fдоfякогоfісторико-етнографічно-
гоfрегіонуfвониfналежать.f

проаналізуйте,fкогоfнаfнихfзображено.fОбґрунтуйтеfвідпо-
відь.

2. Дослідітьfзаfгеографічноюfкартою,fякимиfісторичнимиfзем-
лямиfпротікаютьfрічкиfДніпро,fпрут,fДністер,fпівденнийfБуг,f
сіверськийfДонець.fЗапишітьfназвиfобластей,fякимиfпроті-
каєfоднаfізfцихfрічокf(на вибір).

3. З’ясуйтеfвfінтернеті,fуfякихfмістахfрозташованіfмузеїfнарод-
ноїfархітектуриfтаfпобуту.fЗнайдітьfціfмістаfнаfкарті.fЧомуfтакf
важливоfзберігатиfречіfйfодягfнашихfпредків?

4. складітьf іfзапишітьfуfзошитfреченняfзіfсловосполученнямиf
державний кордон, історико-етнографічні землі, легенда 
карти, народний костюм.

5. Зf допомогоюf дорослихf проведітьf дослідженняf «Бабусинаf
вишиванка».f сфотографуйтеf бабусинуf вишиванку.f Розпи-
тайтеfвfрідних,fщоfсимволізуєfцейfорнамент?fЯкогоfкольоруf
ниткиfвикористаноfдляfстворенняfвізерунка?fЩоfвінfсимво-
лізує?fподілітьсяfрезультатамиfдослідженняfвfкласі.

6. Знайдітьf вf інтернетіf інформаціюf проf одинf ізf регіональнихf
музеївf архітектуриf таf побутуf простоf небаf (на вибір).f під-
готуйтеfвіртуальнуfекскурсіюfдоfцьогоfмузею.fпрезентуйтеf
їїfвfкласі.

1 32
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Роль  інформації  в  житті  суспільства

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Якуfрольfвідіграєfінформаціяfвfжиттіfсучасноїfлюдини?
ff Якіfіснуютьfвидиfджерелfінформації?
ff Щоfтакеfмасмедіа?fЯкеfїхнєfзначенняfвfнашомуfжитті?
ff Щоfтаке історичні події,fявищаfтаfпроцеси?

 • Уважно розгляньте ілюстрації. Визначте, що їх об’єднує.

§ 8

 • Пригадайте, що таке інформація та звідки ви її отримуєте.

1. Яку  роль  відіграє  інформація  в  нашому  житті?
Роль інформації в житті людини важко переоцінити. За-

вдяки інформації дитина навчається розмовляти, мислити, піз-
нає світ і розвивається. Як ви вже знаєте з курсу «Я досліджую 
світ», людина отримує інформацію за допомогою органів чуття.

Інформáція —fвідомостіfпроfнавколишнійfсвіт,fпроцеси,fякіf
вfньомуfвідбуваються,fпроfподіїfтаfситуації.
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 • Назвіть органи чуття. Яку інформацію про навколишній світ ми 
можемо отримати за їхньою допомогою?

Щоб зрозуміти роль інформації в житті людини, насампе-
ред потрібно з’ясувати, які дії можна виконувати з нею, тоб-
то, які існують інформаційні процеси. 

Пошук і збирання інформації

У сучасному світі інформація набу-
ває виняткового значення. Нині люди 
дізнаються про останні новини не з ран-
кових газет, як було у ХХ ст. Інформа-
ція (як правдива, так і фейкова) миттєво 
поширюється в океані інтернету, зо-
крема в соцмережах. Тому, щоб знайти 
необхідну й достовірну інформацію, по-
трібно докласти певних зусиль. 

На щастя, інтернет не може замінити ні живого спілкуван-
ня, ні традиційних джерел отримання інформації, як-от: чи-
тання книжок, перегляд тематичних телевізійних програм, 
проведення різноманітних дослідів тощо.

Зберігання та накопичення інформації 
Протягом тисячоліть люди зберігали інформацію тільки 

в пам’яті, передавали її наступним поколінням в усній фор-
мі — у казках, легендах і приказках. Навчали молодь ремес-
лу й практичним навичкам, якими володіли самі. 

 • Чи існує такий спосіб передавання інформації нині? Наскільки 
він надійний, на вашу думку? 

Усе змінилось із винайденням матеріального носія інфор-
мації. До найдавніших матеріальних інформаційних пові-
домлень належать наскельні малюнки, різьблення на кіст-

ках тварин, вишивка, писанки 
тощо. Важливим було винай-
дення глиняних табличок у Дво-
річчі, папірусу в Єгипті, перга-
менту в Європі, паперу в Китаї.

Наскельні малюнки з Кам’яної 
Могили. Запорізька область.  

VII–III тис. до н. е.
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Передавання та поширення інформації

Інформація, яку нікому не було передано, зникає. Тому без 
засобів передавання інформації неможливе її накопичення, 
формування системи знань, а отже, існування суспільства. 
Найдавнішим засобом передавання інформації була мова. 
Наступним етапом стало передавання інформації за допомо-
гою матеріальних носіїв, а із середини ХХ ст. — із викорис-
танням електромагнітних хвиль.

Опрацювання та використання інформації

Інформація спонукає людину до роздумів і дій, тобто лю-
дина опрацьовує її (якщо йдеться про технічні пристрої, то 
кажуть — обробляє інформацію). Історик-дослідник, опра-
цювавши всі можливі джерела інформації про певну подію, 
створює нову — наукову статтю чи працю про її перебіг.

Історія навколо нас. Племена трипільської культури 
жили на теренах України майже 7 тис. років тому. Вони не 
мали писемності й не залишили після себе жодних писемних 
відомостей. 

 • Уявіть, що ви досліджуєте життя трипільців. Використовуючи 
різні джерела інформації, підготуйте розповідь і презентуйте 
її в класі.

Реконструкція житла 
трипільців, створена на 

основі наукових 
досліджень.   

Музей трипільської  
культури. с. Легедзине 

Черкаської області

2. Що  таке  джерела  інформації  та  які  їхні  види?

Носій інформації, з якого людина отримує потрібні їй дані, 
є джерелом інформації. Джерела інформації поділяють за га-
лузями науки — історичні, географічні тощо. Хіба можна на-
писати історію без використання джерел? Джерело — це все, 

Історичні джерéла —fносіїfінформаціїfпроfминулеfлюдства.
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що зберігає інформацію для історичних досліджень. Від лі-
тописів про події давніх часів до одягу, який може розповісти 
про стиль життя, побут і виробництво певної епохи. Джерела 
поділяють на дві категорії: первинні та вторинні. 

Первинні джерела — це документи чи інші об’єкти, які було 
створено в той період, який досліджують. Це можуть бути спо-
гади учасника/учасниці подій, світлини, на яких зафіксовано 
історичні події та їхніх учасників. До первинних джерел мо-
жуть також належати речі, створені в певну історичну епоху. 

Вторинні джерела створюють на основі первинних дже-
рел. Це шкільний підручник з історії, автори чи авторки якого 
не були свідками подій, описаних у ньому. Біографія історич-
ного діяча/історичної діячки — це також вторинне джерело, 
адже люди, які її написали, покладалися на первинні джерела 
із життя видатної людини. Сучасне видання давньої книжки 
також буде вторинним джерелом.

 • Розгляньте ілюстрації (1–6). Які із цих історичних джерел нале-
жать до первинних, а які — до вторинних?

1

3

2

4
5

6

Історичне дослідження —fпошукfновихfзнань,fустановлен-
няfфактівfуfгалузіfісторичноїfнауки.
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Також виокремлюють матеріальні та нематеріальні 
джерела історичної інформації.

 • На основі схеми з допомогою вчителя/учительки поясніть своє 
розуміння матеріальних і нематеріальних джерел. 

Речові — пам’ятки
матеріальної культури:
знаряддя виробництва,
предмети побуту,
архітектурні пам’ятники,
житло, посуд, одяг.

Писемні — зафіксовані
на камені, кераміці, папі-
русі, пергаменті, папері
й інших матеріалах.

МАТЕРІАЛЬНІ

Усні — фольклор, народ-
ні пісні, історичні думи,
перекази, легенди й
міфи, прислів’я та 
приказки, казки. 

Мовні — дані з історії
розвитку мови.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ

3. Що  таке  масмедіа  та  як  вони  впливають  на формування   
     світогляду  людини?

Вам, напевно, доводилося чути про масмедіа? Що ж це 
таке? Масмедіа, або засоби масової інформації, — це засоби 
поширення інформації серед великої кількості людей.  

 • Що б ви додали до запропонованого переліку? Поясніть чому.

Джерела історичної інформації
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Засоби масової інформації відіграють важливу роль у жит-
ті сучасної людини. Вони:

• розширюють світогляд, з них отримують інформацію з 
різних сфер людського життя;

• підвищують культурний та інтелектуальний рівень лю-
дини;

• розважають.

Незважаючи на низку переваг, масмедіа мають суттєвий 
недолік — вони можуть стати засобом маніпуляції. Маніпу-
ляція свідомістю — програмування думок і прагнень людей, 
спонукання до вчинення певних дій, заохочення поведінки, 
вигідної поширювачам інформації в масмедіа.

Щоб не стати жертвою маніпуляцій, потрібно дотримува-
тися певних правил.

Пам’ятайте, що думки про життя, які лунають із медіа, 
і саме життя — не одне й те саме.

Не ототожнюйте себе емоційно з героями чи героїнями
телепередач і кінофільмів.

Намагайтеся перевіряти інформацію в кількох джерелах.

Навчіться вимикати телевізор чи комп’ютер у будь-який
момент, відмовившись від подальшого перегляду.

Періодично влаштовуйте для себе дні без телевізора,
комп’ютера й інших гаджетів.

 • Сформулюйте 2–3 правила, дотримання яких допоможе вам 
і вашим одноліткам не потрапити під маніпулятивний вплив 
масмедіа. Обґрунтуйте свою думку.

4. Що  становить  основу  історичних  досліджень?
Як ви вже знаєте, науковців, що досліджують історію, 

тобто минуле людства від найдавніших часів до сучасності, 
називають істориками. Вивчивши й проаналізувавши іс-
торичний досвід, вони роблять висновки, які допомагають 
розбудовувати сьогодення та планувати майбутнє. Історики 
дізнаються про минуле завдяки збиранню та опрацюванню 
історичних джерел. Історичні свідчення бувають писемні 
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(мемуари, документи, листи тощо) та усні (розповіді, спога-
ди, легенди), а пам’ятки — це сукупність речових історичних 
джерел (знаряддя праці, предмети домашнього вжитку, тво-
ри мистецтва та ін.).

Стислий послідовний виклад інформації називають істо-
ричною довідкою. Такі історичні довідки містять енциклопе-
дії та довідники. 

 • Чи доводилося вам звертатися до енциклопедій і довідників? 
Про що в них розповідалося?

Однимfізfшанувальниківfісторичноїfнаукиfбувf
Микола Аркас (1853–1909)f —f українськийf пи-
сьменникf іf композитор.f Йогоf батькоf Миколаf Ан-f
дрійовичf бувf етнічнимf греком,f аf матиf софіяff
петрівнаf походилаf зf давньогоf козацькогоf родуf
Богдановичів.fсамеfматиfприщепилаfсиновіfлюбовf
доfукраїнськогоfнародуfтаfйогоfкультури.fДитячіfйf
юнацькіfрокиfМиколаfпровівfнаfМиколаївщині.
Будучиf синомf високогоf імперськогоf посадовця,f вінf одягавсяf
вf українськийf народнийf одяг,f незважаючиf наf роздратуванняf
батька.fУліткуf—fвишитаfсорочкаfтаfсолом’янийfбриль,fузимкуf—f
смушковаfшапкаfйfсвитка.
післяf завершенняf навчанняf заf сімейноюf традицієюf М.f Аркасf
служивfуfморськомуfвідомствіfвfМиколаєві.fУfвільнийfвідfроботиf
часfзбиравfіfзаписувавfнародніfмелодіїfтаfвивчавfісторіюfУкраї-
ни.fсамотужкиfопанувавfмузичнуfграмотуfйfкомпозиторськіfна-
вички.f Захоплювавсяf мистецтвомf кобзарівf іf бандуристів,f якихf
запрошувавfдоfМиколаєваfзfусієїfУкраїни,fоселявfуfсвоємуfбу-
динку.f
НайвидатнішимfтворомfМ.fАркаса,fзавдякиfякомуfвінfставfвідо-
мим,fбулаfопераf«Катерина»fзаfпоемоюfт.fШевченка.
Зf1902fр.fпочавfписати «Історію України-Русі»,fабиfподаруватиf
їїfсинові,fподілитисяfзfнимfсвоєюfлюбов’юfдоfрідноїfземліfйfна-
роду.fУf1908fр.fвfм.fсанкт-петербурзіfкнижкуfбулоfопублікованоf
тиражемf7fтис.fпримірників.

 • Як наполеглива праця допомагає досягти успіхів? Поясніть на 
прикладі життя М. Аркаса. Використовуючи історичну довідку, 
складіть і розв’яжіть хронологічну задачу.

У своїх дослідженнях учені мають оперувати лише факта-
ми про подію, яка сталася насправді. Вірогідність фактів не 
повинна викликати сумніву. 
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Історичний факт — це реальна подія, що відбулася в ми-
нулому. Якщо в науках про природу факти ніби «лежать на 
поверхні», то історичні факти «приховані» у джерелах і їх по-
трібно відшукати. Ще одна проблема, з якою стикаються істо-
рики-дослідники/дослідниці, — відсутність або недостатність 
джерел. Адже досліджувану епоху й тих, хто її досліджує, мо-
жуть розділяти століття або й тисячоліття. Вірогідність фак-
тів в історичній науці значною мірою залежить від наявності 
джерел і вміння дослідників і дослідниць працювати з ними. 

Факти можуть бути пов’язані між собою та становити іс-
торичний процес. Історичний процес — це ланцюг історич-
них подій та явищ, між якими існує причинно-наслідковий 
зв’язок.

ВИСНОВКИ

Інформація відіграє надзвичайно важливу роль у жит-
ті людини й існуванні суспільства. Основу історичних до-
сліджень становить інформація, носіями якої є історичні 
джерела. Для отримання реальних результатів історич-
них досліджень варто користуватися тільки вірогідними 
фактами.

Запитання та завдання

1. прочитайтеf текст,f щоf міститьf історичнуf інформацію.f Ви-
окремтеfвfньомуfісторичніfфакти,fпричиниfйfнаслідкиfподії.f
Якіf джерелаf тутf використаноf —f первинніf чиf вторинні?f Об-
ґрунтуйтеfвідповідь.

Першим містом на українських землях, де з’явився такий 
вид міського транспорту, як трамвай, був Львів. Сталося 
це в травні 1880 р. Перші трамвайні вагони переміщалися 
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за допомогою тяглової сили коней, для чого утримували  
105 тварин, а вартість квитка залежала від того, куди рухався 
трамвай — під гору чи з гори. Плани придбати для міста 
вагони з паровим двигуном так і не було втілено в життя.

У 1892 р. в м. Києві запустили перший електричний 
трамвай. Винахід трамвайного вагона на електричній тязі 
належить українцеві — нащадку козацького роду Федору 
Піроцькому, який також спроєктував новий тип доменної 
печі.

2. Якуf інформаціюf зf почутоїf наf уроціf виf найбільшеf запам’я-
тали?fскладітьfдоfтекстуfпараграфаf2–3fзапитання.

3. складітьfіfрозв’яжітьfісторичнуfзадачу,fвикориставшиfмате-
ріалfпараграфа.

4. прочитайтеf інформаціюf проf винайденняf колеса.f Дайтеf
відповідіfнаfзапитання.

Дослідники дійшли згоди, що колесо було винайдено 
приблизно 5,5 тис. років тому. Вважають, що перше колесо 
з’явилося в Месопотамії (територія сучасного Іраку). Однак 

Відкритий вагон кінного трамвая.  
м. Львів, 1908 р.

Федір Піроцький, 
винахідник  

електричного трамвая

Сучасний трамвайний вагон. м. Львів
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воно призначалося не для транспортування. Колесо стало 
вправним помічником при виготовленні посуду. Приблиз-
но 5,2 тис. років тому з’явилися месопотамські колісниці. 
А яка ж колісниця без коліс? Отже, звичне в нашому розу-
мінні колесо з’явилося саме в той період. Винайдення колеса 
вважають найбільшим винаходом людства за всю історію 
механіки.

 • Чому не можна встановити точну дату винайдення колеса?

 • Охарактеризуйте причини й наслідки цієї події.

Джерела  у  вивченні  історії

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Якfвиявляютьfіfзберігаютьfісторичніfджерела?
ff Дляf чогоf потрібноf залучатиf різніf видиf джерелf уf процесіf

історичнихfдосліджень?
ff Якfнаfосновіfфактівfсформулюватиfсудження?
ff Чомуfпотрібноfкритичноfоцінюватиfджерельніfвідомості?

 • Розгляньте «хмару» слів. Поясніть їхнє значення. Що їх об’єд-
нує?

§ 9

інформація

інформація
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наслідки

масмедіа
 історичне джерело

дослідження
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 історичне джерело інформація

наслідки
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інформація
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масмедіа
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дослідження
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 історичне джерело

причина

дослідження
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причина

наслідки

1. Як  виявляють  історичні  джерела?
Найдавніші періоди в історії людства приховують найбіль-

ше таємниць. Відтоді минуло багато часу, тому свідчень за-
лишилося обмаль. З тих часів збереглися тільки фрагменти 
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знарядь праці, залишки поселень, могильники тощо. Проте 
й такі пам’ятки сховані під товщею ґрунту. 

 • Як ви вважаєте, чому пам’ятки людського існування опинилися 
в землі?

Археологи знаходять і вивчають речові пам’ятки. Отже, 
науку, що досліджує історію людства на основі речових істо-
ричних джерел, називають археологією. 

Археологи розробили правила пошуку речових джерел. 
Спершу необхідно вивчити багато писемних джерел, щоб ви-
значити ймовірне місце пошуку. У таких джерелах археологи 
шукають згадки про людські поселення та намагаються ви-
значити їхнє місцезнаходження. Нині на допомогу науковцям 
приходять аерокосмічні знімки, що полегшує пошуки місць 
імовірної давньої господарської діяльності людини. Потім  
проводять археологічну розвідку на місцевості. І тільки після 
цього здійснюють пробний розкоп. Це вузька траншея, яка до-
помагає з’ясувати, чи приховує земля в цьому місці якісь та-
ємниці. Якщо щось знаходять, то розпочинають широкомасш-
табні розкопки.

Археологи працюють дуже обережно, щоб не пошкодити 
давніх пам’яток. Розкопки проводять квадрат за квадратом, 
дослідники працюють маленькими, мало не іграшковими, 
лопатками, щітками та пензликами. Якщо щось знаходять, 
то позначають це місце на картосхемі, фотографують знахід-
ку. Потім знайдені речі відправляють до лабораторії, де вста-
новлюють їхній вік і призначення. 

 • Розгляньте світлини. Складіть коротке повідомлення про ро-
боту археологів. 

Місце розкопок Археолог за роботою
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Для збирання усних історичних джерел організовують так 
звані польові дослідження. Під час польової етнографічної 
експедиції етнограф-дослідник/дослідниця безпосередньо 
спостерігає за носіями культури, спілкується з ними.

Марко Вовчок  (1833–1907)  (справжніffім’яfтаffпрізвище
Марія Вілінська)f —f видатнаf українськаf письмен-
ницяf таf перекладачка.f Уf своїхf творахf порушува-
лаf питання,f якіf турбувалиf тогочаснеf суспільство.f
МаркоfВовчокfвивчалаfукраїнськийfфольклор.fДе-
якіfізfзібранихfнеюfпісеньfбулоfвміщеноfвfзбірникуf
«Народніfпівденноросійськіfпісні».

 • Чому фольклор (казки, приказки, прислів’я, пісні) відіграють 
важливу роль у дослідженні минувшини?

Вивченням писемних джерел займається палеографія — 
наука, що досліджує історію письма. Науковці можуть да-
тувати той чи той документ, визначити його оригінальність 
чи вказати на сфальшованість. Як вони це здійснюють? Для 
кожного історичного періоду характерні певні засоби для 
письма, до того ж із часом написання літер видозмінювалося. 
Знаючи всі ці нюанси, можна точно визначити час створення 
писемних історичних пам’яток.

2. Як  зберігають  історичні  джерела?
Знайдені та вивчені археологами речові знахідки збері-

гають у музеях. Є музеї історичні, краєзнавчі, технічні, ху-
дожні, природознавчі; музеї окремих подій чи видатних лю-
дей; музеї історії певного предмета (іграшок, меблів, посуду 
тощо). В Україні існує також музей легендарної київської ву-
лиці — Андріївського узвозу.

Найважливішими з-поміж історичних джерел є писемні. 
Саме з появою писемності люди змогли докладно описува-
ти події, за якими спостерігали. Збиранням, зберіганням і 
впорядкуванням писемних пам’яток займаються спеціальні 
установи — архіви. Вони з’явилися водночас із появою пи-

Музéй —f установа,f призначенаf дляf вивчення,f збереженняf
таfвикористанняfрізноманітнихfпам’яток.

Архів —fустанова,fякаfзбирає,fописуєfтаfзберігаєfдокументи.
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семності. Нині архіви мають усі установи, не є винятком і 
ваша школа. У сучасних архівах створено належні умови для 
зберігання документів:  приміщення захищені від сонячного 
проміння, повітря очищають від пилу, аби не пошкоджува-
лися папір і фарба, підтримують постійну температуру. Дав-
ні документи зберігають у щільно закритих коробках.

Експозиції Музею однієї вулиці (Андріївського узвозу). м. Київ

 • Розгляньте світлини експозиції Музею однієї вулиці. Навіщо, 
на вашу думку, створюють музеї, чому існує таке їхнє різно-
маніття? Як давно ви відвідували музей? Про що ви дізнали-
ся, переглянувши його експозицію? 

Одними із цінних писемних документів, за якими дослід-
ники та дослідниці вивчають минуле, є берестяні грамоти. 
Це писемні джерела, створені протягом ХІ–ХV ст. Їх писали на 
спеціально обробленій корі молодих дерев берези. Цей мате-
ріал використовували для листування, ділових паперів і для 
навчання грамоти. Виявлено берестяні грамоти хлопчика 
Онфима, які були, певно, його першими спробами опанувати 
письмо. На думку дослідників, Онфимові могло бути 4–6 ро-
ків, а жив він приблизно в середині ХІІІ ст. 

3. Як  досліджують  історичні  джерела?
Ви вже знаєте, що історичний факт — це реальна подія, яка 

відбулася в минулому. На основі фактів дослідники/дослід-
ниці формулюють судження, тобто наукові припущення про 
історичні явища, події, їхні причини й наслідки. Саме тому 
дуже важливо, щоб учені користувалися перевіреними факта-

Сýдженняf —f цеf узагальнювальнаf думкаf дослідника/дослід-
ниці,fякаfрозкриваєfфактfіfвідображаєfїхнєfставленняfдоfнього.
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ми. Трапляються сфальшовані, тобто неправдиві факти, вико-
ристання яких неодмінно призведе до хибних суджень.

 • Уявіть себе дослідниками або дослідницями історії. Розглянь-
те подану ілюстрацію. Який матеріал використано для ство-
рення берестяних грамот? Висловте власні судження щодо 
рівня грамотності населення в ті часи.

Саме для того, щоб уникну-
ти хибних припущень, учені 
намагаються використовува-
ти якнайбільше первинних і 
вторинних джерел інформації. 
Це допомагає виявити в них 
неповну чи неточну інформа-
цію. Ви думаєте, що свідки  
подій не можуть залишити про 
них недостовірні відомості? На 
жаль, таке трапляється, адже 
вони розповідають про події 
так, як вони їх побачили та зро-
зуміли. Навряд чи особистий 
хроніст правителя міг залиши-

ти описи з критикою дій свого володаря. За речами також не 
завжди можна визначити, з якою метою їх використовували. 
Окремі види письма вчені досі не змогли розшифрувати. Та-
ких причин чимало. І тому нові дослідження дають нові ре-
зультати, які іноді заперечують попередні судження. 

Буває й так, що дослідники/дослідниці, які оперують лише 
достовірними фактами, допускають помилки й висловлюють 
хибне судження. Це може бути пов’язано з браком джерел чи 
спробою зумисного спотворення історії. Тому дуже важливо 
звертати увагу на автора чи авторку дослідження. Справжні 
дослідники/дослідниці завжди дбають про свою репутацію та 
десятки разів перевіряють факти. Якщо публікація не має ав-
тора чи авторки, то її взагалі не варто читати, вона не може 
бути результатом справжніх наукових досліджень.

ВИСНОВКИ

Джерела інформації відіграють основну роль у науково-
му пізнанні світу. Історичні джерела вивчають спеціаль-

Онфимові берестяні грамоти.
ХІІІ ст.
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ні історичні дисципліни — археологія, етнографія, палео-
графія. Щоб бути впевненими в результатах дослідження, 
учені використовують багато різноманітних джерел, ре-
тельно перевіряють достовірність кожного факту.

Запитання та завдання

1. Розгляньтеf ілюстрацію.f Допоможітьf «зібрати»f археологаf
вf експедицію.f Якіf інструментиf йf речіf йомуf знадобляться?ff
Обґрунтуйтеfвідповідь.f

2. Розв’яжітьfхронологічнуfзадачу.

ЧиfнеfнадавнішимfмузеємfвfУкраїніfєfНаціональнийfхудожнійfмузейf
уfм.fКиєві,fстворенийfуf1899fр.fзfініціативиfукраїнськихfпідприємцівfіf
меценатівfтерещенків.fМузейfвідкрилиfдляfвідвідуванняfвf1904fр.fНаf
початкуfХХІfст.fвfмузеїfзберігаєтьсяfпонадf40fтис.fекспонатів.fскількиf
роківfминулоfізfчасуfвідкриттяfмузею?

3. Знайдітьfуfтекстіfпараграфаfвідповідіfнаfтакіfзапитання:fізf
чогоfрозпочинаютьсяfархеологічніfдослідження?fЩоfтакеf
пробний розкоп?fЯкіfіснуютьfвидиfмузеїв?fЯкіfумовиfство-
реноf вf архівахf дляf належногоf зберіганняf писемнихf дже-
рел?fЯкfпов’язаніfміжfсобоюfісторичнийfфактfіfсудження?f
Чомуf потрібноf критичноf ставитисяf доf джерельнихf відо-
мостей?
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4. складітьf іf розв’яжітьf хронологічнуf задачу,f скориставшисьf
текстомfпараграфа.

5. проведітьfвласнеfетнографічнеfдослідження.fпоспілкуйтесяf
зf бабусею/дідусемf абоf іншимиf старшимиf членамиf родиниf
чиfсусідами/знайомимиfтаfзапишітьfтрадиційнуfнароднуfко-
лискову,fякуfвониfпроспівають.fОкрімfтексту,fрадимоfзапи-
сатиf піснюf наf диктофонf чиf іншийf записувальнийf пристрій,f
щобfзберегтиfмелодію.f

6. підготуйтеf короткеf повідомленняf проf те,f якf виявляютьf іf
зберігаютьfісторичніfджерела.fпрезентуйтеfйогоfвfкласі.

7. Чиfзберігаютьсяfуfвашійfродиніfстаріfсвітлини,fлистиfабоfлис-
тівки?fЯкщоfтак,fтоfстворітьfізfдопомогоюfдорослихfвласнийf
сімейнийfархів,fупорядкувавшиfсімейніfпам’ятки.fДляfцьогоf
потрібноfрозробитиfправила,fзаfякимиfвиfсистематизувати-
метеfпам’яткиfминулого.

Свобода  висловлення  своєї  думки  
та  відповідальність

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Щоfтакеfсвобода слова?
ff Чомуfможливеfобмеженняfсвободиfслова?
ff Якfвзаємопов’язаніfсвободаfсловаfтаfвідповідальність?
ff Якуfрольfвідіграютьfшкільніfмедіа?

 •  Розгляньте ілюстрації (1–3). Що, на вашу думку, їх об’єднує?

§ 10

1 2

3



69

§ 10. свободаffвисловленняffсвоєїffдумкиfтаffвідповідальністьf

 • Що таке гідність людини? Чи передбачає повага до гідності люди-
ни право кожного/кожної на вільне висловлення власних думок?

1. Що  означає  «свобода  слова»  для  сучасної  людини?
Людина втілює в слова свої думки й почуття. Кожна людина  

має право на вільне висловлення власних думок. Можливість 
вільно висловлювати власні погляди цінували завжди, хоча 
люди, можливо, і не усвідомлювали важливості гарантованого 
на це права.

 • Пригадайте казку Г. К. Андерсена «Нове вбрання короля». Як ви 
вважаєте, чому саме дитина першою сказала королю правду, 
тоді як усі дорослі говорили те, що король хотів почути? Чи до-
речно говорити в цьому випадку про важливість права вільно 
висловлювати власну думку?

Спочатку правом на вільне висловлення власних думок мог-
ли скористатися лише парламентарі. Оскільки перший парла-
мент було створено в Англії, то й закріплення цього права впер-
ше здійснили в цій країні. Із часом пріоритетним у світі стало 
поняття «гідність людини». Саме тому кожна людина має при-
родне право на вільне висловлення своїх думок. 

 • Прочитайте уривки з документів. Дайте відповіді на запитання.

— Про що йдеться в цих документах?
— Охарактеризуйте коло осіб у кожному документі, на яких по-

ширювалося право щодо вільних висловлювань.
— Чому так важливо захищати право на свободу слова?

Білль  про  права (Англія, 1689)
…Свобода слова, дебатів і всього того, що відбувається 

в парламенті, не може бути приводом для переслідування 
або предметом розгляду в будь-якому суді чи місці, крім 
парламенту.

Декларація  прав  людини  та  громадянина  (Франція, 1789)
Вільне висловлення думок, поглядів — одне з дорогоцін-

них прав людини; тому кожний громадянин може вільно ви-
словлюватися, писати, опубліковувати, відповідаючи лише 
за зловживання цією свободою, що передбачено законом.

Правá —fможливості,fякіfмаєfуfсвоємуfрозпорядженніfлюди-
на.fправаfповинніfбутиfгарантованіfдержавоюfтаfзакріпленіfвf
законах.
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Конституція  Української  Народної  Республіки (1918)

Стаття 17. Громадянин УНР і ніхто інший на її тери-
торії не може бути обмежений у правах слова, друку, сум-
ління, організації, страйку.

Конституція  України (1996)

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань. 

Свобода думки та слова полягає в тому, що ніхто не може 
заборонити людині дотримуватися власних поглядів. Ніхто 
не може змусити її думати інакше, ніж вона хоче. Наприклад, 
сприймати героїв чи героїнь книжок інакше, ніж ви цього ба-
жаєте. Саме завдяки власним думкам ви оберігаєте своє «Я». 
Можливість вільно висловлювати свої погляди — це можли-
вість контролювати те, що відбувається навколо нас.

2. Коли  можна  обмежувати  свободу  слова?

 • Чи зрозуміли ви різницю між свободою висловлення поглядів і 
свободою думки?

Свобода думки не може бути кимось або чимось обмежена, 
адже це абсолютне право людини. Натомість свобода вислов-
лення думок може мати певні обмеження.

Очевидно, що всі герої та героїні казки Г. К. Андерсена 
«Нове вбрання короля» думали про відсутність вбрання в ко-
роля, однак не наважувалися вільно говорити про це, бо на-
вряд чи в королівстві панувала свобода слова. 

Право на свободу висловлення думок може бути обмежене 
забороною всіх форм дискримінації та правом на повагу до при-
ватного життя людини. Дискримінацію когось не можна ви-
правдовувати правом на свободу висловлення думок. Люди, які 
нас оточують, також користуються природними правами. Для 
того щоб ставитися з повагою до своєї гідності та гідності інших 
людей, варто скористатися правилом: «Мої права та свобода за-
кінчуються там, де починаються права та свобода інших».

 Свобóда —fможливістьfчинитиfвибірfвідповідноfдоfсвоїхfба-
жань;f поводитисяf відповідноf доf своїхf волевиявлень,f алеf вf
рамкахfзакону.
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 • Прочитайте уривок із Конституції України. У яких випадках 
можливе обмеження права на свободу думки та слова?

Конституція  України (1996)
Стаття 34. ...Здійснення цих прав може бути обмежене 

законом в інтересах національної безпеки, територіа-льної 
цілісності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я насе-
лення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної кон- 
фіденційно, або для підтримання авторитету й неупере-
дженості правосуддя.

 3. Як  пов’язані  свобода  слова  та  відповідальність?
Пригадуєте казку про пастушка, який заради жарту кри-

чав: «Вовки! Вовки!»? Люди кидали всі свої справи й бігли 
його рятувати. Так було раз, два… І коли насправді з’яви- 
лися вовки — допомогти було нікому, бо ніхто йому не по-
вірив. Такою виявилася справедлива розплата за право на 
свободу висловлення. У цьому випадку — плата за неправду. 
Отже, кожна людина повинна відповідати за свої слова. 

Якою ж має бути відповідальність, якщо висловлені мір-
кування насправді виявилися неправдивими й цим завдали 
комусь шкоди? Ідеться про зазіхання на честь і гідність іншої 
людини. Захистити свої честь і гідність можна в суді. Законо-
давством багатьох країн світу не передбачено сувору відпові-
дальність за такого роду висловлення. 

 • Розгляньте ілюстрації (1–2). Проаналізуйте, чи можливе по-
рушення права на свободу вільного висловлення в поданих 
ситуаціях.

1 2
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Найважливіше в такому випадку відшкодувати скрив-
дженій людині моральну шкоду. Наприклад, якщо неправ-
диву інформацію було оприлюднено на сторінках газети чи 
журналу, то потрібно зобов’язати журналістів спростувати її 
в тому самому виданні.

Особливо небезпечно, якщо на свободу слова та думки за-
зіхає держава, яка має гарантувати ці свободи. У такому разі 
на захист цих природних прав людини стають міжнародні ор-
ганізації, які змушують країну усунути порушення.

4. Чи  потрібні  школі  медіа?
Масмедіа відіграють важливу роль у житті сучасної лю-

дини. Проте не всі вони висвітлюють питання, які хвилюють 
саме вас. Це пояснюється тим, що кожне видання розрахова-
не на певну аудиторію, розглядає питання та проблеми, які 
актуальні саме для неї. Навряд чи медіа місцевого чи держав-
ного масштабу розміщуватимуть матеріали, присвячені жит-
тю вашої школи чи класу.

Для висвітлення та обговорення життя школи, захоплень і 
досягнень учнів/учениць створюють шкільні медіа. Це може 
бути стіннівка або електронне видання, яке функціонує як 
частина вебсайту школи. У багатьох школах існує шкільне 
радіо. Шкільні медіа — це не тільки можливість дізнатися 
про новини закладу чи поділитися власними міркуваннями. 
Це також шанс спробувати себе в ролі радіодиктора, журна-
ліста, коректора, перевірити свої здібності до комп’ютерного 
дизайну тощо. Це цікаво й корисно. 

 • Розгляньте світлину зі зразками шкільних медіа. Чи існує 
таке видання у вашій школі? Якщо так, то які рубрики має це 
видання? Чи задовольняє вас його тематика? Що б ви зміни-
ли в ньому?

Зразки сучасних шкільних медіа
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Завдяки шкільним медіа ви можете брати активну участь в 
учнівському самоврядуванні у вашому класі та школі.

ВИСНОВКИ

Право на свободу висловлення думок є невід’ємним пра-
вом кожної людини. Сучасне суспільство має гарантувати 
свободу слова —  як право кожного/кожної висловлювати 
свою думку в засобах масової інформації, аби бути почу-
тим/почутою широким загалом. Забезпечення цих свобод 
сприяє розвитку суспільства. За порушення прав і свобод 
передбачено юридичну відповідальність.

Запитання та завдання

1. Розв’яжітьfісторичнуfзадачу.f

• першийf документ,f уf якомуf передбаченоf правоf людиниf наf
вільнеfвисловленняfвласноїfдумкиf(«Білльfпроfправа»),f—fухваленоfвf
Англіїfвf1689fр.fЗгодомfцеfправоfбулоfзакріпленоfуfфранцузькійfДе-
клараціїfпроfправаfлюдиниfвf1789fр.

 Скільки років розділяє ці дві дати? 

2. складітьf3–5fзапитаньfдоfтекстуfпараграфа.fОбміняйтесяfнимиf
зfоднокласником/однокласницеюfтаfдайтеfнаfнихfвідповіді.

3. Чиfдоводилосяfвамfбутиfсвідкамиfситуації,fколиfхтосьfпри-
нижувавfчиюсьfгідністьfіfприfцьомуfбувfпевен/певна,fщоfреа-
лізуєfсвоєfправоfнаfвільнеfвисловленняfдумок?fЯкfвиfпово-
дилисяfвfтакійfситуації?

4. Обговорітьfуfкласі,fякимfмаєfбутиfдрескодfуfшколі.fЯкийfви-
сновокfвиfзробили?

5. складітьf іfзапишітьfуfзошитfреченняfзіfсловосполученнямиf
свобода слова, відповідальність, вільне висловлення думок.

6. сформулюйтеfтриfправилаfдискусії,fдотриманняfякихfдопо-
моглоfбfїїfучасникам/учасницямfпочутиfпротилежніfдумки.

7. Розгляньтеfзображення.fІзfчогоfвиfзрозуміли,fщоfплакатfстосуєть-
сяfпроблемиfсвободиfслова?fЗапропо-
нуйтеfвласнуf ідеюfдляfплаката.fЩоfвиf
хочетеfзобразитиfнаfньому?fЯкfцеfсто-
суєтьсяfпроблемиfсвободиfслова?

8. підготуйтеfкороткуfзаміткуfдоfклас-
ноїfчиfшкільноїfстіннівкиfзfтеми,fякаf
васfтурбуєfнайбільше.
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9.  Інтернет  як  джерело  пізнання

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Щоfтакеfцифрова ідентичність?
ff Якfзахиститиfприватністьfуfвіртуальномуfсвіті?
ff Якуfрольfвідіграєfонлайн-спілкування?
ff Якfперевіритиfдостовірністьfінформаціїfвfінтернеті?

 • Розгляньте світлину й дайте відповіді на запитання.

— Чим зайняті ваші однолітки?
— Чи спілкуєтеся ви віртуально?
— Скільки часу ви присвячуєте щодня різноманітним гаджетам?
— Чи варто заміняти живе спілкування онлайн-спілкуванням?

§ 11

1. Що  таке  «цифрова  ідентичність»  у  віртуальному  світі?
Як і більшість людей, ви щодня користуєтесь інтернетом, 

створюєте акаунти, залишаєте вподобайки (лайки) чи ко-
ментарі під світлинами та повідомленнями друзів і знайо-
мих. Усе це залишається в мережі й називається цифровим 
слідом. Інформацію, яку людина залишає про себе в мережі, 
називають цифровою ідентичністю. Якщо така інформація 
загальнодоступна, нею можуть скористатися інші люди.

Цифровá ідентичність  —fінформаціяfпроfособу,fякуfможнаf
отриматиfзfїїfінтернет-діяльності.
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 • Розгляньте схему. Назвіть складові цифрової ідентичності.

Чи помітили ви, що після кожного вашого запиту в мере-
жі на екрані з’являється реклама, так чи інакше пов’язана 
з вашим пошуком? Це називають автоматичним цифровим 
слідом. Пошукова система прив’язує до вашого запиту ко-
мерційні пропозиції. Усі найпопулярніші додатки у вашому 
смартфоні визначають вашу геолокацію, тобто ваше місце-
знаходження. Багато програм вимага-
ють доступу до ваших контактів і фото-
графій.

Селфі — це різновид автопортрета, 
фіксування себе на фотокамеру. Такі 
автопортрети викладають у мережі. Це 
своєрідний спосіб заявити світові: «Я є!»

 •  Як ви вважаєте, чи приховує таке хобі елементи небезпеки? 
Які ще існують способи продемонструвати світові, що ми іс-
нуємо, окрім селфізму (надмірного захоплення створенням 
селфі)?

2. Як зробити онлайн-спілкування безпечним?
Захистити конфіденційність в інтернеті непросто. За-

вдяки цифровому сліду наші дані продають маркетинго-
вим компаніям. Ми не можемо бути певні, що особи, з яки-
ми ми знайомимося в мережі, саме ті, за кого себе видають. 
Тому до всіх незнайомих людей варто ставитися з певною 
пересторогою.
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 • Розгляньте постер із правилами безпеки в інтернеті. Об’єд-
найтеся в групи. Подумайте, якими застереженнями мож-
на доповнити цей перелік. Обговоріть результати роботи в 
класі.

3. Як  переконатися  в  достовірності  інформації  в  інтернеті
У сучасному інформаційному світі новини поширюють не 

тільки журналісти. Дуже часто першою на місці події опи-
няється пересічна людина зі смартфоном. Новину відразу 
викладають в інтернет і миттєво поширюють завдяки пере-
глядам і перепостам. Чи існує гарантія, що ми отримуємо пе-
ревірені факти? Можливо, проблема перебільшена або при-
меншена.

Саме тому варто сумнівати-
ся щодо будь-якої інформації в 
інтернеті. На що потрібно звер-
нути увагу, перевіряючи ін- 
формацію із соцмереж:

• оригінальність фотогра-
фії на аватарці;

• яку інформацію повідом-
ляє про себе користувач/ко-
ристувачка;

—fЯfніколиfнеf
спілкуюсьfізf

незнайомимиf
людьмиfвfінтернеті.

—fНіколиfйfнікомуf
неfрозповідаюfпроf
роботуfсвоїхfріднихf

іfпроfсебе.

—fЗавждиf
розповідаюfріднимf

проfте,fщоfяfбачуf
вfмережі,fзfкимf
спілкуюся.fМоїff

рідніf—fнайкращіf
друзі.

—fНікомуfнеf
надсилаюfсвоїхf

фотографій.

—fЯfнеfрозповідаюf
вfсоцмережахf
проfотриманіf

подарунки.

—fЯfнеfходжуfнаf
зустрічіfзfдрузями,f

зfякимиfзнайомствоf
відбулосяfвf
інтернеті.

 Сумнівайтесь
 у всьому!

Ставте  
якомога більше 

запитань.
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• як давно створена його/її сторінка;
• чи можна стверджувати, що сторінку веде людина, а не 

бот;
• можливо, фотографії про подію не нові, вони давно ви-

кладені в інтернет?

 • Підготуйте та проведіть у класі конкурс малюнків «Ми за без-
печний інтернет!». Визначте найбільш вдалий.

ВИСНОВКИ

У сучасному світі життя без інтернету неможливе. По-
трібно пам’ятати, що кожне відвідування мережі зали-
шає цифровий слід. Варто бути обачними, користуючись 
соціальними мережами, ніколи й нікому не надавайте 
інформацію про себе та своїх рідних. Інформація, яку ми 
отримуємо з мережі, не завжди достовірна. Ніхто не може 
виявити всі фейки, поширені в інтернеті. Саме тому по-
трібно ретельно перевіряти достовірність фактів, про 
які ми читаємо в мережі.

Запитання та завдання

1. Розв’яжітьfхронологічнуfзадачу.f

• Уf1969fр.fвfсШАfрозпочавсяfекспериментfзіfстворенняfвідпо-
відноїfмережі.fпершуfсоцмережуfбулоfствореноfвf1995fр.f

Скільки років минуло із часу появи інтернету? Скільки років від-
діляє ці дві події?

2. Дайтеfвідповідіfнаfзапитанняfпісляfобговорення.
 • Колиfмиfоприлюднюємоfінформаціюfпроfсебе,fмиfсправдіf
хочемо,fщобfпроfнасfзналиfтакfбагато?

 • Щоfмиfхочемоfзнатиfпроfінших,fпереглядаючиfїхніfпрофілі?

3. Кібербулінгf—fцеfцькуванняfвf інтернеті.fОбговорітьfуfкласі,f
щоfпотрібноfробити,fякщоfвиfсталиfсвідкомfтакогоfганебно-
гоfявища.fДослухайтесяfдоfпорадfдорослих.
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4. прочитайтеfказкуfвашогоfоднолітка,fучняf5fкласуfВ.fподде.

Жили собі Лисиця та Лисеня. У них удома був комп’ютер 
з інтернетом. Лисеня дуже любило грати в різні комп’ютерні 
ігри. Та якось воно потрапило в халепу — його друзі з інтернету 
порадили гру «Синій кит». Лисеня почало виконувати небез-
печні завдання, а невдовзі перестало спати вночі й почало час 
від часу кудись зникати. Якось його не було вдома цілу добу. 
Лисиця занепокоїлася і викликала поліцію. Лисеня знайшли 
на даху будинку. Добре, що поліція встигла вчасно й урятува-
ла Лисеня. Більше воно ніколи не грало в невідомі ігри.

Будьмо обережні в інтернеті!
 • придумайтеfсвоюfкороткуfказкуfпроfбезпечнийfінтернет.

5. складітьf іfзапишітьfуfзошитf2–3fреченняfзіfсловосполучен-
нямfбулінг в інтернеті.

Пам’ятки  історії  як  джерело  історико-
культурної  інформації

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Якаf різницяf міжf історичнимиf пам’яткамиf таf пам’ят-
никами?

ff Якуfісторико-культурнуfінформаціюfмістятьfпам’ятки?
ff Дляfчогоfувічнюватиfпам’ятьfпроfвидатнихfосібfіfподії?
ff Якимиfєfголовніfустанови,fдеfзберігаютьfпам’ятки?

 • Розшифруйте ребуси. Що об’єднує ці поняття?

§ 12

1. Яку  інформацію  зберігають  історичні  пам’ятки 
     та  пам’ятники?

Україна — держава з багатовіковою історією. Якщо вам 
доводилося мандрувати країною, ви, певно, звертали увагу 
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на різноманітні пам’ятки історії та пам’ятники. Подеку-
ди збереглися цілі вулиці або й квартали історичної забудо-
ви. Кожна епоха, кожне покоління залишили для нащадків 
цінні свідчення своєї діяльності. Таких «свідків» називають 
пам’ятками історії. Нині в Україні зареєстровано майже 
130 тис. різноманітних пам’яток.

До таких пам’яток належать: 

Пáм’ятка істóріїf —f одинf ізf різновидівf пам’ятокf культури,f
визначніfмісця,fпов’язаніfзfважливимиfісторичнимиfподія-
ми,fізfжиттямfіfдіяльністюfвідомихfлюдей,fкультуроюfтаfпо-
бутомfнародів.

 Пáм’ятник (монумéнт)f—fскульптурнаfспорудаfнаfчестьfви-
датноїfособиfчиfісторичноїfподії.

Археологічні  пам’ятки (комплекси)

Культові  споруди

Будівлі, споруди

Могильники, некрополі

Місця  бойових  дій

Важливу роль у збереженні пам’яті про минуле відігра-
ють пам’ятники. Їх споруджують на честь видатних осіб, які 
зробили вагомий внесок у розвиток нації та країни. Також 
пам’ятники присвячують історичним подіям, аби закарбу-
вати пам’ять про них у прийдешніх поколінь. Різновидом 
пам’ятника є пам’ятний знак (стела, обеліск тощо). 

Охорона та збереження історико-культурних пам’яток 
і пам’ятників — надзвичайно важлива справа, адже вони є 
частиною історичної пам’яті народу, зокрема знань та уяв-
лень суспільства про наше спільне історичне минуле.
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 • Чи є на території вашого населеного пункту чи поблизу нього 
пам’ятки історії або пам’ятники? До якої групи пам’яток вони 
належать? Яким подіям чи діячам присвячені ці пам’ятники? 
Охарактеризуйте різницю між історичними пам’ятками та 
пам’ятниками. 

2. Чому  пам’ятки  історії  є  свідками  минулих  часів?
Унікальною пам’яткою античної цивілізації на теренах 

України є Херсонес Таврійський — місто, засноване давньо-
грецькими колоністами понад дві з половиною тисячі років 
тому на узбережжі Чорного моря в Криму. Нині залишки міста 
включено до переліку пам’яток Світової спадщини ЮНЕСКО.

Назва «Херсонес» у перекладі з давньогрецької означає 
«півострів». Місто дійсно розташоване на невеликому пів-
острові. Таври — це племена, які заселяли гористі території 
поблизу міста. Життя мешканців міста залежало від сіль-
ськогосподарської околиці (хори), де вирощували переважно 
виноград. Відомо, що в місті було прокладено найдавніший в 
Україні водогін із труб, виготовлених з обпаленої глини.

Херсонесити мали торговельні відносини із сусідами, яких 
греки називали варварами. Давні греки вважали варварами 
всіх, для кого грецька мова була нерідною. У людях вони ціну-
вали насамперед освіченість, про що свідчить те, що одним із 
шанованих «семи мудреців» (VI ст. до н. е.), згідно з деякими 
античними авторами, був скіф Анахарсіс.

Базиліка Херсонеса. 
V ст. до н. е.

Руїни амфітеатру. 
V ст. до н. е.

 • Знайдіть на карті форзаца 1 місто, яке могло бути названо на 
честь Херсонеса Таврійського.



81

§ 12. пам’яткиffісторіїffякffджерелоffісторико-культурноїffінформації

Також у Криму в м. Євпаторії розташована мечеть Хан-
Джамі, за часів Середньовіччя — Ґльозлев (у перекладі з та-
тарської означає «джерело»). Будівництво мечеті розпочав  
у 1552 р. кримський хан Девлет-Ґірей, а завершив у 1564 р. 
його спадкоємець Мегмет-Ґірей. Згодом мечеть отримала наз- 
ву Джума-Джамі (П’ятнична мечеть).

Храм має одинадцять куполів різного розміру довкола 
найбільшого центрального купола (11 м у діаметрі). Спо-
чатку куполи були вкриті свинцем, а потім — залізом. Хан-
Джамі — єдина багатокупольна мечеть у сучасній Європі.

Мечеть Хан-Джамі.  
м. Євпаторія.  
Сучасні фото

 • Розгляньте екстер’єр та інтер’єр мечеті Хан-Джамі. Здійсніть 
віртуальну подорож та опишіть пам’ятку.

Території, які охоплюють ансамблі й комплекси історич-
них і культурних пам’яток, називають історико-культурни-
ми заповідниками. Один із них — «Гетьманська столиця», 
створений на базі комплексу пам’яток історії, пов’язаних із 
добою Гетьманщини. Батурин — колишню столицю Гетьман-
щини — було зруйновано за наказом російського царя після 
спроби на початку XVІІІ ст. відродити самостійність козаць-
кої держави. Це стало важким випробовуванням для гетьма-
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на Івана Мазепи. Один із комплексів заповідника — цитадель 
Батуринської фортеці —  було відтворено у 2008 р. На терито-
рії цитаделі знаходиться гетьманський будинок І. Мазепи. 

 • За допомогою Qr-коду (рекомендовано для 
використання в школі) прочитайте уривок з іс-
торичної поеми «Батуринський шлях» поетеси  
В. Фесенко. Яка доля спіткала величну столицю? 
Для чого сучасникам і сучасницям пам’ятати про 
ті події?

Цитадель 
Батуринської фортеці. 
Реконструкція 2008 р.

3. Навіщо створювати пам’ятники?
Для вшанування пам’яті видатних осіб і важливих істо-

ричних подій установлюють пам’ятники. Якщо скульптор 
хоче увіковічнити багатьох людей, він створює скульптурну 
групу. Якщо ж історичний діяч народився чи певний час пра-
цював у населеному пункті, то на відповідному будинку роз-
міщують меморіальну дошку. 

Щоб привернути увагу туристів, у багатьох містах уста-
новлюють мініскульптури, пошук яких перетворюється на 
захопливий квест. 

Із часом пам’ятники можуть стати пам’ятками, адже мають 
історичну інформацію про події, яким присвячені. Водночас 
вони є культурним надбанням епохи, у яку їх спорудили. Так 



83

§ 12. пам’яткиffісторіїffякffджерелоffісторико-культурноїffінформації

сталося, зокрема, з тріумфальними арками, які встановлено в 
Європі з нагоди успішних військових кампаній.

 • Розгляньте світлини (1–5). Охарактеризуйте, до якої групи 
пам’яток історії вони належать. 

Пам’ятник кардиналу 
Й. Сліпому. 
м. Тернопіль

Пам’ятник Героям Небесної 
Сотні. м. Хмельницький

Монумент 
Незалежності. м. Київ

Міська мініскульптура. 
м. Ужгород

Меморіальна дошка О. Довженку. 
м. Київ

1

3

2

4

5
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ВИСНОВКИ

Історичні пам’ятки та пам’ятники мають велике зна-
чення, адже вони — частина історичної пам’яті народу. 
Деякі пам’ятки належать до світової спадщини й охороня-
ються міжнародними організаціями. Пам’ятки та пам’ят- 
ники є свідченнями подій вітчизняної історії, особистого 
внеску історичних діячів і діячок у розвиток суспільства. 
Вони є неоціненним скарбом для історичних досліджень. 
Важливо оберігати цю пам’ять про минулі епохи, переда-
вати її прийдешнім поколінням.

Запитання та завдання

1. складітьf хронологічнуf задачуf наf основіf інформаціїf проf ме-
четьfХан-Джамі.fРозв’яжітьfїї.

2. складітьfіfзапишітьfуfзошитfреченняfзіfсловамиfтаfсловоспо-
лученнямиf пам’ятник, пам’ятки історії, історична пам’ять, 
сторінки минулого.

3. підготуйтеf3–4fзапитанняfдоfтекстуfпараграфа.fпограйтеfвf
груf«Історичний баскетбол».fУтворітьfдвіfкоманди,fпограй-
теf«м’ячем»-запитаннями,fякіfвиfпідготували.

4. Чомуfтакfважливоfзберігатиfісторичнуfпам’ять?fпроfякіfсто-
рінкиfнашоїfісторіїfвиfбfхотілиfдізнатисяfбільше?

5. Заf допомогоюf історичнихf довідниківf іf мережіf «Інтернет»f
підготуйтеf віртуальнуf мандрівкуf доf однієїf зf пам’ятокf
України,fвнесеноїfдоfспискуfсвітовоїfспадщиниfЮНесКО.f
проf щоf самеf зf нашогоf спільногоf минулогоf вонаf можеf
розповісти?

6. Дізнайтесяfпроfісторичногоfдіяча/діячкуfвашогоfкраю.fскла-
дітьf текстf меморіальноїf дошки,f присвяченоїf ційf історичнійf
особіf(на вибір).
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МОЯ  ГРОМАДА  ТА  ЇЇ  ІСТОРІЯ
Соціокультурна  багатоманітність  і  соціальні 
цінності

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Щоfтакеfсоціум?
ff Якуfструктуруfмаєfсуспільство?f
ff Якfможнаfпояснитиfпоняттяf«соціальнаfзгуртованість»?
ff Чомуfрізноманітністьfєfресурсом?
ff Якfрівністьfдопомагаєfреалізуватиfправаfлюдини?

 • Розгляньте «хмару» слів. Як пов’язані між собою слова?

§ 13

взаємодія

взаємодія

суспільство

правила

праця
людина

взаємодія

правила

людина
інформація

інформація

правила

взаємодія

людина

праця

взаємодія

взаємодія

правила

суспільство

праця

людина

взаємодія

правила

правила

взаємодія
суспільство

праця

праця

правила

людина

взаємодія
взаємодія

суспільство
дисциплінапраця

взаємодія

правила

людина

причина

взаємодія

суспільство

суспільство

правила

1. Поняття соціуму
 Ми живемо в суспільстві людей — соціумі. Людина — со-

ціальна істота, вона не може існувати та реалізуватися як 
особистість поза соціумом. 
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Суспільство складається з великих і малих груп людей зі 
спільними потребами, інтересами й симпатіями. Воно об’єднує 
людей різного віку, статі та національності. Суспільство розви-
вається на основі певних законів і має характерні ознаки, зокре-
ма спільну територію, культурний розвиток, систему правил і 
цінностей, міцні зв’язки, існування протягом тривалого часу.

 • Прочитайте текст. 

У кожному трипільському поселенні проживали члени од-
ного роду, які поділялися на великі сім’ї. Вони складалися з 
кількох поколінь родичів по батьківській лінії, а ті — з окре-
мих сімей. Рід очолював старійшина, який керував госпо-
дарським і суспільним життям. Кілька родів об’єднувалися 
в плем’я, а групи племен — у союз племен. Між союзами пле-
мен існували економічні зв’язки.

Кожне плем’я мало свою територію, що була його власністю 
та ділилася між окремими родами. Мова кожного племені від-
різнялася від мови інших племен діалектом (За Ю. Вовком).

 • Пригадайте, що ви знаєте про трипільців. Знайдіть у тексті під-
твердження того, що в трипільців було сформоване суспіль-
ство. Про які форми об’єднання людей ви дізналися?

П. Калина. Трипільське поселення. 2015 р.

2. Соціальна  структура.  Соціальна  згуртованість
Варто звернути увагу на те, що соціум є організованим, має 

певну структуру — складається з багатьох менших спіль-
нот. До соціальних спільнот належать стани, класи, верстви, 
професійні, навчальні та вікові об’єднання. 
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Соціальна згуртованість відображає рівень солідарності та 
взаємозв’язку серед груп і членів цих груп у суспільстві. Со-
ціальну згуртованість часто називають «клеєм», що об’єднує 
суспільство. Це поняття стосується відносин між різними 
суспільними групами, а також між людьми та владою. Слаб-
кі зв’язки на будь-якому із цих рівнів можуть створити проб-
леми, спричинити конфлікти. 

Соціальна згуртованість базується на добровільному рі-
шенні людини брати участь у житті громади.

 • Розгляньте зображення Великої печатки штату Кентуккі та 
прочитайте текст.

Велика печатка Співдружності — 
один із державних символів  штату 
Кентуккі (США). Печатку було офі-
ційно затверджено в грудні 1792 р. 
Відтоді її кілька разів змінювали. 
На сучасній печатці зображено двох 
чоловіків: один — в оленячій шку-
рі, другий — у світському костюмі. 
Чоловіки потискають один одному 
руки. По зовнішньому колу розміщений напис «Співдруж-
ність Кентуккі», а по внутрішньому — девіз штату: «Разом 
ми стоїмо, порізно — падаємо».

 • Які групи американського суспільства уособлюють ці чоловіки? 
Як можна пояснити девіз штату? Наведіть приклади з прочита-
них вами казок, які підтверджують цей девіз.

3. У  чому  ми  всі  рівні,  хоча  й  різні?

 • Перегляньте подані визначення. Які з них вам уже відомі? На-
ведіть приклади з використанням цих термінів.

Рівність — можливість забезпечити рівними правами й 
можливостями різні групи в суспільстві для задоволення  їх-
ніх потреб.

Різноманітність — існування в суспільстві різних цін-
ностей і способів життя.

Полікультурність — співіснування різних культурних 
традицій у межах однієї територіальної спільноти.
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Для кожного суспільства характерні певна система 
цінностей і способів життя. У деяких суспільствах пере-
шкоджають утворенню різноманітності й дбають про те, 
щоб усі дотримувались однакових поглядів та однакового 
способу життя. Проте свобода жити обраним самостійно 
життям — один з основних аспектів прав людини. Іноді 
ці цінності конфліктують між собою. Часто це стосується 
релігійних спільнот. У минулому на релігійному підґрун-
ті спалахували навіть війни. І нині трапляються релігійні 
конфлікти. За приклад віротерпимості цілком може слу-
гувати Україна. У нас проживають і мирно співіснують 
представники різних релігій. 

Україна — багатонаціональна держава, хоча більшість 
населення становлять українці. У країні мешкають також 
росіяни, білоруси, молдовани, угорці, румуни, поляки, сло-
ваки та ін. Загалом в Україні проживає понад 100 націй. 

Існує поняття корінні народи, тобто народи, які сформу-
валися на цих землях. Насамперед це українці. Також до ко-
рінних народів України належать кримські татари, караїми 
та кримчаки, для яких історичною батьківщиною є Крим.

 • fПрочитайте про один із корінних народів України — караїмів.

Караїми — один із небагатьох корінних народів, батьків-
щиною якого є Україна. Нині в Україні їх налічують усього 
кілька сотень, а караїмська мова на межі вимирання. Ка-

раїми сповідують караїмізм, який 
поєднує ознаки юдаїзму, християн-
ства й ісламу. Існує кілька осередків 
компактного проживання караїмів: 
Євпаторія, Феодосія, Севастополь, 
Сімферополь, Бахчисарай, Галич, 
Луцьк, Київ, Харків, Львів. Найбіль-
ше караїмів проживає в Криму. Як і 
для кримських татар і кримчаків, 
Крим став прабатьківщиною для ка-
раїмів.

Календар кримських караїмів по-
чинає літочислення від створення сві-
ту (до християнського літочислення 
додається 3751 рік). День починаєть-

Українські караїми. 
Світлина. 1910-ті роки
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ся з вечора. Згідно з місячним календарем, яким користують-
ся караїми, тривалість року становить 354 дні, 8 год і 48 хв. 
Новий рік настає наприкінці вересня. Головним днем тижня 
є субота. 

В Україні пам’ятки караїмської культури зберігаються в 
Музеї галицьких караїмів. Також існує приватний караїм-
ський музей у м. Феодосії з філією в м. Бахчисараї. У нашій 
державі діє тільки одна кенаса (молитовний будинок кара-
їмів) — у м. Євпаторії. 1940 р. було відкрито караїмський 
етнографічний музей у м. Вільнюсі (Литва).

 • Обґрунтуйте твердження, що національна та релігійна різно-
манітність забезпечують розвиток суспільства.

 • Скільки років минуло із часу заснування етнографічного му-
зею в м. Вільнюсі?

Здобуття освіти є одним із прав людини. Водночас освіта є 
основою для розуміння інших прав людини. У статті 28 Кон-
венції ООН про права дитини зазначено, що здобуття освіти 
є правом, а в статті 29 — що освіта має бути спрямована на 
«розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей 
дитини в найповнішому обсязі».

Право на освіту має реалізуватися через надання рівних 
можливостей для всіх, незалежно від здібностей, раси, етніч-
ної належності, релігії, статі, національності, соціального 
стану, класу або іншої ознаки. Крім того, така освіта, за ви-
значенням Конвенції про права дитини, забезпечує повагу до 
гідності й фундаментальних прав учнів та учениць.

 • Прочитайте заголовок та анотацію до статті. Якій суспільній 
проблемі вона присвячена? Чи є в описаній ситуації ознаки по-
рушення прав людини? Обґрунтуйте відповідь.

ЮНІСЕФ: майже кожна друга дитина  
в Афганістані не ходить до школи

Причинами цього є не тільки проблеми з безпекою в краї-
ні, а й дефіцит учителів/учительок і шкільної інфраструкту-
ри. Найгірша ситуація — у дівчат. 

Через багаторічний внутрішній конфлікт і постійну загрозу 
безпеці громадян в Афганістані зросла кількість дітей, які не 
відвідують школу. Про тривожну статистику повідомляє Дитя-
чий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який опублікував відповідний звіт. 



90

 МОЯffГРОМАДАffтАffїїffІстОРІЯ

ВИСНОВКИ 

Суспільство — організована спільнота людей на пев-
ному етапі історичного розвитку. На різних етапах роз-
витку людства існували різні соціальні групи з різними 
ознаками та критеріями. Однією з найважливіших ха-
рактеристик демократичного суспільства є рівність. Це 
означає, що кожна людина незалежно від віку, статі, ре-
лігійної та етнічної належності тощо має рівні права. Саме 
рівність — основа демократичного розвитку суспільства. 
Рівність означає втілення в життя ідеї справжньої поваги 
та цінування гідності людини.

Запитання та завдання

1. Назвітьf основніf поняттяf параграфа.f Об’єднайтеf їхf уf тема-
тичніfгрупиf«суспільство»fіf«цінності».

2. Якf виf розумієтеf вислів:f «Усіf різні,f усіf рівні»?f попрацюйтеf вf
парахfіfвізуальноfпередайтеfзмістfвислову.fпрезентуйтеfре-
зультатиfроботиfкласу.

3. Щоfтакеfполікультурність?fЩоfнеобхідноfдляfспівіснуванняf
різнихfкультурfуfполікультурномуfсуспільстві?

4. Чиfможнаfвважатиfдемократичнимfсуспільство,fякщоfвfньо-
муfнемаєfрівності?fОбґрунтуйтеfвідповідь.

5. поясніть,fщоfозначаєfвідповідальність.fЯкfвиfрозумієтеfсло-
восполученняfбути відповідальним?

6. складітьf2–3fзапитанняfдоfтекстуfпараграфа,fякіfрозпочина-
ютьсяfзіfсловаfщо.

7. Дізнайтеся,f якіf етнічніf спільнотиf проживаютьf вf Україні.f Доf
якихfізfнихfналежатьfвашіfрідні?

8. підготуйтеfдоfнаступногоfурокуfрозповідьfпроfпоходженняfтаf
життяfкоріннихfнародівf—fкримськихfтатарfіfгагаузівf(на вибір).

Школа для безпритульних 
дітей. м. Кабул 
(Афганістан). 

Архівна світлина
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Праця  та  господарство:  колись  і  сьогодні

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Якіfтрадиційніfзаняттяfіснувалиfвfукраїнцівfтаfукраїнок?
ff Уf чомуf різницяf міжf натуральнимf іf ринковимf господар-

ством?f
ff Якfвиfрозумієтеfпоняттяf«професійнеfсамовизначення»?
ff Якіfвинаходиfзмінилиfжиттяfлюдини?
ff Якіfнауковіfйfосвітніfзакладиfсприялиfрозвиткуfукраїнськоїf

культури?

 • Розшифруйте ребуси. Складіть кілька речень із розшифрова-
ними словами.

§ 14

2 К = Я

І = С1 = П
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1. Як  змінювалися  традиційні  заняття  українців/українок?
Господарська діяльність людини залежить від природних 

умов території, на якій вона живе, а також її взаємодії з при-
родою та іншими людьми. Людина використовує землю і все, 
що на ній росте, багатство надр, воду, повітря. У процесі гос-
подарської діяльності люди вступають у відносини між собою 
з метою використання ресурсів для задоволення своїх потреб. 
Такі відносини називають виробничими. Розвиток суспіль-
ства — це водночас ускладнення та урізноманітнення вироб-
ничих відносин.

Розгляньмо, як розвивалася господарська діяльність на 
прикладі бортництва. Бортництво — український тради-
ційний вид народного промислу, лісова форма пасічництва. 
Цей вид бджільництва існує на наших землях понад 1,5 тис. 
років. Для добування меду бортники спершу шукали бджо-
лині сім’ї, що роїлися в дуплах лісових дерев, пізніше бджіл 
утримували в спеціально виготовлених колодних вуликах, 
які підвішували до дерев у лісі або розміщували в садибах.

З давніх часів мед і віск не тільки споживали й продава-
ли, ними сплачували податки. Бортництво зумовило появу 
таких спеціальностей, як бортники, пасічники, воскобій-
ники, медовари, свічкарі. На території України бортництво 
було розвинене на Поділлі, у Карпатах, на Полтавщині та на 
Поліссі. У ХІХ ст. бортництво витіснили сучасніші форми 
бджільництва.

 Пам’ятник «Бджілці-
трудівниці». м. Тернопіль.  

Сучасна світлина

Колодні вулики. Національний музей 
народної архітектури та побуту 

України. м. Київ. Сучасна світлина
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Винахід П. Прокоповича започаткував вивчення медонос-
ної бджоли, сприяв розвитку в усьому світі рамкової системи 
бджільництва.

Нині наша держава посідає друге місце за обсягом прода-
жу меду на світовому ринку. В Україні є понад 400 тис. пасіч-
ників.

 • Як змінювалося бджільництво впродовж століть? Чому встанов-
люють пам’ятники бджолі? Яку користь приносять бджоли? Оці-
ніть внесок П. Прокоповича в розвиток бджільництва.

2. Як  відбувався  перехід  від  натурального 
     до  ринкового  господарства?

Заради отримання благ і задоволення власних потреб люди 
здавна здійснюють певні види господарської діяльності. Зва-
жаючи на культурні, національні, релігійні й інші відмін-
ності, умови проживання, потреби людей різняться.

Щодня ви спостерігаєте, як хазяйнують ваші батьки, зна-
йомі, допомагаєте їм. Це —  щоденна економічна діяльність 
людини. У різні епохи види господарювання відрізнялися, 
отже, задоволення потреб людини відбувалося за різних еко-
номічних умов. 

 • Ознайомтеся з тлумаченням понять «натуральне господар-
ство» та «ринкове господарство». Розгляньте подані ілю-
страції (с. 94). Визначте, до якої форми суспільного вироб-
ництва належав спосіб господарювання людей. 

першийffуffсвітіffрамковийffвуликffвинайшов
уf1814fр.fПетро Прокопович (1775–1850)f.
Вінf виготовлявf вуликиf йf випробовувавf їх,f
уважноfспостерігаючиfзаfповедінкоюfбджіл.
п.fпрокоповичfстворивfвfУкраїніfнайбільшуfвf
світіfпасікуf—fпонадf10fтис.fбджолинихfсімей.
Уf тойf часf переважалаf колоднаf системаf
бджільництва.f першf ніжf забратиf зf вуликівf
мед,fбджілfобкурювали.fприfцьомуfїхfчималоf
гинуло.
Рамковийf вуликf бувf кращеf пристосова-
нийfдоfкліматичнихfумов,fйогоfвинайденняf
сприялоf розвиткуf раціональногоf веденняf
бджільництва.

Пам’ятник  
П. Прокоповичу. 

м. Батурин.  
 Сучасна  
світлина
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Натуральне господарство — тип господарства, за якого 
продукти праці виробляють для задоволення власних потреб, 
а не для продажу.

Ринкове господарство — господарство, за якого вироби 
призначені для продажу на ринку й обміну за допомогою гро-
шей.

Майданецьке поселення.
Реконструкція

Цукроварня Терещенків. 
Початок ХХ ст.

Офісна робота. ХХІ ст.

Представники трипіль-
ської археологічної куль-

тури жили у великих посе-
леннях — протомістах. 

Вони займалися землероб-
ством, вирощували збіж-

жя, утримували свійських 
тварин. Їхнє виживання 

залежало від того, що вони 
виростили.

Наймані робітники — 
жителі міста — працювали 

на заводах і фабриках. 
Їхня робота пов’язана з 

певним видом діяльності.  
Отримували заробітну 

плату щотижня.

Сучасна працівниця офісу 
мешкає в місті.  

Отримує заробітну плату 
на банківську картку. 

Любить подорожувати.
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Основа натурального господарства — землеробство та до-
машня промисловість. Наприклад, селянська родина зай-
малася землеробством, скотарством, виготовленням одягу, 
взуття, будівництвом житла тощо. Для натурального госпо-
дарства характерна ручна праця, тобто всі основні види робіт 
виконують за допомогою простих знарядь праці.  

Під ринковим господарством розуміють таку організа-
цію праці людей, коли господарства спеціалізуються на ви-
готовленні того чи того продукту з метою його продажу або 
обміну на ринку. Причиною появи товарного виробництва 
є суспільний поділ праці й приватна власність. Товарне 
виробництво почало зароджуватися, коли між племенами 
виник природний поділ праці, зумовлений природними та 
кліматичними умовами. Унаслідок утвердження товарного 
виробництва утворилися своєрідні території, де час від часу 
виникав надлишковий продукт, яким обмінювалися. 

3. Як визначитися з професією?
Професія — це трудова діяльність, яка потребує певних 

знань і вмінь. Професія пов’язана з господарською діяльніс-
тю людини та поступовим її вдосконаленням — люди стають 
фахівцями в певній професії. Професії виникли в результаті 
суспільного розподілу праці, коли людина вже не могла само-
тужки виробляти все необхідне для свого життя.

Наприклад, у ХIV–XV ст. в містах почали  функціонува-
ти ремісничі центри з певними спеціальностями.  Ремісни-
ки досягли високого рівня майстерності у виплавленні мета-
лів, виробництві тканин, обробленні золота й срібла. Товари 
виробляли в майстерні, розташованій на першому поверсі 
помешкання ремісника. Один майстер виготовляв усе від 
початку й до кінця вручну за допомогою простих знарядь 
праці. Майстерня була водночас і крамницею, де ремісник 
продавав свої вироби. Отже, він був і основним робітником, 
і власником.

Пóділ прáці —fвиокремленняfтаfзакріпленняfрізнихfвидівfдія-
льностіfзаfокремимиfлюдьмиfабоfгрупамиfлюдей.

 Фахівéць —fлюдина,fякаfволодієfспеціальнимиfзнаннямиfйf
навичкамиfвfпевнійfгалузі,fмаєfпевнуfспеціальність,fмайстерf
своєїfсправи.
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Із часом почали виникати  цехи — організації ремісників 
однієї спеціальності в межах одного міста, створені з метою 
усунення конкуренції (захисту виробництва та прибутків) і 
взаємодопомоги.

 • Розгляньте ілюстрації (1–3). Що об’єднує зображених лю-
дей? Чи можна вважати їх фахівцями певної професії?

Цех кравців. 
Німеччина. ХVI ст.

Німецькі ковалі.
ХIV ст.

  Японські стріль-
ники. ХVI ст.

В епоху індустріалізації кількість робітничих професій 
зросла. Завдяки науково-технічному прогресу почали роз-
виватися професії сфери послуг, а також ті, що пов’язані з 
поширенням інформації. У сучасному світі існує орієнтовно  
40 тис. професій, однак їхня кількість постійно змінюється.

Однією з основних складових успішності людини, усвідом-
лення цінності в соціумі є професійний вибір. Процес профе-

сійного самовизначення досить складний, 
на нього впливають різні чинники. Люди-
на усвідомлює не тільки те, чого вона хоче 
досягти в майбутньому, а й те, що саме 
потрібно для цього зробити. Отже, це не 
тільки мрії про майбутнє, а й формуван-
ня прагнень і щоденні зусилля для їхньої  
реалізації.

 • Запишіть у зошит професії ваших рідних. Про які ще професії 
ви знаєте? Яку з них ви хотіли б мати в майбутньому? Поясніть 
чому. Як ви вважаєте, чи змінюватимуться ваші професійні впо-
добання надалі?

1 32
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 4. Як винаходи змінюють життя людей?
Завдяки працелюбності та прагненню пізнати світ наші 

предки робили важливі відкриття. Людство пройшло шлях 
від перших примітивних знарядь праці, опанування вогню та 
металів, створення колеса й плуга до винайдення машин і ме-
ханізмів, електричного струму, підкорення інформаційного 
та космічного простору. 

 • Про які наукові винаходи ви чули, а про які хотіли б дізнати-
ся? Кого називають винахідниками? Прочитайте тексти про 
минулі та сучасні наукові досягнення. Як вони змінили життя 
людини?

Як було колись? Уявіть, що 
ви знаходитеся біля водойми і 
вам треба перебратися на про-
тилежний берег. Якщо це неве-
лике озеро, його можна обійти.  
А якщо це річка? Треба зробити 
засіб для пересування по воді.  
І що це буде? Ні, зовсім не мотор- 
ний човен. 

Спочатку це був звичайний 
необроблений стовбур дерева. Люди помітили, що він хоча 
й занурюється трохи у воду, але не тоне. Потім вони здо-
гадалися зв’язати разом кілька колод — вийшов пліт.  
А ще комусь спало на думку видовбати в колоді заглиблення. 
Так з’явилося каное. Перше каное виготовили на території 
Нідерландів за допомогою сокири понад 80 тис. років тому.  
У районах, де росло мало дерев, на дерев’яний каркас натягу-
вали шкуру тварини або обклеювали каркас іншими матеріа-
лами, використовуючи смолу. Такі човни були безвесельні,  
і люди гребли руками. Пізніше почали використовувати дов-
гі жердини, а потім з’явилися весла й вітрила.

А що відбувається тепер? Окрім невеликих човнів, люди 
використовують великі кораблі. Для перевезення вантажів у 
контейнерах — контейнеровози; пасажирів — лайнери; наф-
ти й газу — танкери та газовози; сипучих продуктів — бал-
кери. Саме на кораблях перевозять найбільше сировини й то-
варів. Також існують науково-дослідні, військові та підводні 
човни.

Давній човен
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Найбільший сучасний контей-
неровоз завдовжки 400 м, а зав-
ширшки 60 м, найбільший лайнер 
може вмістити 6680 пасажирів 
і 2200 членів екіпажу. Довжина 
найбільшого у світі балкера ста-
новить 362 м. А на запитання: 
«Хто зробив перший човен?» — 
сміливо можна відповідати: «Дав-
ня людина». Натомість сучасні 
човни та кораблі — це результат 
розвитку й удосконалення чудо-
вої первісної ідеї.

5. Як освіта й наука забезпечують розвиток суспільства?
Освіта завжди відігравала важливу роль у суспільстві. За-

вдяки їй люди передають культурні надбання від покоління 
до покоління. Не менш важливою є наукова діяльність, спря-
мована на здобуття нових знань про природу й суспільство. 
Без науки неможливий розвиток різних сфер життя людини.

Перший освітній заклад, подібний до школи, з’явився у 
Львові в 1586 р. й  був заснований Львівським братством. 
Поступово таких шкіл ставало більше. У братських шко-
лах, як їх називали, дітей навчали рідною мовою. Крім гра- 
моти, вони опановували  арифметику й іноземні мови.

Чи думали ви про те, що буде після того, як ви закінчи-
те школу? Чи потрібно продовжувати вчитися? То що ж таке 
вища освіта й для чого вона потрібна?

 • Прочитайте уривок з оповідання І. Франка. Сформулюйте 
власну думку про призначення школи. 

«Учитель Міхонський повчає Бориса Граба:
— Власна думка! Власна духовна праця, ось у чім власти-

ва ціль гімназії! — повторяв він не раз. — Ти думаєш один із 
другим, що та латина, грека, фізика чи математика, логіка 
чи психологія, що ми тут з тобою переробляємо, придасться 
тобі потім у житті на щось? 

… Головна річ у тім, аби ви навчилися використовувати 
власні думки. Знаєте, як мала дитина вчиться зразу диви-
тися очима, потім хапати руками, а нарешті ходити ногами 
та говорити. Так і гімназія вчить вас володіти духовними ор-

«Гармонія морів» —   
найбільший круїзний  

лайнер у світі
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ганами, розвиває пам’ять, систематичність і критичність. 
Оце — мета гімназії. Гімназія — це та ж гімнастика, лише 
на широкій духовній основі. Щоб ти, пройшовши її, був під-
готовлений до всякої праці чи науки, що має заповнити твоє 
життя. Аж там, за дверима гімназії, почнеться те, що має 
придатися тобі в житті, правдива наука. Тут усе лише гімнас-
тика, формування здібностей, а з них найвища, найдорож-
ча — здібність власного думання».

У сучасній Україні вищу освіту надають сотні навчальних 
закладів: інститути, університети, академії тощо. Фах можна 
здобути в професійно-технічних училищах, коледжах і техні-
кумах. На рівні загальної середньої освіти функціонують по-
чаткові школи, гімназії, ліцеї. Із 2018 р. в системі шкільної 
освіти розпочалися реформи. Утілюється в життя концепція 
«Нова українська школа», яка забезпечує сучасні підходи до 
змісту освіти з урахуванням потреб учнів та учениць.

ВИСНОВКИ

Розвиток людства пов’язаний із веденням господарства 
з метою задоволення власних потреб. Майже все, що нас 
оточує, є результатом людської праці. Праця допомагає 
кожній людині розкрити потенціал, досягти мети. Це 
один із чинників виробництва, що забезпечує створення 
матеріальних і духовних благ. Найвагоміші результати 
праці людини — це наукові відкриття, які неможливі без 
відповідної освіти та наукових знань. 

Запитання та завдання

1. Уявітьfсебеfжителем/жителькоюfодногоfзfдавніхfпоселень.f
Якимf ізf видівf господарюванняf виf надастеf перевагу?f Об-
ґрунтуйтеfвідповідь.fпоясніть,fякfпотребиfлюдейfуfминуло-
муfбулиfпов’язаніfзfїхнімfжиттям.

2. Уfчомуfрізницяfміжfнатуральнимfіfринковимfгосподарством?f
Наведітьfприклади.f

3. Чомуf ремісникиf об’єднувалисяf вf спільноти?f Чиf можнаf ціf
спільнотиfвважатиfпрофесійними?fОбґрунтуйтеfвідповідь.f

4. Щоfвиfдізналисяfпроfрозвитокfосвіти?fУfчому,fнаfвашуfдумку,f
значенняf братськихf шкіл?f Якіf науковіf відкриттяf сприяютьf
розвитковіfлюдськоїfспільноти?f
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5. Уявіть,fщоfвамf21fрікfіfвиfхочетеfотриматиfпрестижнуfроботу.f
Якіfпрофесії,fнаfвашуfдумку,fбудутьfпопулярніffвfмайбутньому?f

6. сформулюйтеf доf текстуf іf запишітьf уf зошитf 4–5f запитань,f якіf
розпочинаютьсяfсловамиfхто, що, де, як, коли,fаfтакожf2fзапи-
танняffзіfсловомfчому.

7. проведітьf дослідження,f якіf вищіf навчальніf закладиf єf уf
вашомуf регіоні.f Якіf зf нихf найпопулярнішіf середf студентів?f
Якийffфах/професіюfможнаfвfнихfздобути?fподілітьсяfсвоїмиf
думкамиfвfкласі.

8. Знайдітьfматеріалиfпроfте,fякfвинаходиfукраїнськихfученихf
змінилиf побутf людей.f підготовтеf повідомленняf таf презен-
туйтеfвfкласі.

 Про  що  можна  дізнатися  з  назв  рідного  краю

На уроці ви дізнаєтеся:

ff Щоfтакеfісторія рідного краю?
ff Щоfприховуютьfмісцевіfгеографічніfназви?
ff Якf змінювалосяf життяf людейf уf селахf іf містахf упродовжf

історії?
ff Чимfвідрізнялисяfзаняттяfлюдейfуfселахfіfмістахfвfрізніf

часи?

 • Що об’єднує зображені вказівники? Як ви вважаєте, чи мають ці на-
зви власну історію? Які таємниці вони можуть приховувати?

§ 15
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1. Що  таке  велика  та  мала  Батьківщина?
Поняття Батьківщина використовують для пояснення 

назви рідної країни, а батьківщина у вужчому розумінні — 
для пояснення місця народження. Велика Батьківщина — 
Україна, держава українського народу, а малою батьківщи-
ною вважають край, село чи місто, де ви народилися.

 • Прочитайте подані висловлення українських поетів/по-
етес і прислів’я. Визначте, у яких випадках ідеться про 
країну, а в яких — про рідний край. Як ви розумієте, що таке 
патріотизм?

«Кожному мила своя сторона».
                            Григорій Сковорода

«Шматок землі, ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас».
«В дитинстві відкриваєш материк, 
котрий назветься потім — Батьківщина».

                                                           Ліна Костенко

«Свою Україну любіть.
Любіть її... Во врем’я люте.
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть».

                        Тарас Шевченко

«Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її вічно живу і нову
і мову її солов’їну».

                            Володимир Сосюра

«Задля батьківщини треба жертвувати навіть славою».
                                                                                     Латинське прислів’я

 • Розгляньте дитячі малюнки. Визначте, який із них присвячений 
рідному краєві, а який — Батьківщині-Україні. Чи брали ви участь 
у конкурсах малюнків? Що вас спонукало до цього?

Учені часто досліджують регіональну історію. Ми з вами 
вже з’ясували, що таку історію ще називають локальною. Іс-
нує навіть спеціальна навчальна дисципліна — історичне крає-

Дитячі малюнки
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знавство. Що ж досліджують історики-краєзнавці? Насампе-
ред історичні події, які відбувалися на території краю, місцеві 
пам’ятки історії та культури. Зазвичай дослідник/дослідниця 
з’ясовує походження місцевих назв, вивчає дослідження етно-
графів, ознайомлюється із сімейними архівами, фотоальбома-
ми, кіно- та відеоматеріалами, спогадами свідків подій, вико-
ристовує власні спостереження.

2. Які  свідчення  про  минуле  містять  географічні  назви?
З’ясуймо, про що можуть розповісти назви населених 

пунктів (міст, сіл), географічних об’єктів (річок, озер, морів) 
тощо. На сторінках давніх літописів або в історичних кар-
тах нам трапляється чимало назв, які допоможуть пізнати 
минуле. Що повніша інформація, то глибшими стають наші 
знання про об’єкт дослідження. В історичному краєзнавстві 
важливу роль відіграють польові дослідження. 

 • Пригадайте, де ще використовують польові дослідження для 
пізнання минулого. 

Велике значення має пояснення походження географічних 
назв. Немає жодної назви, яка б виникла випадково, кожна 
з них має певний зміст. Походження деяких назв пояснити 
просто, наприклад Івано-Франківськ чи Дніпро. Складніше 
з’ясувати походження назв Фастів і Тульчин. Проте і в таких 
випадках це можна зробити. Зазвичай є кілька припущень 
щодо того, як виникла назва. Потрібно також пам’ятати, що 
впродовж історії географічні назви могли змінюватися, іноді 
й кілька разів. Тому так важливо з’ясувати саме первісну на-
зву та повернути її, адже за кожною назвою прихована мен-
ша, але також важлива сторінка нашої історії.

Історія навколо нас. За легендою, місто Львів було названо 
на честь сина князя Данила Галицького Лева. Ім’я Лев похо-
дить від латинського слова лео, що в перекладі означає «лев». 
Український варіант цього імені — Левко. Проте гостям міс-
та розповідають іншу легенду про походження назви міста. 

 • Прочитайте легенду.

«Коли Львова ще не було, на його нинішній території мож-
на було знайти тільки невеличкі поселення, заховані серед 
гір, які захищали людей від набігів ворога.
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Густі ліси також завжди допомагали — тут можна було й 
полювати, і прогулятися, і заховатися в разі небезпеки. Тож 
ніхто й гадки не мав, що в лісі можна когось боятися.

Та невдовзі селяни помітили, що в лісі почали зникати люди. 
Виявилося, що сміливців, котрі полювали в лісі, підстерігав лев  
і затягував до своєї печери, з якої ніхто не повертався.

Один хоробрий лицар пообіцяв убити хижака. Він попросив 
зробити йому такі міцні меч і лати, щоб їх не можна було зла-
мати або зігнути.

День і ніч працювали ковалі, але марно. Здавалося, що зла 
доля невідворотна. Про цю біду дізнався мандрівник, який 
заблукав. Він сказав, що знає, як зробити обладунки міцни-
ми. Чоловік порадив, щоб дівчата вкололи голками мізинці 
та крапнули кров’ю на обладунки. Ковалі дослухалися до 
його поради — і левові ікла й пазурі нічого не змогли зробити 
із зачарованими обладунками. Лицар убив лева.

Відтоді гору, на якій це сталося, називають Левовою го-
рою, а місто, що постало під горою, — Львовом».

                                                        
Левова гора. 

Світлина. 1925 р.

 • Як ви вважаєте, котра з версій походження назви міста реаліс-
тичніша? Поясніть чому.

3. Яким було життя в селі та в місті?
З давніх часів наші предки жили в поселеннях, які назива-

ли селами. Вони виникали поблизу річок або доріг, на водо-

Селó —f населенийf пункт,f більшістьf мешканцівf якогоf зай-
маєтьсяfсільськогосподарськоюfпрацею.
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ділах у гірських районах. Потопаючі в зелені, із церквами, 
вітряками, вибіленими хатками під солом’яними стріхами, 
села надзвичайно привабливі, вони були своєрідною націо- 
нальною ознакою України. Згодом хати почали будувати 
в один ряд уздовж річок чи доріг, пізніше поширилася ву-
лична забудова, яка існує і донині. Багатодвірні поселення 
з’явилися в Україні в ХІV ст.

Основним видом господарювання було землеробство. Ґрунт  
обробляли плугом, у який запрягали волів. Поля засівали 
вручну,  а врожай збирали за допомогою серпів і кіс, молотили 
ціпом. 

 •  Прочитайте опис української хати, зроблений французьким 
лікарем, який працював на Київщині на початку ХІХ ст. 

«Загалом у селах будинки невеликі, у них рідко буває 
більше однієї кімнати, перед якою є сіни, з другого боку 
від сіней — комора без вікон. У кімнаті завжди є піч, ди-
мар якої рідко роблять із цегли. Зазвичай його плетуть із 
лози й обмазують ізсередини та зовні глиною. Цей димар 
виводить дим на дах. Але в багатьох хатинах дим прохо-
дить під дахом і крізь нього, і хоча пожеж трапляється не-
багато, однак така небезпека існує, тим більше, що меш-
канці часто залишають димоходи необмазаними. До того ж 
піч топиться весь час для випікання хліба, для щоденного 
приготування їжі, через що влітку в хатах буває нестерпно 
жарко. Мешканці, особливо літні люди й діти, мають звич-
ку спати на печі, коли настає холодна пора; якщо хтось 
захворів, то теж там спить. Тіснота в будинках шкідлива 
для здоров’я та призводить до захворювань, а надто коли 
в тісному приміщенні живе кілька сімей, особливо взим-
ку, коли тут знаходяться також телята, кози й вівці...» 
(Д. П. де ля Фліз «Етнографічний опис селян Київської гу-
бернії»).

 • Розгляньте світлини українських хат із різних регіонів. Чим 
вони відрізняються? Із чим це, на вашу думку, пов’язано? 
Що в них спільного? Яку роль у хаті відігравала піч? Чому? 
За описом хати та за ілюстраціями складіть коротку розпо-
відь про селянське житло тих часів. Презентуйте її в класі.


