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Розділ  2 «Про кого і про що розповідає історія».  

 

 

 

Частина  1 

Джерела  навчальної інформації 

 

                              
                     У  частині    1   (  таблиця  1.1)  наведено джерела інформації,   за якими учень 

                     може  самостійно вивчити тему. Для їх  визначення  Використано перелік    

                     підручників,   навчальних   посібників,  які рекомендовані Міністерства     

                     освіти   і науки,  молоді та спорту  України    на  2012/13 навчальний рік.  Крім 

                     цього,  до частини включено джерела, рекомендовані автором  для  розширен 

                     ня  та поглиблення знань з відповідної  теми.     

 

                                                                                                                       Таблиця  1.1 
  

                                                                                                                    

                                                    Перелік джерел  навчальної  
№  

з/п 

Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік  

видання 

1.Основні  підручники та навчальні посібники, рекомендовані 

Міністерства  освіти   і науки,  молоді та спорту  України 

1 Підручник Історія України 

(Вступ до історії) 

Власов В.С. 

 

Генеза 2013 

2 Підручник Історія України 

(Вступ до історії) 

О.І.Пометун,  

І.А.Костюк, 

Ю.Б.Малієнко. 

Освіта 2013 

         2. Додаткові  підручники та навчальні посібники, рекомендовані 

Міністерства  освіти   і науки,  молоді та спорту  України 

3 Робочий 

зошит 

Історія України 

(Вступ до історії). 

Власов В.С. Ґенеза 2013 

4 Робочий 

зошит 

Історія України 

(Вступ до історії). 

Галєгова О.В., 

Пометун О.І. 

ВД «Освіта» 2013 

5 Зошит 

тестового 

контролю 

(поточного 

та 

тематичного 

оцінювання) 

Історія України 

(Вступ до історії). 

Власов В.С. ФОП  

Власов В.С. 

2013 



6 Зошит для 

поточного та 

тематичного 

оцінювання 

Історія України 

(Вступ до історії). 

Коніщева С.Є. ПЕТ 2013 

7 Зошит для 

тематичного 

оцінювання 

Історія України 

(Вступ до історії). 

Малієнко 

Ю.Б., 

Пометун О.І. 

ВД «Освіта» 2013 

3. Додаткові  джерела  інформації, рекомендовані  автором 

8 Посібник Історія України Бойко О.Д. Академія 2002 

9 Посібник Історія України 

в художньо – 

історичних 

образах з 

найдавніших 

часів до середини 

ХУІ ст. 

Вовк Ю.Й. Тернопіль 2005 

10 Словник Термінологічний 

і хронологічний 

словник 

з історії України 

Михальчук П.  2009 

11 Словник Ілюстрований 

шкільний 

словник з історії 

України 

Гайдай Л.  2006 

12 Навчальний 

посібник 

Історія України Мисик Ю.А. 

Бажан О.Г. 

Власов В.С. 

Видавничий 

дім «Києво – 

Могилянська 

академія» 

2008 

13 Сайт  www.litopys.org.ua 

14 Сайт  www.ukrhistory.narod.ru 

15 Сайт  www.history.org.ua 

 

                                     Поради  щодо опрацювання  деяких джерел із  таблиці 1.1: 

 для  початкового  ознайомлення з теорією  з теорією  

скористайтеся підручником,  зазначеним  у пункті 1.  з якого 

можна  довідатися  про основні  питання теми; 

 для розширення  та   урізноманітнення знань  використайте 

джерела,  зазначені  в  пункті 3; 

 для перевірки вивченого  скористайтеся джерелами,  зазначеними в 

пункті 2,  які містять  завдання  різних рівнів у тестовій формі,  що  

актуально  для підготовки  до  ДПА,  ЗНО, олімпіад.. 

 

 

 

Частина  2 

Рекомендації для вивчення теми 

                            

2.1 Загальна  характеристика  теми 
                                      

    Ця  тема  є новою. Вона відіграє важливу роль у змісті предмета, адже охоплює весь період 

історії України від найдавніших часів і до сьогодення. Опанувавши навчальний матеріал можна 

дізнатися про життя різних верств населення України в минулі часи.  



                                         

                                           

     У  таблиці 2.1  подано  витяг з навчальної програми  щодо  змісту  навчального  матеріалу   

та  вимог  до навчальних  досягнень  учнів із їх  засвоєння. 

 

                                                                                                                                  Таблиця  2.1 

 

Зміст  навчального  матеріалу   Навчальні  досягнення  учнів 

Розділ ІІ. ПРО ЩО І ПРО КОГО 

РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ 

 

Люди в історії: історичні 

персонажі, групи людей і народи 

Події та явища в історії: 

відкриття, битви, подорожі, 

господарське та повсякденне життя 

Житло і побут давніх українців 

Київські князі. Запровадження 

християнства 

Українське козацтво у битвах і 

походах 

Українське село і місто у ХVІІІ ст. 

Відкриття Харківського 

університету та його вплив на 

українську культуру 

Українці в революції 1917–1920 

рр. 

Україна в роки Другої світової 

(1939–1945) та Великої Вітчизняної 

(1941–1945) воєн 

 Проголошення незалежності 

України 

 

Практичне заняття. Про що  і 

про кого розповідає історія рідного 

краю 

 

 Учень/ Учениця: 

  ◌ установлює хронологічну 

тривалість і послідовність зазначених 

подій та явищ, співвідносить подію, 

історичне явище і століття; 

  ◌ знаходить на карті території, 

пов’язані із зазначеними подіями та 

діяльністю людей;  

   ◌ розповідає про історичну подію чи 

явище, історичних діячів на основі тексту 

підручника та використання матеріалу 

практичної роботи; 

   ◌ виокремлює в тексті головне й 

другорядне, складає простий план 

тексту підручника, зокрема у формі 

запитань;  

   ◌ складає запитання щодо перебігу 

історичної події; 

   ◌ пояснює,  про що і про кого 

розповідає історія як наука; 

  ◌ зіставляє окремі події з історії 

родини й рідного краю та України; 

   ◌ висловлює власне ставлення до 

історичних подій, явищ і діячів, що 

пропонуються для вивчення 

 

                                         У  процесі вивчення теми    прослідковуються   міжпредметні  зв’язки  

                                      з українською літературою,  а саме: «Слово о полку ігоревім». 

                                        При  використання  на  уроках  ІКТ особливу  увагу  слід  звернути  на   

                                     застосування  учнями знань  з   інформатики. 

    

Особливу увагу при вивченні теми  слід звернути на такі питання:  

 Київські князі. Запровадження християнства 

 Українське козацтво 

 Відкриття Харківського університету та його вплив на українську 

культуру 



 Українці в революції 1917–1920 рр. 

 Україна в роки Другої світової 

 Україна в умовах незалежності 

 

 

 

                                     

2.2 Словник   до  теми  
 

    У словнику наведено основні поняття і терміни, які зустрічаються при вивченні даної теми ( з 

підручника Історія України (Вступ до історії) О.І.Пометун,  І.А.Костюк, Ю.Б.Малієнко для 5 класу, 

Освіта 2013). 

 

Історичні діячі — люди, чия діяльність змінила життя суспільства у 

минулому та продовжує впливати на нього сьогодні.  

 

Біографія (від грецьких слів «біо» — життя та «графо» — пишу) — життєпис. 

 

Народ — це велика група людей, яка живе на певній території і відрізняється від  

сусідів особливостями мови, культури і способу життя. 

 

Кріпацтво – втрата селянами права самовільно залишати 

місця свого мешкання, їхня особиста залежність від пана.  

 

Демократія (від грецьких слів «демос» — народ і «кратос» — влада) — 

устрій суспільства, за яким рішення приймається спільно, на основі 

думки більшості. 

  

Шляхта (з німецької — «рід, порода») — назва дрібних і середніх 

землевласників на Правобережній Україні та на території Польщі у 

X V -X IX століттях. 

 

Історичні події— те, що відбулося з людьми в минулому в певний час 

та в певному місці: подорож і, битви, відкриття тощо. 

 

Міграція — переміщення людей на інші території зі зміною 

місця проживання на тривалий час. 

 

Гончарний круг — спеціальний пристрій для підтримки глини під час 

виготовлення посуду вручну. 

 

Пектораль (з латинської мови — «що торкається грудей») — нагрудна прикраса. 

 

Слов’яни — це група європейських народів, об ’єднаних спільним 

походженням та близькістю мови. Частина з них з початку І тисячоліття н. е.                                             

розселилася на території сучасної України. 

 

Візантія — держава в І тисячолітті від P. X., більша частинаякої була розташована  

на півострові Мала Азія; її народ мав тісні взаємовідносини зі слов’янами. 

 

Варяги, або нормани — назва народів, що проживали на Скандинавському 

півострові. 

 

Данина — давня форма податку населення на утримання влади. 

 

Гетьман (з німецької — «старший, головний») — керівник козацького 



війська, котрого обирали на козацькій раді. 

 

Річ Посполита — назва Польско -Литовської держави 

у XVI—XVIII століттях. 

 

Університет (з латинської — «сукупність, спільнота») — вищий навчальний 

заклад, до спільноти якого належать студенти та викладачі. 

 

Риторика (з грецької — «промовляти») — красномовство, вміння переконливо 

виступати перед людьми. 

 

Логіка (з грецької — «проза») — галузь знань, що вчить правильно 

міркувати, знаходити смисл та розуміння речей і явищ. 

 

Обсерваторія (з латинської мови — «спостерігати») — спеціально 

створене приміщення для споглядання за зірками та спостереження 

за природою. 

 

Республіка (з латинської — «спільна справа») — держава, в якій влада 

належить представникам народу, обраним на певний час. 

 

Автономія (з грецької — «власний закон») —- самоврядування, 

право на самостійний розвиток. 

 

Більшовики (від слова «більше») — назва політичної партії на чолі з                                                                       

Володимиром Леніним (Ульяновим). 

 

Нацисти (від німецького скорочення — «наці») — члени партії в Німеччині 

та їхні послідовники, які підтримували Гітлера і вважали, що німецький народ  

на відміну від інших належить до вищої раси. 

 

Коаліція (з латинської — «союз») — добровільне об’єднання кількох людей, держав 

задля досягнення спільної мети. 

 

Артилерія — вид зброї, що складається з різного виду гармат; також 

рід військ, що користується такою зброєю. 

 

Піхота (від слова — «пішки») — сухопутні війська, що здатні самостійно 

завойовувати територію супротивника й утримувати її. 

 

Рух Опору — боротьба, супротив окупантам у роки війни. 

 

Гетто — відокремлена частина міста, в яку під час війни примусово 

відселяли єврейське населення Європи, зокрема і в Україні. 

 

Верховна Рада — найвищий орган законодавчої влади в Україні.  

 

Референдум – всенародне опитування способом голосування з найважливіших                                                  

питань державного життя.                                                                                                                                         

 

Герб (з німецької та польської— «спадок») — це емблема, яка у вигляді певних  

сим волів відображає події і традиції родини або території. 

 

Партія – група людей, яких об’єднує спільна мета в боротьбі за владу. 

 

Окупація – тимчасове загарбання однією державою території іншої держави.                                                                                                                                                           

 

 



2.3 Інформація  для запам’ятовування 

 
Для  запам’ятовування  пропонується перелік найбільш важливих подій у вивченні цієї теми:  

 

Київ — найдавніше слов’янське місто на території нашої країни. 

 

Згідно з висновками археологів, його історія починається наприкінці 

V — на початку VI століття.  

 

Поняття Русь у ІХ -Х ІІІ століттях застосовувалися щодо земель 

на яких проживали племена східних слов’ян.  

 

Княгиня Ольга увійшла в історію як перша жінка-правителька Київської Русі, яка 

очолювала державу в середині X століття. 

 

Найбільшу славу здобула Київська Русь за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. 

 

Володимир Великий правив державою наприкінці X — на початку XI століття. 

 

988 – прийняття християнства на Русі. 

 

Ярослав — син Володимира Великого. Він правив у першій половині XI століття. 

 

У 1187 році вперше у писемному джерелі було вжито назву «Україна». 

 

Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датують 1489 роком. 

 

У 1550-х роках на острові Мала Хортиця збудована перша Запорозька Січ, Дмитром 

Вишневецьким. 

 

Запорізьку Січ учені визначають як козацьку республіку. Козацька рада виносила ухвали про 

війну та мир, військові походи, приймала чужоземних посланців або відправляла козаків до 

інших держав, карала винних тощо. 

 

У 1648-1654 роках українське козацтво з іншими верствами населення на чолі з 

Богданом Хмельницьким піднялося для національно-визвольної війни. 

 

1805 року перший університет на території Наддніпрянської України у м. Харкові. 

 

Українська революція - 1917-1920 років. 

 

Перша світова війна - 1914-1918. 

 

В березні 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (У Ц Р ) на чолі з 

Михайлом Грушевським. 

 

У листопаді 1918 року було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР) на 

чолі з Євгеном Петрушевичем . 

 

22 січня 1919 року - об’єднання двох Українських республік — УНР і ЗУНР.  

 

У 1922 році УСРР увійшла до складу новоствореної держави — Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (СРСР).  



 

Друга світова війна тривала упродовж 1939-1945 років. 

 

Друга світова війна була розпочата нападом нацистської Німеччини на Польщу 1 вересня  

1939 року. У 1939-1941 роках Німеччина та її союзники захопили територію більшості країн 

Європи. 

 

У 1939-1940 роках, західноукраїнські землі, що перебували у складі Польщі та Румунії, були 

приєднані до СРСР. 

 

22 червня 1941 року розпочалася війна між СРСР і нацистською Німеччиною, що увійшла 

в історію під назвою Велика Вітчизняна . 

 

Завершення війни в Європі у травні 1945 року, коли Німеччина визнала свою поразку і 

припинила військові дії. 

 

Наприкінці 1942 року на території Волині і Галичини утворилися загони Української 

повстанської армії (УПА). 

 

Протягом багатьох століть українці мріяли про незалежну державу. У середині 1980-х років XX 

століття розпочався новий етап боротьби українського народу за незалежність. 

 

24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності 

України. 

 

1 грудня 1991 року під час референдуму за незалежність України висловилося понад 90 % 

опитуваних. Того самого дня наш народ обрав главу держави — Президента України. Ним став 

Леонід Кравчук. 

 

28 червня 1996 року Верховна Рада України утвердила Конституцію України. 

 

      

Частина  3 

Додаткові  навчальні  матеріали 

                                   
           Для вивчення  теми доцільно використати додаткові  навчальні матеріали,  

              які  рекомендовано автором. Їх  подається  в додатку до частини 3 перелічено  

              в  таблиці  3.1  і розміщено  на  компакт – диску. (  Це  можуть бути     презентації,   

              відео фрагменти  з теми). 

 

 

 

                                                                                                                                             

Таблиця  3.1 

 

 

                            

 

 

     

 

 

Номер  додатка Назва  додатка 

Додаток  1 Розквіт і занепад Київської Русі 

Додаток  2 20 кроків до мрії 

Додаток  3 Козацька доба 

Додаток  4 Кирило-Мефодіївське братство (товариство) 

Додаток  5 Велика Вітчизняна війна 1941-1945рр. 

Додаток  6 Україна незалежна 



 

Частина  4 

    Самоперевірка  знань 

                                   
                                       Для    самоперевірки   набутих  учнем    знань з   теми             

                                      використовуються завдання  ЗНО,   які були  запропоновані на  

                                      випробуваннях  з предмета в     останні  роки.  

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року  

з історії України  

( Додаток 7 ) 

Завдання1  

Прочитайте уривок зі статті М. Ф. Котляра «Володимир Святославич» 

 і виконайте завдання. 

«Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державній владі...  

Тому Володимир Святославич у середині 980-х рр. почав схилятися до  

запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними  

слугами государів і провідниками їхньої політики…» 

У цитованому уривку історик указав на 

А результат запровадження християнства. 

Б привід до запровадження християнства. 

В причину запровадження християнства. 

Г наслідки запровадження християнства.  

 

Завдання 2  

1649 та 1651 роки в історії Національно-визвольної війни українського народу  

 під проводом Б. Хмельницького пов’язані з 

А походами козацького війська проти Молдавії. 

Б підписанням союзницьких угод із Трансільванією та Швецією. 

В переобранням гетьмана на Генеральних військових радах. 

Г укладенням українсько-польських мирних угод. 

                                        
                                           Крім  зазначених  вище   завдань  ЗНО,  до частини 4  включено   

                                      приклади  розв’язування   завдань   середнього,   достатнього та  

                                      високого рівнів   навчальних    досягнень. Ці завдання  наведені в  

                                додатках.   
 
 

 

 

 

Тренувальні завдання з історії 

України ЗНО – 2012 року  

( Додаток 8 ) 

 

Завдання1 

Укажіть, з яким документом Центральна Рада звернулася до народу України після свого 

утворення.  

A) І Універсалом;  

Б) зверненням «До Українського народу»;  

B) програмою УЦР;  

      Г) програмою соціалізації землі.  



 

Завдання 2 

Установіть відповідність між літературними творами та їхніми авторами.  

А) «Повість временних літ»;  1. Володимир Мономах;   

Б) «Слово про закон і благодать»;  2. Нестор;   

В) «Повчаннядітям»;  3. Іларіон;   

Г) «Прогностична оцінка 1483 року».  

 

Завдання 3 

Установіть хронологічну послідовність подій, 

A) Запровадження гривні; 

Б) прийняття України до Ради Європи; 

B) прийняття воєнної доктрини України 

Верховною Радою; 

Г) прийняття Верховною Радою України Закону 

про Збройні Сили України.  

 

 

4. Юрій Дрогобич;  

5. Ярослав Мудрий.  

 

 

  

  Частина  5 

    Творчі  роботи 
Для поглиблення та розширення знань з даної теми можна 
написати такі творчі роботи: 
 

1.«Вірування давніх слов’ян». 

2. Опишіть «Житло українців доби Київської Русі.» 

3. «Козацькі звичаї». 

4. «Сьогодення Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.» 

5. «Видатні представники Харківського університету.» 

6. Написати текст (5–6 речень) про одного з діячів революції 1917-1920 рр. 

 

Для виконання робіт доцільно скористатися підручниками, 

навчальними посібниками, додатковими джерелами інформації, 

які наводяться в частині 1 (див. таблицю 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Частина  6 

Джерела  методичної інформації 

                                   
                  У   таблиця  6.1  наведено джерела інформації   методичного  характеру,    

                     визначені  та рекомендовані   Міністерством  освіти і науки,  молоді та спорту, а       

                     також  автором  для використання вчителем   у  висвітленій   темі. 

 

                                                                               

 

 

 



                                                                                                                Таблиця   6.1 

                                                    Перелік методичної    літератури 

№  

з/п 

Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік  

видання 

1.Методична   література, рекомендована 

Міністерства  освіти   і науки,  молоді та спорту  України 

1 Посібник Історія України 

(Вступ до історії). 

Книжка для вчителя 

Власов В., 

Островський 

В. 

Генеза 2013 

2 Посібник Методика 

викладання курсу 

«Історія України 

(Вступ до історії)» 

Власов В., 

Островський 

В. 

Інститут 

педагогіки 

НАПН 

України 

2013 

3  Методичний 

коментар до 

програми з історії 

для основної школи 

за редакцією 

О. Пометун 

Інститут 

педагогіки 

НАПН  

України 

2013 

                        2. Джерела  інформації,  рекомендовані автором 

4 Посібник «Методика 

формування 

хронологічних та 

картографічних 

умінь на уроках 

історії України» 

(методичний 

посібник) 

Власов В.С. Інститут 

педагогіки 

НАПН 

України 

2013 

4 Посібник «Пам’ятки 

архітектури та 

образотворчого 

мистецтва України 

від Середньовіччя 

до Новітньої доби: 

змістові та 

методичні аспекти» 

(методичний 

посібник) 

Власов В.С. Інститут 

педагогіки 

НАПН 

України 

2013 

5 Посібник Посібник для 

вчителя «Україна та 

Росія на 

перехрестях історії. 

Справа та дні 

людей «військового 

чину»: повсякденне 

життя російського 

дворянства і 

української шляхти 

у XVI– першій 

половині XVIІ ст.» 

Блануца А., 

Назаров В. 

 

ВД «Освіта» 2012 

 

 

 



Частина  7 

Додаткові   методичні   матеріали 

                                   
                                У   таблиця  7.1  запропоновано  додаткові   методичні   матеріали,   що  

                     можуть  бути    використані     у    навчальній  роботі.  Їх  розміщено  на компакт  

                     диску у  вигляді  додатків  до частини 7. 

                                                                                  

 

                                                                                                                  Таблиця   7.1 

 

                                                     
 

Номер  додатка Назва  додатка 

Додаток  1  

Додаток  2  


