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Привіт, тебе чекає захоплива
і корисна мандрівка!
Навчання — це завжди цікаво, а ти починаєш вивчення нового
предмета — «Вступ до історії України та громадянської освіти».

Чому така довга його назва?
Це зовсім не означає, що мандрівка буде втомливою. Просто
цей навчальний предмет поєднує елементи історії України та
громадянської освіти.
Історія України відкриє тобі інформацію про людей, які колись заселяли територію нашої країни. Вони вирощували хліб і
випасали худобу, виготовляли різноманітні вироби і торгували,
зводили будівлі та ростили дітей, боронили рідну землю, засновували держави і дбали про благополучне життя.
Громадянська освіта допоможе збагнути, що таке людина та
її потреби, яку цінність для неї мають сім’я, спільнота і суспільство. Це завжди мало значення для людей. Тобі і твоїм друзям
теж важливо.
А ще ти збагнеш, як себе організувати, аби володіти своїм життям і приносити користь своїй громаді й державі.

Чому в назві предмета є слово «вступ»?
Звичайно, ти вже здогадався чи здогадалася: в наступних класах історію та громадянську освіту вивчатимеш більш детально — як окремі предмети.

Про що цей предмет?
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Під час вивчення цього предмета ти знайдеш відповіді на безліч питань, які стосуються твоїх справ, життя твоєї родини, потреб кожної людини, правил і прав співжиття у громаді. І стане
зрозуміло, що суспільство — це єдність людей, їхнє вміння жити
разом, поважаючи гідність кожного і не завдаючи нікому зла.
Ти будеш самостійно і в групах досліджувати історичні джерела. Вони можуть стосуватися тебе особисто, твоєї родини, школи
чи населеного пункту, в якому живеш, видатних людей громади, країни. Почнеш цим займатися — і відчуєш, зрозумієш, наскільки цікавим є історичний пошук. Можливо, з часом це стане
справою твого життя.
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Щоб твоя мандрівка сторінками підручника була по-справжньому пізнавальною і ти багато навчився робити особисто, ми
підібрали оригінальні запитання і завдання. Вони передбачають
роботу з текстами, наочністю, розмірковування та розгадування,
складання розповідей, здійснення уявних подорожей і, звичайно, пошук в інтернеті.
Усе розраховано на твою уважність, допитливість й ініціативність, як і на те, що ти охоче співпрацюватимеш зі своїми однокласницями та однокласниками, дискутуючи, виконуючи завдання в парах чи групах. Завдяки цьому ти навчишся працювати
з історичними термінами, стрічкою часу, порівнювати історичні
факти та події, розв’язувати задачі й заодно пограєш у різноманітні ігри, які розвивають уяву і думку.

Які елементи підручника?
Щоб тобі було зручніше орієнтуватися в підручнику, він складається із розділів і параграфів. Параграфи мають авторський
текст, ілюстрації, а також рубрики:
«Робота із джерелом» — те, що містить інформацію. Ти
будеш працювати як справжній дослідник/дослідниця і
зробиш свої висновки про минуле та сьогодення.
«Варто запам’ятати» — слова, які потрібно зрозуміти.
Їхнє значення справді варто запам’ятати для роботи з
підручником і для життя.
«Поміркуйте» — запитання. Вони допоможуть зробити
паузу в сприйнятті тексту і спонукатимуть задуматися
над прочитаним чи побаченим.
«Обговоріть» — запитання для обговорення. Відповіді
на них можуть мати багато варіантів. Головне — вміти
вислухати інших і пояснити свою позицію.
«Цікаво знати» — цікавинки. Якісь із них здивують,
інші спонукатимуть замислитися чи розповісти їх комусь із знайомих.
«Алгоритм» — пам’ятка, як виконувати конкретні завдання.

Ми щиро раді можливості подружитися з тобою в цій мандрівці. Сподіваємося, що тобі вона теж буде захопливою і корисною.
Успіхів!

Як працювати з підручником?
Робота над підручником має допомогти пізнати основи історії
та громадянської освіти. Разом з учителем чи вчителькою, однокласницями та однокласниками ти зможеш пройти цей цікавий
шлях.
Кожен параграф розпочинається із питання. Воно допоможе
віднайти в пам’яті знання, на які варто спиратися при вивченні нового матеріалу. Погодься, в будь-якій справі важливо мати
опору.
Параграф має три питання, які необхідно засвоювати послідовно. Читай текст, відповідай на поставлені запитання та виконуй завдання. Завжди порадниками тобі в цьому будуть учитель/
учителька. Зваж, що невчасне засвоєння навчального матеріалу
може спричинити труднощі у вивченні наступних параграфів.
Рубрики параграфа, виокремлені іншим кольором, допоможуть пригадати важливе, звернути увагу на цікавинки, виконати завдання в підручнику чи онлайн, попрацювати самостійно і
в групах тощо. Також ти побачиш спеціально виокремлені запитання — обдумай їх ретельно перед тим, як відповідати. І завжди
будь уважним до нових понять і дат — робота з ними допоможе
систематизувати знання.
Така праця не минатиме даремно: з кожною новою темою ти
знатимеш більше і розумітимеш краще. І зможеш перевірити
власні досягнення за допомогою запитань і завдань, поданих наприкінці параграфа. Це допоможе переконатися, якими є твоє
розуміння навчального матеріалу, здатність мислити критично і
виконувати важливі дії.
Ми віримо в тебе і сподіваємося, що підручник допоможе тобі:
• осмислити минуле, сучасне та зв’язки між ними;
• зрозуміти взаємодію між процесами у світі, країні, твоєму населеному пункті, особистих справах;
• поглибити усвідомлення себе громадянином України.
Щиро — автори
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1. Назви матеріальні та нематеріальні потреби людини.
2. Які потреби мають інші живі істоти?

1. Вступ

Потреби стають важливими для людини не одночасно, а в певній послідовності. Американський учений Абрахам Маслоу розподілив їх на п’ять рівнів, зобразивши як «піраміду потреб». Людина
найперше прагне задовольнити потреби нижчого рівня, після того
стають важливими потреби наступного рівня.

Пригадай, чим людина відрізняється від інших живих істот.
Потреби в самореалізації — прагнення до розвитку
своєї особистості, здібностей, талантів.

1. Людина та її потреби
Людина є живою істотою. Як усі живі істоти, вона має біологічні потреби, тобто потреби її організму. Людина також є
соціальною істотою, бо живе серед людей, спілкується та співпрацює з ними. У взаємодії з людьми проявляються її соціальні
потреби — бути такою, як вимагають звичаї, традиції та правила спільних дій.
Людина наділена розумом і здатна мислити. Завдяки розумові
й мисленню вона усвідомлює свої потреби, поведінку та діяльність. І це робить її унікальною серед усіх живих істот.

Потреби у визнанні та повазі — прагнення позитивної оцінки
з боку суспільства, визнання бажаного статусу.
Соціальні потреби — прагнення дружби, любові, участі у спільних діях.
Потреби в безпеці — прагнення зберегти життєвий рівень, контроль
за власним життям (потреба в медичній допомозі, середній освіті,
пенсійному забезпеченні, захисті від внутрішніх і зовнішніх ворогів тощо)
Фізіологічні потреби — забезпечують виживання людини як живої істоти
(потреба в повітрі, воді, їжі, теплі, одязі, житлі тощо)

Потреба — відчуття нестачі чогось і прагнення досягти цього.
Потреби зумовлюють мету і спонукають людину діяти для
їх задоволення. Передусім людині потрібні повітря, вода, їжа,
одяг, житло, предмети побуту. Ці потреби є базовими, основними, бо їх задоволення забезпечує виживання людини.
У мене є величезна
Інші потреби — теж важливі, бо завдяпотреба!
ки їх задоволенню людина почувається
добре серед людей. Доступність засобів
для їх задоволення робить життя цікавішим, змістовнішим, комфортнішим. А
ще є потреби, які забезпечують розвиток
людини — це потреби в освіті, творчості та
в інших видах діяльності.
Необхідні людині предмети задовольняють її матеріальні потреби, а пізнання
світу, переживання краси, намагання бути
У мене їх тисячі!
совісним, чесним — духовні потреби.

1. Чому Абрахам Маслоу розташував потреби саме в такій послідовності?
2. Чому для людини важливе задоволення кожної потреби?
3. Придумай до кожної групи потреб піктограму 1.
4. Розглянувши малюнки, подані нижче, з’ясуй, які потреби зображені, та обґрунтуй свою думку.

Кадр із мультфільму «Як
козаки куліш варили»

1

Мітинг на підтримку
Українського
Євромайдану в Парижі
24 листопада 2013 року

Картина І. Їжакевича
«Мені тринадцятий
минало» (1926 р.)

Піктограма — малюнок із зображенням дій, явищ, предметів.
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Від того, наскільки задоволені матеріальні, культурні та духовні потреби людини, залежить якість її життя. У світі для
цього застосовують різні критерії, а в Україні переважають такі:
Критерій

Зміст

Природне
середовище

Сприятливе чи несприятливе для життя людини

Соціальне
середовище

Здоров’я, безпека, житло, транспорт, освіта,
культура

Економічне
середовище

Добробут (матеріальна забезпеченість), зайнятість,
умови праці

Суспільнополітичне
середовище

Людські стосунки, громадянська активність,
суспільні норми і політична культура

Поміркуй, як можна доповнити перелік критеріїв визначення рівня життя.
Результатами задоволення потреб є життя людини в достатку,
спокої та радості. Таке життя називають благополучним. Відчуття задоволення життям робить людину щасливою. Щастя прагнуть усі.

2. Значення пам’яті в реалізації потреб
Щоб досягти благополуччя, треба усвідомити свої потреби та
запланувати шляхи їх задоволення. Під час планування визначають порядок дій і розподіляють ресурси, які потрібні для досягнення мети.

Зміст процесу планування полягає в пошуку відповідей на
такі запитання:
1. Якою є людина в момент планування?
2. Чого вона прагне досягти?
3. Що необхідно зробити, аби досягти бажаного?
У цій справі дуже важливо правильно побачити себе в той
момент, коли це відбувається, уявити бажане майбутнє і порівняти зі своїм минулим. Отже, людина мусить мати розвинену уяву, а також добру пам’ять.
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Пам’ять;— закріплення, збереження та відтворення минулого
досвіду.
Завдяки пам’яті людина має змогу повторно застосовувати в
житті власний досвід і досвід інших людей.
1. Чому одні події життя запам’ятовуються, а інші — ні?
2. Як краще розвивати пам’ять?
Пам’ять допомагає людині усвідомити завдання, що постали перед нею, як виконувати конкретні дії, з ким взаємодіяти.
Суспільство також має пам’ять — її називають колективною,
суспільною. Вона допомагає збагнути причини того, що відбувається в суспільстві в конкретний час. Збереженню суспільної
пам’яті допомагає історія.
Історія — наука, яка вивчає розвиток людства та закономірності цього процесу.
Історія є відповіддю на важливу суспільну потребу пам’ятати
те, що відбувалося з людиною та людством у минулому. У Давній Греції історію уявляли в образі богині Кліо, яку вважали
музою (покровителькою, натхненницею) історії.
1. Розглянь скульптури Кліо різних авторів. Знайди в них спільні та відмінні ознаки. Чим вони зумовлені?
2. Що в скульптурах Кліо символізує пам’ять?
3. Як, на твою думку, потрібно зобразити сучасну музу історії? Опиши її.
Допомогти в пошуку відповідей на запитання, чого прагнемо,
куди прямуємо і як досягти бажаного, покликана громадянська
освіта.
Громадянська освіта — вивчення прав і обов'язків громадян у
суспільстві.
Для розуміння суті громадянської освіти важливо збагнути,
що громада — це люди, які живуть на одній території, мають
спільні потреби, інтереси і багато справ вирішують спільно. А
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2. Які події із життя людині важливо пам’ятати? Чому?
3. Як підручник задовольняє потреби учнів та сприяє розвитку пам’яті?
РОБЛЮ
1. Склади таблицю або схему «Мої потреби» за зразком. У кожному рядку
вкажи не більше трьох найважливіших для тебе потреб.
Потреби
Потреба в самореалізації
Потреби у визнанні та повазі
Соціальні потреби
Потреби в безпеці
Фізіологічні потреби
Кліо (II ст. н. е.,
Давній Рим,
музей Ватикану)

Колісниця часу. Карло
Францоні (1819 р.,
Капітолій, США)

Пам’ятник на могилі
історика Генрі Чарльза
Леа. Александр Стірлінг
Колдер (1911 р.,
Філадельфія)

громадянська освіта допомагає людині усвідомити свої потреби,
узгодити їх із потребами інших людей і всього суспільства —
групи людей, які об’єднані територією, мають спільні інтереси,
життєві цінності та взаємодіють між собою.
Історія показує, чого досягали люди, коли об’єднувалися і громадою вирішували свої проблеми, і що було з ними, коли їм єдності не вистачало.
1. Чому історія та громадянська освіта — два різні погляди на одні й
ті самі події, явища та процеси?
2. Пригадай зі свого досвіду ситуації, які підтверджують важливість володіння історичними та громадянськими знаннями, навичками мислення і розумінням.

Найважливіші для мене потреби

2. Склади повідомлення з речень, використавши слова «Україна», «потреба», «пам’ять», «учні».
3. З якими героями мультфільмів або казок у тебе асоціюється історія? Намалюй (зобрази) їх у зошиті. Чому ти обрав/обрала саме цих персонажів?
ДУМАЮ
1. У багатьох людей слово «пам’ять» асоціюється з корінням. На підставі
чого вибудовується така асоціація?
2. Як ти уявляєш життя суспільства, якщо його громадяни забудуть своє минуле?
3. Які почуття та емоції, на твою думку, виникають у людей, коли вони:
• перемогли у війні;
• відвідали іншу країну;
• створили комп’ютерну гру;
• здобули медалі у спортивних змаганнях;
• дізналися, що захворів хтось із рідних;
• побудували власний дім;
Поспішати не буду!
• зав’язали нову дружбу?
Тут варто подумати!

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Яким потребам, поданим у «піраміді потреб» А. Маслоу, відповідає твоє
розуміння змісту народних прислів’їв: «Водою ситий не будеш», «Поважай
старих, бо й сам старий будеш», «Де дружніші, там і сильніші», «Дерево
міцне корінням, людина — друзями», «Не місце людину красить, а людина;— місце», «Закопати талант у землю»?

ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО

Тема

1

Що таке суспільство та історія
2. Що таке суспільство
Пригадай поняття «людина» та «людство».
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2. Чому багатьом дітям-мауглі було складно перебувати серед людей?
3. Чому тварини, вирощені людьми, не можуть бути людьми?
Щоб людський організм сформувався і проявив себе як людина й поводився як вона, необхідне виховання в людському середовищі. Багато чинників впливає на формування особистості:
сім’я, друзі, освітні заклади тощо.
Усвідомлення людиною своїх потреб стимулює її активність.
Отже, завдяки усвідомленню потреб, впливу соціального середовища (сім’ї, школи, друзів і багатьох інших людей), самовихованню та саморозвитку вона формує себе як особистість.

1. Людина як біологічна і соціальна істота
З дитинства людина бачить різноманітних живих істот, фіксує спільне між собою і ними, знаходить відмінності. Спільним
є те, що людина — також біологічна істота. Однак людина вирізняється в природі мисленням, свідомістю і культурою.
1. Пригадай ознаки живих організмів. Доведи, що людина —
жива істота.
2. Які системи органів має людина? Яка із них керує організмом, вивчає навколишнє середовище, мислить?
Тобі, напевно, відомі історії про хлопчика Мауглі. Про нього є збірка оповідань Редьярда Кіплінга, кілька фільмів
і мультфільмів. Він виріс серед вовків,
міг жити серед них і спілкуватися з
людьми. Дійсність насправді інша. Історія знає випадки, коли діти-мауглі,
які виросли серед тварин, поводилися
так, як їхні «опікуни». І що раніше вони
потрапляли туди, що довше перебували
поза людьми, то складніше їм було вживатися в людське середовище.
1. Чому людські діти, які виросли серед тварин, поводилися
як тварини?

Природа
• організм
• характер

Середовище
• сім’я
• друзі

• школа
• сусіди

Активність
• самовиховання
• саморозвиток

Поміркуй, що необхідно робити людині для самовдосконалення.
Результатом виховання та самовиховання є самоусвідомлення
людини, її здатність взаємодіяти з іншими людьми й реалізовувати свої плани.

2. Людська різноманітність
У процесі виховання та самовиховання людина набуває ознак
і якостей, що роблять її повноцінною серед інших людей. Усвідомлення людиною, що вона така, як і всі люди, і водночас —
самобутня, унікальна, визначає її ідентичність як особистості — втілення в людині значущих для життя в суспільстві ознак
і якостей.
Деякі характеристики людини, як відомо, є природними:
кровна спорідненість, раса, стать. Вони незмінні. Інші вона може
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свідомо обирати, формувати й розвивати. Існує кілька поділів
ознак ідентичності людини на групи. Один із варіантів такого поділу подано в таблиці нижче.
Ознаки ідентичності
Група ознак
ідентичності

Зміст ознак ідентичності

Природні

Вік, стать, кровна спорідненість, походження, раса

Культурні

Мовна, релігійна належність, хобі

Територіальні Село, місто, область, країна, регіон, кліматична
зона, континент, півкуля
Політичні

Погляди на політичне життя, відданість лідеру,
групі інтересів, державі

Економічні

Робота, професія, посада, матеріальне становище

Соціальні

Друзі, гуртки, команди, колеги

1. Поясни, чому подані в таблиці ознаки ідентичності є природними або набутими.
2. Поміркуй, які групи ознак ідентичності властиві тобі.
Назви їх.
Як ми з’ясували, ідентичність людини складається з багатьох
ознак, наявність яких у собі вона усвідомлює. Ідентичність —
це усвідомлення своєї причетності до людей, які мають спільні
інтереси та цінності, взаємодіють для задоволення своїх потреб і
досягнення цілей.
Родину єднають кровна спорідненість, пам’ять, відповідальність усіх перед усіма, спільне господарство; територіальну громаду — спільний життєвий простір; релігійну спільноту — віросповідання, спільні обряди; друзів — схожі погляди, захоплення, приємне спілкування.
Різноманітність — сукупність різних речей або людей.
Різноманітність ознак ідентичності, а також їхніх проявів у
різних сферах життєдіяльності робить людину унікальною —
особливою, неповторною. Унікальність людини приваблює, робить її цікавою для інших людей.

Уяви світ, де всі люди мають однакову зовнішність — усі дівчата такі,
як Барбі, а хлопці — як Кен. Вони однакові за характером, темпераментом,
інтересами, манерами. Правда, з ними
було б нудно? Тому будьмо унікальними! Цінуймо унікальність одне одного!
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То кажеш, що дружиш
з іншою Барбі? Чим же
вона цікава?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Барбі (англ. Barbie) — лялька американської компанії Mattel для дітей
від трьох до чотирнадцяти років. Цю
іграшку колекціонує багато дорослих. Першу Барбі було виготовлено
1959 р., в 1961 р. з’явився її бойфренд Кен, а згодом — серія
ляльок-родичів, подруг, приятелів, знайомих.

1. Чому, крім Барбі і Кена, компанія Mattel почала випускати інші ляльки?
2. Чи є в тебе улюблена іграшка? Чи можна за іграшкою визначити ідентичність людини?
3. Подивися на зображення людей і визнач якомога більше
ознак ідентичності кожної особи.
4. Які з виявлених ознак ідентичності є природними, а які набутими?
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3. Суспільство та його складники
На основі спільної території проживання та ідентичності люди
формують суспільство.
Суспільство — організована спільність людей.
У суспільств високий рівень єдності людей, в основі якої —
їхні спільні потреби.
1.
2.
3.
4.

Які потреби суспільства зумовлені спільною територією?
Які потреби суспільства зумовлені культурною ідентичністю?
Назвіть спільні потреби всіх людей.
Як усі люди, що належать до конкретного суспільства, можуть
задовольнити спільні потреби?

Суспільство не однорідне, в ньому є багато різноманітних груп,
сформованих на основі спільних потреб та інтересів. Належність
людини до групи може бути зумовлена і її самовизначенням (ким
людина себе вважає). Спільне для всіх людей — прагнення задовольнити свої потреби. Ідеальним є те суспільство, де більшість
людей може задовольняти більшість своїх потреб.
Із різних причин не всім людям вдається здійснити свої плани.
Для забезпечення справедливості суспільство визнало за всіма
людьми право на рівність — наявність у них однакових можливостей для задоволення своїх потреб.
Суспільство допомагає тим людям, які не мають змоги задовольнити свої основні потреби.
1. Розглянь малюнки й уяви, що може думати кожна дитина
на першому і другому малюнках.
2. На якому малюнку показано рівність?
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У кожному суспільстві є люди, які мають певні особливості
здоров’я. Їм може бути складно рухатися, бачити, чути або розмовляти. Це люди з особливими потребами. У стосунках з ними
важливо бути тактовними, розуміти їх, визнавати їхні гідність,
права, запрошувати до справ, а коли треба, то й допомагати їм. Головне — ставитися до них так, як до всіх інших людей: дружити,
співпрацювати, спільно проводити вільний час.
У суспільстві є також об’єднання людей: спільноти, громади,
товариства, організації. Усі люди світу утворюють людство.
Чому люди з особливими потребами мають право на те, щоб
до них ставились так, як до всіх інших людей?
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Обґрунтуй унікальність і неповторність кожної людини.
2. Добери приклади, які розкривають основні положення теми.
3. Поясни, чому важливо визнавати людське різноманіття.
РОБЛЮ
1. Склади опис себе як людини на основі різних ознак (інтереси, смаки, світогляд тощо).
2. Які ідентифікації мають люди, подані у таблиці?
30-річний власник кількох
ресторанів з вадами слуху,
любить велоспорт
65-річна пенсіонерка, любить
мандрувати
40-річний безхатько, любить
котів
15-річний учень київської
школи, любить вишивати
28-річна снайперка збройних
сил, любить футбол
60-річний професор,
колекціонує меми

45-річна сільська жінка,
прибиральниця у школі, любить
читати
35-річна бізнесвумен, любить їзду
верхи на конях
22-річна безробітна біженка
з двома дітьми, любить співати
38-річна українка з великою родиною,
учителька, греко-католичка
10-річна прийомна донька в родині
сантехніка та бухгалтерки, любить
малювати
19-річний афроукраїнець, студент
коледжу, любить грати на гітарі

3. За допомогою пантоміми зобразіть групою людську різноманітність.
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ДУМАЮ
1. Як забезпечити різноманіття та рівність людей у суспільстві?
2. Запропонуй правила спілкування з людьми, які належать до інших культур.
ЦІКАВО ЗНАТИ

Одним із вірувань первісних людей був тотемізм (у перекладі з індіанської — «його рід»). Це віра в існування кровнородинного зв’язку між групами людей і твариною. Давні люди вважали
її предком роду, пов’язували з нею
своє існування і благополуччя. Вони
уявляли себе вовколюдьми, ведмеделюдьми, оленелюдьми. Можливо,
звідси походить віра в перевертнів —
людей, здатних перетворюватися на
тварин. Сила перевтілення у тварин
надається героям багатьох літературних творів, ігор, кінофільмів та мультфільмів.

Як бачимо, основою прав людини
є людська гідність і рівність. У будьякому суспільстві людині мають бути
забезпечені достатні умови і гарантовані
права, щоб вона могла жити з почуттям
людської гідності.
Людство, пройшовши через багато
конфліктів і війн, зрозуміло цінність
життя кожної людини. Це розуміння є
основою норм і правил співжиття людей
у суспільстві й у світі. Гарантією справедливих відносин між ними є права людини. Їх нікому не можна порушувати.
Чи вважаєш ти ситуацію, що наведена на малюнку, прикладом порушення прав людини? Чому?
Цінності, на яких ґрунтуються права людини
Відповідальність

3. Чому, на твою думку, виник тотемізм? Як він пов’язаний з ідентичністю
людини?

3. Правила співжиття в суспільстві
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Справедливість
Людська гідність
Рівність

Свобода

Повага до інших

Наведіть приклади поваги одних людей до інших.

1. Права людини
Кожна людина від народження є рівною з іншими людьми і
має рівні з ними права. Так проголошено в Загальній декларації
прав людини, яка є головним документом про права людей на
Землі:
«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності
та правах. Вони наділені розумом і совістю й повинні діяти один
стосовно одного в дусі братерства».
1. Які головні ознаки визначають права людини?
2. Як би ти пояснив/пояснила цю статтю тим, хто не задумувався/не задумувалася про права людини?

1. Розглянь схему і поясни, як ти розумієш подані в ній цінності.
2. Запропонуй інші цінності, без яких неможливе забезпечення прав людини.
Права людини об’єднують у групи за різними критеріями.
Групи прав
1
1. Громадянські
(особисті) права

Права
2
Право на життя; свобода місця проживання
і пересування; свобода совісті, думки, слова,
віросповідання; таємниця листування,
телефонних розмов
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Продовження таблиці
1
2. Політичні
права

2
Свобода зборів, мітингів, демонстрацій,
заснування організацій і партій;
право обирати і бути обраним в органи влади,
брати участь в управлінні державою

3. Соціальні та
Право на достатній рівень життя;
економічні права право на відпочинок і дозвілля;
право на охорону здоров’я;
право на працю та її оплату;
право власності
4. Культурні
права

Право на освіту;
право на користування досягненнями
цивілізації; свобода творчості;
право на результати своєї інтелектуальної,
творчої діяльності

У 1991 р. Організація Об’єднаних Націй (ООН), до якої входять майже всі країни світу, прийняла Конвенцію про права дитини, де зафіксовано більше тридцяти прав дітей.
Розглянь малюнки нижче. Про порушення яких прав людини
вони свідчать?

2. Демократія і свобода
Для того щоб співіснувати в суспільстві, людям потрібно узгоджувати всі рішення. Цій меті слугує демократія.
Демократія — процес прийняття важливих для суспільства рішень волею більшості зі збереженням прав меншості.
Термін «демократія» походить від грецьких слів «демос» (народ) і «кратос» (влада) й означає, що народ є джерелом влади.
Тільки він може довірити здійснення владних повноважень конкретним партіям, людям. Отже, демократія здійснюється «іменем народу, силами народу і для народу».
Для того щоб спільнота, суспільство чи країна були демократичними, всі справи в них мають бути організовані за такими
принципами:
1. Визнання прав і свобод людини.
2. Дотримання встановлених правил взаємодії.
3. Участь громадян у прийнятті рішень і обранні влади.
4. Виконання законних рішень.
5. Самоврядування місцевих громад.
6. Поділ влади на законодавчу (ухвалення рішень), виконавчу
(втілення рішень у життя) та судову (контроль за дотриманням установлених правил).
1. Як можна назвати цього птаха? Чому?

1. Уважно переглянь онлайн-інформацію про права дитини (https://www.unicef.org/ukraine/uk/
convention). Які права дитини охарактеризовано на сайті?
2. Чому права людини, що записані в Загальній
декларації прав людини, відповідають правам
дитини, які подані в Конвенції ООН про права дитини?
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2. Поясни єдність демократії та прав людини.
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Демократія неможлива без свободи людини. Свобода — це
право і можливість робити все, що потрібно і подобається, але не
завдаючи шкоди правам інших людей.
ЦІКАВО ЗНАТИ

Перед вами пам’ятник, назва якого — «Свобода, що осяює світ», відомий
як «Статуя Свободи» (Нью-Йорк, США).
Висота пам’ятника від землі до кінчика смолоскипа — 93 метри (разом з підставкою і п’єдесталом). Висота статуї —
46 метрів. Зелений колір — це колір міді,
що змінився під дією повітря. Статую
виготовили у Франції, привезли по частинах і встановили в 1886 році. Корона, до якої можна дістатися, подолавши
356 сходинок, є також оглядовим майданчиком для відвідувачів.

Стаття 2. Заборона
дискримінації.
Жодна дитина не
повинна піддаватись
дискримінації через
колір її шкіри, стать,
мову, релігію, думку,
країну походження,
бідність чи багатство,
фізичні вади або
належність до
етнічної меншини.

Стаття 7. Ім’я та
громадянство.
Кожна дитина
з моменту її
народження
має право на
ім’я, набуття
громадянства
та на догляд з боку
своїх батьків.

Стаття 15. Право
на мирне публічне
зібрання. Кожна
дитина має право
збиратися разом
з іншими дітьми,
приєднуватися
або утворювати
асоціацію чи спілку
за умови, що не
будуть порушуватися
права інших осіб.

3. Правила і закон
Про що спонукає тебе думати назва цього унікального пам’ятника?
Демократія не допускає дискримінації.
Дискримінація — позбавлення або обмеження прав людини
на підставі будь-якої ознаки.
В історії відомі випадки невизнання прав жінок, темношкірих
людей, осіб з особливими потребами, релігійних меншин тощо.
І тільки поширення ідей про рівність, багатолітня боротьба за
права людей сформували переконання в необхідності ухвалити і
впровадити в життя справедливі закони.
1. Поясни зміст малюнків на с. 23. Порівняй своє пояснення зі
змістом статті, поданої під малюнком.
2. Зобрази візуально статтю 17 Конвенції ООН про права
дитини: дитина повинна мати «доступ до інформації
і матеріалів із різних національних та міжнародних
джерел».

Демократія забезпечує ухвалення потрібних для суспільства
рішень про правила взаємин між людьми.
Правило — вимоги, яких дотримуються люди в конкретній діяльності.
Правила створюють з метою полегшення вибору поведінки,
способів діяльності людей у різноманітних ситуаціях.
У давні часи таку роль виконували неписані правила — табу,
звичаї, традиції, які передавали усно від покоління до покоління. Подібно до них ви демократично домовляєтеся під час ігор
про те, як треба поводитися в різних ситуаціях. Правила можуть змінюватися, адже в людей виникають нові обставини і
нові потреби.
1. Чому важливо дотримуватися встановлених правил?
2. До яких наслідків призводить порушення правил?
Однакові для всіх правила потрібні для того, щоб узгодити
життя людей у державі.
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Загальнообов’язковим правилом, яке має найвищу силу, є
закон.
Органи державної влади віддавна затверджували закони у
письмовій формі, щоб ніхто не зміг перекрутити їх зміст. За порушення закону неминуче покарання. І що складніше порушення, то суворіше покарання.
Кількість законів постійно збільшується, і всіх їх знати неможливо. Кожній людині важливо знати ті закони, які можуть
впливати на її життя. Незнання закону не звільняє від відповідальності за його порушення. Це варто пам’ятати завжди.
1. Чому важливо дотримуватися законів?
2. Чому покарання за порушення закону наявне в законодавстві всіх держав?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. У чому цінність поваги до прав людини всіма людьми?
2. Наведи приклади правил, яких ти дотримуєшся щодня.
3. Які думки закладені в народні прислів’я і вислови:
• «Закон любити — в мирі жити»;
• «Де закони виповняють, там усі праві бувають»;
• «Закон — не ціпок: через коліно не поламаєш»;
• «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається
ніс мого сусіди» (Ральф Емерсон);
• «Раз у раз доводиться чути, що демократія — найгірший спосіб управління державою, але всі інші способи, коли-небудь випробувані людством, ще гірші» (Вінстон Черчилль);
• «Бережи порядок, і порядок збереже тебе» (латинське прислів’я);
• «Закони створені для того, щоб сильний не був усемогутнім» (латинське
прислів’я)?
РОБЛЮ
1. Прочитай тези щодо того, чому не можна порушувати закони, й обери
тезу, яку б ти поставив/поставила на перше місце.
Закон порушувати не можна, тому що:
• не можна завдавати шкоди іншим людям;
• можуть покарати за порушення закону;
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• це поганий приклад для інших;
• якщо злочинця не знайдуть, то виникне недовіра між людьми;
• без закону в суспільстві настане хаос;
• це порушує права і свободи людини.
2. Склади перелік прав, які відповідають кожному рівню піраміди потреб
людини.
3. Намалюй піктограми до п’яти обраних прав дитини.
ДУМАЮ
1. Який зв’язок існує між правами і свободами людини, демократією та законами?
2. Пригадай, як демократичні рішення відображені в літературних творах і
фільмах. Чому такі рішення можна вважати демократичними?
3. Чим закони природи відрізняються від законів, прийнятих людьми?

4. Що таке історія
Пригадай зміст понять «історія» та «людство».

1. Для чого вивчають історію
Слово «історія» грецькою мовою, з якої воно походить, означає «оповідка», «знання», а також: «я знаю», «я бачив». Греки
вважали доказом достовірності свідчень про події власне спостереження або документальну довідку. Досліджують історію
історики.
Головною метою вивчення історії є засвоєння досвіду людства, необхідного для розуміння сьогодення та планування майбутнього. У різні часи люди бачили зміст і завдання історії порізному.
Історія — наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні
свідчення минулих подій (Вікіпедія).
Історія є вчителькою життя (Марк Туллій Цицерон).
Всесвітня історія є сумою всього того, чого можна було б
уникнути (Бертран Рассел).
Історія — це союз між померлими, живими і ненародженими (Едмунд Берк).
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Філософія вивчає помилкові погляди людей, а історія —
їхні помилкові вчинки (Філіп Гедалла).
Історія світу — це біографія великих людей (Томас Карлейль).
Добре робити історію — важливіше, ніж гарно писати її
(Михайло Грушевський).

1. Поясни зміст наведених вище висловів.
2. Який із висловів тобі найбільше до вподоби? Чому?
3. Як знайти інформацію про автора/авторку висловлювання?
Давні греки вважали, що:
• історія складається з багатьох подій;
• історичні знання мають вибудовуватися на доказах;
• історичні докази необхідно перевіряти на наявність помилок;
• історики мають з’ясовувати не лише «що сталося?», а й
«чому?».
Сучасні історики продовжують традицію досліджень, яку започаткували греки.

2. Що таке моя історія
Найлегше вивчати і розуміти свою історію, адже людина є свідком і учасником подій, що пов’язані з нею. Однак вона пам’ятає
не все. Щоб заповнити прогалини в знаннях, потрібно шукати
додаткові дані. Вони можуть бути у спогадах рідних і знайомих,
на фото та у відео подій, в інших документах. Щоденні вчинки
також творять історію людини. Те, якою буде ця історія, залежить від неї. Спробуй зайнятися дослідженням своєї історії, і ти
переконаєшся, наскільки цікава й корисна ця праця.
Цілком можливо й написати власну історію. Один із варіантів — зробити перелік розташованих у часовій послідовності подій.

знання допомагають зрозуміти зміст родинних свят, цінність родинних реліквій.
Розмови про сімейну історію зближують і об’єднують людей.
Завдяки їм можна дізнатися більше про своїх предків — ким
вони були, звідки походили, що з ними відбувалося і чому. Усні
розповіді про все, що відбувалося в сім’ї, називають сімейними
переказами. Багато цінної інформації зберігають давні фотографії та документи, які можна знайти вдома в шафі, на горищі чи
в підвалі, а віднедавна і в оцифрованих архівах або на вебсайтах
із генеалогії1.
Історія родини формується з індивіУ суспільстві є категорія
дуальних історій (біографій). Дані про
дітей, які з певних
родину систематизують у формі родовідпричин втратили
ного дерева.
батьків. Якщо це ти –
долучи власну історію
Історії окремих людей також є частидо історії прийомної
ною історії спільнот, до яких вони налесім’ї чи історії дитячого
жать. Для тебе — це історія школи, насебудинку.
леного пункту, гуртка, компанії друзів.

1. Як ти вважаєш, про що думають люди, які дивляться в
дзеркало?
2. Чому людині важливо пам’ятати свою особисту історію?
Історія кожної людини є частиною історії її сім’ї. Історію сім’ї
дуже важливо знати, бо від родичів людина успадковує фізичні
дані, уявлення про світ, правила поведінки та спілкування. Ці

«Сьогодні я робив операцію маленькій дівчинці. Їй була потрібна кров першої групи. У нас її не було, але її брат-близнюк

1

Наука, що вивчає походження та родинні зв’язки осіб.
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теж мав першу групу. Я пояснив йому, що це питання життя
і смерті його сестри. Він подумав трохи, а потім попрощався
з батьками і підставив руку. Я не зрозумів, навіщо він попрощався. А після того, як ми взяли в нього кров, він запитав: “І
коли я помру?”. Він думав, що жертвує своїм життям заради
сестри. На щастя, тепер з ними обома все буде добре».

1. Чим тебе вразила ця історія?
2. Чи можна цю історію назвати сімейною? Чому?

3. Що таке історія суспільства
Історії людей, сімей, інших спільнот зливаються в історію суспільства. Історії країн і регіонів утворюють світову історію.
Що цікавить учених, які досліджують історію України і світу? Відповідь на це запитання знайдеш, опрацювавши подану
таблицю.
Базові
знання
1
Людина
і природа

Людина
і світ матеріальних
речей

Продовження таблиці
1

Людина
і влада

• Як суспільство організовувалося і формувало органи
влади?
• Як утворювалися держави і як деякі з них втрачали
незалежність?
• Як розвивалися багатонаціональні та національні
держави?
• Як розвивалися самоврядування та демократія?
• Як відбувалися становлення прав людини і протидія
дискримінації?
• Як відбувалися набуття і зміна прав громадян?
• Як зароджувалися та розгорталися протестні рухи,
революції та реформи?
• Як розвивалися міжнародні відносини?

Людина
і світ
уявлень
та ідей

• Як формувалися та змінювалися світогляд і цінності,
ідентичність та основи її формування?
• Як ідеї, ідеології впливали на людину і суспільство?
• Як розвивалися міфи, символи, релігія?
• Як образи минулого, теперішнього і майбутнього
отримували відображення в суспільній думці?

2

• Якими були виробництво та споживання в різні
історичні епохи?
• Які матеріали і технології людина використовувала
в різні часи?
• Якими знаряддями праці й предметами побуту
користувалася людина?
• Як науково-технічні винаходи змінювали життя
людини?
• Як змінювалися умови життя і праці в місті та селі?
• Як більшість людей переселилася до міст?
• Які особливості матеріальної культури різних
суспільств?

2

Людина і
• Як розвивалися людські спільноти: родини, стани,
суспільство
класи, нації, культурні, релігійні, етнічні та інші
групи?
• Як відбувалася взаємодія людей, формувалися
інтереси і цінності, ідентичність, гідність і
патріотизм людини?
• Як формувалися культура і цивілізація?
• Як поширювалася інформація і розвивалися медіа?
• Як відбувалося забезпечення толерантності та
інклюзії?
• Які виникали конфлікти між людьми та які були
способи їх розв’язання?

Зміст знань

• Як формувалося середовище життєдіяльності
людини?
• Як людина сформувалася і розселилася?
• Як людина освоює і перетворює природу?
• Як людина освоює нові простори?
• Як людина забезпечує розвиток середовища свого
життя?
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1. Які із зазначених у таблиці базових знань тобі найцікавіші? Чому?
2. Обговоріть у групах, чому базові знання розташовані в таблиці саме в такій послідовності.
3. Які із зазначених запитань можна використати, досліджуючи власну історію та історію сім’ї?
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3. Опиши подію з власного життя, яку ти міг би назвати «Моя історія».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Для чого вчені досліджують історію?
2. Як написати власну історію та історію сім’ї?
3. Які базові знання дають історичні дослідження?
РОБЛЮ
1. Намалюй плакат із рекламою, що закликає вчити історію.
2. Досліди схему «Дворянство Тобілевичів». Які знання про рід Тобілевичів
вона містить?
Герб
Тривдар

Як ти розумієш поняття «багатоманітність»? Які емоції
та думки воно викликає?

1. Багатоманітність історії

1774

Шимон
Тубілевич
(Тобілевич)

Київське дворянське депутатське
зібрання визнало у дворянстві
Шимона Тобілевича та його синів

1804

Вікентій
Тобілевич

Адам
Тобілевич

Рішення про визнання у дворянстві
для Карпа, Степана і Гаврила
1856
Тобілевичів не затверджене
Департаментом Герольдії Сенату

Степан
Тобілевич

Гаврило
Тобілевич

Карпо
Тобілевич

Перший лист Івана Карповича
київському губернському
предводителю дворянства

Іван
КарпенкоКарий1

Микола
Садовський2

Панас
Саксаганський3

Рішення про визнання Тобілевичів 1832
у дворянстві скасували
1852

1868

Останній лист-клопотання
1878
Карпенка-Карого щодо дворянства
П’єса «Мартин Боруля», головний
персонаж якої у відчаї спалює всі 1886
документи щодо свого дворянства

ДУМАЮ
1. Як людина своєю діяльністю впливає на спільноти, суспільство і державу?
2. Як погляди та потреби людей сьогодні і в минулому пов’язані із: а) подіями їхнього життя; б) станом суспільства?
3. Чи погоджуєшся ти з думкою, що все негативне в історії треба забути, а
пам’ятати тільки добре?

5. Що досліджує історія

Герб
Кривда

Предок роду отримує інструкцію
з Комісії коронного скарбу щодо
своєї службової посади

Степан Тобілевич починає
листування про відновлення
дворянства
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1
Іван Карпенко-Карий — актор,
письменник і драматург.
2
Микола Садовський — актор,
режисер і громадський діяч.
3
Панас Саксаганський — актор,
режисер і драматург.

З давніх-давен людські спільноти різняться побутом, мовою,
ритуалами та звичаями, вірою тощо. Ще на початку своєї історії люди, беручи за основу очевидні відмінності, поділялися на
«ми» і «вони», «свої» і «чужі», а світ розглядали як «близький»
і «далекий». Усе це відповідало тогочасним умовам життя, яке
відбувалося в межах конкретної спільноти — роду, племені, поза
якими для людини був «чужий світ». Спільноти між собою торгували, обмінювалися досвідом. Між ними бували конфлікти і
війни за багатство, землю, вплив. Тоді ще ніхто не думав про рівність людей і єдність людства.
Історія людства складається з історій окремих людей, спільнот і суспільств. Різноманітність суспільств і держав, що існували в минулому, зумовила багатоманітність досвіду, традицій,
історичних пам’яток.
На території України в різні часи існувало понад десять державних об’єднань. З часом якісь зникали, а на їхньому місці
поставали інші. І завжди вони залишали для нащадків те, що
створили своєю працею і розумом. Наступні покоління все це
зберігали і примножували. Чимало з тодішніх надбань втрачено
або ще не знайдено і не досліджено. Спадок різних спільнот формує багатоманітну і водночас єдину нашу історію.
1. Чому історію показано на малюнку на с. 32 як комбінацію
пазлів?
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2. Що б ти зобразив/зобразила на окремих пазлах?

2. Особа та суспільство в історії
Хто творить історію — особа чи суспільство? Відповідь на це
запитання однозначна: і особа, і суспільство.
Згадай ситуації, коли тільки від тебе залежало здійснення задумів, а відповідальність за конкретні вчинки також
була покладена на тебе. І не завжди було зрозуміло, як вчинити
правильно, тому доводилося приймати і помилкові рішення.
Буває й так, що діяльність однієї людини впливає на справи,
долю багатьох людей і навіть на перебіг історичних подій. Таких
людей вважають історичними особистостями, історичними постатями — людьми, які зробили вагомий внесок у життя спільноти, держави, зумовили значні зрушення в історії.
Розглянь схему «Найзапитуваніші історичні постаті у Вікіпедії». Чому люди цікавляться ними?
Хто із цих постатей відомий тобі своєю діяльністю?
Люди не народжуються видатними. Ними вони стають. Цьому
сприяють історичні умови, коли суспільство потребує змін, і виняткова активність тих, хто все робить, аби ті зміни відбулися.
Весь шлях людства переконує, що творять історію суспільство й
окремі особистості.

сторі, і події в суспільстві. Особистий простір — це простір навколо людини, який вона вважає своїм і намагається нікого не
впускати туди. Людині буває дуже незручно, коли під час спілкування до неї доторкаються або надто близько стоять. Це зумовлено її потребою бути в безпеці.
Публічна
(> 3,6 м)
Соціальна
(3,6 м)
Особиста
(1,2 м)
Інтимна
(40 см)

1. Чому активність людини без відповідних історичних умов
не приносить результатів?
2. Чому роль особи в історії не можна переоцінювати?
Людина, як ми розуміємо, творить своє життя і є учасницею
подій історії. Їй важливе все, що відбувається в особистому про-

Відстані особистого простору
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1. Наведи приклади, коли важливо дотримуватися власного
особистого простору та особистого простору інших людей.
2. Який зв’язок між дотриманням особистого простору людини та потребою в безпеці?
Особистий простір стосується і внутрішнього світу людини —
її думок, почуттів і переживань. Безцеремонне вторгнення в нього є порушенням прав особистості. Важливі для людини також
особисті час і місце, матеріальні речі. Особистий простір тісно
пов’язаний із суспільним і є його складовою частиною.
Простір

Приклад

Особистий
простір

Відстань навколо мене, моя кімната, моя
квартира, мій дім

Суспільний
простір

Моя вулиця, мій населений пункт, моя країна

Історія знає багато прикладів порушення особистого простору
людини, а також простору спільнот іншими людьми, спільнотами чи державами. Особливо це стосується суспільств, у яких відсутня повага до прав людини.
1. Що спільного між фотографією і кадром з фільму?
2. Доведіть, що особистий простір людей порушують.

Вивезення євреїв до концтабору.
Фотографія 1942 р., Братислава

Вивезення кримських татар із Криму.
Кадр з фільму «Хайтарма»

Визнання прав людини в суспільстві сприяє дотриманню
особистого простору всіх громадян. Особистий та суспільний
простір досліджує також історія.
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3. Факт, судження і фейк в історії
Дослідження історії мають базуватися на фактах. Усе, що не
має у своїй основі фактів, не є історією.
Факт — подія, достовірність якої доведена.
Факти існують незалежно від бажання та волі людини. Їх дізнаються завдяки історичним дослідженням — пошуку нових
знань з метою відтворення подій минулого.
Факти завжди можна перевірити. Наприклад, день твого народження є фактом. Станція метро «Арсенальна» в Києві є найглибшою у світі й розташована на глибині 105 метрів; Конституцію
України прийнято в 1996 році — це також факти. У науці вважають фактом неодноразово підтверджений результат дослідження.
Шкільні підручники містять факти, перевірену інформацію.
Наведіть приклади фактів зі свого життя та життя суспільства.
Щодо конкретного факту можливі різні судження.
Судження — думка, твердження про предмети, події та явища.
Судження є особистою думкою, ставленням людини та оцінкою того, про що вона думає. Вони можуть стосуватися особи, події, явища, кінофільму, історичного героя тощо. Судження бувають або правдивими, або хибними. Хибними вони є тоді, коли не
ґрунтуються на фактах або на основі фактів роблять помилкові
висновки.
1. «Давні люди будували собі житло з дерева і глини, тому змогли б
швидко звести сучасні будинки». Що в наведеному тексті є фактами, а що — судженнями?
2. Це повідомлення загалом є правдивим чи хибним?
3. Чому наведений колаж на с. 36 є судженням про Україну?
4. Чому фотографія є фактом?

Є люди, які заради власних інтересів навмисно спотворюють
факти і вводять в оману інших. Такі повідомлення, судження називають фейком. В анлійській мові це слово означає: підробка,
фальшивка.

36

ЩО ДОСЛІДЖУЄ ІСТОРІЯ

ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІСТОРІЯ

37

2. Прочитай твердження:
• Найдавніше місто України — Львів. Про нього є згадки в
рукописних книгах.
• На купюрі 20 гривень зеленого кольору зображено письменницю Лесю Українку.
• Одеса розташована на березі Чорного моря.
• Мобільні телефони винайшли в Китаї 30 років тому.
• Учителька історії є свідком заснування Києва.
Які з наведених тверджень є фейком?
Як можна перевірити правдивість тверджень (інформації)?
Колаж «Україна»

П’ятницька церква
в Чернігові (фотографія,
сучасний вигляд)

Фейк — неправдива інформація.
Фейковим може бути вчинок задля обману. Фейки можуть
лякати, ображати, заплутувати, налаштовувати проти когось,
рекламувати щось або когось, спонукати діяти за чиїмось умислом. Їх умонтовують у тексти, зображення чи відео, поширюють
у медіа, в повсякденних розмовах. Причинами цього є нездоровий інтерес, низька культура, невміння розрізняти правдиву інформацію від оманливої, а також неуважність і необережність. Щоб не стати жертвою фейків, інформацію обов’язково
треба перевіряти.
1. Яке запитання на малюнку найважливіше для розкриття
фейку? Поясни свій вибір.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Поясни зміст наведених прислів’їв. Чи допомагають вони зрозуміти
зв’язок між особою і суспільством?
• Один у полі не воїн.
• Де дружніші, там і сильніші.
• Громада — це рада: що вирішила, так і буде.
• Отаманом громада міцна.
• Без ради і військо гине.
2. Які передумови багатоманітності історії?
3. Чим факт відрізняється від судження та фейку?
РОБЛЮ
1. Одного разу сусід показав двогривневу купюру і сказав, що такий вигляд
вона мала у 2005 р. За допомогою QR-коду (https://uk.wikipedia.org/wiki/2_
гривні_(банкнота)) перевір, чи це є фактом.

КВІТКА- АНТИФЕЙКА
НАВІЩО
це поширюють?

ХТО
автор?

Чи є
СУПЕРЕЧНОСТІ?

ДЕ
це сталося?

ЩО
зображено?

КОЛИ
це сталося?

2. Сформулюй правила для учнів початкової школи «Як не потрапити під
вплив фейків».
3. Зобрази багатоманітність історії через малюнок.
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ДУМАЮ
1. Агресія проти країни — це посягання на особистий простір кожної людини чи тільки на суспільний простір? Що із цього приводу ти думаєш?
2. Чи є вимога дотримуватися соціальної дистанції під час карантину, викликаного пандемією, порушенням особистого простору?
3. Чому необхідно обов’язково перевіряти інформацію на достовірність?
Момент
голосування
за Акт про
державну
незалежність
України,
24 серпня
1991 року

6. Як дослідити історичний факт
На що потрібно звертати увагу, досліджуючи факт?

1. Історична подія, явище та процес
Історію можна розглядати як нескінченність фактів. Вони є в
основі всіх подій і явищ.
Подія — факт суспільного або особистого життя, що вже відбувся.
Вона одноразова і неповторна. Скажімо, твоє народження є одноразовою подією, і його повторити неможливо.
Наведи приклади подій власного життя, життя твоєї громади та країни.
Подія обов’язково має назву, яка акцентує її унікальність, неповторність. Наприклад, історична подія «Проголошення незалежності України» вказує на те, що проголошення незалежності
відбулося саме в Україні. Подію обов’язково характеризує вказівка на час і місце (проголошення незалежності України відбулося в Києві 24 серпня 1991 року). Розглядаючи події, важливо
звертати увагу на учасників (Акт проголошення незалежності
України ухвалили депутати Верховної Ради).
Варто пам’ятати, що історична подія є фактом і містить інші
факти. Наприклад, фактом є те, що авторами Акта проголошення
незалежності України були депутати Левко Лук’яненко, Сергій
Головатий, Михайло Горинь та В’ячеслав Чорновіл.
1. Розглянь фото. Які додаткові факти про проголошення незалежності України воно дає?
2. Уяви, що думають люди, зображені на фото?

Явище — сукупність подій, які мають спільні ознаки.
Прикладом явища є святкування твого дня народження. При
цьому кожне окреме свято є і неповторним фактом, і подією. Інший приклад — вибори Президента України. Це явище складається з конкретних виборів, що відбуваються раз на п’ять років
і є подіями. Як і подія, явище має назву,
його характеризують час і місце. ОскільПриродне явище —
ки воно є сукупністю подій, то інколи бусукупність процесів
ває тривалим у часі та може охоплювати
перетворення
значну територію.
у природі, що зумовлені
Проте події можуть бути не одноріднизагальними причинами.
ми, а свідчити про поступові зміни.
Послідовну, закономірну зміну подій та станів називають процесом.
Прикладами процесу є твоє дорослішання, формування колективу твого класу. Усі важливі досягнення народів і держав є
результатами історичного процесу.
1. Наведи приклади процесів і явищ власного життя, життя
твоєї громади та країни.
2. Наведи приклади природних явищ. Чим природні явища відрізняються від історичних?
3. Чи потрібно для характеристики процесу вказувати час і
місце?
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4. Розглянувши подану схему, прокоментуй відмінність явища від процесу.
Явище
Подія

Подія

Подія

Процес
Подія

→

Подія

Скажімо, у когось є необхідність познайомитися з конкретною
особою, але не вистачає сміливості. Це стає перешкодою. Якщо
потрібно передати цій людині якусь річ, з’являється привід для
знайомства, і зробити це стає легше.
Привід — справжня чи вигадана підстава для дій або вчинків.
Наведи приклади приводів конкретних подій.

→

Подія

2. Причина, привід, наслідок, значення
Просто так у світі нічого не відбувається — все має свої причини.
Явище чи подія, які зумовлюють або породжують інше явище
чи подію, є їхньою причиною.
Одні причини роблять подію можливою, інші — необхідною. Скажімо, одна з причин виборів депутатів Верховної Ради
України прописана в Конституції України: закінчення термінів
повноваження депутатів — п’ять років. Для того щоб Верховна
Рада могла діяти далі, депутатів потрібно переобрати або обрати нових.
Причини, які
роблять подію
необхідною:
• ти хочеш їсти;
• батьки зайняті
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Подія –
приготування
бутерброда

Причини, які
роблять подію
можливою:
• у тебе є хліб,
ковбаса, сир,
помідор, салат;
• ти знаєш,
як готувати
бутерброд

Наведи причини того, чому ти ходиш до школи.

Трапляється так, що дія не відбувається, але причини для її
здійснення очевидні. Іноді можуть діяти гальмівні причини.

Якщо в події є передумови, підстави, то мають бути і результати. Результатом виборів Президента України є обрання на посаду нової особи або її збереження за попередньою. Кожна причина
призводить до відповідних наслідків.
Наслідок — результат дії причини.
Наприклад, наслідком споживання морозива може бути охолодження організму.
1. Який зв’язок існує між малюнками?
2. Чи є тут причиново-наслідковий зв’язок?

Крім результатів, наслідків, подія має також своє значення.
Значення події — її історична вага, роль, важливість.
Погодься, що чиєсь споживання морозива для історії України
має менше значення, ніж вибори Президента. Але кожна подія
має своє місце в особистому житті людини. Уявимо: під час зустрічі зі своїм товаришем/товаришкою ти дізнаєшся, що він/вона
займається в гуртку із вдосконалення іноземної мови. Згодом ти
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записуєшся в цей гурток і досягаєш значних успіхів у навчанні.
Це відкриває тобі двері до престижного університету, де ти здобуваєш фах дипломата. Працюючи дипломатом, досягаєш успіхів у
кар’єрі й пропонуєш дієвий механізм поліпшення життя людей у
світі. Отже, твоя зустріч із товаришем/товаришкою матиме значення для історії людства.
Наведи приклади власного життя, коли звичайні події приводили
до значних результатів.

3. Умови та особливості історичних подій та явищ
Будь-яка подія відбувається за певних умов, які служать її
тлом.
Умови — обставини, особливості реальної дійсності, за яких
відбувається або здійснюється що-небудь.
Умови впливають на те, як саме відбувається подія. Пригадай,
важливою умовою, за якої тобі хотілося влітку морозива, була спека. Інший приклад: для того щоб стати депутатом Верховної Ради
України, однією з умов є те, що людині має виповнитися 21 рік.
1. Охарактеризуй умови виконання домашнього завдання,
отриманого у школі.
2. Поясни схему «Передумови. Умови. Значення» на прикладі
історії своєї сім’ї.
Передумови

Умови

Значення

Причина

Ознака Ознака
Подібність
Ознака Ознака

Наслідок

Привід

Подія

Наслідок

Причина

Ознака Ознака
Особливість
Ознака Ознака
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Усі події неповторні, відрізняються від інших. Для того щоб
визначити, чим саме вони різняться, використовують ознаки.
Ознака — властивість кого-небудь або чого-небудь.
Ознаками можуть бути час, місце, учасники подій та їх кількість, наслідки. Історичні події, процеси, явища також мають
свої ознаки. Так, окремими ознаками держави є: територіальна
цілісність, громадянство, єдина грошова система, збройні сили,
державна мова, державні символи.
Запропонуй ознаки для характеристики класу, в якому навчаєшся.
Подія, яка не має неповторних ознак, не є унікальною. Такою
її роблять особливі ознаки, які називають особливостями.
Особливість — властивість, яка вирізняє подію, процес чи явище із ряду подібних.
Наприклад, особливістю Дня знань, який відзначають 1 вересня, є урочистість, святковість — цього дня починається навчальний рік.
1. За допомогою схеми, що на с. 42, поясни події уявної ситуації.
Уяви ситуацію, яка складається з таких епізодів:
• Син і донька разом із батьком і матір’ю проходять поблизу плаката «Всі на вибори. Зробимо країну кращою
через своїх представників».
• Діти запитують дорослих: «Ви підете на ці вибори,
як там написано?».
• Дорослі кажуть: «Мабуть, ні. Нема часу».
• Через якийсь час батько каже матері: «Знову ця влада
не така, як гадалося».
2. Яке значення має те, що дорослі не пішли на вибори?

Наслідок

Отже, для якісного вивчення події необхідно звертати увагу
на всі аспекти її характеристики, що допомагають її краще зрозуміти.
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Чим подія відрізняється від явища і процесу?
2. Чому події мають причини і наслідки? Визнач причини і наслідки на поданих зображеннях.
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згадують ще в 1489 р. На кордоні степу вони займалися полюванням, рибальством, скотарством, землеробством, охороною купців і поселень, а інколи і грабунком. Відчайдухів
приваблювало небезпечне, але вільне життя.
У ті часи люди ще не навчилися жити в мирі, тому військові конфлікти між сусідніми державами були звичним явищем. Щоб оборонятися від нападів, козаки об’єднувалися в
загони й обирали собі керівників — отаманів. Прикордонні
поселення укріпляли оборонними стінами та ровами. Щоб
знати про наближення ворога, у степу чатували розвідники.
Центром козацтва, що об’єднував зусилля різних загонів,
була Січ, облаштована за порогами Дніпра, тому її називали
Запорозькою. Січ — фортеця, де були основні ресурси та військові сили козаків.
Поступово козаки так зміцнилися, що почали влаштовувати походи на сусідні держави. Через 170 років після першої
писемної згадки про козацтво вони поширили свою владу на
більшість українських земель і створили власну державу.

3. Як визначити особливість події?
РОБЛЮ
1. На основі пам’ятки проаналізуй будь-яку важливу подію з власного життя.
Пам’ятка для аналізу історичної події, явища чи процесу
1. Час і місце.
2. Учасники.
3. Причини і привід.
4. Особливості.
5. Етапи.
6. Наслідки та оцінка.
2. Придумай піктограми для трьох понять на вибір: «подія», «процес», «явище», «причина», «привід», «наслідок», «значення», «умови», «особливість».
3. Прочитай наведений текст. Цей текст визначає історичну подію, історичне явище чи історичний процес? Визнач у ньому причини, привід,
наслідок, значення, умови та особливості того, про що йдеться.

У давні часи на півдні України жили козаки. Тоді це були
прикордонні землі Великого князівства Литовського і Руського — держави, в якій проживали українці. Уперше козаків

ДУМАЮ
1. Чому, починаючи щось робити, варто думати про наслідки?
2. Неправильні дії, вчинки як реакція на причини призводять до негативних
наслідків. Як запобігти цьому?
3. Чи можна виправдати вчинок людини умовами, в яких вона перебувала?

7. Поняття
Звідки ми дізнаємося, що означає слово?

1. Слова та їхнє значення. Поняття
Будь-яка оповідь складається зі слів. Слова, передаючи емоції
і думки, формують фрази та речення. Усе, що людина знає про
світ, вона виражає подумки або письмово за допомогою понять.
Поняття — називання об’єкта через розкриття його істотних
ознак.
Істотними є такі ознаки, без знання яких неможливо сформувати думку про об’єкт (предмет, явище чи процес). Саме на осно-
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ві істотних ознак розкривають зміст поняття, тобто здійснюють
його визначення. Для цього необхідно детально дослідити об’єкт,
якого воно стосується.
Поняття

Визначення

Об’єкт

Істотні ознаки (необхідні та достатні,
щоб відрізнити один предмет від іншого.

Відоме вам поняття «країна» має багато визначень. Ось кілька з них, узяті з різних джерел:
Країна — територія, що становить єдність із погляду історії, природних умов, населення тощо (Словник української
мови).
Країна — територія, яка має певні кордони, державний
суверенітет (Юридична енциклопедія).
Країна — територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури,
нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. (Вікіпедія).
1. Чим різняться подані визначення? Укажи ці відмінності.
2. Яке визначення, на твою думку, найповніше? Чому ти так
вважаєш?
3. Які ще ознаки можна зарахувати до поняття «країна»?
Отже, поняття «країна» означає, що це — територія
• зі схожими природними умовами,
• яка має кордони,
• на якій може функціонувати єдина грошова система,
• на якій населення має спільну історію і культуру,
• яка може мати столицю та офіційні символи.
Отже, поняття допомагають висловлювати думку зрозуміло
й точно, що дає змогу уникати непорозумінь і доходити згоди.
1. За наведеними ознаками сформулюй власне
визначення поняття «країна».
2. Які з цих ознак відображені в піктограмі
«країна»?
3. Яким способом можна ускладнити піктограму?
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2. Терміни
Серед понять є такі, що стосуються конкретної науки чи сфери діяльності, тому їхнє значення розуміють не всі. Таких слів,
словосполучень багато в мові людей різних професій, наприклад
істориків.
Трипільська культура — це археологічна культура часів
енеоліту. Її назва походить від назви села Трипілля, що на
Київщині. Вона є однією з основних землеробських культур мідно-кам’яної доби на території України. Археологічні
розкопки на Київщині наприкінці ХІХ ст. очолив Вікентій
Хвойка. Мальована кераміка визначила її особливий характер і відмінність від інших культур цього періоду.
1. Чи всі слова цього тексту тобі зрозумілі? Відповідь обґрунтуй.
2. Які слова тобі незрозумілі? Запитай в однокласників чи у
вчителів, що ці слова означають.
3. Що полегшило б тобі сприйняття і розуміння цього тексту.
Як бачиш, у цьому тексті багато слів, які стосуються тільки
історії як науки. Як ти вже знаєш, такі слова і словосполучення
є в усіх сферах діяльності. Їх називають термінами.
Термін — слово або словосполучення, яке виражає одне значення.
Отже, термін теж є поняттям, тільки таким, що стосується
однієї істотної ознаки об’єкта. Наприклад, «історія» у значенні
«наука, що досліджує минуле» — поняття, а словосполучення
«історія архітектури», «історія музики» — терміни. Кожна сфера має свої терміни. Історики застосовують історичні терміни,
літературознавці — літературознавчі, хіміки — хімічні тощо.
1. Із наведених на малюнку на с. 48 прикладів обери терміни,
які стосуються минулого та історії, і слова, які не є історичними термінами. Чому ти так вважаєш?
2. Які слова не є термінами, і ти можеш їх пояснити?
3. Де можна знайти пояснення незрозумілих термінів?
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його зміст необхідно звернутися до словника чи енциклопедії.
Щоб запам’ятати поняття, потрібно добре уявити об’єкт, який
воно позначає, і якомога частіше його застосовувати в усній та
письмовій мові. Людині важливо і самій уміти формулювати визначення понять.
Правильному визначенню, тлумаченню та застосуванню понять і термінів допомагають знання логіки та навички логічного
мислення.
ПАМ’ЯТКА
«Як сформулювати визначення нового поняття»

Від розуміння людиною змісту термінів залежить її сприйняття інформації. Людина більше довіряє тому, про що знає, а маловідоме викликає в неї недовіру. Тому важливо під час навчання
засвоїти якомога більше термінів, зрозуміти їхнє значення і доречність застосування. Ними можна буде скористатися в розповідях, письмових повідомленнях і під час виконання завдань. І
ми вже почали це робити.

1. Визнач істотні ознаки об’єкта (предмета або явища).
2. Зафіксуй поняття, яким позначають цей об’єкт (предмет або
явище).
3. Сформулюй визначення поняття, чітко розкривши ці ознаки.
4. Перевір, чи справді розкриває воно зміст поняття.

Визначення поняття «волонтер» за поданими джерелами
Розглянь візуальні матеріали.

Пригадай терміни, засвоєні на попередніх заняттях.
Читаючи текст, варто пам’ятати, що в різні часи значення слів
може бути неоднаковим. Скажімо, для нас «гімназія» — це заклад освіти, а в Давній Греції — місце для фізичних, гімнастичних вправ. Може видатися дивним, однак для давніх греків слово «школа» означало відпочинок, дозвілля.
Мова — універсальний засіб спілкування людей. І дуже важливо, щоб усі його учасники — ті, хто промовляє повідомлення,
і ті, хто сприймає, — однаково розуміли зміст слів. Наслідком
різних їхніх трактувань є фейки.
1. Пригадай, що таке фейк.
2. Як дізнатися, що учасники спілкування однаково розуміють слова?

3. Як працювати з поняттями
Для того щоб привернути увагу до конкретного поняття, його
виокремлюють у тексті іншим шрифтом. За потреби уточнити

Прочитай уривки зі статей.
Уривки зі статті
«Українське волонтерство — явище унікальне. Йому завдячуємо суверенітетом»
…Волонтер діє за покликом душі, з відчуття потреби реалізувати свою громадянську позицію (саме такі люди формують суспільну свідомість). Діяльність волонтерів безкорислива, неприбуткова. Вони не отримують ні зарплати, ні жодної
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матеріальної вигоди, все роблять безкоштовно. І єдина їхня
нагорода — визнання громади, що може трансформуватись
в обрання на різні державні посади чи висування на нагородження медалями та орденами. І нарешті, волонтерська робота має суспільно важливий характер, тобто спрямовується
на розв’язання проблеми, що турбує багатьох громадян і з
певних причин не може бути повністю подолана зусиллями
держави…

2. Чому важливо знати значення слів? Як це може знадобитися в повсякденному житті?
3. Яке поняття можна визначити за такими ознаками: «приміщення, будівля»,
«здійснюється навчання», «колективи учнів», «педагоги», «тривалий процес»?
РОБЛЮ
1. Уклади мінісловник до параграфа.
2. З допомогою вчителя та малюнка порівняй поняття «країна» і «держава».
Назви їхні спільні й відмінні ознаки. Порівняй визначення слова «країна»,
подані в тексті й на малюнку.

Уривок зі статті
«Волонтерство — все, що потрібно знати»
За даними UN Volunteers (підрозділ ООН, присвячений
волонтерству та волонтерській діяльності), приблизно кожен сьомий землянин є волонтером — таких майже мільярд
(970 млн, якщо бути точнішими).
В Україні близько 12 відсотків населення долучається до
волонтерського руху, і ця цифра потроху зростає.
Допомагати можна безліччю способів:
1. Конкретними справами.
2. Власними навичками та знаннями.
3. Навчанням та менторством.
4. Збором коштів, ресурсів, поширенням інформації.
Найголовніше — не ставити собі обмежень. Будь-яка допомога важлива, тому варто робити те, що ви можете і хочете саме зараз, не чекаючи кращого часу чи ідеальних можливостей.
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Державні
символи
Суверенітет

Органи
влади

Територія

Ознаки
держави

Сили
захисту

Населення

Закони
Грошова
одиниця

Податки

3. Створи власні визначення понять «учень», «демократія», «суспільство».

1. Згадай: можливо, ви з друзями також працювали як волонтери.
2. Визнач основні думки, які містять ці матеріали.
3. Створи і запиши своє визначення поняття «волонтер».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Пригадай, яким є на вигляд кросворд. Що потрібно зробити для виконання завдання у кросворді? Які спеціальні слова використовують у кросворді для його заповнення?

ДУМАЮ
1. Чому один термін може мати різні значення?
2. Чому для формулювання визначення поняття потрібні навички логічного
мислення?
3. Поясни поданий малюнок, використавши інформацію цього параграфа.
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8. Узагальнення теми 1
«Що таке суспільство та історія»
Вітаємо, ти опанував перший розділ «Вступу до історії України та громадянської освіти». Ми з’ясували, що кожна людина
має різноманітні життєві потреби. Для задоволення особистих
і суспільних потреб важливо спиратися на пам’ять про минуле
країни, народу та засади громадянської освіти.
Людині важливо розуміти свої потреби. Серед них є фізіологічні — потреби в повітрі, воді, їжі, безпечному довкіллі. Є потреби,
зумовлені життям у суспільстві, — мати сім’ю, друзів, колектив
співробітників, розвиватися.
Кожна людина має також особливі потреби, не схожі на потреби інших людей. Особливі індивідуальні потреби роблять її
унікальною, а спільні вселяють їй відчуття належності до конкретних спільнот, суспільства загалом. Спільноти і суспільства
також різноманітні.
Для узгодження інтересів, способів задоволення своїх потреб
люди створили правила співжиття. Ці правила виражені в законах. У їхній основі — права людини, що ґрунтуються на
повазі до людської гідності та рівності всіх. Права людини, зокрема і дитини, різноманітні, вони стосуються різних сфер
життя. Правила співжиття діють у демократичних, вільних
суспільствах. Демократичні держави забезпечують дотримання цих правил.
У кожної людини є історія, що стосується її особисто та її родини. Із таких історій складається історія спільнот, суспільства
та людства. Вона охоплює історію відносин між людьми, матеріальних речей, уявлень про світ і багато чого іншого. Так вибудовується історія суспільства, в основі якої спільний досвід.
Хто ж творить історію? Яка роль особистості в історичних
процесах? Відповіді на ці питання дуже важливі для розуміння
всього, що відбувається в суспільстві.
Кожна людина має свій особистий простір. У демократичних
державах його недоторканність захищають закони. Дотримання прав людини, спільнот, людства — одна з багатьох тем, які
вивчає історія.
Ти вже знаєш, що історію як науку створюють люди, які мають власні уподобання, можуть помилятися і вводити інших в
оману. Справжня історія ґрунтується лише на фактах.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ 1 «ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІСТОРІЯ»
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Для історика і для людини, яка щойно почала вивчати історію, постають питання: що таке історичні подія, явище та процес; які події утворюють явище; як послідовність подій формує
процес? Для розуміння історичних подій важливо віднайти відмінності між причинами та приводом, наслідками та значенням.
При цьому варто пам’ятати, що події завжди відбуваються за
конкретних умов і мають конкретні ознаки.
Дуже важливо, щоб усі однаково розуміли, про що йдеться в
історичних творах. Кожне слово може мати особливе значення
для окремої людини. Тому, досліджуючи історію, вчені застосовують терміни і поняття, значення яких виражають істотні ознаки об’єктів (предметів, явищ і процесів). Без розуміння змісту
понять ми не зможемо однаково розуміти наше минуле.
Отже, у першому розділі ми почали ознайомлюватися зі змістом і завданнями історії та громадянської освіти, знання про які
надалі будуть розширені.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Створи розповідь про наслідки
зображеного на фотографії, що демонструє випадок зі шкільного
життя.
2. Створи розповідь за двома фотографіями, поданими нижче, описавши уявну ситуацію та використавши поняття «подія», «явище»,
«причина», «особливість», «умова»,
«наслідок».

54

ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІСТОРІЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ 1 «ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІСТОРІЯ»

55

3. Перед тобою кросворд. Створи до поданих слів короткі визначення, але
так, щоб вони не повторювали визначення, подані в підручнику. Наприклад, «Громадянська освіта — освіта, яка готує людей до життя в демократичному суспільстві». Можна обрати не всі, а декілька слів.
За горизонталлю:
2. Пам’ять. 4. Особливість.
5. Факт. 6. Різноманітність.
8. Причина. 10. Фейк.
12. Історія. 14. Потреби.
16. Наслідок.

За вертикаллю:
1. Суспільство. 3. Подія.
7. Громадянська. 9. Явище.
11. Умова. 12. Історик.
13. Судження. 15. Поняття.
5. Подані зображення, на твою думку, є фактами, фейками чи судженнями?
Чому ти так вважаєш? Що з історії України символізують ці зображення?

4. Як за допомогою цих малюнків, що зображують події минулого, пояснити, що таке «порушення прав людини» і навіщо потрібні демократія та
свобода?

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Тема

2

Джерела пізнання суспільства
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2. Можливо, на малюнку не вказано ще якісь джерела, з яких
ти черпаєш інформацію?
На початку своєї історії людство дізнавалося про світ зі спостережень, усних оповідей, предметів. З часом почали з’являтися
нові джерела інформації.
Придумай назву для цього малюнка.

9. Джерела інформації
Звідки ти отримуєш інформацію впродовж дня?
Чому людині важливо отримувати інформацію?

1. Джерело інформації
Усім уже зрозуміло, що інформація надзвичайно важлива в
житті людини та суспільства.
Інформація — дані про навколишній світ.
Інформація повідомляє про факти, події та явища.Її можна
зберігати, повідомляти іншим людям, переробляти. Сучасна людина отримує за день дуже багато інформації. Способів її отримання безліч.
1. Що на поданому малюнку є інформацією?

Джерело інформації — людина чи предмет, що зберігає інформацію.
Джерелами інформації можуть бути співрозмовники, різні
предмети (книга, комп’ютер, телевізор тощо). У процесі взаємодії ця інформація доходить до інших людей. Головне, щоб джерело інформації допомогло людині задовольнити її інформаційні
потреби.
Інформаційні джерела бувають первинні (першоджерела),
вторинні й третинні.
Учені, які досліджують історичні події, працюють із джерелами, створеними в ті часи, коли вони відбувалися. Такими джерелами можуть бути предмети, писемні документи, легенди тощо.
У дослідженні недавньої історії важливі спогади свідків.
Джерела, які ніхто не змінював, називають першоджерелами. Вторинні джерела містять інформацію, створену на основі
узагальнення первинних джерел. Вони описують, коментують,
аналізують першоджерело, надають висновки про нього та події.
Такими джерелами є наукові статті й книги.
Чому біографія людини є вторинним джерелом?
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Третинні джерела узагальнюють відому інформацію з конкретної теми на основі результатів наукових досліджень із залученням
узагальнень багатьох дослідників. Прикладом третинних джерел
інформації є підручники, енциклопедії, словники, путівники.
Першоджерела

Вторинні джерела

Третинні джерела

1. Яким джерелом інформації є теленовини?
2. Який вид джерела інформації, на твою думку, є найбільш
достовірним?
3. Запропонуй піктограми для цієї схеми.

2. Види інформації
Інформацію поділяють не тільки за послідовністю її виникнення (це було з’ясовано в попередньому пункті параграфа), а й
за іншими ознаками.
Пригадай, що таке ознака.
У таблиці подано види інформації за конкретними ознаками.
Види інформації
За способом сприйняття

Зорова — через зір.
Слухова — через органи слуху.
Тактильна — на дотик.
Нюхова — через нюхові рецептори.
Смакова — через смакові рецептори

За формою Текстова — з використанням літер та інших символів.
подання
Числова — з використанням цифр і знаків.
Графічна — на основі зображень.
Звукова — усна або у форматі звукозапису.
Авдіовізуальна — одночасні рухомі зображення
і звук
За приМасова — зрозуміла більшості людей.
значенням Спеціальна — зрозуміла окремим людям чи групі
людей. Такою є і секретна інформація.
Приватна (особиста) — стосується окремої людини
За
Актуальна — цінна в конкретний момент часу,
значенням конкретним людям, групам.
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Продовження таблиці
1

2
Достовірна — перевірена, отримана з надійних джерел.
Повна — достатня для прийняття рішення або
розуміння.
Цінна — корисна для використання за визначеною
тематикою

1. Наведи приклади видів інформації, назви яких виокремлені в
таблиці.
2. Чи знаєш ти інші види інформаційних джерел?

3. Роль джерел інформації в забезпеченні
повноти розуміння фактів
Як бачимо, існують різноманітні види інформації, які допомагають установити факти. Для того щоб зрозуміти зміст фактів, треба
залучити кілька джерел інформації. Це дуже важливо, бо джерело
може містити неправдиву інформацію (фейк). І якщо воно єдине,
то дослідники зроблять неправильні, помилкові висновки.
Пригадай, що таке факт і фейк.
Прочитай, виконай завдання і дай відповідь на запитання
Ти знаєш, яким є прапор України — про це сказано в Конституції України: «Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів».
Однак у соціальних мережах можеш прочитати повідомлення,
що кольори прапора вигадані під час створення Конституції, а
прапор українців був зовсім інший. Тому тобі потрібно з’ясувати,
чим є згадане повідомлення — фактом чи фейком.
Опрацюй джерела.

Джерело 1. Текстове джерело.
Яків Головацький про прапор українців (Львів, 1848 р.):
«Синій колір, як чисте небо південної Русі, ясний, погідливий, як душа щирого Русина, зображав мир і спокій. Золотий
колір, як ті зірниці на яснім небі, зображали ясне світло, до
якого нам прагнути належить».
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Про які кольори йдеться в цьому джерелі інформації?

Джерело 2. Візуальні джерела.

Герб Малої Русі (України)
(німецький гербовник
1586 р.)

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
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РОБЛЮ
1. Класифікуй подані зображення за видами інформації, яким вони, на твою
думку, найбільше підходять. Візьми до уваги, що одне джерело може належати до кількох видів інформації. Поясни свій вибір.

Прапор Руської
«Своїй хаті своя правда,
(української) національної і сила, і воля»
гвардії (1848)
(плакат 1917 р.)

Джерело 3. Власні джерела.
Знайди в інтернеті інші джерела, які допоможуть аргументувати відповідь на поставлене запитання.

1. Чи вдалося знайти інформацію про історію кольору українського прапора?
2. Які види джерел інформації відповідно до їхньої класифікації, поданої в таблиці, використано в цьому мінідослідженні?
3. До яких висновків спонукало ознайомлення з ними?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Які із запропонованих джерел інформації належать до першоджерел?
Щоденник, наукова стаття, оригінальна картина, підручник, договір між
державами, сторінка в енциклопедії, словник.
Відповідь обґрунтуй.
2. Поясни подані значення інформації: роз’яснення; виклад фактів і подій;
витлумачення; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта.
3. Чому існує так багато видів інформації?

2. Відшукай в інтернеті три джерела інформації, які розкривають будь-яке
питання теми «Що таке суспільство та історія».
3. За допомогою інших джерел з’ясуй достовірність інформації: «Харків був
столицею України. Згодом столицею став Київ». Які джерела стали в нагоді? Ця інформація підтвердилася чи виявилася хибною?
ДУМАЮ
1. Усю накопичену людством інформацію знати неможливо. Що зробили і
продовжують робити люди, аби її не втратити, додавати до неї нову і легко знаходити в ній те, що потрібно?
2. Чи може першоджерело містити фейкову інформацію?
3. Чому в наукових роботах є перелік використаних джерел? Чому без цього роботу не вважають науковою?
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10. Усна історія
Чому діти ставлять багато запитань дорослим?

1. Свідок подій
Найкращий спосіб дізнатися про суть події — особисто її спостерігати. Однак ми не можемо побувати скрізь, де хотілося б.
А перебуваючи на місці події, не вдається побачити все. Саме
тому для з’ясування важливих деталей доводиться розпитувати якомога більше свідків — людей, які були очевидцями подій і
готові підтвердити або спростувати пов’язану з ними інформацію.
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гляди, більшість із яких неможливо знайти в писемних джерелах. Розповідь людини про себе також є усною історією.
Дослідники усних історій звернули увагу на те, що спогади
людей про одну й ту саму подію і ставлення до неї могли бути різними. Це зумовлено залежністю сприйняття події від світогляду,
інтересів та ідентичності людини. Скажімо, поразка футбольної
команди для одних людей буде драмою, а для інших — святом.
Збережена в людській пам’яті історія може відрізнятися від офіційної, яку описано в підручниках.
Це був цікавий фільм!

Ні! Він був нудним!

Повір мені! Свідки є повсюди.
Розпитай їх, і дізнаєшся все!

Визнач відмінність між свідком та учасником подій.
У часи, коли люди ще не мали письма, телебачення та інтернету, розповідь свідка була основним джерелом інформації. Саме
тому всюди радо зустрічали мандрівників, купців і розпитували
про те, що вони бачили.
Відомо, що «батько історії» Геродот греко-перські війни досліджував на основі бесід із очевидцями. Усне свідчення як
джерело інформації має цінність і тепер. Його ще називають
усною історією.
Усна історія — інформація про людей, сім’ї, повсякденне життя і пов’язані з ними події.
Інформацію отримують від людей, які були в гущі подій або
спостерігали за ними і чиї спогади варті того, аби їх зберігати
для майбутніх поколінь. Усна історія може поєднувати різні по-

1. У чому суть суперечки дітей на фото? Як їм дійти згоди?
2. Чому одні й ті самі усні історії різних людей різняться: у
зв’язку із знанням різних фактів чи внаслідок різного до
них ставлення?
3. Чому свідок може казати неправду? Як визначити, де у
свідченнях неправда?
Наявність свідків важлива для дослідження подій та встановлення фактів.
Історія — це свідок, який свідчить про те, що час минає
(Марк Туллій Цицерон).
Слухаючи свідка, ви стаєте свідком (Елі Візель).
Пісні часто пишуть люди, які є свідками історії (Джордж
Незеркат).
Ні в що не можна вірити, крім того, що хтось бачив або
знає від очевидця (Томас Джефферсон).
Прокоментуй зміст крилатих висловів.
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2. Інтерв’ю
Дані усної історії отримують завдяки інтерв’ю.
Інтерв’ю — бесіда, що побудована за планом із обов’язковою
фіксацією відповідей.
Людину, яка ставить запитання, називають інтерв’юером/
інтерв’юеркою, а яка відповідає на них — респондентом/респонденткою або інтерв’юйованим/інтерв’юйованою.
Інтерв’ю є одним із важливих джерел інформації. Крім розмови віч-на-віч, для його проведення активно застосовують дистанційні форми: телефонне та онлайн-інтерв’ю.
Як спосіб отримання інформації інтерв’ю має багато переваг,
оскільки дає змогу:
• познайомитися з очевидцями події і переконатися, що в них
може бути власне її розуміння;
• побачити й відчути їхнє ставлення до того, що вони розповідають;
• на підставі аналізу інформації, отриманої від різних людей,
розвивати в собі критичне мислення;
• знаходити підстави для подальших досліджень події чи правдивості історії про неї.
Для історика важливо правильно опрацювати отриманий під
час інтерв’ю мaтеріaл, передусім порівняти його з іншими джерелами інформації.
1. Розглянь ілюстрацію. Чому дослідниця вказує пальцем на
текст?
Пані! То фейкова інформація.

3. Уяви, що ця ілюстрація супроводжує публікацію на сайті
новин. Запропонуй до неї заголовок.
Інтерв’ю є й можливістю усвідомити, що про минуле люди дізнаються з чиїхось розповідей, а всі джерела інформації мають
свого автора.

3. Як брати інтерв’ю
Створення інтерв’ю відбувається в кілька етапів, а його проведення має відповідати певним правилам.

Схема інтерв’ю
Підготовка

• Визначення цілі
• Пошук інформації

Проведення

• Особиста зустріч
• Дистанційне інтерв’ю

Публікація

• Підготовка запитань
• Підготовка зустрічі

• Опрацювання інформації • Публікація інформації
• Узгодження інформації

Спочатку визначають цілі інтерв’ю, наприклад дізнаються
про роль події в житті її учасника. Потім опрацьовують доступні
джерела: фотографії, текстові матеріали. Далі формулюють запитання та готують зустріч.
На зустрічі обов’язково треба зафіксувати дані про особу (ідентифікація), яка дає інтерв’ю. Це важливо, оскільки від того, ким
є особа, залежатимуть її судження.
Ідентифікація
респондентки/респондента

2. Який діалог міг виникнути між особами, зображеними на
малюнку?

65

ім’я (якщо є на це
згода)

• Іванна Іванченко

дата та місце
народження

• 1990 року народження, в місті Полтава
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Продовження таблиці
освітa

• середня — школа № 1 м. Полтава;
вища — Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова

місце роботи

• сімейний лікар

місце проживaння • м. Хмельницький
• одружена, двоє дітей

сімейний стан
інші дані

• відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції»
У жодному рaзі
НЕ МОЖНА
публікувaти персональні відомості!

1. Які запитання ти поставив би/поставила б респондентці/респондентові?
2. Чому не можна розголошувати персональні дані?
Уся розмова має бути записана на диктофон. Інтерв’юер/
інтерв’юерка має заохочувати й підтримувати розповідь респондента/респондентки, не перебиваючи його/її.
ЦІКАВО ЗНАТИ

Так було. Перший застосований на практиці мікрофон
сконструйовано в 1876 році — це був вугільний мікрофон
Томаса Едісона. Примітивні мікрофони, названі трансмітерами, конструювали і раніше.

Після інтерв’ю необхідно відредагувати текст і надати його
для ознайомлення оповідачеві/оповідачці. Він/вона має право
уточнити, виправити або прибрати конкретні положення. І лише
після його дозволу текст можна оприлюднювати.
Вaжливий елемент усної історії — спілкувaння з родичами нa
конкретну тему. Досвід такого інтерв’ю допоможе у створенні
усних історій з незнайомими людьми.
1. Поясни важливість дотримання правил інтерв’ю.
2. Чому оповідач/оповідачка має надати дозвіл на оприлюднення свого інтерв’ю?
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РОЗУМІЮ
1. У чому важливість свідка подій?
2. Чому для дослідження методом усної історії потрібно мати перелік запитань?
3. У чому полягає зміст кожного етапу інтерв’ю?
РОБЛЮ
1. Склади перелік запитань до батьків про подію свого народження.
2. Проведи інтерв’ю з батьками про подію свого народження.
ДУМАЮ
1. Чому під час інтерв’ю важливо дотримуватися етики поведінки?
2. Як негативні емоції можуть вплинути на зміст інтерв’ю? Як
зупинити негативні емоції?
3. Переглянь інтерв’ю Софії з дитячою письменницею Ларисою Денисенко (https://youtu.be/w1G1LNtr_hk). Який досвід
пропонує це інтерв’ю?

11. Писемні джерела
Згадай, що ти прочитав/прочитала за останні кілька днів,
крім текстів у шкільних підручниках.

1. Писемне джерело
Ти вже знаєш, що спершу люди створювали, зберігали і передавали інформацію усно. Навіть літературні твори існували в
усній формі. А для усного джерела потрібен оповідач. Якщо він
зникає, то з ним зникають його знання. У ті часи своєрідними
бібліотекою й архівом інформації була людська пам’ять. Пізніше для збереження і передавання інформації люди навчилася використовувати знаки. У давнину спершу ними були малюнки чи
подряпини на дереві, кістці, камені, глині. Із цього розпочалося
винайденння писемного джерела.
Писемне джерело — предмет, на якому записано інформацію.
Таке джерело називають історичним документом.

ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА
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кійці, які жили на Близькому Сході, почали позначати окремими знаками кожен приголосний звук. Так вони винайшли літери
та алфавіт. За цим принципом створено більшість алфавітів на
Землі, в тому числі й український алфавіт.
Риба

Птах

Сокира Стріла

Месопотамія

На підставі зовнішнього вигляду писемного джерела і матеріалу, на якому воно зафіксоване, історики визначають, хто, коли
і де його створив.
Матеріали, на яких у ранні часи фіксували зображення і тексти, були ненадійними та незручними. Однак глиняні таблички були крихкі та важкі, кора дерев не підходила для великих
повідомлень, очерет для папірусу ріс не скрізь, а шкіра молодих тварин, з якої виготовляли пергамент, була дорога. Через
це людина постійно їх змінювала. Дешевшим, легшим і зручнішим був папір, який винайшли майже 2 тисячі років тому в
Давньому Китаї.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Єгипет

Цей напис на висушених глиняних табличках вважають найдавнішим писемним документом. Його
не розшифровано — ймовірно, він
стосується господарства.
1. Які символи помітні на цих табличках?
2. Що вони можуть означати?
Використання сталого набору знаків, які виражали конкретний зміст, започаткувало писемність. Різні спільноти створювали
свою писемність. Перше письмо було малюнковим (піктографічним) — у формі малюнків (піктограм), що виражали конкретне
значення. З часом піктограми почали спрощувати, і вони ставали
несхожими на предмети, які зображували. Окремі піктограми позначали склади слів. Так з’явилися ієрогліфи в давніх єгиптян і
китайців, клинопис — у Месопотамії.
1. Як змінювалися зображення риби, птаха, сокири, стріли,
пляшки в писемності Месопотамії, Єгипту, Китаю?
2. Чи схожі зображення об’єктів (риби, птаха, сокири, стріли, пляшки) у цих видах писемності на початку і в пізніші
часи?
Необхідність мати для кожного слова окремий символ змушувала людину, яка писала (писця), пам’ятати тисячі знаків. Фіні-

Китай

68

Перетворення піктограм на абстрактні знаки
(месопотамські клинописи, єгипетські ієрогліфи, китайські ієрогліфи

Сучасна латинська абетка
Рання латинська абетка
Грецька абетка
Фінікійська абетка
Порівняльна таблиця «Як фінікійський алфавіт став подібним на римський»
(на темному тлі літери фінікійського алфавіту, а над ними — грецького та римського)
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Писемні джерела, як і усні, доносять події такими, якими їх
бачить і розуміє автор/авторка, а тому не завжди є об’єктивними.
Автором/авторкою може бути конкретна людина, група людей,
організація тощо. Вони по-своєму бачать події. Зміст джерел залежить і від обставин, які впливали на автора/авторку, його/її
обізнаності, освіченості, зацікавленості повідомити чи приховати інформацію. Інколи в джерелах наявна мова ворожнечі —
агресивні висловлювання, спрямовані на людину або групу осіб.
Жертвами мови ворожнечі можуть бути люди з іншим матеріальним становищем, кольором шкіри, релігійними віруваннями тощо.
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но церковнослов’янською мовою із численними вкрапленнями
місцевих слів. В інших європейських країнах такі твори називали «хроніками», їх писали здебільшого латинською мовою.
Класифікуй подані писемні джерела.
До якого виду вони належать?

2. Види писемних джерел
Для писемних джерел незмінним є поділ, про який ти вже знаєш: першоджерела, вторинні, третинні джерела. Їх класифікують ще й за такими ознаками:
• видом матеріалу, на якому зроблено напис (глина, пергамент,
папір тощо);
• способом створення (рукопис, машинопис, друк, електронний
набір тощо);
• доступністю (рідкісні, масові);
• мовою написання;
• місцем походження (українські, іноземні).
Учені-історики поділяють писемні джерела на види:
Епіграфічні

написи на каменях чи будівлях, берестяні грамоти

Літературні

художня література

Літописи

літописи, хроніки, хронографи

Актові

закони, постанови і розпорядження органів влади,
угоди

Преса

газети, журнали, інші періодичні видання

Особисті

спогади, щоденники, автобіографії

Важливими джерелами для історії України є літописи.
Літописи — літературні твори історичного змісту з викладом
подій у часовій послідовності.
Більшість літописів починається однаково — «в лто» (літорік), тому ці твори називають літописами. Писали їх переваж-

1. Графіті
(Софія Київська,
ХІ—ХІІ ст.)

2. Титульна сторінка
часопису (Лубни,
1905 р.)

3. Із записів Аркадія
Любченка (Харків,
1941 р.)

4. З «Повісті минулих літ»:
У літо 913 почав княжити Ігор після Олега.
У літо 914 пішов Ігор на древлян і, перемігши, наклав на них
данину, більшу від Олегової.
У літо 915 уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю.
5. З «Повчання Володимира Мономаха»:
А коли добре щось умієте — того не забувайте, а чого не вмієте — то того учітесь, так же, як отець мій. Удома сидячи, він
зумів знати п’ять мов, — а за се почесть єсть од інших країв.
Лінощі ж — усьому [лихому] мати: що [людина] вміє — те забуде, а чого ж не вміє — то того не вчиться.
6. Конвенція про права дитини (20 листопада 1989 року) (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної
Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року). Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91.

3. Аналіз писемних джерел
Уяви себе дослідником/дослідницею. Щоб дослідити писемне джерело, ти маєш дізнатися про нього якнайбільше, а також
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виокремити факти і судження, основне і другорядне, правду і
фейки. Найкраще це зробити за такою послідовністю:

1. З’ясувати вид джерела.
2. Встановити, якщо можливо, ким, коли і де створене джерело.
3. Уточнити, про кого або про що йдеться в тексті. На цій підставі можна буде зрозуміти — це первинне джерело чи ні.
4. Визначити, що саме стверджується про це. Виокремити в
джерелі головне, те, що цікавить, з’ясувати факти.
5. Критично проаналізувати джерело на об’єктивність інформації. Автори джерела (документа) можуть захищати свою
точку зору, писати неправду. Через це легко помилитися,
безоглядно повіривши їм. Щоб уникнути цього, варто використовувати якомога більше джерел.
6. Наприкінці зробити висновок про користь джерела і як його
можна використати для історичних досліджень.
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РОЗУМІЮ
1. Доповни визначення поняття «літопис» так, щоб
воно стало точнішим;— «послідовний запис історичних подій, зроблений їхнім сучасником». Яку ознаку
пропущено в наведеному визначенні?
2. Чи є книга на фото першоджерелом? Відповідь обґрунтуй.
3. Яким поняттям можна назвати заклики до насильства, приниження і образи особи чи соціальної групи?
РОБЛЮ
1. За допомогою пошукових систем знайдіть по одному джерелу соціального або історичного змісту, що відповідають поділу на види. Впишіть його
назву в таблицю.
Епіграфічні
Літературні

Проаналізуй подане джерело за наведеною вище послідовністю.

Літописи
Актові
Преса

Із виступу Симона Петлюри, члена Директорії УНР під
час проголошення Злуки (об’єднання) УНР та ЗУНР. 22 січня 1919 р.
Громадяне! Тільки тоді ми будемо кричати «Слава!»
вільними грудьми, коли зміцнимо нашу владу, коли настане спокій на нашій землі. Всі, як один чоловік, станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших. Я, як Отаман всього війська Українського, кажу вам,
що зо всіх боків оточені ворогами. Не слів, а діла чекає від
вас Українська Народня Республіка. Доведіть своєю чесною
роботою свою любов до неї, доведіть, що ви гідні сьогодняшнього свята. Я сам буду кричати з вами «Слава!», коли ні
одного ворога не буде на нашій території. Перед вами пройшло Українське Республіканське Військо, котре не щадить свого життя й сил у боротьбі з ворогами. Допоможіть
же і ви йому одежою, харчами. Підтримайте ж Республіку,
котрій ви кричите «Слава!», не словом, а ділом.

Особисті
2. Що спільного і відмінного в поданих зображеннях писемних джерел? Визнач по дві спільні та по дві відмінні ознаки.

Папірус із єгипетськими
ієрогліфами

Сувій із пергаменту

Папір із китайськими
ієрогліфами

3. Напиши своє ім’я іноземною мовою, яку вивчаєш у школі. За допомогою фінікійського алфавіту, поданого в підручнику, спробуй написати своє ім’я в перекладі з іноземної на фінікійську. Чому це зробити
непросто?
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ДУМАЮ
1. У чому полягає важливість джерелознавства як історичної дисципліни,
що досліджує історичні джерела та їх використання?
2. Під час дискусії вчених один із них сказав, що знайшов рідкісне джерело,
яке допоможе відповісти на всі запитання щодо конкретної проблеми.
Інший сумнівався і запропонував перевірити це джерело на достовірність, адже точність важливіша за все. Кого ти підтримуєш? Аргументуй
відповідь.
3. Чи завжди потрібно перевіряти джерела інформації щодо їх достовірності та повноти?

12. Речові джерела інформації
Як завдяки дослідженню речей можна охарактеризувати їх
власника чи власницю?

1. Речове джерело інформації
Світ речей різноманітний і багатий, їхня кількість незліченна.
Усі речі, якими люди користувалися або користуються, є джерелами інформації.
Речове джерело інформації — предмет, що зберігає дані про
минуле і відображає діяльність людей.

наконечником. Ви наближаєтеся… Кидаєте спис… Та промахуєтеся. Мамонт, якого ви так хотіли вполювати, наступає
на зброю, і та тріскає в нього під ногою. Більше цей спис вам
не знадобиться. Тоді ви хапаєте ще один і біжите за твариною
знову, а на землі залишається зброя, що схибила, — їй судилося стати посланням у далеке майбутнє. Через тисячі років
після того, як мамонт наступив на ваш спис, люди знайдуть
його кам’яний наконечник і дізнаються, що ви тут побували.
Ніл Макґреґор «Історія світу в 100 предметах»

1. Яку інформацію можна отримати, роздивляючись знайдений наконечник списа?
2. Які поняття в поданому тексті тобі не відомі? Знайди
їхнє значення.
Речові джерела поділяють на засоби (знаряддя) праці та результати праці (вироби). Розрізняють також види речових джерел за часом і місцем походження, формою та змістом (опис),
матеріалом, з якого вони виготовлені (дерево, камінь, кістка,
метал, пластик тощо). Знаряддя та вироби можна групувати і за
їхнім призначенням: для побуту, праці, торгівлі, війни, науки,
культури, релігійних обрядів.

Такі речі називають також пам’ятками матеріальної культури.
Предмети
побуту
Кам’яний
наконечник
списа (США,
9000—
7000 тис.
до н. е.)

Уявіть, що ви стоїте посеред рівнини, помережаної деревами і кущами. Разом з іншими мисливцями крадетеся слідом
за стадом мамонтів. Одного з них сподіваєтеся вполювати на
вечерю. Міцно стискаєте легкий спис із гострим кам’яним
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Архітектурні
пам’ятки

Печатки

Знаряддя праці
та війни

Одяг

РЕЧОВІ
ДЖЕРЕЛА
Гроші

Прапори

Нагороди
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На основі поділу речових джерел на види опиши цей підручник
як речове джерело.
Історики виокремили кілька груп історичних джерел, для дослідження яких було сформовано допоміжні галузі історичної науки.
ЦІКАВО ЗНАТИ
Назва
галузі

РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
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Археологи досліджують залишки поселень, предмети, насіння та кістки тварин. На основі отриманої інформації роблять
висновки про життєдіяльність людини.
1. Чому речові джерела, знайдені археологами, називають викопними пам’ятками?
2. Опиши процес роботи археолога на малюнку «Археологічні
розкопки».

Що досліджує

Археологія

історію людства за викопними матеріальними
залишками діяльності людей

Історія моди

одяг і прикраси

Історія
архітектури

розвиток архітектури в різні часи та різних
народів

Нумізматика

монети

Боністика

паперові грошові знаки

Вексилологія

стяги, прапори, хоругви та інші предмети
історичної символіки

Сфрагістика

печатки і штемпелі

Фалеристика

медалі, ордени та інші відзнаки

1. Поміркуй, яку інформацію може містити кожен вид історичних джерел.
2. Зістав допоміжні історичні дисципліни з видами історичних джерел, які вони досліджують.
3. Чому допоміжні історичні дисципліни мають такі складні
для розуміння назви?

2. Археологія
Люди можуть зберігати речі, передавати їх у спадок, викидати
як непотріб і навіть губити. Загублені речі потрапляють у ґрунт.
Унаслідок дії бактерій багато з них розкладається. Деякі речі або
їх частини залежно від матеріалу та місця розташування можуть
зберегтися. Їх пошуком займається археологія. Місця для археологічних розкопок визначають на основі писемних джерел, випадкових знахідок, аналізу місцевості.

Археологічні розкопки

3. Які висновки про життя людей можуть зробити археологи
на основі вивчення кісток і шкур тварин, насіння рослин?
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1. Які висновки про життя людей можна зробити, дослідивши наведені археологічні пам’ятки?
2. Що із цих винаходів людина використовує дотепер?

Глиняні фігурки
(трипільська культура
IV ст. до н. е.)

Глиняна фігурка
(трипільська культура
IV ст. до н. е.)

Кам’яні знаряддя
(трипільська культура
IV ст. до н. е.)

3. Історія речей
Кожна річ, як і людина, має свою історію. Історій більшості
речей ми не знаємо. З деякими пов’язано багато пригодницьких
перипетій.

У 1253 р. Галицько-Волинський князь Данило Романович був коронований Папою Римським. Королівську корону
зберігали у столицях Галицько-Волинської держави, доки
в 1340 р. її не вивіз польський король Казимир Великий до
своїх володінь. Що було далі з короною, невідомо.

Приблизно 200 років тому стверджували, що корону переробили на митру (головний убір) Перемишльських греко-
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католицьких митрополитів. У 1915 р. під час Першої світової
війни її вивезли до столиці Росії, але після тривалих перемовин у 1926 р. повернули до Перемишля. Священники зуміли
зберегти її в роки Другої світової війни. А от після війни польські спецслужби знайшли і розграбували схованку із церковними цінностями. Відтоді про митру немає жодних згадок.

1. Які елементи митри дали підстави висунути версію, що
вона зроблена з королівської корони?
2. Чому, не маючи митри, неможливо чітко визначити її походження?
Історію має кожен предмет, а всі разом вони утворюють спільну (родову) історію. На підставі знайдених фактів можуть бути
написані історії тарілок, капелюхів, стільців, автомобілів, мобільних телефонів тощо.
ЦІКАВО ЗНАТИ

Сучасна ручка для письма також має історію. Потреба в ній
з’явилася, коли люди винайшли папірус і пергамент. Єгиптяни використовували загострену очеретяну паличку з роздвоєним кінцем. Порожниста паличка була заповнена необхідною
для письма рідиною. Ручку стискали, щоб чорнило витікало.
Через кілька століть в Іспанії почали застосовувати пір’я лебедів, індиків і гусей. Кінчик пера загострювали ножем. Його
занурювали в чорнило, яке заповнювало його порожнину.
У 1822 р. перо було замінено, коли Джон Мітчелл з Бірмінгема почав виготовляти металеві пера на дерев’яному перотримачі. Принцип їхньої дії був таким, як і пташиного пера,
але вони були дешевшими та міцнішими. У 1884 р. ЛьюїсЕдсон Вотерман спроєктував авторучку з безпечним резервуаром для чорнила, і вже не треба було постійно занурювати
перо в чорнильницю.
У 1943 р. брати-угорці Біро, які проживали в Аргентині,
започаткували виробництво ручок нових конструкцій, використавши чорнило, яке швидко висихало на папері, і металеву кульку, що оберталася на кінчику пера.
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Продовження таблиці

З появою новітніх технологій ручки почали замінювати
смартфонами, планшетами і ноутбуками. Однак їх визнано
одним із найважливіших винаходів в історії людства.

Час появи
Місце походження
Форма та зміст
Матеріал
Призначення

Паличка для
Гусяче перо
письма
(Європа,
(Римський Єгипет, VII—XIX ст.)
30 р. до н. е. —
364 р. н. е.)

Металеве перо
(ХІХ — перша
половина ХХ ст.)

Кулькова ручка
(Аргентина,
1945 р.)

1. Порівняй засоби для письма. Що є в них спільного?
2. Які обставини спонукали людей переходити від одного засобу письма до іншого?
3. Які засоби письма, крім ручок, ти знаєш? Чи їхні історії належать до історії ручок?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Де історики знаходять речові історичні джерела?
2. Як археологи здійснюють свої дослідження?
3. Як історія речей сприяє розумінню історії людей?
РОБЛЮ
1. Добери п’ять статей з інтернету до теми «Археологічні розкопки».
2. Зроби мінідоповідь із презентацією про історію будь-якої речі, що належить твоїй родині. Чому ця річ важлива для вас?
3. Класифікуй п’ять предметів у своєму портфелі.
Річ
Знаряддя чи виріб

ДУМАЮ
1. Чи можна за зображеннями, вміщеними в цьому параграфі, уявити побут
людей трипільської культури?
2. Чому археологічні розкопки дозволено здійснювати тільки професійним
археологам?
3. У чому полягає цінність для людини знання історії речей?

13. Авдіовізуальні джерела інформації
Які кінофільми та мультфільми ти дивився/дивилась останніми днями?
Навіщо ти створюєш фото та відеозаписи на телефон?

1. Авдіовізуальні джерела інформації
Найбільше інформації людина отримує з візуальних (лат.
visualis — зоровий) джерел, які сприймає очима. Візуальні джерела інформації супроводжують
людину від початку її існування — навколишній світ, знаряддя
праці, споруди, зброя, малюнки
на стінах тощо. Одні з них створені природою, інші — людьми.
Людина сприймає світ також
через дотик, смак, нюх і слух.
Сприйняття записаних природних звуків, мови, музики тощо
через спеціальні пристрої називають авдіо (лат. «чую»).
Які факти можна встановити
за допомогою поданого наскельного живопису?

Сцена полювання (Іспанія
10 000—9000 р. до н. е.)
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Авдіовізуальну інформацію, яка поєднує звук і зображення,
людина запам’ятовує значно краще.
Авдіовізуальне джерело інформації — матеріальний носій, що
містить зображувальну та звукову інформацію, яку відтворюють за допомогою спеціального обладнання.

Авдіовізуальну інформацію зберігають спеціальні плівки,
цифрові носії (комп’ютери, компакт-диски, флешки). Авдіовізуальні джерела виконують також роль медіа — інформаційних посередників (лат. medium — посередник), завдяки яким
інформація стає доступною для людей. Крім них, систему медіа
утворюють преса, радіо, телебачення, книжкова продукція, а також «нові медіа», які ґрунтуються на цифрових технологіях, —
інформаційні портали, блоги, соціальні мережі, різноманітні
(фото, відео, радіо) сервіси, комп’ютерні ігри тощо.
Будь-яке повідомлення, поширене за допомогою медіа (телевізійну програму, твір у форматі книжки, плакат, пісню, кінофільм, статтю, інтернет-сторінку та ін.), називають медіаконтентом, а якщо воно є тільки в текстовому форматі — медіатекстом.
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2. Види авдіовізуальних джерел інформації
До візуальних джерел належать фотографії, до звукових —
звукозаписи, до авдіовізуальних — авдіозаписи, відеодокументи, записи телепередач, кінофільми (документальні і художні),
особисті відеозаписи за допомогою відеокамер чи смартфонів.
Першу фотографію було виготовлено у 1826 р. На тогочасних
фото були переважно індивідуальні та сімейні портрети, згодом — і різноманітні події. Для дослідників фотографія є джерелом інформації про побут, діяльність людей та їхні стосунки, про
історичні події та їх учасників.
Фотографії бувають репортажними — фіксують те, що відбувається, і постановними — виконані за попереднім задумом фотографа чи інших осіб.
1. Яке з поданих фото постановне, а яке репортажне? Чому
історикам це важливо знати?
2. Яку інформацію можна дізнатися із цих фото?
3. Які запитання варто поставити особам на фото?

1. Які підписи ти поставив/поставила б під зображеннями?
2. Що спільне та відмінне в поданих зображеннях?
3. Чи доповнюють ці зображення одне одного?

Сім’я Віників
(Шостка, 1910 р.)

Євромайдан
(Київ, 5 грудня 2013 р.)

Динамічним зображенням, яке постійно змінюється, є кіно
(кінофільм, кінострічка). Грецькою мовою це слово означає
«рух». Перший фільм створено в 1895 р. Він, як і багато наступних, тривав кілька хвилин, був беззвучним, плин кадрів
перебивали текстові вставки. Перегляди беззвучних фільмів
супроводжувала гра піаніста. Уперше голоси героїв фільму зазвучали в 1927 р.
1. Переглянь візуальне джерело «Вихід робітників з фабрики
Люм’єр» за QR-кодом (https://www.youtube.com/watch?v=4zi0
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ne0ONCA). Порівняй кадр фільму як фотоджерело і відеоджерело. Яке із джерел подає більше інформації?
2. Які факти можна встановити за допомогою цього відео?
3. Які б запитання ти поставив/поставила авторам
фільму?
4. Чи містить фільм вичерпну інформацію для відповіді на
твої запитання?
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?v=bzRNSkSt25Y). Чи вдалося здійснити правильну класифікацію?
3. Чи доцільно використати ці фільми під час вивчення історії та громадянської освіти?

Кадр із фільму «Вихід робітників
з фабрики Люм’єр у Ліоні» (1895 р.)

На підставі того, на якій інформації побудований фільм, його
вважають або документальним, або науково-популярним чи
ігровим (художнім).
Документальне кіно зображує реальні події та реальних людей. Інформація в ньому не завжди вичерпна, бо у візуальному
документі є лише те, що зафіксував автор.
Як ти розумієш твердження, що документальне кіно покликане розповісти про світ, у якому живемо?
Науково-популярне кіно в доступній для глядачів формі інформує про досягнення науки. У ньому можуть бути документи,
факти, коментарі вчених.
Основою художніх фільмів є гра акторів, тому їх ще називають ігровими. Такі фільми висвітлюють історичні події, життя
відомих людей, людські взаємини. Інформація в них не копіює
факти, а відображає їх через почуття, переживання і вчинки людей. Життєвий факт і вимисел доповнюють одне одного. Головне
в художньому фільмі — людина і все, що її стосується.
1. За афішами визнач вид фільму: документальний, науковопопулярний, художній. Поясни свій вибір.
2. Переглянь анонси фільмів за QR-кодами (https://www.
youtube.com/watch?v=I0X2IJKsetA; https://www.youtube.
com/watch?v=Ti7VG35nllM; https://www.youtube.com/watch

Пекельна Хоругва, або
Різдво Козацьке

93: бій за Україну

Мандрівка часу

Окремим видом кіномистецтва є анімація (мультиплікація),
коли рухоме зображення постає на екрані як послідовна зміна
намальованих об’єктів. Такі фільми також можуть бути джерелами інформації.
1. Подивися за QR-кодом (https://www.youtube.
com /watch?v=6fXrzL2x2E0) мультфільм про
чумаків (9 серія мультсеріалу «Книга-мандрівка. Україна»). Чи є там нова інформація для
тебе?
2. Чи можна цей мультфільм вважати першоджерелом? Чому?

3. Аналіз авдіовізуальних джерел
Усі джерела історичної інформації необхідно критично аналізувати. Для аналізу фотографій можлива така послідовність дій:
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Опиши, що ти бачиш: об’єкти та їх розташування (на передньому та задньому планах), осіб та їхні дії. Припусти, що відбувається на фото.
2. Визнач за зовнішніми ознаками, коли і де було зроблено знімок.
3. Чому саме тоді й у тому місці побував фотограф?
4. Це репортажне чи постановне фото?
5. Чи супроводжують фотографію додатковий або пояснювальний тексти?
6. Якщо є змога, порівняй фото, знайди спільні та відмінні
ознаки.
Прочитай повідомлення та проаналізуй фотографії, враховуючи подані вище рекомендації.
Живий ланцюг 1990 р.
Символічна акція в неділю 21 січня 1990 року, під час
якої кілька мільйонів людей від Івано-Франківська (через
Львів) до Києва, узявшись за руки, відзначили 71-річчя Злуки (об’єднання) Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей живий ланцюг був одним із найбільших у світовій історії за кількістю учасників і
став значним кроком до здобуття незалежності України.

РОЗУМІЮ
1. Чому відеозапис спогадів літньої людини можна вважати одночасно авдіовізуальним джерелом і медіатекстом?
2. Які авдіовізуальні джерела траплялися тобі впродовж минулого дня і
сьогодні?
3. Чи погоджуєшся з тим, що документальний фільм належить до першоджерел, а науково-популярний — до вторинних джерел? Свою думку обґрунтуй.
РОБЛЮ
1. Відбери особисте чи родинне фото і проаналізуй його за алгоритмом аналізу фотоджерел.
2. За допомогою пошукових систем знайди в інтернеті назви перших фільмів братів Люм’єр, які вони продемонстрували в 1895—1896 рр.
3. Разом з однокласниками та однокласницями створіть критерії визначення переможця кінопремії «Кращий документальний фільм на тему захисту прав дитини».
ДУМАЮ
1. Переглянь за посиланням (https://www.youtube.com/
watch?v=2GQdfpdfvZA) відеоролик «Кібербулінг. Як я перестала бути жертвою» та визнач його ідеї.
2. Новини мають давати відповіді на запитання: хто зробив, що
зробив, де зробив (місце), коли зробив (час), як і чому зробив? Чи завжди треба дотримуватися цих запитань, аналізуючи авдіовізуальні джерела? Чому так думаєш?
3. Чи достатньо досліджувати життя людей та історичне минуле лише за
авдіовізуальними джерелами? Поясни свою відповідь.

14. Етнографічні джерела інформації
1

2

3

2. Охарактеризуй настрій людей на фото. Що тебе найбільше вразило?
3. Чи виправдано план аналізу фотографій застосувати для
аналізу відеофільму?Відповідь обґрунтуй.

Які народи проживають на території України? Чим вони
унікальні?

1. Етнографічне джерело інформації
Розселені на території України племена, їх походження і
побут першим описав давньогрецький історик Геродот. Після нього грецькі та римські вчені уточнювали дані про народи,
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що жили на півдні України, та записували інформацію про події, які там відбувалися. Важливим джерелом інформації про походження, розселення, культурно-побутові особливості наших
предків є літопис «Повість минулих літ». Багато відомостей про
народи, що населяли Україну, зберігають малюнки, ілюстрації
до книжок, скульптури тощо. Усі вони є етнографічними джерелами інформації та основою етнографічного знання. Цей термін
походить від грецьких слів «етнос» (народ) і «графо» (пишу).
Етнографічне джерело інформації — пам’ятки, які зберігають
відомості про побут, культуру, звичаї народу.
Етнографічні джерела можуть бути усними, писемними, фотографічними, образотворчими, речовими, авдіовізуальними тощо.
Основними методами етнографічних досліджень є аналіз джерел,
а також безпосереднє спостереження і опис звичаїв, побуту, культури народу.
1. Чому важливо досліджувати етнографію народів?
2. Які конкретні джерела можуть бути потрібні для етнографічних досліджень у твоєму населеному пункті?
3. Розглянувши діаграми і графік на с. 89, зроби висновок:
— Які народи живуть в Україні?
— Етнографічна культура яких народів тобі знайома?
— У яких державах живуть українці?

4,9 %

17,3 %
77,8 %
українці
росіяни
інші національності

білоруси
молдовани
кримські татари
болгари
угорці
румуни
поляки
євреї
вірмени
греки
німці
інші
національності
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Росія — 4,4 млн

4,5

США — 1,2 млн

4,0

Канада ~ 1 млн

3,5

Казахстан — 0,9 млн

3,0

Молдова — 0,6 млн

2,5

Польща — 0,6 млн

2,0

Бразилія — 0,35 млн

1,5

Білорусь — 0,29 млн
Аргентина — 0,25 млн

1,0

Узбекистан — 0,1 млн

0,5

Киргизстан — 0,07 млн
0

Австралія — 0,04 млн
Українська діаспора (млн осіб)

Особливими видами етнографічних джерел інформації є фольклорні та лінгвістичні.

2. Фольклорне джерело інформації
Особливим надбанням кожного народу є твори, які виражають його колективні знання, колективну мудрість і колективну
творчість. У них немає конкретних авторів — вони належать
народові. Усіх їх об’єднує поняття «фольклор», яке походить
із англійської мови: «фольк» (народ), «лор» (знання, мудрість).
Фольклор — усна народна творчість, яка виражає вірування,
фантазії, думки, уявлення, почуття і переживання народу.
Фольклорні твори живуть і змінюються в усній пам’яті народу. Їх передають від покоління до покоління. Люди часто їх змінюють, тому вони мають багато варіантів. Фольклор є основою
художньої культури, джерелом національних традицій, важливим чинником ідентичності.
Пригадай основні ознаки фольклорних джерел інформації.
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1. Проаналізуй схему «Види фольклору». Які з них тобі відомі?
2. Застосуй пошукові системи для з’ясування значення незнайомих слів.
3. Які види фольклорних джерел, за твоїм припущенням, можуть містити знання про історичні події?

Казки

Трудові
пісні

Прислів’я та
приказки

Байки

Загадки

Народний
епос

Календарнопобутові пісні

Народна
лірика

Фольклор

Родиннопобутові пісні

Соціальнопобутові
пісні

Народний
ліро-епос

Думи

Історичні
пісні

Анекдоти

Притчі

Народна
драма

Легенди

Пісні-ігри

Вертеп

Весілля

Балади

Фольклорні джерела містять багато інформації, пов’язаної
з історією. Їх варто розуміти не як історичні документи, а як
сприйняття і відображення подій у народній пам’яті. Як усі джерела інформації, їх аналізують за такою послідовністю:

1. Хто (імена історичних осіб, назви спільнот)?
2. Де (географічні об’єкти, природні умови, що свідчать про
місця подій)?
3. Коли (пору року можна визначити за діяльністю людей, історичний період — за іменами історичних осіб)?
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4. Що (зміст подій)?
5. Як (особливості подій)?
6. Чому (причини подій)?
Наведені у фольклорних джерелах відомості не є вичерпними
та разом з іншими джерелами інформації допомагають краще
пізнати минуле.
1. Проаналізуй фольклорну пісню, скориставшись поданою
вище послідовністю. Прізвища історичних осіб можна
уточнити за допомогою інтернету.
Ой на горі та й женці жнуть
Ой на горі та й женці жнуть, (2)
А попід горою, яром-долиною козаки йдуть.
Гей, долиною, гей, широкою, козаки йдуть.
Попереду Дорошенко (2)
Веде своє військо, Військо запорізьке хорошенько.
Гей, долиною, гей, широкою,
Хорошенько.
А позаду Сагайдачний, (2)
Що проміняв жінку на тютюн та люльку, необачний.
Гей, долиною, гей, широкою,
Необачний.
«Гей, вернися, Сагайдачний, (2)
Візьми свою жінку, віддай тютюн-люльку, необачний!
Гей, долиною, гей, широкою,
Необачний!»
«Мені з жінкою не возиться, (2)
А тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться!
Гей, долиною, гей, широкою,
Знадобиться».
Ой на, ой на горі та й женці жнуть, (2)
А попід горою, яром-долиною козаки йдуть
Гей, долиною, гей, широкою, козаки йдуть.
2. Про яку історичну подію йдеться в пісні? У якому столітті могла відбуватися та подія?
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3. Як перевірити достовірність фактів, про які йдеться в
пісні?

3. Лінгвістичне джерело інформації
Історія народу ґрунтується і на дослідженні його мови: якими
були назви об’єктів побуту, знарядь праці, зброї, ремесел; від яких
народів, коли і чому проникали в його мову іноземні слова; якою
була мова документів, літературних творів і приватних текстів
(листів, щоденників) тощо. В основі назви цього джерела інформації — латинське слово «лінгва», що українською означає «мова».
Лінгвістичне джерело інформації — пам’ятки мови, що містять цінні для історії відомості.
Мова виникла на певному етапі розвитку людини. Народи та
нації впродовж історії сформували свої мови. Тривалим і складним було становлення української мови. Без знань про це історія як наука не може бути повноцінною. Наприклад, іншомовні
слова допомагають зрозуміти, як розвивалися відносини народу
із сусідами, якими були торгівля, освіта, наука, перекладацька
справа тощо.

Ономастика має низку розділів.
Розділи
ономастики

Визначення

Антропоніміка

особисті імена (антропоніми)

Топоніміка

географічні назви (топоніми)

Етноніміка

назви народів (етноніми)

Теоніміка

назви богів та інших релігійних персонажів
(теоніми)

Космоніміка

назви зірок, планет та інших космічних об’єктів
(космоніми)

Зооніміка

клички та назви тварин (зооніми)

Фітоніміка

назви рослин (фітоніми)

Хрононіміка

назви періодів часу (хрононіми)

Перейоніміка

назви транспортних засобів (перейонімів)

Чому терміни ономастики мають грецьке походження?
ЦІКАВО ЗНАТИ

Дуже багаті на цінну інформацію для історії власні назви. Їх
досліджує мовно-історична дисципліна — ономастика. Це слово
походить із грецької та означає «ім’я», «назва».

Цікаву історію мають назви багатьох населених пунктів
України. Давньогрецька Каркінітида була названа на честь
засновника міста Каркіна або краба (грец. «кіркенес»). За
часів Кримського ханства (XV—XVIII ст.) місто називали
Ґьозлеве (від тюркського «сто очей», «око-будинок», «наглядай»). У 1784 р. його перейменовано на Євпаторію на згадку
про місто поблизу сучасного Інкермана, що було назване на
честь понтійського царя Мітрідата VI Євпатора.
Назва давньогрецького міста Тіра походить від назви річки Тірас (грец. «швидкий»). У VI ст. н. е. сюди прийшли
слов’яни (праукраїнські племена) і назвали його Білгород
(білий град). У XIV ст. місто увійшло до складу Молдовського князівства й отримало назву Четатя-Албе (біла фортеця).
У XV ст. місто захопили турки і перейменували на Аккерман (біла фортеця). У 1944 р. його названо Білгород-Дністровський.
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У 1892 р. на правому березі річки Кривий Торець було засновано німецьку колонію Нью-Йорк. У 1951 р. селище перейменовано на Новгородське, а в липні 2021 р. Верховна Рада
України повернула йому історичну назву Нью-Йорк.
1. Чому назви міст змінювалися?
2. Яке походження назви твого населеного пункту?
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Які джерела інформації належать до етнографічних?
2. Назви улюблені види фольклорних творів. Чому вони тобі подобаються?
3. Що досліджує лінгвістика?
РОБЛЮ
1. Яка улюблена народна пісня твоєї родини? Чи є в ній історичні дані, мотиви?
2. Досліди походження своїх імені та прізвища.
3. Разом з однокласницями та однокласниками створіть презентацію «Топоніміка мого населеного пункту», пояснивши походження його назви, а
також назв його районів, вулиць, площ, парків, річок, озер тощо.
ДУМАЮ
1. 21 липня 1991 року Укрпошта ввела в обіг поштові марки «Кримськотатарські чебуреки» та «Українська ковбаса». Які зображення на них допомагають пізнати історію, побут і звичаї народів?

2. Казки своїм змістом розважають і навчають. Чи повинна історія теж розважати і навчати?
3. Наскільки важливо спиратися на національні традиції при виборі імен
для дітей?
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15. Збереження історичних джерел інформації
Як ти впорядковуєш свої речі?

1. Виявлення та збереження інформаційних джерел
Ми вже знаємо, що джерел історичної інформації є дуже багато. Усі дослідники, шукаючи потрібну інформацію, намагаються
якомога більше їх обрати і всебічно розглянути. Від цього залежатимуть повнота і точність висновків.
Джерела

Де
знаходяться

Усні

У пам’яті
людей

Текстові та
звуко- чи
відеозаписи

Інтерв’ю та його аналіз

Писемні

На різних
носіях

Текстові записи
на різних носіях

Читання, аналіз
матеріалів, на яких
зроблено записи

Речові

У будівлях
чи в землі

Предмети та
будівлі різного
об’єму

Аналіз речей і
матеріалів, з яких вони
зроблені

Фото, звуко- та
відеозаписи на
різних носіях

Перегляд і дослідження
матеріалів, аналіз носіїв

Записи та
предмети
різного об’єму

Текстова, звукова
та візуальна фіксація,
збирання речей, аналіз

АвдіоНа фото,
візуальні звуко-,
відеозаписах
ЕтноСередовище
графічні життя
народу

Особливості
джерел

Процес дослідження
джерел

1. Наведи приклади конкретних місць, де можна знайти різні види джерел інформації.
2. Які види джерел інформації будуть корисними дослідникові
назви населеного пункту?
Процес дослідження відбувається у два етапи. На першому накопичують інформацію, а на другому її опрацьовують та формулюють висновки. Є дослідження, кожен етап яких має окрему
цінність. Скажімо, археологи здійснюють розкопки, збирають та
опрацьовують знахідки, роблять висновки про конкретне місце
дослідження. Загальні висновки про життя людської спільноти
в конкретний час роблять інші вчені на основі результатів багатьох розкопок.
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Історичні джерела мають велику цінність. У кожній країні їх
надійно зберігають. Місця збереження історичного джерела мають відповідати спеціальним вимогам:
• сприятливі умови (температура, вологість тощо);
• можливість реставрації (відновлення пошкоджених частин);
• доступність для дослідників;
• доступність для відвідувачів за умови гарантування безпеки
джерел.

Реставрація текстового
джерела

Реставрація речового
джерела

Реставрація
фотоджерела

1. Чому важливо реставрувати історичні джерела?
2. Чому важливо, щоб реставрацію робили спеціалісти?
3. Як властивості джерела впливають на його зберігання?
Належні умови для зберігання історичних джерел, як правило, є в архівах, бібліотеках і музеях.

2. Бібліотеки та архіви
Писемні тексти, рукописні книги віддавна зберігають у спеціальних приміщеннях — бібліотеках. Цю їхню роль виражає
значення слова «бібліотека» — колекція книг; приміщення, в
якому зберігають книги, сховище книг. Отже, всі книги, які ти
маєш, можна вважати твоєю особистою бібліотекою.
Бібліотека — установа, що збирає, систематизує і надає читачам друковані та рукописні джерела, а також доступ до електронних джерел.
Першу бібліотеку глиняних табличок, папірусів і пергаментів було засновано в Ассирії VII ст. до н. е. Тодішні бібліоте-
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ки були й архівами, центрами переписування та дослідження
книг. Найбільші з них — Александрійська, Константинопольська, Пергамська.
1. Опиши читальний зал бібліотеки Львівського університету.
2. Що вражає в будівлі Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського?
3. Чому важливо мати бібліотеки для незрячих?
4. Чому в наш час бібліотеки оцифровують дедалі більше
книг?

Наукова бібліотека
Львівського
національного
університету імені Івана
Франка (читальний
зал) — найдавніша
бібліотека України
(заснована 1608 р.)

Національна бібліотека
України імені
В. І. Вернадського
(центральна будівля) —
найбільша бібліотека
України (15,8 млн
примірників)

У центральній
спеціалізованій
бібліотеці для сліпих
ім. М. Островського
(книга для незрячих)

Ще в давні часи із бібліотек поступово виокремлювали архіви.
Архів — установа, яка приймає, описує та зберігає документи
для подальших досліджень.
Архіви зберігають переважно письмові документи, а останнім
часом й авдіовізуальні джерела інформації на різних носіях.
Мініархів як зібрання документів є в кожної людини, сім’ї,
спільноти. Підприємці, фірми та державні установи формують
архіви з різноманітних документів. З часом деякі з них передають до державних архівів. Найбільшим зібранням документів в Україні є Центральний державний історичний архів України в Києві. Там зберігається 1,3 мільйона одиниць архівних
матеріалів.
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1. Розглянь фотографію. Чому документи архіву зберігають у
коробках?

Зброя скіфів
(Національний музей
історії України в Києві)
Сховище Центрального державного
історичного архіву України в Києві

2. Чому приміщення для зберігання документів не мають
вікон?
3. Чому в давні часи деякі архіви та бібліотеки тримали
котів?

3. Музеї
Речові пам’ятки зберігають у музеях. Це слово грецькою означає «дім Муз».

Будівлі Поділля
(Національний музей
народної архітектури
та побуту України)

Екскурсія (Музей
рідкісної книги імені
Г. П. Васильківського
в м. Ніжині)

3. Які музеї відвідав/відвідала ти? Що привернуло твою увагу і запам’яталося?
Музейна збірка пам’яток починається з колекціонування —
цілеспрямованого збирання цінних предметів. Зазвичай це
пам’ятки матеріальної і духовної культури (рукописи, книги,
монети, поштові марки, твори образотворчого мистецтва тощо),
об’єкти природи (мінерали, рослини, комахи тощо). Їх називають музейними експонатами.

Музей — установа, яка збирає, досліджує та демонструє пам’ятки природи, матеріальної і духовної культури.
Перші колекції речей формувалися з принесених у жертву
богам цінностей. Їх розміщували в храмах. Колекції скарбів
мали і правителі давніх держав. Музей як науковий і культурний центр був заснований в Александрії Єгипетській понад
2 тисячі років тому.
Найбільше вітчизняних речових історичних джерел зберігає
Національний музей історії України в Києві. У його колекції
понад 600 тисяч експонатів. Музеї творів образотворчого мистецтва називають художніми (картинними) галереями. Рукописні
книги та стародруки зберігають у музеях книги.
1. У чому особливість музеїв, зображених на фотографіях?
2. У давньогрецькій міфології музи — богині-покровительки
поезії, мистецтв і наук. Чому саме з ними пов’язана назва
музею як місця зберігання культурних цінностей?

Експозиція історичного
костюма (Музей історичного
костюма, м. Київ)

Експонат — річ для огляду в музеї чи на виставці.
Розміщені в зручному для споглядання порядку експонати
утворюють експозицію. Особливим видом експонатів є реконструкції — предмети матеріальної та духовної культури, відтворені на основі історичних джерел. Експонати мають підписи, що
містять назву, час і місце походження, а також їхні особливості.
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1. Чим цікаві для відвідувачів музеїв історичні реконструкції?
2. Чим історичне джерело відрізняється від реконструкції?
У музеях настільки багато експонатів, що не всі є змога виставляти для огляду. Більшість із них зберігається у сховищах.
Звідти їх беруть для дослідження чи виставок.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ
1. Назви вимоги щодо облаштування місця збереження історичних джерел.
2. Чим бібліотеки відрізняються від архівів?
3. Чому музеї приваблюють туристів?
РОБЛЮ
1. Запропонуй правила роботи з архівними джерелами.
2. Здійсни віртуальний тур (https://museums.authenticukraine.
com.ua/ua/) одним із українських музеїв просто неба. Відміть три об’єкти, що тобі найбільше сподобалися. Поясни
чому.
3. Створи підписи на стікерах і приклей їх біля речей, що є в
класі й мають певну історію.
ДУМАЮ
1. Переглянь відео реставрації стародавнього посуду (https://
www.youtube.com/watch?v=ZT4pghwORXI). Чи є складною
праця реставратора? Чим гра в пазли нагадує реставрацію?
2. Про музейні експонати розповідають екскурсоводи. Яким
фаховим вимогам, на твою думку, вони мають відповідати?
3. Чи є у вашому населеному пункті музей? Чим він цікавий?

16. Узагальнення теми 2
«Джерела пізнання суспільства»
Опановуючи матеріал теми 2, ви мали змогу дізнатися, якими є,
звідки походять, як зберігають і використовують основні носії інформації про людину, людство і світ. Найцінніші серед них — першоджерела, які містять первинну інформацію про факти і є основою даних для вторинних і третинних джерел. Чим більше джерел
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за кількістю і видами використають дослідник чи дослідниця, тим
точнішими будуть знання про минуле і сучасне суспільства.
Кожне джерело інформації по-своєму важливе. Усні джерела
цінні спостереженнями людей, які були в гущі подій і мають про
них особисті враження. Варто пам’ятати, що люди сприймають
події залежно від віку, виховання, освіти, релігійної належності
тощо. Тому про те, що одні вважають справедливим, інші можуть
мати протилежну думку. Щоб дізнатися, чому вони так вважають, потрібно їх ретельно і делікатно про це розпитати. Саме такі
можливості надає інтерв’ю.
Якщо події відбувалися давно і їх свідків уже немає, тоді інформацію шукають у писемних джерелах. Люди навчилися писати приблизно вісім тисяч років тому. Поступово вони створили
величезну кількість джерел багатьма мовами. Їх поділяють на
види залежно від способу та мови створення, матеріалів, на яких
зафіксовано інформацію, тощо. Ці джерела виражають погляди
і думки авторів, тому не завжди є достовірними. У роботі з ними
потрібно застосовувати критичний аналіз.
За відсутності писемних свідчень мало не єдиним джерелом інформації є речі. Їх досліджують кілька допоміжних історичних
дисциплін, передусім — археологія. Археологи відшуковують,
аналізують, систематизують речі й на цій основі роблять висновки про життя людей.
Авдіовізуальні джерела інформації виникли майже 200 років тому. Їх багато — від фотографії та простого запису звуку до
3d-кінофільмів. Значною мірою авдіовізуальні джерела інформації виконують роль медіа. Сучасне суспільство називають інформаційним, оскільки інформація та інформаційні технології
пронизують усі його сфери.
Незмінне правило використання джерел — перевіряти їх на
достовірність, уникати фейків і маніпуляцій.
Кожен народ має джерела, які представляють його побут,
культуру, звичаї. Їх створювали впродовж багатьох століть. Для
того щоб їх зібрати, дослідники відвідують сотні населених пунктів, де слухають і записують, а потім аналізують казки, народні
пісні, приказки, прислів’я і ще багато чого. Усі ці твори об’єднує
поняття «фольклор». А ще існують лінгвістичні джерела, що відображають походження і зміни в назвах предметів живої та неживої природи, географічних об’єктів, імен тощо.
Пошук історичних джерел є копітким процесом. Виявлення
унікальних джерел стає сенсацією. Усі історичні джерела, неза-
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лежно від значення, потребують збереження. Для цього створюють спеціальні місця — бібліотеки, архіви, музеї. У давнину вони
мали інше призначення, ніж тепер. Незмінним залишилося головне — всі вони є осередками збереження, відновлення, дослідження джерел інформації й ознайомлення з ними громадськості.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Перед тобою кросворд. Створи до поданих слів короткі визначення, але
так, щоб вони не повторювали визначення, подані в параграфах.

2. Розподіли продемонстровані на малюнках джерела в таблиці за номерами. Зваж на те, що кожне джерело може бути записане кілька разів у
різних колонках, якщо ти аргументуєш свій вибір.
Після закінчення роботи (вона може бути індивідуальна і групова) порівняйте свої записи. Наведіть власні приклади джерел до кожної колонки.
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Джерела
усні

писемні

речові

авдіовізуальні

етнографічні

3. Прочитай джерело.

Візантійський імператор Маврикій
про культуру східних слов’ян (VI ст. н. е.)
«Племена слов’ян і антів живуть укупі, і життя їх однакове: вони живуть вільно і не дають нікому поневолити себе
або підкорити… і вони дуже витривалі, зносять легко і спеку,
і холод, і дощ…
Тих, хто перебуває в них у полоні, вони не держать у рабстві безстроково…
Жінки їх розумніші, ніж це властиво людській природі…
Все необхідне їм для життя закопують вони в землю, в потайних місцях, ховаючи від очей усе, що тільки здобувають,
і життя ведуть прямо розбійницьке.
В них нема спільної влади, вони завжди ворогують одні з
одними і в бою не знають правильного строю, але намагаються битися в бойовому порядку…
Вони надзвичайно віроломні і невірні, коли йдеться про
додержання договорів, але поступаються більше перед страхом, ніж перед дарами. Часто розходяться в думках і не можуть договоритися до спільного рішення; якщо й вирішують
що-небудь спільно, негайно ж порушують ухвалене рішення,
бо всі додержуються протилежних думок і ніхто не хоче поступитися іншому.
Розпочинаючи проти них походи, не треба щадити ворогів, здатних учинити опір, а всіх зустрічних убивати і не баритися з тими, хто найбільше чинить опір, не гаяти часу».
Історія України: Хрестоматія /
Упоряд. В. М. Литвин. — К. :
Наук. думка, 2013. — С. 34—36.
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• Про що йдеться в джерелі?
• Це джерело первинне, вторинне чи третинне? Чому ти так вважаєш?
• Чи можна сказати, що у східних слов’ян демократичний спосіб життя
був у всьому?
• Чи достатньо інформації в цьому джерелі, аби дізнатися, як жили
слов’яни приблизно 1500 років тому?
• Як у тексті проявляється мова ворожнечі? Наведіть приклади.
• Чому автор інколи зневажливо висловлюється про слов’ян?
4. Почни написання власної історії або історії свого роду на основі різних джерел. Склади перелік джерел, які ти можеш використати для цієї роботи.
5. Склади розповідь обсягом до 10 речень про музей, відвіданий тобою. Це
може бути і віртуальний музей.
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