
 

ДОДАТКИ 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

 

ПАМ’ЯТКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ
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Пам’ятка (алгоритм) – це інструктивний припис (правило, інструкція), 

який визначає чітку послідовність елементарних для суб’єкта операцій з 

розв’язання навчального завдання і синтезу. 

 

Пам’ятка з аналізу історичного тексту 

Прочитайте текст і визначіть: 

1. Що це за документ, вид документу (запис у щоденнику; лист, 

приватний чи офіційний; спогади; публічне звернення чи заклик; політичний 

документ (звіт, протокол, резолюція, урядова постанова, декларація тощо); 

дипломатичне послання, акт, нота; уривок з історичного дослідження)? 

2. Хто є автором/авторами документа (приватна особа, офіційна, анонім)? 

3. Яка політична, національна, етнічна, службова приналежність автора? 

Яким чином це впливає на його ставлення до подій? 

4. Чи є у документі інформація, яка підтверджує, що він базується на 

особистому досвіді чи на причетності автора до згадуваних подій? 

5. Чи був автор очевидцем того, що сталося, або ж брав безпосередню 

участь у подіях? 

6. Чи є в документі які-небудь факти, які допомагають робити висновок 

щодо мети появи документа? Кому адресований текст? 
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7. Коли з’явилося джерело? Чи був документ написаний у той час, коли 

сталася подія, відразу після неї чи декілька днів, тижнів, місяців чи навіть років 

потому? 

8. Автор просто повідомляє про ситуацію, передає інформацію або описує 

те, що сталося, чи містить також погляди, висновки і рекомендації? 

9. Чи намагається автор дати об’єктивний і осмислений опис того, що 

сталося?  

10. Чи є в документі які-небудь твердження чи фрази, які свідчили б про 

уподобання чи упередження автора проти якої-небудь групи людей чи точки 

зору?  

11. Чи є в тексті факти, що дозволяють вам вважати цей документ 

достовірним джерелом інформації? 

 

Пам’ятка з аналізу візуальних джерел: 

А. Уважно роздивіться зображення (фотографію). Дайте відповіді на 

запитання: 

1. Опишіть, що ви бачите на фотографії (не шкодуйте часу на опис – 

найменша помічена вами деталь може мати важливе значення). 

2. Які предмети, речі зображені на фото? Які з них автор, на вашу думку, 

хотів показати найбільш виразно? Чому? 

3. Що роблять, чим займаються люди, зображені на фото? 

4. Особливу увагу зверніть на те, чи люди позували для цієї фотографії 

спеціально. Чому саме в цей момент і на цьому місці опинилася людина з 

фотоапаратом? 

5. Чи є на фото якась текстова інформація (плакати, реклама, підписи)? У 

якому зв’язку вона знаходиться з рештою зображень? 

6. Якщо вам не відома дата фотографії, спробуйте за всіма можливими 

ознаками якомога точніше визначити час її появи. 



 

7. Завжди слід брати до уваги, як співвідноситься інформація з фотографії 

з інформацією з інших джерел (текст, статистика, карикатура тощо), та 

намагатися створити цілісне уявлення. 

8. Якщо ж джерела суперечать одне одному, то спробуйте з’ясувати – 

чому. Яку нову інформацію дає протиставлення різних джерел? Яке з них 

викликає у вас більшу довіру, чому? 

9. Отже, яку максимальну інформацію ми можемо отримати, розглядаючи 

фото? На які запитання фотодокумент не може дати відповіді? Якої інформації 

бракує? 

 

Б. Уважно роздивіться зображення (карикатуру). Дайте відповіді на 

запитання: 

1. Опишіть зображені персонаж та фон. 

2. Як зображені персонажі чи об’єкти, за допомогою яких художніх 

засобів? 

3. Чи упізнаєте ви персонажів? Завдяки чому? Якщо це реальні люди – 

назвіть їх та визначіть становище, яке вони займали в час створення карикатури 

або під час події, якій присвячено малюнок. 

4. Перевірте дату створення карикатури. Якій події чи якому явищу вона 

присвячена? 

5. Визначіть символи, використані автором. Чому художник помістив їх у 

малюнок? 

6. Яке ставлення до персонажів, позитивне чи негативне, відображає 

карикатура? 

7. Яку оцінку, інтерпретацію персонажів, подій, явищ подає малюнок? Чи 

згодні ви з нею? 

8. Які ідеї та політичні погляди сповідує автор? Як це можна визначити? 

9. Що вам уже відомо з інших джерел про події, пов’язані зі змістом 

карикатури? Як співвідносяться ваші попередні знання з посланням 

карикатури? 



 

В. Уважно роздивіться зображення (рекламу). Дайте відповіді на 

запитання: 

1. Який товар чи послуги пропонуються? 

2. Яким періодом можна датувати рекламу? Чому ви так вважаєте? 

3. До якої категорії населення належать потенційні споживачі? Поясніть 

свої міркування. 

4. Які уявлення формує, на які стереотипи спирається реклама? 

5. Яку інформацію про суспільство можна отримати з реклами? В чому 

“історичність” даної реклами? Які елементи реклами (художні, інформаційні) 

допомагають зробити висновки? Наскільки ці висновки відповідають іншим 

джерелам? 

6. Чи звертаєте ви увагу на рекламу? Чому? Що вас у ній приваблює чи, 

навпаки, відштовхує? 



 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

 

Лабораторно-практичні роботи – один з видів самостійної роботи учнів 

(метод навчання), сутність якого полягає в самостійному дослідженні учнями 

історичних джерел за завданням вчителя без попереднього вивчення цього 

матеріалу на уроці або за допомогою підручника, виділення необхідної 

інформації, її аналізу, систематизації та узагальнення. 

 

Тема: “Скіфи”
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Мета: –  на основі аналізу різноманітних джерел сформувати уявлення 

про життя, побут і культуру стародавнього народу – скіфів, що 

мешкали на території України кілька тисячоліть тому;  

– розвивати вміння аналізувати і узагальнювати дані історичних 

джерел у певній послідовності, робити висновки про рівень 

життя, соціальний стан і ступінь розвитку культури народів 

 

Хід роботи 

1. Ознайомтеся із запропонованими історичними джерелами та 

завданням, щодо них додається.  

2. Підсумуйте одержану інформацію.  

3. Зробіть висновки відповідно до мети роботи. 

 

Джерела 

Геродот “Історія” (V ст. до н. е.) 

“Скіфи кажуть, що їхній народ є наймолодший серед усіх народів, і ось як 

це сталося, їхня країна була пустелею і перша людина, що там з'явилася, був 

такий, що називався Таргітаєм... 
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У нього було троє синів: Ліпоксай, Арпоксай і молодший Колаксай. Коли 

вони були царями, з неба впали на скіфську землю зроблені з золота плуг, ярмо, 

сокира і чаша. Першим побачив їх старший і наблизився, щоб їх узяти, але все 

це золото, коли він підійшов туди, почало горіти. Він віддалився і тоді до них 

підійшов другий, але із золотом сталося те саме Отже, так своїм полум’ям 

прогнало їх золото. Проте, коли до нього на близився третій, молодший, золото 

згасло і тоді він узяв його собі і пішов із ним додому. І старші брати, після того, 

що вони побачили, погодилися передати все царство молодшому. 

Є ще... переказ, якому я найбільш довіряю, а саме такий. Згідно з ним, із 

кочовиками-скіфами, що мешкали в Азії, воювали і завдали їм чимало 

прикростей массагети і через це скіфи перейшли за ріку Аракс і прибули в 

Кіммерію (бо країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, ще за давніх часів була 

кіммерійською)... 

Від гавані борисфенітів (бо вона розташована якраз посередині 

приморської частини всієї Скіфії), від неї і далі перший народ, котрий можна 

зустріти, це... Вони... взагалі мають такий спосіб життя, як і скіфи, але сіють і 

їдять пшеницю і цибулю та часник, і сочевицю та просо. Над ... [ними] живуть 

скіфи-оратаї, які сіють пшеницю не для їжі, а на продаж... 

На схід від цих скіфів-землеробів, якщо перейти ріку Пантікап, у тій 

країні мешкають кочовики також скіфи, які нічого не сіють і не обробляють 

землі. Вся ця країна позбавлена дерев... 

За Герром простягається країна, що називається царською, і скіфи, які в 

ній живуть, найхоробріші та найчисленніші, і вони вважають інших скіфів 

своїми невільниками... 

...Трава, яку їсть худоба у Скіфії, найбільше серед інших виробляє в собі 

жовч. 

Коли вительбушують тварин, то кожний може в цьому переконатися. 

Отже, все найважливіше скіфи мають у повному достатку. Що ж до 

іншого, то звичаї в них такі: богів вони шанують лише таких: найбільш за всіх – 



 

Гестію, потім Зевса і Гею, яку вважають за дружину Зевса. Після них – 

Аполлона, Афродіту, Уранію і Арея... 

Жертвоприношення вони роблять однаково під час усіх свят у такий 

спосіб. Жертовна тварина стоїть із двома зв’язаними передніми ногами, й 

жрець стоїть позаду від тварин, тягне за кінець мотузки, перекидаючи жертву, 

коли та падає. Він звертається до божества, якому приносить Жертву, а потім 

обкручує навколо шиї тварини зашморг, устромляє в нього ціпок, крутить у всі 

боки і так задушує, не запалюючи вогню, не посипаючи борошном і не роблячи 

зливань. І коли він вже задушить тварину і обдере шкуру, починає куховарити. 

Оскільки у скіфській землі не вистачає дров, то тамтешні мешканці 

вигадали ось що, щоб варити м’ясо. Коли вони остаточно обдеруть шкуру 

тварин, знімуть м’ясо... і після цього розпалюють під казаном кістки жертовних 

тварин і варять м’ясо... 

Щодо їхніх звичаїв на війні, то встановлено таке: першого ворога, якого 

вб’є скіф, він п’є його кров, а скількох інших він вб’є в битві, то приносить до 

царя їхні відтяті голови. За кожну голову йому дозволяється одержати щось із 

трофеїв, а якщо не принесе голови, це йому не дозволяється. 

...Коли помирає їхній цар, вони викопують у землі велику чотирикутну 

яму, беруть уже підготовленого померлого, вкривають його тіло воском (перед 

тим очищують від нутрощів його черево, наповнюють перетертим купрієм, 

насінням селери, кропом, потім зашивають черево, кладуть покійника на віз і 

перевозять його до іншого племені. Ті, до яких привозять померлого, роблять те 

саме, що й царські скіфи: відрізують кінчик вуха, стрижуть на голові волосся, 

дряпають в різних місцях рамено, вкривають синцями лоб і ніс і проколюють 

стрілою ліву руку. Звідти на возі труп царя перевозять ще далі до підвладного 

їм племені, и ті, до яких його перед тим привозили, супроводжують його. І коли 

так вони об’їздять із покійником усі племена, вони прибувають у країну Геррів, 

яка є областю останнього підвладного їм племені і місцем поховання царів. 

Потім, помістивши покійника на підстилку в могильному склепі, встромляють 

у землю з усіх боків від покійника списи, а над ним кладуть деревини і 



 

вкривають його очеретяними матами. В просторому приміщенні склепу 

ховають одну з його наложниць, яку перед і им задушили, його чашника і 

куховара, конюха, особистого слугу, вісника і його коней, а також певну 

частину його речей і так само золоті чаші (срібла та міді вони зовсім не 

використовують). Коли вони все це зроблять, то насипають землю і 

споруджують великий курган, намагаючись зробити його найвищим. 

...Після похорону скіфи очищуються. Спершу вони змазують голову 

якоюсь мастю, змивають її, а після того очищують і все тіло, ставлять три 

жердини, нахиляючи одну до одної і обгортають їх товстою вовняною 

тканиною, закривають нею все навколо, ставлять усередину такого намету з 

жердини і тканини посудину, а в неї кидають розпечені камені... 

...В Аріапейта, царя скіфів, серед інших його дітей, народився Скіл… 

Скілові, хоч він і був царем скіфів, не подобався скіфський спосіб життя і 

зокрема порівняно з еллінськими звичаями, які він засвоїв унаслідок свого 

виховання, і ось що він зробив. Щоразу, коли він приводив скіфське військо до 

міста борисфенітів ... Скіл залишав своє військо в передмісті, а сам заходив у 

місто і наказував зачинити брами, знімав із себе скіфський одяг і надягав 

еллінський... і в усьому іншому він наслідував еллінський спосіб життя і 

приносив жертви богам за еллінськими звичаями. Він залишався в місті 

протягом одного місяця або й більше, а потім надягав скіфський одяг і 

виходив... 

Оскільки судилося йому спіткати нещастя, то сталося це з ним із такого 

приводу... Скіфи побачили, як він справляє вакхічні містерії, то, вважаючи це за 

найбільшу ганьбу, зійшовши з башти, повідомили про те, що побачили, все 

скіфське військо. 

І коли після того Скіл повернувся до свого житла, скіфи призначили своїм 

поводирем його брата, Октамасада... А він, довідавшись про те, що сталося, і 

про причину цієї події, втік до Фракії. Про це почув Октамасад і вирушив у 

похід із військом проти Фракії... 



 

...Октамасад там-таки відрубав голову Скілові. Отак обороняють свої 

звичаї скіфи і таку кару накладають на тих, хто хоче запозичити іноземні 

звичаї... 

[Є в Скіфії казан, який] вільно вміщує шістсот амфор і завтовшки цей 

скіфський казан має шість стіп. Як кажуть тубільці, його було зроблено з 

наконечників стріл. Отже, їхній цар... захотів довідатися, скільки є скіфів, і для 

цього наказав усім скіфам кожному принести по одному наконечнику стріли. А 

хто не принесе, тому він загрожував смертю”.
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Опис археологічних знахідок 

“Одним з перших археологічних відкриттів скіфських часів були 

розкопки кургану Куль-Оба, що поблизу Керчі, які здійснив дослідник Дебрюкс 

у 1830 році. Була розчинена недоторкана гробниця скіфського царя.  

Це був склеп 4x4 метри та висотою у 5 метрів. На сході був розташований 

дерев’яний саркофаг, в якому головою на південь лежав кістяк чоловіка. 

Саркофаг було оздоблено платівками зі слонової кістки з карбованими 

багатофігурними сценами. 

На голові чоловіка збереглися рештки повстяного башлика, 

прикрашеного золотими платівками й стрічками з рельєфними зображеннями 

рослин. На шиї містилася масивна золота гривна (461 грам) у вигляді крученого 

джгута з фігурками вершників. Руки прикрашали п’ять золотих браслетів. 

Поруч лежав меч із золотим окуттям, оздоблений карбованими сценами 

боротьби звірів, з накресленими на них грецькими іменами. 

Праворуч від саркофага містилось ложе з рештками жіночого поховання. 

За пишністю вбрання воно не поступається чоловічому. На голові жінки – 

золота діадема із зображенням жіночих фігур та риб. До неї підвішувалися 

вишукані золоті підвіси у вигляді круглого медальйона із зображенням голови 

богині Афіни в шоломі. 
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Шия жінки була вбрана в намисто і важку золоту гривну (473 грами) з 

фігурками летючих цапів на кінцях. Поруч із небіжчицею лежали бронзове 

люстерко з окутою золотом ручкою та срібне веретено. 

У складених між ногами руках жінка тримала електровий (із сплаву 

золота й срібла) келих, на поверхні якого доокруж були викарбувані чотири 

сцени із життя скіфів. 

В узголів’ї володаря Куль-Оби та його супутниці лежав кістяк слуги без 

будь-яких речей. Поряд виявлено шість залізних ножів. За головою слуги у 

спеціальному заглибленні підлоги містилися кістки коня та шолом. 

Уздовж західної та північної стін склепу стояли чотири грецькі амфори з-

під вина, два великі бронзові казани, два срібні тази, цілий набір срібного 

посуду для вина. На одній з чаш було викарбовано ім’я Гермеса”. 

“У 1964 році в кургані Товста Могила, що на середній течії Дніпра, була 

знайдена гробниця молодої царівни-скіф’янки. Усе її вбрання було розшите 

великими та малими золотими платівками. Шию її прикрашала важка лита 

гривна (478 грам) з чотирнадцятьма лев’ячими фігурками на кінцях. На скронях 

великі підвіски із зображенням богині на троні, зап’ястя охоплювали три 

широкі браслети. Біля плеча небіжчиці стояли срібний келих та чорнолакова 

грецька миска, а за головою – кілька разків намиста, рум’яна, білило, шпильки 

й уламки прозорого скляного посуду. 

А поруч із жінкою у саркофазі була похована дитина. Біля неї лежали три 

мініатюрні срібні посудники для вина. У правиці дитина тримала важкий 

золотий браслет. Біля обох входів до гробниці стояли колеса віл розібраних 

катафалків. Царівнених небіжчиків супроводжували четверо забитих слуг. 

Слуги лежали з широко розкинутими руками і ногами. 

Поряд із саркофагом були дві кінські ями, де лежали по троє коней. В 

одній вуздечки були оздоблені золотими прикрасами, в другій – срібними. 

Коней супроводжували троє конюхів. Головний із них мав сагайдак зі стрілами 

й ножами, на зап’ясті – залізний браслет, на шиї золоту гривну. 



 

Курган оточував глибокий рів, його заповнювали уламки амфор та кістки 

тварин (коней, диких кабанів та оленя), які були згруповані в одинадцять куп”. 

 

Завдання (до уривків з “Історії” Геродота) 

Рівень А 

Уважно ознайомтеся із запропонованими уривками та зробіть 

аргументований висновок щодо занять, звичаїв, суспільного ладу та культури 

скіфів. 

Рівень Б 

Зробіть аналіз фрагментів історичного джерела за таким планом: 

1. Походження скіфів. 

2. Їхнє розселення та найголовніші заняття.  

3. Ставлення скіфів до інших народів. 

4. Звичаї та обряди скіфів, ступінь розвитку їхньої культури. 

5. Суспільний лад. 

6. Моральні цінності скіфів та ваше ставлення до них. 

 

Рівень В 

Уважно прочитайте уривки з “Історії” Геродота і зробіть висновки про 

шичаї, обряди, ступінь розвитку культури скіфів. 

 

Завдання (до описів археологічних знахідок) 

Рівень А 

Проаналізуйте знахідки зі скіфських курганів з метою визначення звичаїв, 

обрядів, основних занять, суспільного ладу скіфів, а також їхні стосунки із 

сусідніми народами. 

Рівень Б 

Уважно ознайомтеся з матеріалами розкопок та узагальніть відомості про 

скіфів згідно з планом:  

1. Основні заняття. 



 

2. Звичаї, обряди та культура народу. 

3. Стосунки скіфів з іншими народами. 

4. Суспільний лад. 

Рівень В 

Проаналізуйте археологічний матеріал згідно з п. 1,2 завдання Б. 

Завдання (з аналізу фотографічного зображення пекторалі з Товстої 

Могили) 

Уважно подивіться на пектораль. Ви бачите, що майстер поділив її 

чотирма золотими крученими джгутиками на три яруси (частини). Зверніть 

увагу на те, що зображено в кожному ярусі, згадайте відомі вам міфи Передньої 

Азії, Єгипту, Стародавньої Греції та Риму про створення світу, а також: 

1) спробуйте обґрунтувати таку будову пекторалі, тобто поясніть 

значення кожного ярусу і єдність їх. Знайдіть центр першого (верхнього) ряду 

пекторалі. Ви бачите, як два скіфи шиють одяг з овечої шкіри. Згадайте, що 

означає овеча шкіра у давньогрецькій міфології, що вона означає у слов’ян 

(наприклад, коли її надівають під час колядування) та (2) визначте її символічне 

значення в цьому шедеврі скіфської культури. Придивіться, які ще сцени 

зображено у верхньому ярусі та (3) виявіть, що спільного у композиції цього 

ряду, яка в ньому провідна ідея. 

Тепер досліджуємо другий (середній) ярус. Починаемо з центру і 

встановлюємо: (4) що об’єднує композицію та яку ідею вона містить. Нарешті, 

третій ряд. Уважно огляньте елементи сюжету, вони по-різному відображають 

одне й те ж, з’ясуйте, (5) що саме? Яку думку вкладає автор у мотиви нижнього 

ряду? А тепер зробіть (кількома словами) узагальнення, (6) що і як відтворив 

майстер у пекторалі з Товстої Могили. 

Ураховуючи, що пропонована робота вимагає від учнів абстрактного 

мислення, знання міфології та символіки, з якими вони мало обізнані, після 

завершення дослідження семикласників варто ознайомити з думками вчених. 

Б. Мозолевський: “Тепер, після тривалого вивчення, можна вже з 

цілковитою певністю твердити, що пектораль – не довільно орнаментована 



 

прикраса, а культова річ певного призначення. Композиція її відбиває 

космогонічні уявлення скіфів, пов’язані з концепцією трьох сфер світобудови, 

втілених у трьох поясах витвору (сфера надр землі, астрально-космічна сфера 

та атмосфера, населена тваринами й людьми). У світлі міфології індоіранської 

спільноти, до якої належали скіфи, ярус із сценами боротьби тварин можна 

сприймати як зображення солярного нового року, що припадав надень 

весняного рівнодення, циклічної зміни явищ природи, відродження ті через 

знищення. Тим часом рослинний пояс із птахами символізує дерево життя, яке 

в усіх народів стародавнього світу було і ознакою богині матері, родючості, й 

вічності життя. Такий тематичний зв’язок нижніх ярусів дає підстави і в 

верхньому вбачати не звичайну побутову картинку, а сюжет, сповнений 

символічного змісту, тим більше, що в композиції він головний”.
4
 

Д. Раєвський: “Зміст усієї композиції можна висловити таким чином: 

всесвіт складається з протилежних одна одній частин – “цього” світу, світу 

живих, в якому перебувають люди і котрий є ареною їх культурної діяльності, 

та “той” світ, притулок смерті і хаосу; “той” світ локалізується під світом людей 

і одночасно навколо нього, а також у зоні простору, що ліворуч; протиставлені 

один одному, ці світи в той же час взаємопов’язані, а процеси, які в них 

протікають взасмообумовлені; смерть є неодмінною умовою життя, запорукою 

постійного відродження і оновлення живого світу; одним із проявів цього 

оновлення і взагалі всесвіту є регулярна поява приплоду у свійської худоби; 

стабільність такого порядку, що зображується виконанням певних ритуалів, є 

гарантією розквіту скіфського суспільства”.
5
 

 

Методичні поради 

Оскільки дослідницький матеріал великий і для його аналізу потрібно 

багато часу, найдоцільніший у даному разі варіант – групова домашня 
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лабораторно-практична робота з підбиттями підсумків на уроці під час 

вивчення дотичної теми. 

Можливий і комбінований варіант, коли частину джерел учні вивчають 

вдома (кілька уривків з “Історії” Геродота, описи розкопок та зображення 

пекторалі), а решту Геродотових свідчень досліджують і узагальнюють на 

уроці. Тривалість обговорення 15 хвилин. 

Тема: “Половці”
6
 

Мета: –  сформувати в учнів уявлення про кочовий народ половців, їхній 

вплив на життя Київської Русі, а також про сприйняття 

русичами своїх сусідів;  

– розвивати вміння співставляти інформацію різних історичних 

джерел, відрізняти упереджену інформацію від неупередженої, 

висловлювати власну точку зору. 

Хід роботи 

Згідно з попередніми описами. 

 

Джерела 

З “Літопису руського” 

“У рік 1055... приходив [хан] Блуш із половцями. І вчинив Всеволод мир 

із ними, і вернулися половці до себе. 

У рік 1061. Прийшли половці вперше на Руську землю, воювати. 

Всеволод тоді вийшов супроти них... І сталася битва межи ними, і перемогли 

половці Всеволода, і, спустошивши землю, відійшли. Се вперше було лихо для 

Руської землі од поганих безбожних ворогів. 

У рік 1093... пішли половці на Руську землю. Почувши, що вже помер 

Всеволод, послали вони послів до Святополка вимагати викуп за мир. Святополк 

же не порадився зі старшою дружиною отця і стрия свого... схопивши послів, 

всадив їх у погреб. Почувши ж це, половці почали воювати. 
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Володимир тоді зібрав воїв своїх... Та коли Володимир прийшов до Києва і 

зустрівся із Святополком... то затіяли вони межи собою чвари та свари, але, 

владившись, цілували хреста один одному. 

А половці пустошили по землі. І сказали їм обом мужі розважливі: “Чого 

ви чвари маєте межи собою? Погані ж гублять землю Руськую. Потім 

помиритесь оба, а нині підіте супроти них – або з миром, або війною”. І 

Володимир хотів миру, а Святополк хотів піти війною. 

Половці ж, побачивши, що вони одоліли, пустилися по землі, 

розоряючи... і городи всі, і села опустіли; а перейдімо поля, де ото паслися 

стада коней, і вівці, і воли, – усе це нині бачимо пустим; ниви, порісши, стоять, 

житвом для звірів стали. 

Половці пустошили багато і вернулись до Торчського. І знемогли люди в 

городі од голоду, і здались ворогам. Половці ж, узявши город, запалили його 

вогнем, а людей розділили і повели їх у вежі, до ближніх своїх і родичів своїх. 

Мучені холодом і виснажені у голоді, і в спразі, і в біді, поблідлі лицями і 

почорнілі тілами, ходячи невідомою землею голі й босі, ноги маючи поколоті 

терням, вони запаленим язиком, зі сльозами відповідали один одному, 

говорячи: “Я був із сього города”, а другий: “Я із сього села”. 1 так 

розпитувалися вони зі сльозами, рід свій називаючи, а очі підносячи до неба, до 

Всевишнього, який відає все потаємне. 

У рік 1099. Давид же Ігоревич, у той час прийшов з ляхів, посадив жону 

свою у брата її Володаря, а сам пішов у половці. І зустрів його хан Боняк, і 

вернувся Давид, і рушили вони оба на угрів. І коли вони ото йшли і стали на 

нічліг, і коли наступила опівніч, то Боняк, уставши, від’їхав од війська і почав 

вити вовчим голосом. І відбився йому вовк, і стало багато вовків вити. Боняк 

тоді, приїхавши, сказав Давидові: “Побіда нам є над уграми завтра”. 

У рік 1179... прийшли іноплемінники на Руську землю, безбожні 

ізмаїльтяни, окаянні агаряни, нечисті виплодки диявола, сатанинські норовом, 

на ім’я Кончак, призвідця лиха правовірним християнам, а особливо усім 

церквам, де ото ім’я Боже славиться... 



 

У рік 1201 [Згадка про Володимира Мономаха. Легенда про євшан-зілля]. 

Мономах... погубив поганих ізмаїльтян, тобто половців, вигнав хана 

їхнього Отрока в Обези (Абхазія) за Залізні ворота, а хан Сирчан зостався коло 

Дону, рибою живлячись. Тоді Володимир Мономах пив золотим шоломом із 

Дону, забравши землю їх усю і загнавши окаянних агарян. По смерті ж 

Володимировій остався у Сирчана один лиш музика Ор, і послав він його в 

Обези, кажучи: “Володимир уже вмер. Тож вернися, брате, піди в землю свою”. 

Мов же ти йому слова мої, співай же йому пісні половецькії. А якщо він не 

схоче, – дай йому понюхати зілля, що зветься євшан (полин)”. 

Той же не схотів ні вернутися, ні послухати. І дав Ор йому зілля, і той, 

понюхавши і заплакавши, сказав: “Да лучче єсть на своїй землі кістьми лягти, 

аніж на чужій славному бути”. І прийшов він у землю свою. Од нього родився 

Кончак, що зніс Сулу, пішо ходячи, котла носячи на плечах”
7
. 

 

В. Рубрук (чернець-мандрівник, XII ст.) 

“Кумани насипають величезний пагорб над померлим і зводять йому 

статую, яка повернута обличчям на схід і тримає у себе в руках чашу перед 

пупком”.
8
 

Нізамі (азербайджанський поет, XII ст.) 

Приходять сюди кіпчаків племена. 

Пред ідолом гнеться кіпчаків спина.  

Чи піший, чи кінний прийде богатир,  

Підкорить усякого їхній кумир.  

І вершник зупинить коня на скаку, 

Нахилиться, встромить стрілу у траву,  

Знає кожний вівчар, що отару жене.  

Всяк ідолу в жертву ягнятко несе.
9
 

Завдання 
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Рівень А 

Проаналізуйте джерела за таким планом: 

1. Етнічні особливості половців та їхня відмінність від русичів. 

2. Сприйняття русичами половців. Від чого воно залежало? 

3. Основні види відносин між половцями і русичами. 

 

Рівень Б 

1. На основі аналізу свідчень Рубрука, поезії Нізамі, легенди про євшан-

зілля і опису подій 1099 р. “Літописом руським” визначте, які чесноти існували 

у половців, що було притаманне їхньому способу життя? 

2. Спробуйте пояснити, чому автор літопису в одних місцях вживає щодо 

половців негативні епітети, а в інших— ні. Яку мету переслідував автор 

літопису, згадуючи половецьку легенду про євшан-зілля? Наскільки 

актуальною вона була для русичів? 

3. Визначте, яким чином складалися відносини між русичами та 

половцями, порівнявши свідчення літопису за 1055 і 1099 рр., а також 1061, 

1093, 1179. Які наслідки для народу Київської Русі мали половецькі набіги? Чи 

можна було їм запобігти? 

Рівень В 

Виконайте один із пунктів завдання рівня Б. 

 

Учням із достатньо добре розвинутими дослідницькими вміннями може 

бути запропоновано завдання з аналізу речових джерел. 

Додаткове завдання 

Уважно ознайомтеся з кам’яними надгробними статуями чоловіка і жінки 

(половецьких баб) і визначте, що можна сказати про життя та духовний світ 

половців. 

 

Методичні поради 



 

Основною метою роботи є розвиток специфічних умінь, що забирає 

багато часу, тому доцільно запропонувати домашній варіант її виконання із 

звітом у класі. 

 

 

Тема: “Битва на річці Калці 1223 р.” 
10

 

Мета: – сформувати уявлення про битву на р. Калці і визначити причини 

саме такого перебігу подій;  

– розвивати вміння учнів складати невеличку схему воєнних дій, 

спираючись на аналіз історичних джерел. 

 

Хід роботи 

1. Уважно ознайомтеся з фрагментом “Тверського літопису”. 

2. Прослідкуйте шлях просування русько-половецьких військ. 

3. Ознайомтеся з планом місцевості та ескізом розташування військ. 

4. Визначте місце розташування монголо-татарського і русько-

половецького військ. 

5. Відповідно до літописної оповіді позначте, де саме знаходилася кожна 

із названих дружин. 

6. Стрілочками позначте хід битви. 

7. Визначте, що вплинуло на такий перебіг подій. 

8. Визначте, який вплив мала битва на подальший розвиток подій. 

 

Джерела 

Із “Тверського літопису” 

“В літо (1223). Через гріхи наші прийшли народи невідомі, про яких ніхто 

точно не знає, хто вони, і звідки прийшли, і яка їх мова, і з якого вони племені, і 
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якої віри. І називають їх татарами, а дехто каже – таурменами, а інші – 

печенігами... 

І прийшов хан Котян, князь половецький... в Галич до зятя свого, 

Мстислава... говорячи: “Сьогодні нашу землю відняли, а вашу завтра прийдуть і 

візьмуть, і тому поможи нам”... Мстислав відправив до своїх братів, князів 

руських, за допомогою, кажучи так: “Допоможемо половцям; якщо ми їм не 

допоможемо, то вони перейдуть на бік татар, і в тих буде більше сили, і нам 

гірше буде від них”... І почали князі збирати воїнів, кожний в своїй області... і, 

зібравши всіх руських воїнів, вирушили в похід проти татар. Коли вони 

прийшли до Дніпра на Заруб, до острова Варязького, почули татари, що руські 

князі йдуть проти них, і прислали своїх послів, кажучи: “Чули ми, що ви йдете 

проти нас, послухавшись половців. А ми вашої землі не займали, ні міст ваших, 

ні сіл ваших, і прийшли не на вас. Але прийшли ми, прислані богом, на конюхів 

та холопів своїх, на поганих половців, а ви заключите з нами мир. І якщо 

прибіжать до вас половці, ви не приймайте їх, і женіть їх від себе, а їх добро 

забирайте собі. Адже ми чули, що й вам вони чимало зла завдають, тому ми їх 

також б’ємо”. Князі ж руські не стали слухати цього, але послів татарських 

перебили, а самі вирушили проти татар... 

...І вийшли в поле, і зустрілись з татарами, і тут руські стрільці погнали їх 

далеко у поле, рубаючи їх, захопили їхню худобу, і повернулись назад зі 

стадами. І звідти йшли руські полки за ними вісім днів до річки Калки і 

відправили зі сторожовим полком Яруна з половцями, а самі отаборилися. І тут 

вони зустрілись з татарськими дозорцями, і вбили татари Івана Дмитровича і з 

ним ще двох, а татари повернули назад. Князь же Мстислав Мстиславич 

Галицький звелів Данилі Романовичу перейти річку Калку з полками, а сам 

вирушив услід за ними; переправившись, стали вони табором. Тоді Мстислав 

сам поїхав у дозор, і, побачивши татарські полки, повернувся, і звелів своїм 

воїнам озброюватись. А обидва Мстислави залишались у таборі, не знаючи про 

це: Мстислав Галицький не сказав нічого із заздрощів, бо були між ними великі 

чвари. 



 

І так зустрілись полки... і була битва згубною, через наші гріхи. І були 

переможені руські князі, і не було такого від початку Руської землі. 

Князь же великий Мстислав Романович Київський і... Олександр 

Дубровський, бачивши це нещастя, нікуди не рушили з місця. Отаборилися 

вони на горі над річкою Калкою, оскільки місце було кам’янисте, і влаштували 

вони загорожу з кілків. І билися з-за цієї огорожі три дні. А татари наступали на 

руських князів і переслідували їх, б’ючи, до Дніпра. 

Татари захопили укріплення і людей перебили, всі полягли тут кістками. 

А князів придушили, поклавши їх під дошки, а татари зверху сіли обідати; і так 

стогнали князі, і життя своє закінчили... 

А сталося це лихо місяця травня тридцятого дня. Лише десята частина 

війська повернулась додому... І був плач і стогін по всіх містах і селах”.
11

 

 

Завдання 

Завдання І 

1. Проаналізуйте джерело і відтворіть на плані місцевості перебіг битви. 

2. З’ясуйте, чим закінчилася битва і що саме призвело до такого наслідку. 

 

Складаючи картосхему битви, треба враховувати, що загальне тло має 

бути жовтого або світло-оранжевого кольору; ліси і гаї позначаються зеленим 

кольором; розташування руських військ зображується червоними 

прямокутниками, а пересування і напрямок наступу його – стрілками того ж 

кольору; половецькі війська, що були союзниками русичів у битві, – 

прямокутниками з червоними штриховими лініями під кутом 45° та інтервалом 

2 мм, а їхнє пересування – так само штриховими лініями; монголо-татарське 

військо – темно-синім або фіолетовим кольором. Всі написи на картосхемі 

роблять синьою пастою. 

Завдання II 
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Пригадайте, що вам відомо з курсу історії середніх віків про монголо-

татар. За Великою Ясою (зводом законів) смертна кара у монголо-татар 

передбачалася за вбивство, зраду, невірність чоловіка або дружини, крадіжку, 

розбій, скуповування крадених речей, переховування раба-втікача, чаклунство, 

неповернення боргу, нєнадання допомоги. Смертна кара була двох видів: 

відтинання голови для простих людей, оскільки вважали, що душа не 

повертається в тіло, з якого вийшла вся кров, і зламування хребта для знатних. 

Російський історик Л. Гумільов вважав, що події розгорталися б інакше, якби 

русичі знали Велику Ясу і діяли згідно з нею. Спробуйте подивитися на 

літописні події очима монголо-татар і визначте: 

1) де русичі порушили Велику Ясу? 

2) що вкладали монголо-татари в обіцянку оточеним князям не пролити 

крові та як це зрозуміли русичі? 

 

Методичні поради 

Такий вид лабораторно-практичних робіт новий і дуже цікавий для учнів, 

але він потребує часу на з’ясування нових для учнів завдань. Тому 

найдоцільніше домашнє виконання роботи групою учнів перед уроком, на 

якому вивчається ця тема. Звітом про виконану роботу стає докладна відповідь 

учнів із накресленою ними на дошці картосхемою події. Вчитель коригує 

відповідь, якщо від групи виступає один учень, який найкраще виконав 

завдання. Перед доповіддю учнів класу пропонується пізнавальне завдання – 

з’ясувати причини поразки русько-половецьких військ, тобто одне із завдань 

дослідницької групи. Учні висловлюють власні міркування, а “дослідники” 

виконують роль рецензентів. 

 



 

Тема: “Князь Роман Мстиславич”
12

 

Мета: – сформувати уявлення про діяльність галицького князя Романа 

Мстиславича;  

– розвивати вміння характеризувати видатних діячів на підставі 

аналізу та зіставлення різноманітних історичних джерел. 

 

Хід роботи 

1. Уважно ознайомтеся з усіма джерелами. 

2. Виберіть ту інформацію, яка, на вашу думку, вірогідніша. 

3. Враховуючи характер джерела, проаналізуйте інші відомості. 

4. Згрупуйте інформацію за певними напрямами. 

5. Зробіть загальні висновки. 

 

Джерела 

З “Галицько-Волинського літопису” (XIII ст.) 

“По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, 

який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючись заповідей 

Божих. Він бо кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був, як та рись, і 

губив [їх] як той крокодил, і переходив землі їх, як той орел, а хоробрий був, як 

той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха...”.
13

 

В. Татищев, автор “Історії держави Російської”, користувався багатьма 

джерелами, що згодом були втрачені. Він да таку характеристику князеві 

Роману: 

“Сей Роман Мстиславич, онук Ізяславів, на зріст був хоча не дуже 

великий, але широкий і понад міру сильний: з лиця гарний, очі чорні, ніс 

великий з горбом, волосся чорне і коротке; вельми ярий був у гніві, запинався, 

коли сердився, довго не міг слова вимовити; багато веселився з вельможами, 

але п’яним ніколи не був. Багатьох жінок любив, але жодна ним не володіла. 
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Воїн був хоробрий і вмілий на військові вправи; найпаче [це] він показав, коли 

угрів велике військо з малим своїм розбив. Усе життя своє у війнах провадив, 

багато перемог здобув, а в одній був переможений. Через те всім навколишнім 

був страшний. Коли йшов на поляків, то сказав: “Або поляків подолаю і 

підкорю, або сам не вернусь!” і збулося останнє”. 

 

З “Великопольської хроніки” (кін. ХІП-поч. XIV ст. ) 

“Хоч галичани і вагалися у своїх роздумах... однак мусили прийняти 

князем Романа, якого страхалися, як блискавки. Адже вони вже добре знали, 

яку витончену тиранію і криваву жорстокість виявляє він до своїх підданців. 

Звідусіль вони терплять утиски, і немає жодної надії на можливість повстання... 

...Роман, як увійшов у роль жорстокого тирана, захопив найвидатніших 

галицьких достойників, які цього не сподівалися. Кого вбиває, кого живим 

закопує в землю, з інших здирає шкіру, розриває на шматки, багатьох 

простромлює стрілами. А в декотрих вириває нутрощі, а вже потім убиває. 

Використовуючи всі види катувань, він являє собою для своїх громадян, 

жахливішого ворога, ніж для недругів. А тих, кого він не може одразу схопити, 

тому що вони, нажахані, повтікали в інші краї, використовуючи дарунки, 

лестощі, всілякі хитрощі, кличе назад, обдаровує їх шаною і підносить. А потім 

наказує стратити їх з найжахливішими, неймовірними катуваннями, щоб цим 

викликати жах у сусідів і, нищачи могутніх, правити безпечніше. Звідси і 

походить відоме прислів’я: “Не можна безпечно скуштувати меду, доки не 

винищено бджіл”. І завдяки нещастям інших він сягнув добробуту і за короткий 

час став могутнім настільки, що пануван всесильно майже над усіма руськими 

князями, провінціями”.
14

 

 

Завдання 

Дайте характеристику галицькому князеві Романові Мстиславичу за 

таким планом: 
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1. Внутрішня політика. 

2. Основні напрями зовнішньої політики. 

3. Моральні якості. 

4. Ставлення до князя в його країні та за кордоном. 

 

Характеристику обґрунтуйте. Згадайте “Повчання” Володимира 

Мономаха, Романового прапрадіда. Які ідеї і настанови покладено там в 

основу? Наскільки Роман Мстиславич відповідав їм?  

 

Методичні поради 

Цю лабораторно-практичну роботу, як і попередню, за особливостями 

матеріалу, специфікою мети не можна використати для організації діяльності 

всього класу. Тому доцільно провести її для окремих учнів або групи учнів з 

подальшим звітом на уроці. 



 

ЖИТТЄТВОРЧІ ПРОЕКТИ
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Життєтворчий проект – це навчальна технологія, що передбачає: 

визначення змістових ресурсів українознавчих предметів – особистісно 

значущих аспектів навчальних тем і факторів мотивації навчальної діяльності 

на уроках української мови, ідейно-емоційних оцінок вивчених художніх творів 

на уроках української літератури, паралелей між історією й сучасністю та 

уроків минулого для сучасного суспільства й особисто для учнів на уроках 

історії України - задля формулювання теми й проблематики діяльності; надання 

меті діяльності життєтворчого спрямування на формування складових життєвої 

компетентності; передбачення очікуваних результатів роботи над кожним 

окремим проектом і визначення сукупної результативності життєтворчого 

проектування; побудову уроку відповідно до структури особистісно 

зорієнтованого навчання й технологічних етапів життєтворчого проектування, 

обов'язково дотримуючись вимог до діяльності вчителя та учнів; створення 

учнями проектів у вигляді твору, оскільки змістовим наповненням діяльності з 

проектування є цілеспрямовано виучуваний текст або його інтерпретації; 

формування в учнів навичок аналізу літературних творів, лінгвістичного 

аналізу текстів, аналізу історичних першоджерел; ретельну розробку ключових 

і тематичних питань проектів, а також операційних карт до них, обов’язково 

виділяючи рубрику “Сучасність”; створення на уроці сприятливої атмосфери 

діалогізму, розкутості, невимушеності; захист-презентацію учнями проектів; 

комплексне оцінювання учнівських проектів відповідно до заздалегідь 

визначених критеріїв. 

Процес життєтворчого проектування відбувається відповідно до чотирьох 

технологічних фаз. На етапі постановки проблеми-задачі вчитель підводить 

учнів до усвідомлення проблеми, мети діяльності, добирає орієнтовну назву 

проекту, пропонує операційні карти з розробки тематичних питань; учні 
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В.А.Нищета. – Х.: Вид. група “Основа”, 2008. – С.63–78. 



 

усвідомлюють проблему, визначають мету діяльності на уроці, придумують 

варіанти назв проекту, знайомляться з операційними картами. На етапі 

самостійної дослідницької діяльності вчитель організує групову дослідницьку 

роботу учнів, застосовуючи активні та інтерактивні методи, стежить за їх 

індивідуальною роботою; учні обговорюють у групах аспекти тематичних 

питань. На етапі критичної оцінки проміжних результатів учитель організовує 

обговорення тематичних питань, створює сприятливу психологічну атмосферу, 

стежить за логікою думок школярів, коригує розумову діяльність учнів, 

тактовно виправляючи помилки, висловлює побажання, підводячи до певних 

висновків, формулює домашнє завдання, вказуючи термін виконання; учні 

висловлюють думки щодо аспектів тематичних питань, розкриваючи різні 

погляди на проблеми, займають певну позицію згідно зі своїм життєвим 

досвідом, переконаннями, особистісними орієнтаціями, оцінюють роботу одне 

одного. На етапі захисту проектів учні створюють власні проекти, відповідно 

оформлюючи, готуються до їх захисту, учитель організовує захист учнями 

проектів на уроці чи позакласному заході, залучаючи до його підготовки 

школярів, організовує цінування, виставляє підсумкову оцінку. 

 

Проект: “Я – ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ” 

Навчальна тема: “Україна в Першій світовій війні” 

Тема уроку: “Вступ” 

Мета: –  визначити основні риси ментальності українського народу, їхнє 

історичне коріння, вплив на них географічних та історичних 

чинників, а також характерні ознаки сучасної української 

ментальності; виявити особистісні риси учнів, адекватні 

сучасній українській ментальності; продовжити формування 

поняття “ментальність українського народу”;  

– розвивати вміння аналізувати історичні джерела з мстою 

виявлення ментальних рис українського народу; узагальнювати 

й систематизувати матеріал життєтворчого змісту;  



 

– формувати вміння враховувати ментальні риси народу, 

перебуваючи у відповідному соціумі; залучати індивідуальний 

досвід для розв’язання навчальних завдань життєтворчого 

характеру;  

– виховувати почуття поваги до українського народу та 

гордості за свою причетність до нього. 

 

Ключове питання 

Які риси українського народу визначають його ментальність? 

Тематичні питання 

1. Коріння ментальності українського народу. 

2. Регіональні особливості ментальності українського народу. 

3. Ментальність та історичний розвиток. 

4. Сучасна українська ментальність. 

Методичні рекомендації 

Пропонований проект не є складним для десятикласників. Під час його 

виконання вони спираються на низку практичних та розумових умінь, 

сформованих у них протягом усього навчання. У своїй роботі учні передусім 

користуються джерелами, поданими у роздавальних матеріалах, і лише в разі 

необхідності залучають додаткову літературу. Проте під час роботи над 

проектом у десятикласників можуть виникнути деякі ускладнення з його 

виконанням. Це може бути пов’язане з: 1) недостатньою теоретичною 

підготовкою учнів (відсутність деяких теоретичних знань або недорозвиненість 

умінь узагальнювати, абстрагуватися, переносити ознаки певного явища на інші 

тощо); 2) недоліками загальної гуманітарної освіченості (відсутність певних 

знань історичного, етнографічного, літературного характеру); несформованістю 

уміння поєднувати знання, отримані під час вивчення різних гуманітарних 

предметів, та використовувати уміння, сформовані під час вивчення одного 

предмета для осягнення іншого; 3) специфікою матеріалу, оскільки поняття 

ментальності є комплексним і через це складним для розуміння учнів. До того 



 

ж цьому аспекту приділяється недостатньо уваги як під час вивчення історії, 

так й інших гуманітарних предметів; 4) недостатністю часу на вивчення даного 

питання через перевантаженість шкільної програми. 

Виходячи з цього, підготовка до виконання проекту має передбачати 

настановчу бесіду з учнями, а за необхідності й консультації. 

Основна аналітична робота повинна бути здійснена під час підготовки 

проекту, а презентація результатів проведена у максимально стислий термін. Це 

може бути бесіда під час актуалізації навчального матеріалу, розв’язання 

проблемного завдання при його закріпленні або окремий фрагмент вивчення 

нового матеріалу. 

Оскільки презентація проекту відбувається безпосередньо на першому 

уроці, завдання учні мають отримати заздалегідь або на останніх уроках з 

історії України у 9 класі, або за кілька днів до уроку. 

Враховуючи специфіку джерельної бази, варто організовувати роботу над 

проектом у чотирьох групах: дві групи працюють над першим питанням, третя 

над другим, а четверта над третім. І кожна з груп готує свою версію розв’язання 

четвертого питання. Тому учням пропонується три операційні карти і чотири 

комплекти роздавальних матеріалів. 

 

Операційна картка з опрацювання 1-го тематичного питання: 

Коріння ментальності українського народу 

Український народ: 

а) все населення Української держави; 

б) суб’єкт української нації, тобто поняття, що охоплює всі її класи, 

суспільні верстви, прошарки; 

в) соціально-етнічна сукупність громадян, які проживають на території 

української держави. 

Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К.: 

Ґенеза, 1996. – С. 634. 

 



 

Ментальність (менталітет) – стійкі структури глибинного рівня 

колективної та індивідуальної свідомості та підсвідомості, що визначають 

устремління, нахили орієнтації людей, у яких виявляється національний 

характер, загальновизначені цінності, суспільна психологія. Ментальність є 

глибинним джерелом мислення, ідеології та віри, почуттів та емоцій. 

Менталітет формують географічне середовище, політичні інститути й 

соціальні структури суспільства, культура, традиції. 

Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 

2004. – С. 334. 

Запитання 

1. Які риси відрізняють український народ від інших? 

   

   

   

   

   

2. Чи можна вважати ці риси виключно позитивними? 

3. Які риси ви відносите до позитивних, а які до негативних? Чому? 
 

Позитивні риси  Негативні риси 

  

 

4. Чим викликана наявність в українського народу саме цих рис? 
 

Риси менталітету  Історичне коріння 

  

 

5. Як ви гадаєте, чи є ці риси незмінними? 

Сучасність 

1. Чи зберегли сучасні українці ментальні риси предків? 

2. Чи важливо це сьогодні? 

3. Які риси ментальності українців ви спостерігаєте в собі? 

4. У чому це виявляється? 

Ментальнісні риси 



 

5. Спробуйте встановити зв’язки ментальності із загальнолюдськими 

цінностями. 

 

Операційна картка з опрацювання 2-го тематичного питання 

Регіональні особливості ментальності українців 

Ментальність (менталітет) – стійкі структури глибинного рівня 

колективної та індивідуальної свідомості та підсвідомості, що визначають 

устремління, нахили орієнтації людей, у яких виявляється національний 

характер, загальновизнані цінності, суспільна психологія. Ментальність є 

глибинним джерелом мислення, ідеології та віри, почуттів та емоцій. 

Менталітет формують географічне середовище, політичні інститути й 

соціальні структури суспільства, культура, традиції. 

Територія – просторовий обсяг, що займає нація, одна з суттєвих 

характеристик етносу, важливий чинник етногенезу. 

Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Ґенеза, 

1996. – С. 143. 

“Вплив землі на життя народів не підлягає сумніву. Народ без території – 

це покруч... На загал, територія і земля це природні передумови для 

нормального розвитку народу, особливо ж у добі етногенези”. 

О. Бочковський 
Запитання  

1. Які риси відрізняють український народ серед інших? 

   

   

   

   

 

2. Яким чином ментальні риси залежать від географічних чинників?  

3. Простежте, які риси ментальності більше притаманні різним регіонам. 

4. Чи змінилися ці регіональні особливості протягом часу? Якщо так, 

то які та під впливом яких історичних процесів? 
 

Регіон Особливі риси Тенденція Вплив історичних подій 

Ментальнісні риси 

українців 



 

    

 

5. Припустіть, як будуть змінюватися регіональні особливості народу 

протягом XXI ст. 

Сучасність 

1. Чи спостерігаєте ви регіональні особливості прояву української 

ментальності у вашій місцевості? У чому вони виявляються? 

2. Чи важливо це сьогодні? 

3. Які регіональні прояви ментальності українського народу ви 

спостерігаєте в собі? 

4. У чому це виявляється? 

5. Яким чином можна вплинути на зміну цих якостей в собі та в регіоні? 

 

Операційна картка з опрацювання 3-го тематичного питання 

Ментальність та історичний розвиток 

Ментальність (менталітет) – стійкі структури глибинного рівня 

колективної та індивідуальної свідомості та підсвідомості, що визначають 

устремління, нахили орієнтації людей, у яких виявляється національний 

характер, загальновизначені цінності, суспільна психологія. Ментальність є 

глибинним джерелом мислення, ідеології та віри, почуттів та емоцій. 

Менталітет формують географічне середовище, політичні інститути й соціальні 

структури суспільства, культура, традиції. 

Індустріальне (промислове) суспільство – різновид розвиненого 

суспільства з центральною роллю науково-технічної діяльності, машинним 

виробництвом, фабричною організацією та дисципліною праці, 

загальнонаціональним ринком і системою господарства. При переході від 

традиційного до індустріального суспільства має місце процес демократизації, 

включаючи процес зменшення складових соціальних розбіжностей, руйнацію 

традиційних привілеїв та ієрархій, становлення громадянських прав 

(юридичних, політичних і соціальних). 



 

Малій О. В. Всесвітня історія: Нова історія 

(кін. XVII – поч. XXст.). – К.: ЛСК, 1999. – С. 225. 

 

Модернізація – перехід до більш високого складу господарського життя 

з відповідними суспільними відносинами. Модернізаціями були переходи від 

аграрної економіки, де перевагу надавали натуральному господарству, до 

промислової з розвиненими товарно-грошовими відносинами; від промислової 

– до індустріальної, що характеризуються, серійним виробництвом, 

зростанням зовнішніх ринків. 

Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900–1939рр.: Навч. 

посіб. для 10 кл. – К.: Ґенеза, 2004. – С. ЗО. 

 

Запитання 

1. Чи є ментальні риси незмінними? 

2. Які історичні події та процеси можуть впливати на них? 

3. Простежте, як відбувалися зміни рис української ментальності 

протягом історичних періодів, беручи за основу процес українського 

державотворення. 
 

Історичний період  Зміни ментальних рис 

  
 

4. Які риси української ментальності стають актуальними в 

індустріальну епоху? 

5. Яких нових рис мають набути українці в індустріальну епоху? 

6. Під впливом яких процесів це має відбутися? 
 

Актуальні риси 

української ментальності 

Риси, які вимагає 

індустріальна епоха 

Процеси, що впливають 

на формування рис 

   
 

Сучасність 

1. Які риси ментальності, набуті в індустріальну епоху, збереглися в 

українцях до сьогодення? У чому полягає їх актуальність? 

2. Які риси людини індустріальної епохи ви спостерігаєте в собі?  



 

3. У чому це виявляється? 

4. В якому напрямку мають змінюватися ментальні риси надалі? 

 

Роздавальний матеріал № 1 (до операційної картки № 1) 

Джерело 1 

Спогади іноземців про подорожі Україною у середині і другій половині 

XIX ст. (Із книги В. Січинського “Чужинці про Україну” (1937 р.))  

А. І. Коль “Die Ukraine, Kleinrussland” (1841 р.) 

“Я був дуже приємно здивований внутрішнім облаштуванням назовні так 

мало обіцяючої хати. Приємно жиnи в цій чепурненькій світлиці. Надворі було 

дуже гаряче, а тут приємно та прохолодно. Повітря було гарне, свіже, запашне. 

Земля була вкрита травою, а на стінах зілля – все було чисте та чепурне. Я не 

можу, щодо цього, нахвалити українців, якщо рівняти їх з поляками та 

москалями... 

...Українці – дуже погані російські патріоти. Притаманні москалям любов 

й обожнення царя є для українців цілковито чужі і незрозумілі. Українці 

слухають царя, бо інакше не можуть, але його владу вважають чужою і 

нав’язаною... Коли ви не хочете образити українця, то не смієте говорити йому 

про завоювання України Московщиною, бо українець, свідомий того, що його 

батьківщина заключила союз з Московщиною, яка зі свого боку обманула 

Україну”. 

 

Б. Й. Блязіюс “Reise durch Ukraine ” (1844 р.) 

“Засаднича різниця в типі москаля і українця та, що “обличчя українців 

гладко поголене і тільки чорні вуси мають право залишитися непорушними”, 

тому риси обличчя підкреслені “значно маркантніше й гостріше”. Українці 

мають “видовжене обличчя з гострими обрисами, чіткий контур губ, гостре 

підборіддя, струнку, майже худу шию. 

На Україні звучать кожної неділі і в годину відпочинку з кожного вікна, з 

кожної світлиці смичкові або дуті інструменти і жодне публічне свято не 



 

відбувається без спільної музики”. В українців є вроджений талант до музики і 

вчаться вони грати зі слуху... “Цю здібність мають українці для кожного уміння 

та мистецтва, до яких потрібно дещо самостійності, тільки що вони свої 

таланти не радо використовують для загального добра. Майже в усіх духових 

прикметах і здібностях українець просто протилежність москаля. В українців 

живе ніжне поетичне почуття, яке виявляється іноді в сентиментальній 

романтиці. Великорос не показує найменшого нахилу до романтики у своєму 

світогляді, його жвава практична, часами навіть груба реальна вдача не може 

збагнути тонкощі в собі замкненого українця і його наскрізь вразливу вдачу. 

Пісні та фантазії українців нагадують сербську поетичність та лицарський 

романтизм поляків, їхні поетичні туги легко переходять за межі вузького 

життєвого рівня. Великорос задовольняється тим світом, який він сприймає, і 

споживає життя повною парою; його поезія тільки збільшує та сприймає цей 

світ, але не перетворює його. Однобічний та упертий українець у щоденному 

житті має жваве різнобічне та необмежене велике поетичне відчуття. Гнучкий 

та податливий у житті великорос, навпаки, односторонній та обмежений у своїй 

поетичній творчості”. 

 

В. Ф. Боденштедт “Поетична Україна” (1845 р.) 

“Нехай запашні українські пісні, мов жалібні вітри, віють на німецькі 

левади й оповідають, як діти України колись любили й боролися... У жодній 

країні дерево народної поезії не видало таких великих плодів, ніде дух народу 

не виявився в піснях так живо і правдиво, як серед українців. Який захопливий 

подих туги, які глибокі, людяні почування в піснях, що їх співає козак на 

чужині! Яка ніжність у парі з мужеською силою пронизує його любовні пісні... 

Справді, народ, що міг співати такі пісні й милуватися ними, не міг стояти на 

низькому ступені освіти. Цікаво, що українська народна поезія дуже подібна 

іноді своєю формою до поезії найбільш освічених народів Західної Європи... 

Важливу роль відіграє всюди жінка, з її м`якими, ніжними почуваннями, бо ж і 

в історії України багато схожого з лицарським середньовічним світом. Дуже 



 

тісно живе українець з природою і бере з неї ці чудові малюнки, що є в його 

піснях”. 

 

Г. К. Делямар “15-мільйоновий європейський народ, забутий в 

історії” (1869 р.) 

“В Європі існує народ, забутий істориками, – народ русинів, 121/2 міл. під 

російським царем і 21/2 міл. під Австро-Угорською монархією. Народ цей 

такий же численний, як народ Іспанії, втричі більший за чехів і рівний за 

кількістю всім підданим корони св. Стефана. Цей народ існує, має свою 

історію, відмінну від історії Польщі і ще більше відмінну від історії 

Московщини. Він має свої традиції, свою мову; окрему від московської й 

польської, має виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія не повинна 

забувати, що до Петра І той народ, який ми нині називаємо рутенами, звався 

руським, або русинами, і його земля звалася Русью і Рутенією, а той народ, 

який ми нині звемо руським, звався москвинами, а їх земля — Московією. В 

кінці минулого століття всі у Франції і в Європі добре вміли відрізняти Русь від 

Московії”. 

Січинський В. Чужинці про Україну. — Львів: Слово, 
1991. – С. 72, 73, 75-76, 81, 83. 

 

Джерело 2 

Філософ Д. Чижевський про статтю М. Костомарова “Дві руські 

народності” (1861 р.) 

“Найцікавіший для нас твір Костомарова з 1861 р. – “Дві руські 

народності” (росіяни та українці), в якому він хоче подати начерк українського 

народного характеру. Костомаров уважає різницю між росіянами та українцями 

давньою (з XII ст.). Російська основна риса є практицизм, який лише назовні 

іноді переходить у містицизм. Основні риси розходження такі: 

1) у росіян панує загальність (Бог та цар) над особистістю, над окремою 

людиною, а українець вище цінить окрему людину, ніж загал; 



 

2) росіяни нетерпимі до чужих релігій, до чужих народів, з презирством 

вони ставляться до них, до чужих звичаїв, до чужих мов і т. ін., на Україні ж 

люди “звикли з незапам’ятних часів чути у себе чужу мову й не цуратись людей 

з іншим обличчям та з іншими звичаями”; ворожнеча до чужих народів 

вибухала лише, якщо чужинці “обража ли власні святощі” українського народу; 

3) росіяни – народ матеріальний, українці ж прагнуть “одухотворити 

весь світ”; 

4) росіянин мало любить природу, не плекає квітів, “має якусь ненависть 

до рослин”; українець любить природу, тому-то й “українська поезія невідривна 

від природи, вона оживляє її, робить учасницею радості й горя людської душі; 

трави, дерева, птиці, тварини, небесні світила, ранок і вечір, весна і сніг – усе 

дихає, мислить, почуває разом із людиною, усе озивається до неї чарівним 

голосом то участі, то надії, то осуду”; 

5) так само і любов до жінки – матеріальна в росіян і духовна – в 

українців; 

6) у релігії увага росіян спрямована на зовнішність, на форму, на літеру, 

а в українців “неможливо, щоб постав якийсь розкол з-за обряду, з-за букви”, – 

їхня релігійність є внутрішня; 

7) у суспільнім житті у росіян панує ціле над одиницею, загальне над 

окремою людиною, що є цілком придавлена, пригнічена; для українців такий 

порядок цілком неможливий – вони цінять особисту свободу; в росіян панує 

насильство (монархія), в українців – добровільна спілка (федерація). Ця спроба 

характеристики (з якої ми подали лише найголовніші пункти) дуже цікава та 

залишається й за раз одною з найширших та найглибших. Усе життя народу 

виникає, на думку Костомарова, із внутрішньої глибини його духу; Костомаров 

уявляє собі цю глибину народного духу, як ніби заховану “у великій народній 

могилі” (в минувшині)”. 

Чижевський Д. Українська філософія // Українська культура: Лекції 
за ред. Д. Антоновича. — К.: Либідь, 1993. — С. 181-182. 

 

Роздавальний матеріал № 2 (до операційної картки № 1) 



 

Джерело 1 

А. Ю. Липа “Призначення України” (1938 р.) 

Підстави українського характеру 

“Навіть пересічний українець дуже часто може оглянути якусь подію чи 

справи з кількох боків одночасно. Для українця скомплікованість світу є 

видніша, ніж, скажім, для його сусідів. Тому, може, так нелегко українцеві 

прийти до якогось рішення. Хоч, коли він уже прийшов до цього, тоді і чужа 

думка, і обставини мало впливають на нього (українська “упертість”). Нехіть до 

надміру слів й увага до дійсності, до акції характеризує пересічного українця... 

...Вождь у гелленів має вищість місця, у народів Малої Азії вищість 

божества, врешті в українців його вищістю є глибоке відчуття моральності. 

Такий є ідеал вождя українців. Чи то буде обрання отамана чумацької валки або 

навіть парубоцької ватаги, чи пошана для королівського або гетьманського 

маєстату – підставою буде завжди поза кваліфікаціями воєначальника чи 

провідника передусім його моральна вищість. 

Тому найвищий, найвеличніший провідник для українця – це той, що 

найповніше висловлює собою моральну справедливість. На другім місці 

лишень,треба згадати про те, що має він бути й особисто талановитим, і 

продовжувати давні традиції, і бути зичливим для людей української крови. 

“Хата” – це ідеал українського патріотизму. Українські козацькі думи 

говорять не про бундючну, містичну країну, лишень про “тихі води, ясні зорі”, 

де – край веселий. Про власну велику простору Хату пише й Шевченко, і 

Куліш, і галицькі будителі. Там буде українська родина, цілий Рід. “Додому” 

хочуть вертатися й сучасні українські політичні емігранти”. 

 

Б.  Н. Григоріїв “Українська національна вдача” (1935 р.) 

“Політичними ідеалами українського народу безперечно є свобода як 

особи, так і всіх суспільних гуртувань: родин, церков, товариств, громад, 

партій, класів, націй і т. ін.; рівноправність і демократія. Все це виплекано 

великими просторами розселення, їх рівнинністю та багатством природних 



 

скарбів. На всіх вистачить; не заступайте нікому світу; всі люди рівноварті – це 

основи українського світогляду, виплекані природнім та суспільним оточенням. 

Вони виявилися в родовому побуті, “вічевому” устрої первісних держав, 

шляхетсько-міщанській республіці Галичині, товариському устрої Запорозької 

республіки, боротьбі за соймики північно-західних земель України, козацькому 

устрої української Речі Посполитої з виборними гетьманами, 

адміністративними радами, виборними адміністраторами й спільним 

володінням землею (“сябринним”, “товариським”, “громадським”), у 

волелюбних ідеалах національного відродження ХІХ-ХХ ст., устрої Української 

Народної Республіки 1917-20 рр... 

...Думка про малу громадськість української вдачі не відповідає дійсності. 

Вся історія українського народу свідчить, навпаки, про його нахил до гро 

мадського життя. Згадаймо тільки роди, “віча”, соймики, запорозькі ради, ради 

Української Річи Посполитої, товариське громадське володіння землею, 

громадські ідеали часів відродження, відбиті виразно не лише в українській 

літературі, а й у суспільно-організаційній чинності, як культурно-просвітні 

товариства та економічні кооперативи і т.п. 

...Твердження про сварливість українців не відповідає дійсності. Кожен 

народ у певних умовах суспільною життя, і особливо на первісних ступенях 

культури та в часи лихоліття, сварливий. 

Так само з великим застереженням треба ставитися до твердження про 

відсутність в українського народу державницького нахилу. Дійсно, український 

народ не виявив смаку до політичного панування над іншими. Ніде ніколи і ні 

на кого не нападав, не намагався підпорядковувати собі. Багатство території й 

природних скарбів не гнало його до того. Задовольнявся тим, що мав. 

Хліборобство ж просто убивало його політичну активність. 

Проте протягом дванадцяти-тринадцяти вікового існування український 

народ більше тисячі літ жив своїм власним державним життям. 

У тому, що український народ тепер не має своєї самостійної держави, 

завинила не українська вдача, а перевага ворожих сил. 



 

З наведеного ясно, що головними недоліками української вдачі, її 

негативними властивостями є: некритична побожність (віра), мала 

інтелектуальність, слабка ініціативність, невелика рухливість, політична 

неактивність, романтичність, непрактичність. 

Всі недоліки української національної вдачі (селянськість, повільність, 

пасивність і покора, скріплені хліборобством і побожністю, мала 

інтелектуальність, слаба ініціативність, політична неактивність, романтичність) 

можна усунути поширенням освіти й індустріалізації та урізноманітненням 

праці й перемішанням східних елементів з західними, степових з гірсько-

лісовими, дніпрянців з галичанами і т. п.” 

Крисаченко В. С. Українознавство: Хреапоматія-посібник: У 2-х 
кн., Кн. 2. – К.: Либідь, 1997. – С, 446-449. 

 
Роздавальний матеріал № 3 (до операційної картки № 2) 

Джерело 1 

О. Кульчицький “Риси характерології українського народу” (1956 р.) 

Геопсихічні чинники 

“Геопсихічний вплив північної низовини, ...сполучення лісової гущі із 

трясовиною концентрується у вчуванні людини до краєвидного мотиву 

“загрозливої обмеженості”. Вчування в темну зелень лісу та його шум викликає 

настрій, якщо не суму, то принаймні поваги. Вчування в статичну форму лісу, в 

його “вкоріненість” і непорушність, що стримує око гущавиною й таємничою 

похмурістю прогалин, створює у своїх процесах переживання типу “стриманої 

рухової форми”, почуття обачності, обережності й підозрілості, стриманого 

вичікування, терпеливості. Як і. реакція на вчування в загрозливу таємність лісу 

можуть інколи постати почуття “панічної” (Пан – божок лісу) лякливості. 

Вчування в гущавину лісу як у життєвий процес — це вчування в нещадне 

змагання за життьовий простір, у постійну жорстоку боротьбу за існування без 

виразного завершення в остаточній перемозі, із схильністю до лінії 

“пристосування” (особливо виразного у формі таких дерев, як сосна, береза, 

верба)... 



 

...Властиві лісові як театрові боротьби форми співіснування надають 

кінець-кінцем світоглядові мешкання низової лісової смуги, наприклад, 

поліщука як “лісової людини”, радше песимістично-позитивістичного 

забарвлення в сенсі врахування виразної мови фактів. 

Геопсихологічний вплив лісостепу.., характеристичний аспект краєвиду 

цієї смуги щонайкраще й найповніше може викликати процеси вчування і ними 

найповніше пройнятий – це аспект “хвилястості” та “м’якості”, податливої на 

ерозійні дії сонця, вітру й води. Тому “краєвидний мотив”, що опановує 

вчування в статичні форми лісостепового українського рельєфу, в далекі обрії, 

виповнені м’якими плоскими хвилями чорнозему, які пливуть до виднокола 

кучерявістю першої ніжної зелені або лагідним хитанням золотистих неозорих 

ланів, розмежованих подекуди в’юнкими ріками й потоками, найкраще 

передати визначенням “хвилястої м’якості”. Вчування у хвилясту лінію може 

схиляти людину своєю руховою постаттю до станів неохоти до зусилля або 

обачності, обережності й компромісів, що зрікаються “прямої дії”. З другого 

боку, хвиляста лінія інколи є відповідником станів безтурботності, ігрової 

естетичної чи споглядальної настанови, як і м’якої поступливості й згідливості 

супроти чужого опору й чужих впливів, аж до самозречення, толетарності й 

схильності щось зносити, чомусь піддаватися. 

Вчування в процеси природи для хліборобської людності чорнозему є 

вчуванням у плодючість землі, в її лагідність, щедрість і добрість у подвійному 

значенні “доброї землі”: в розумінні хліборобської видайности і морально-

містичному розумінні “обдаровуючої любові” “аarh”, що з нею немов 

співдіють інші прояви природи: сонце, дощі, вітри. Таким станам відповідають 

як людські реакції – почуття довірливості, релігійної вдячності. Споглядання 

м’яких форм рельєфу як висловів і виразів формотворчих сил, що діють на 

землю, – це вчування в м’якість та лагідність, але і в постійність діяння сил 

води, вітру, сонця, що разом становлять “дію ерозії”. 



 

Геопсихічний вплив степової смуги.., вчування в безмежну степову 

рівнинність кристалізується навколо краєвидного аспекту “безкрайньої 

далечини”. 

Як схема чуттєвих, рухових можливостей цей краєвидний мотив означає 

для вчування нічим не стриманий “рух у безконечність”. Йому з психічного 

боку могло б відповідати почуття любови, що шукає свого об’єкта, 

“безпредметної туги”, яка (за Ясперсом) сповнена ентузіязму від шукання 

недосяжного. З другого боку, цей “рух в безкрає”, бувши “рухом в нікуди”, 

заперечує сам себе і саму потребу руху і в такій формі переживання відповідає 

психічним станам від деякої байдужості інколи до повної “апатії” через низку 

почуттів, споріднених із резиґнацією, безнадією та розчаруванням, включно до 

розпачу. 

Степ не має рельєфу, і тому місце вчування у форму рельєфу тут заступає 

вчування в неоформлену безмежність, що кінець-кінцем веде до переживання 

квантитативного, кількісного, “величного”. 

Вчування в процеси, властиві степовому середовищу, наскільки вони 

нерідко відзначаються стрибковістю й зламним, характером переходів, схиляє 

до непостійності й контрастовості чуттєвого життя. Такі прояви степової 

природи, як степові буревії, або “чорні бурі”, пов’язані з “руховою постаттю” 

актів нищення, властивих почуттям ворожнечі, гніву і люті. Якщо далі 

розглядати вчування у формуючі сили природи, що їх остаточним виразом є 

майже абсолютна рівнинність степу, можна в його майже цілковитій плоскості 

вбачати або дію нівеляційної, вирівнювальної сили, яка не переносить 

існування вищого і якій з психологічного боку відповідає рухова постать 

почуттів ресентименту, або вираз непричетності формуючих сил, які не 

здобуваються на жадні зусилля, що відповідає характерові цілком стриманої 

руховости в стані байдужості й апатії. 

Пізнання і переживання степу – це часто переживання не тільки 

“плодючої Деметри”, але й нищівних сил джинів і демонів, хуртовин і 



 

періодичних посух, що можуть перетворювати океан степового життя на мертве 

море смерті. 

Таким чином світонастанова людини укр. степу – це найскорше т. зв. 

ентузіястична настанова, коли панує стан душі, що його філософи (Ясперс) і 

поети описують як сп’янілість, розмріяність, любов і шал. Побіч ентузіястичної 

настанови можлива однак інколи і в деякій мірі – згідно із схарактеризованою 

полярністю степового світовідчування – і протилежна, нігілістична настанова 

(за Ясперсом) “радикального заперечення всякої цінності й бажаності””. 

Людина і довкілля. Антологія у 2 кн. Кн. 2. – К.: 
Заповіт, 1995. – С. 300-304. 

 
Джерело 2 

Політолог О. Бойко про історичний вплив на регіональні особливості 

української ментальності 

“Тривала роз’єднаність українських земель, їх перебування у складі 

Російської, Австро-Угорської імперій, Польщі, Румунії, Чехословаччини та 

інших держав наклали помітний відбиток на культуру, традиції, побут 

українців. Саме цей чинник протягом віків поглиблював психологічне, 

побутове та політичне відчуження між різними частинами українського народу 

і, врешті-решт, став основною причиною такої болючої риси сучасної 

української ментальності, як відсутність почуття національної єдності. 

Наприклад, на ментальність галичан суттєво вплинула 

західноєвропейська культура, насамперед австро-німецька та польська. Крім 

цього, важливим фактором їхнього життя була греко-католицька церква. 

Мешканцям Галичини властиві працелюбність, індивідуалізм, вміння 

господарювати, повага до власності. При цьому ментальності галичан також 

притаманні певний консерватизм, скерований на увіковічення у незмінному 

вигляді основних національно-етнічних цінностей, а також активні прояви 

національних почуттів патріотизму. Для населення Центральної Східної та 

Південної України через низку історичних обставин головною метою було, як 

правило, не національне, а соціальне визволення. Провідними рисами 

ментальності в цьому регіоні були колективізм, анархізм, віра в доброго і 



 

мудрого правителя, який наведе порядок; порівняно слабшими – прояви 

національних патріотичних почуттів, звичка до копіткої праці”. 

Політологічний енциклопедичний словник. – К.: 
Ґенеза, 2004. – С. 234-235. 

 

Роздавальний матеріал № 4 (до операційної картки № 3) 

Джерело 1 

А.  І. Крип’якевич “Історія України” (1929 р.) 

Національна індивідуальність 
“Предки українського народу при першій своїй появі в історії виступають 

як плем’я, повне первісної енергії і сили, з стихійною життєрадісністю, з 

тверезим підходом дожиття. Як найпомітніші прикмети їх вдачі вибиваються з 

одного боку войовничість, агресивність, гін до здобування, а з другого – уміння 

загосподарювати здобуті простори. Князівська держава зорганізувала первісні 

інстинкти і підняла їх до вищих форм. Природна войовничість у колах 

тогочасної еліти перетворилася на лицарськість, на чесноти солідарності і 

вірності, пошанування права, почування честі. Господарські здібності знайшли 

втілення в колонізаційній праці, в організації торгівлі, в службі державі. 

Політичні й господарські успіхи дали тодішньому громадянству почування 

гордості, що воно живе “не в якій-небудь землі”, а у своїй могутній державі. 

Тогочасний патріотизм мав характер державний, обіймав собою всю “руську 

землю”, як далеко сягала влада князів, радів її тріумфам, співчував при 

невдачах, жив державними інтересами. Хоч окремішність українського народу 

існувала від початку, проте вона не виступала назверх у чіткій формі, а 

проявлялася тільки в багатій народній культурі. 

Коли князівська держава занепала, то у вищих шарах громадянства 

довгий час залишалися її традиції і горде переконання, що “ми народ такий 

благородний, що не відступимо першенства ніякому народові на світі”. Наступ 

Польщі, що погрожувала знищенням українському народові, поширив 

національну свідомість й у колах міщанської інтелігенції і поглибив у ній 

прив’язаність до давніх культурних традицій. Життя набрало характеру 



 

консерватизму, боготворення минулого: слов’янська мова, обряди, церковщина 

стали непорушними святощами. Але творча енергія, прихована в масах, не дала 

громадянству засклепитися в без-русі, а проявилася в козаччині як новий гін до 

змагань і боротьби. Січова школа виплекала нові елементи лицарства, героїзму, 

посвяти для “посполитої справи”. Громадські ідеали прибрали назву 

“вольностей” — стремлінь досоціальної волі і політичної незалежності, 

бажання з’єднати всі землі, як далеко сягала мова і віра українська. В боротьбі з 

Польщею і Московщиною розвинулася свідомість національної окремішності і 

палка любов до рідної “отчизни – милої матки України”. 

З цієї бурхливої і творчої епохи український народ вийшов із виробленою 

вдачею і характером. Чужоземні подорожники, що бували на Україні в перших 

десятиріччях XIX ст., відзначають як особливі прикмети українців вроджену 

інтелігентність, розвинуте естетичне почування, незвичайну музикальність, в 

господарському житті енергію і підприємливість, у відносинах до чужих – 

гостинність і ввічливість, але одночасно тактовну стриманість, незвичайну 

свободолюбність, нехіть, а то й ненависть до поляків і росіян. Українське життя 

мало свій окремий стиль, спертий на високу народну культуру. “Це дуже 

шляхетна раса”, – висловлюється один з обсерваторів (Клерк). 

Але в дальшому часі ці дорогоцінні прикмети почали занепадати, коли 

ослабли українські культурні центри, а до народної маси дійшли руїнницькі 

впливи русифікації – через місто, школу, військо, фабрики. Але своєчасно 

прийшла до свідомості нова інтелігенція, кинулася до студій над народним 

побутом і старовиною, оживила завмираючі джерела і поклала основи під нову 

національну культуру. Геній Шевченка з’єднав історичні традиції та нові 

стремління і дав українському громадянству новий світогляд, опертий на “свою 

правду”. 

Серед незгод політичного життя, коли український народ не міг вільно 

виявляти свого національного обличчя, приходили часи кризи, коли 

Костомаров проповідував українство “для домашнього вжитку”, Антонович 

заперечував державницькі здібності українського народу, а галицька 



 

інтелігенція не могла вийти поза наївне вшанування “народних святощів”. 

Проти такого звуження національної програми виступив з своїм критичним 

словом Драгоманов і вказав українській нації шлях політичної боротьби і 

європейської освіти. І хоч він також схибив із правильної дороги, сходячи на 

манівці анархізму, проте криза вже була переборена, “свідомі українці” 

висунули ідеал самостійної України і до цієї мети повернули всі національні 

сили”. 

Кріп’якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – С. 295. 
 

Б.  Російський історик В. Вєдюшкін про вплив індустріального 

суспільства на людей. 

“Але зміст індустріальної цивілізації не вичерпувався впровадженням у 

виробництво машин та модернізацією. У більш широкому сенсі можна 

говорити, що модернізація охопила всі галузі життя нового, індустріального 

суспільства. Це передбачало й секуляризацію свідомості, зростання міст й 

широченного кола ідей і досягнень, закладених віком просвітництва, й нові 

течії в політичному житті, й багато іншого. 

Головним явищем нової цивілізації стала принципова зміна свідомості 

людини. Дух підприємництва дедалі більше й більше охоплював індустріальне 

суспільство, який спонукав людей до безупинної праці, здійснювати сміливі 

відкриття та геніальні винаходи, у пошуках кращого життя залишати рідні 

місця і переселятися за моря й океани. Людина індустріальної цивілізації 

прагнула гарантованої законом приватної власності, і це було цілковито 

природним почуттям... 

В індивідуальному суспільстві вчорашні селяни і ремісники ставали 

торговцями і підприємцями, робили військову, а часом навіть політичну 

кар'єру. Спочатку здійснити таке сходження вдавалося одиницям, потім –

десяткам, сотням, тисячам...” 

Ведюшкин В. А. Новая история зарубежньїх стран: Учеб. для 7 
кл. – М.:Дрофа, 2005. – С. 219-220. 

 



 

В.  Українські методисти Л. Жарова та І. Мішина про риси 

індустріальної епохи 

Особистість та батьківщина 

– Людина перестає жорстко залежати від станів, корпорацій та 

традицій;  

– особистість набуває громадянських прав та свобод, у тому числі 

економічних, володіє приватною власністю;  

– у власних вчинках людина керується особистими інтересами; людина 

дотримується раціонального способу життя;  

– особистість орієнтується на досягнення успіху; індивідуалізм; 

– поступово руйнується велика патріархальна родина, виникає мала 

демократична сім’я; 

– жінка отримує право на володіння власністю, право на розлучення, 

аліменти; 

– діти менше залежать від волі батьків; 

– у родинах утверджується протестантська етика й мораль, цінності 

добробуту. 

Нація й духовне життя 

– Централізація держав, переборення замкненості держав; 

– поява літератури національними мовами, інтелігенції, національних 

– церков; 

– осмислення загальнонаціональних інтересів та цілей; 

– відчуття людьми національно-державної єдності, спільноти; 

– перехід суверенітету (повноправ’я) від монарха до народу, народ стає 

нацією; 

– національні ідеї, національно-визвольна боротьба;  

– розвінчання середньовічного релігійного світовідчуття, утвердження 

світського, науково-раціонального; 

– народження релігій Нового часу, ідеологій гуманізму та 

Просвітництва; 



 

– послаблення впливу церкви і релігії на різні сторони життя; наукові 

революції, проникнення наукових ідей в освітні сфери;  

– книгодрукування, широке розповсюдження грамотності, друк; 

– розподіл культури на елітарну й народну. 

Мішина І., Жарова Л. Деякі концептуальні аспекти викладання 
нової історії в школі // Історія та правознавство. — 2005. – №34-36. – 
С. 6-7. 



 

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З АНАЛІЗУ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

“Використання оригінальних джерел”: порозуміння між релігіями і 

культурами (Німеччина) 
16

 

Зміст 

Група учнів-представників різних культур, котрі вивчають практичну 

філософію у гуманітарній гімназії міста Мюнхен-Гладбах, оцінили цей проект 

як нагоду приєднатись до дискусії про можливість у час, коли громадська 

думка і преса зосередились на культурній різниці, прокласти місток у майбутнє 

у суспільстві з різними релігіями та культурами. Учні 9-го класу належать до 

різних релігій та релігійних громад, серед них також є декілька нехрещених чи 

тих, котрі називають себе атеїстами. У класі є представники мусульманства, 

юдаїзму, буддизму, християнства (протестанти і католики) і один хлопчик з 

Свідків Єгови. 

 

Цілі проекту: 

Учні повинні навчитися: 

– про моральні засади основних світових релігій; 

– спілкуватися з представниками основних світових релігій про їхні 

моральні засади; 

– дізнаватись про схожість і відмінність основних священних книг; 

– спілкуватися з місцевими представниками християнської, 

мусульманської, єврейської та буддистської вір у школі; 

– організувати виставку у школі, яка стане результатом спільного 

проекту “Міст у майбутнє”  

 

Викладацькі стратегії: 

– Аналіз тексту. 
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англ. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 100с. 

 



 

– Особисті зустрічі. 

– Думки спеціаліста /обговорення за круглим столом. 

– Обговорення в класі. 

– Шкільна виставка. 

 

Подані теми 

– Розмаїття і схожість. 

– Спільні цінності. 

– Спроба досягти згоди між релігіями та культурами. 

– Практична дискусія – чи можна втілити теорію на практиці? 

 

Цільова аудиторія/кількість учнів 

9-й клас – 25 учнів. 

 

Партнери: 

Місцеві представники різних релігій 

 

Час для підготовки: 

– Планування слід розпочинати за три місяці до початку заходу. 

– Два тижні на підготовку до навчальних візитів – кожен з них потребує 

три години навчального часу. 

– Після кожної подорожі щонайменше три години слід присвятити її 

обговоренню, а також підготовці до наступного візиту. 

 

Час виконання: 

по 1 годині двічі на тиждень, протягом принаймні восьми – дев’яти 

тижнів. 

 

Опис проекту 

Крок1. Розмаїття чи схожість? 



 

Дві фотографії з газет є матеріалом для пошуку спільної основи – мосту в 

майбутнє. Культурне розмаїття спричиняє тривогу та зводить бар’єри. Фото 

мандрівника в туристичному спорядженні на фоні гір є звичним образом, тоді 

як велика мусульманська сім’я в національних костюмах є чимось цілком 

неординарним. Учні вважають, що така сім’я просто не вписується у такий 

пейзаж. Слова у підписі під ілюстрацією одразу окреслюють різницю: турист 

знаходиться у своєму середовищі, а іммігрант – чужинець. Чи так має бути 

завжди? Молоді люди інтерпретують картину у контрасті з першим навчальним 

модулем – “Разом ми сильні” – фотографією, де люди різних рас тримаються за 

руки. Разом вони мають шанс на успіх. 

 

Учні намагаються визначити спільну основу, на якій можна побудувати 

міст у майбутнє: 

– Релігія є невід’ємною частиною нашого життя. 

– Релігія і філософія навіть у майбутньому залишатимуться джерелом 

мудрості. 

– Знання про багатство та розмаїття духовних ресурсів може мати 

негативні наслідки, але з іншого боку у цьому є й позитивний фактор, який слід 

обов’язково використати.  

 

Крок 2. Спільні цінності. 

Учні хочуть знайти конкретніші докази існування спільних базових 

цінностей, притаманних усім релігіям. Скільки проблем можна було б 

вирішити, якби, наприклад, відповідальна поведінка щодо інших та суспільства 

стала загальноприйнятою нормою? Щоб побачити, яке місце займають спільні 

принципи та взаємна відповідальність у ЗМІ, було опрацьовано декілька 

репортажів. Молоді люди розчарувалися, побачивши, що частка таких 

репортажів дуже мала. І одразу висловили сумніви в існуванні спільних базових 

цінностей. Потім учні захотіли з’ясувати для себе, проконсультувавшись з 



 

оригінальними джерелами, чи справді такі цінності існують, і чи можуть вони 

служити на благо порозуміння між культурами та релігіями. 

 

Крок 3. Пошук порозуміння між релігіями та культурами. 

Усні обговорювали тексти з Нового та Старого Заповіту, а також з 

Корану, і розглядали їх в рамках їхніх історичних контекстів. Під час аналізу 

особливу увагу приділили різним сумнівам, які виникали в учнів на початку 

проекту. Робота над основними текстами зі священних книг була побудована в 

такий спосіб, щоб учні мали можливість висловити свої думки з цього приводу. 

 

Особисті зустрічі з представниками різних релігій (похід до 

кафедрального собору, мечеті, синагоги та буддистського храму) сприяли 

кращому розумінню. 

 

Саме тоді постало питання: чи мають такі різні системи у своїй основі 

спільну ідею? Цінністю, присутньою в усіх релігіях та філософіях, виявилась 

людяність. Тепер учням залишалося лише простежити нові приклади таких 

цінностей у посланнях світових релігій та філософій. 

 

Крок 4. Практична дискусія – чи можливо теорію втілити на практиці? 

Першим кроком є пошук порозуміння між основними релігійними та 

філософськими працями. Другий – започаткування діалогу з метою втілення 

теоретичних знань у співпрацю (а не лише співіснування).  

 

Якщо існують спільні переконання, чому ж люди не можуть 

співпрацювати? Мета учнів – визначити, чи можна ці спільні принципи 

використати на практиці. 

 

Представників різних релігій (християнства, ісламу, юдаїзму та буддизму) 

запросили взяти участь у спільній дискусії на тему: “Чи існує спільна основа – 



 

місток в майбутнє, яку б змогли прийняти всі культури?”. Ця дискусія 

підтвердила знання молодих учнів, отримані на практиці. Після цього вони 

визначили головне питання наступного заняття: чи можна застосувати знайдене 

порозуміння не лише до дрібних, але й до великих справ, зокрема й у 

політичному процесі? 

 

Крок 5. Висновок. 

Учні погоджуються, що спільна розмова про основні цінності різних 

релігій може посприяти у створенні бази для мирного співіснування у 

суспільстві, де представлено стільки різних культур. 

 

Учні підготували невеличку виставку з метою показати результат проекту 

усім іншим. Учні не засмутилися через те, що у них залишились невирішені 

питання і що підхід до багатьох проблем був дещо обмеженим, щоб залишатися 

в рамках вибраної теми. Вони навіть задоволенні тим, що це стане причиною 

початку нового спілкування на тему прав людини під час майбутніх занять. 

 

Використання артефакту: олійна лампа (Греція) 

 

Зміст 

Приклад уроку з міжкультурної середньої школи в Афінах, де вчаться 

учні православного і мусульманського віросповідання. 

 

Цілі проекту 

Учні повинні зрозуміти роль олійної лампи у трьох релігіях: юдаїзмі, 

християнстві та ісламі. 

 

Викладацькі стратегії 



 

Питання і відповіді, дискусія, пошук і дослідження, рольові ігри, 

використання декоративно-ужиткового мистецтва, літератури і творчого 

письма.  

 

Партнери  

Синагога міста Патрас, куди учні їздили для здійснення цього проекту.  

 

Опрацьовані теми 

Спільні та відмінні риси людей різного культурного та релігійного 

походження. 

 

Цільова аудиторія/кількість учнів 

Цілий клас з приблизно 23 учнів від 10 до 12 років.  

 

Люди, залучені в проекті 

Вчитель, працівник музею.  

 

Час для підготовки і виконання проекту 

Одна година на підготовку і приблизно година на виконання.  

 

Опис візиту 

Поїздка в синагогу почалася з обговорення учнями ролі використання 

священної олійної лампи як символу “вічного вогню” в синагозі, де вона 

постійно горить під час богослужінь і деяких свят на згадку про душі померлих. 

Потім на виставці, присвяченій єврейським святам, відбулася інша дискусія про 

використання олійної лампи в єврейських домівках, зокрема про запалювання 

священного вогню на початку святого дня Саббату. Діти сиділи навпроти 

виставкових стендів. Працівник музею попросив їх поділитися власним 

досвідом або досвідом їхніх сімей, що стосується використання священної 

лампи у них вдома чи в храмі, з релігійною або традиційною метою. Дитячі 



 

розповіді стосувалися запалювання лампи перед християнськими іконами 

вдома, а також на згадку про померлих в мусульманській релігії. Коротко 

записавши розповіді дітей, екскурсовод привів їх до висновку, що 

використання олійної лампи у трьох основних монотеїстичних релігіях є 

однаковим або схожим. Діти також помітили, що в усіх трьох релігіях для 

запалювання лампи використовуються ті самі матеріали: оливкова олія, трохи 

води і гніт. Потім діти займалися творчою роботою: вони прикрашали скляну 

олійну лампу свіжими квітами, як це зазвичай робиться в місцевій єврейській 

громаді в Йоанніні перед святом Йом Кіппур (День Спокути). Врешті решт, 

перед оцінюванням програми музейний працівник роздав дітям фотографії 

олійної лампи серед музейних експонатів. Вона запропонувала їм 

продовжувати роботу в класі і спробувати знайти вірші, пісні, казки і 

оповідання, що згадують олійну лампу, а також написати короткі історії, 

базовані розповідях членів сім’ї.  

 

Опис проекту 

– Ознайомлення – запрошення до музею, прикріплення іменних карток. 

– Запитання до учнів, що можна робити в такому місці і чого не можна. 

– Ознайомлення з навколишнім середовищем: Чи ви вже колись тут 

були? Що бачили? Що вам сподобалося/що не сподобалося? Чи ви вже були в 

інших музеях? В яких? Що вам там сподобалося/що не сподобалося?  

– Ознайомлення з темою: роздуми про олійну лампу. Опишіть, як вона 

використовується вдома, в церкві, синагозі і мечеті, знайдіть спільні і відмінні 

риси. Зверніть увагу на матеріали, з яких виготовляють лампи у трьох релігіях, 

на їхні декоративні символи і мотиви. 

– Пошук і дослідження: походіть по музею, знайдіть лампи та 

інформацію про них. Як їх використовують, в синагозі, вдома, під час 

святкувань, на шляху від народження до смерті, у подібних звичаях? 



 

– Презентація: учні презентують інформацію, яку вони зібрали про 

олійну лампу в юдаїзмі. Потім відбувається дискусія про її використання в 

християнстві та ісламі. 

– Творча робота: рольова гра – учні виконують ритуал запалювання 

лампи у святкуванні Кабалат Саббат (початку Саббату); декорування – учні 

прикрашають олійну лампу для святкування Йом Кіппур (Дня Спокути).  

– Оцінювання: учнів запитали, що нового вони побачили в музеї під час 

цього візиту і чого навчилися. Про що вони хотіли б дізнатися наступного разу 

в музеї?  

– Подальшу роботу може організувати вчитель: учні можуть шукати 

уривки з літератури, народних пісень, віршів чи казок, в яких згадується олійна 

лампа; вони також можуть написати твір на основі розповідей членів сім’ї про 

використання олійної лампи. 

 

Використані навчальні матеріали та обладнання 

Папір, матеріали для малювання, фотографії лампи, свіжі квіти. 

 

Оцінювання 

Цей проект став дуже продуктивним, використовувався кілька разів і 

завжди мав успіх серед учнів.  

 

Аналіз симулятивних ситуацій: що таке повага? 

(Великобританія) 

Зміст 

Ці уроки є частиною схеми, яка заохочує учнів предмету релігієзнавства у 

Великобританії з повагою ставитись до багатонаціональних суспільств. Вони 

підходять для уроків громадянського виховання або релігієзнавства у середніх 

школах.  

Цілі проекту  

Учні повинні вміти: 



 

– у ситуаціях, які вимагають поваги не залежно від релігійних чи 

культурних границь, вивчати ставлення, релігійні погляди та ідеї. 

– оцінювати та поглиблювати власні думки про поняття поваги до 

всього; 

– використовувати вчення різних релігій для поглибленого вивчення 

поняття поваги. 

 

Викладацькі стратегії/ Групові вправи 

Учні працюють попарно над дев’ятьма ситуаціями, де необхідно 

проявляти повагу, однак, де вона не виявляється. У процесі обговорення вони 

роблять висновки. 

 

Методи роботи 

Групова та індивідуальна робота. 

 

Опрацьовані теми 

– Повага та толерантність до інших 

– Емпатія 

 

Цільова аудиторія/кількість учнів 

Клас з 30 учнів віком 14 років 

 

Люди, залучені в проекті 

Вчитель та учні. 

 

Необхідний час 

Підготовка: 20 хвилин, виконання: два уроки по 40 хвилин. 

 

Опис проекту 

1. Робота у парі з усіма дев’ятьма ситуаціями, поданими нижче. 



 

2. Обговорення альтернатив до кожної з ситуацій – що би сталось, якби 

панувала суцільна неповага? Що би сталось, якби панувала суцільна повага? 

3. Дайте оцінку до 10 балів особам, названим у кожній рамці. 10 = 

ставиться з великою повагою. 1 = зневажає. Використовуйте всю шкалу 

оцінювання. 

4. Обговорення власних оцінок з іншими парами: чи можливо досягти 

одностайності у класі? 

5. Допоміжні вправи: 

– Впорядкуйте дев’ятьох осіб по порядку, від “найбільш поважаючого” 

до “найменш поважаючого”  

– Існує багато видів зневаги: такі як расизм та сексизм. Який з видів 

зневаги бачимо в кожній з дев’яти ситуацій? 

– Розділіть клас на дев’ять маленьких груп і відтворіть дані ситуації. 

Використовуйте стратегію “стоп кадру” для зупинки вправи у ключових 

моментах, запитуйте учнів, які беруть участь у відтворенні, що думає їхній 

герой в цей момент. 

– Зверніть увагу на релігійні вчення про повагу до всього, подані в 

бульбашках. Кому із ситуацій, які ви розглянули, потрібно вчитися від 

буддистів, християн, індусів та мусульман? Чого вони можуть навчитися? 

– Опишіть (можна і в парі) дві додаткові ситуації, які відбулися у школі, і 

де слід було використати повагу. Найкращі роботи прочитайте у класі. 

– Розгляньте декотрі з релігійних вчень про повагу та людську гідність, 

щоб вияснити, чи дають ці релігії хороші поради для обраної теми. 

– Ретельно обдумайте своє власне ставлення: всі ми кажемо, що віримо у 

повагу, однак часто нею нехтуємо. Обговоріть з напарником події, в яких ви 

проявили чи не проявили повагу. 

– Що потрібно для більшої поваги у школі? Що потрібно зробити 

учителям, учням та іншим особам, щоб у вашій школі було більше поваги? 

Напишіть план з п’яти пунктів та за бажанням відішліть його до Шкільної ради. 

 



 

Якщо ви бажаєте повторно використовувати робочі аркуші, попросіть 

учнів ставити їхні оцінки на окремих листках. 

 

Необхідні навчальні матеріали та обладнання 

Див. додатковий аркуш 

 

Оцінювання 

Цей підхід до визначення ролі поваги бере за основу особисте життя 

учнів, він звертає увагу на релігійні аспекти культурного розмаїття та освіти, і 

його легко застосувати в будь-якому класі вчителеві, який бажає спробувати 

активне навчання. 

Відчутні результати: на практиці ми побачили, що ця вправа конкретним 

та симулятивним способом допомагає розпочати розмову про значення поваги, 

у тому числі про релігійні виміри міжкультурної освіти. 

Учням сподобалась ця вправа. 

Ми опублікували цю вправу для наших передплатників, та отримали від 

них відгуки, які говорять, що ця вправа є практичною, простою у розумінні та 

спонукає до роздумів. 

Як можна оцінити цю вправу? Вчителі можуть оцінювати її через 

обговорення з учнями, або даючи письмові питання про вивчене: Що ви 

робили? Про що ви думали? Чого ви навчилися?  

 

Поради до виконання 

Якщо ці ситуації є далекими чи незвичними, або не відображені у 

національному контексті, вчителі можуть створювати сценарії неповаги, які є 

більш наближені до потреб учнів. Вони можуть створювати ситуації, що 

відповідають проблемам, з якими стикаються учні, або ситуації, що 

використовують предметне вивчення з місцевих та національних новин для 

стимуляції цінностей, роз’яснень та думок про хорошу поведінку.  



 

Можна використовувати розумні вислови з багатьох традиційних релігій 

та вірувань для урізноманітнення ситуації. 

 

А. Цього року Джонатан 

та Ігбал три рази 

побилися в школі. Після 

останнього разу обох 

тимчасово виключили зі 

школи. У четвер на 

перерві Джонатан 

зіткнувся з Ігбалом на 

шкільному майданчику і 

добре йому вперіщив. 

Ігбал підвівся із 

закривавленим коліном, 

глибоко вдихнув і сказав з 

викликом у голосі: 

“Скажи будь ласка, що ти 

зробив це ненавмисно”. 

Наступила напружена 

пауза. “Вибач друже, я не 

хотів,” – сказав Джонатан. 

Вони розійшлися у 

протилежні боки. 

Б. Сіан – єдина ірландка в 

англійському класі. 

Багато з її однокласників 

розповідають анекдоти 

про ірландців, зазвичай 

вона ігнорує образи про 

те, що вона належить до 

тупої нації. Однак у 

четвер, коли вчитель 

Містер Джекмен розказав 

подібний жарт, вона 

образилась і відмовилась 

робити домашнє завдання 

з математики доки він не 

вибачиться перед нею. 

Містер Джекмен не мав 

наміру вибачатися і 

сказав Сіан, що вона 

поводиться свавільно. Він 

послав її до директора, і 

не дозволив відвідувати 

уроки математики до 

кінця тижня.  

В. На гральному 

майданчику банда 

хуліганів часто перевіряє 

кросівки дітей і вимагає 

гроші в тих, в кого на 

їхню думку погані 

кросівки. Цього вівторка, 

банда Великого Сира 

Дерека пристала до 

Ганни. ”Твої кросівки 

виглядають, як покалічені 

лапи у собаки, ти не крута 

дівка. За це ми вимагаємо 

50 фунтів. Гони касу.” 

Ганна не маючи нічого, 

хоробро відповідає: “Твоє 

лице виглядає, як 

натовчена дупа, 

придурок. Лиши мене в 

спокої.” Між ними настає 

коротка пауза, Дерек 

вирішує не продовжувати. 

Посміхаючись, він іде 

геть. 

Оцінка Джонатану за 

повагу: [ ] 

Оцінка Містеру 

Джекмену за повагу: [ ] 

Оцінка Дереку за повагу: 

[ ] 

Г. Міс Хусейн, тимчасова 

заміна вчителя, має певні 

проблеми з класом Ф. 

Після того, як вони цілий 

тиждень поводилися 

грубо та байдуже, у 

п’ятницю вранці один з 

учнів викрикує: “Міс, ви 

ж мусульманка, ви не 

Д. Клас релігійного 

виховання поїхав на 

екскурсію в індуїстський 

храм; перед входом всіх 

просять зняти взуття. 

Шерон та Карен цілий 

ранок пошепки нарікають 

на вимогу, однак все ж 

залишають свої дорогі та 

Е. У кінці семестру в 

школі проходить конкурс 

талантів. На задньому 

ряду сидять хлопці з 9 

класу, які висміюють та 

викрикують: 

“Нісенітниці”, “Ви 

бездарні” та інші подібні 

речі під час 



 

повинні сьогодні 

працювати – сьогодні ж 

п’ятниця, ви ж по 

п’ятницях не працюєте, 

чи не так?” Міс Хусейн 

зашарілася, але 

промовчала. Дейвід, який 

бешкетував цілий 

тиждень, несподівано 

заступається за неї: “ 

Закрий пельку, це її 

релігія, вона не може з 

цим нічого зробити. Ти 

повинен її поважати” 

гламурні туфлі на 

храмових поличках для 

взуття. “Чому ми повинні 

знімати своє взуття? Ми 

ж не поклоняємося їхнім 

богам та богиням, чому ж 

тоді залишаємо своє 

взуття? Це хороше взуття, 

його ж можуть вкрасти!” 

Однак, нічого не 

промовляють вголос, і 

наприкінці дякують 

індусам за прийом. Їхнє 

взуття нікуди не поділося. 

танцювального номеру 

семикласників. Деріл 

вирішує, не брати у цьому 

участі – “У них хоча б 

вистачає сміливості вийти 

на сцену,” каже він своїм 

друзям, “А ви ховаєтеся 

на задньому ряді в 

темряві.” Його друзі 

відповідають, що він 

боягуз, але його це не 

обходить, він далі нічого 

не викрикує, аплодуючи 

хорошим виступам, однак 

не висміює невдалі. 

Оцінка Дейвіду за повагу: 

[ ] 

Оцінка Шерон та Карен за 

повагу: [ ] 

Оцінка Дерілу за повагу: [ 

] 

Є. Батьки Роуз 

подорожують, тому вона 

прийшла до свого 8 класу 

три тижні після початку 

семестру. Вона є досить 

одинока і не має багато 

хороших друзів у школі. 

Через декілька тижнів 

Анна (такий собі лідер 

класу) надокучає Роуз зі 

своїми порадами: “Ти 

ніколи не знайдеш друзів 

у цій школі, доки не 

станеш привітною, та не 

перестанеш носитися зі 

своєю дорогоцінною 

циганською культурою”. 

Роуз відчуває 

занепокоєння, однак 

відповідає: “Ти ніколи не 

будеш моєю товаришкою, 

Анно, якщо цілий час 

Ж. На шкільній дискотеці, 

довгий час Келлі 

займалась “показухою” 

перед хлопцями з 11 

класу, однак коли вона 

вийшла на двір з Джеймі, 

одним з тих хлопців, він 

не виправдав її сподівань, 

а наступного дня вона 

розказала своїм друзям: 

“Він зовсім не поважає 

дівчат. Не давайте йому 

наближатись до себе. Він 

такий же привабливий, як 

бабуїн.” Джеймі цілий 

день розповідає своїм 

друзям та всім кому не 

лінь, що Келлі ще дитина: 

“Вона ще не вилупилась з 

яйця,” – говорить він. 

З. У 10 класі харчових 

технологій, 24 дівчини та 

2 хлопці. У класі 

технічної графіки 24 

хлопці та 2 дівчини. На 

шкільній раді Джо та 

Марк запитали учителів, 

чи існує у шкільних 

позаурочних групах 

проблема сексизму, вони 

запропонували провести 

студентське опитування 

на тему сексизму під час 

цих предметів. Голова 

ради та директор 

погодилися з їхньою 

пропозицією, і Джо та 

Марк організували 

опитування як проект з 

громадського виховання. 

Вони доповідають, що 

шкільна позаурочна 



 

будеш починати розмову 

з видавання порад”. На 

хвильку дівчата 

зустрічаються поглядами, 

потім Анна каже “Ну 

гаразд, ми в суботу йдемо 

в кіно. Не хочеш з нами?” 

система є упередженою і 

має нахил до сексизму, і 

потрібно робити більше 

для того, щоб дівчата та 

хлопці вибирали предмет, 

не дивлячись на 

стереотипи.  

Оцінка Анні за повагу: [ ] Оцінка за повагу Келлі: [ ] 

Оцінка за повагу Джеймі: []  

Оцінка Джо та Марку за 

повагу: [ ] 



 

Християни кажуть: 

“Наше писання говорить, що у Христі нема жінки чи 

чоловіка, єврея чи грека, раба чи вільної людини – нам всм 

дано жити, як одній родині. Нас, християн, не потрібно 

переконувати, тому що ми віримо, що Господь любить всіх 

без винятку, і ми намагаємося робити те саме. 

Індуси кажуть: 

“Існує божественна іскра у всьому живому, тому 

ми повинні поважати полум’я богів, яке палає повсюди, у 

кожній сестрі та братові. Багато індуїстських героїв та 

оповідань нагадують нам, що Бог може прийти до нас у 

вигляді жебрака або відлюдника – тому ставтесь до всіх 

людей однаково і шануйте внутрішню іскру богів.”  

Індуси кажуть: 

“Існує божественна іскра у всьому живому, тому 

ми повинні поважати полум’я богів, яке палає повсюди, у 

кожній сестрі та братові. Багато індуїстських героїв та 

оповідань нагадують нам, що Бог може прийти до нас у 

вигляді жебрака або відлюдника – тому ставтесь до всіх 

людей однаково і шануйте внутрішню іскру богів.”  

Мусульмани кажуть: 

“Аллах – творець усього, тому одна людина не 

має права ображати іншу. Аллах – суддя всьому, тому всі 

люди повинні відповідати за своє ставлення до інших. 

Аллах є наймилосерднішим, якщо вас хтось осквернив, ви 

можете винести з цього урок, і бути милосердним до самого 

себе. Іслам дає хороше підґрунтя для поваги між усіма 

людьми світу. 

 

 

 

Мусульмани кажуть: 

“Аллах – творець усього, тому одна людина не 

має права ображати іншу. Аллах – суддя всьому, тому всі 

люди повинні відповідати за своє ставлення до інших. 

Аллах є наймилосерднішим, якщо вас хтось осквернив, ви 

можете винести з цього урок, і бути милосердним до самого 

себе. Іслам дає хороше підґрунтя для поваги між усіма 

людьми світу. 

 

 

 

Буддисти кажуть: 

“Співчуття до всього живого є серцем у вченні 

буддизму. Ми хочемо знати про все, що кривдить інших, та 

використовувати медитацію для мирного співіснування. Ми 

прагнемо знайти шлях у житті, де правильні слова та 

вчинки проявляють повагу до всього, так як нас цього 

вчив Будда.  



 

Тема. Заселення необжитих теренів : німецька колонізація України. 

Ключове запитання : Яким був внесок німецьких колоністів в історію 

України? 

Основні ідеї, поняття : колонізація, заселення. 

 

1. 2. 1. Заселення українських земель. 

 

Документ 1. Із Галицько-Волинського літопису. 

У рік 6767 (1259) … 

І поставив він невеликий городок, та, побачивши, що бог помічником 

йому, а Іоанн підпомагачем йому є, спорудив він інший городок, що його 

татари не змогли взяти, коли Батий всю землю Руську захопив. Тоді й церква 

святої трійці запалена була і знов була споруджена. 

Коли ж побачив се князь Данило, що бог сприяє місцю тому, став він 

прикликати приходнів – німців і русів, іноплемінників і ляхів. Ішли вони день у 

день. І юнаки, і майстри всякі утікали сюди од татар – сідельники, і лучники, і 

сагайдачники, і ковалі заліза, і міді і срібла. І настало пожвавлення, і наповнили 

вони дворами навколо города поле і села. 

Літопис руський. – К. : Дніпро, 1989. – С. 418. 

 

Документ 2. Думка українського історика. 

В другій половині XVIII ст. розпочався новий етап в історії німців на 

Україні. Він був тісно пов’язаний із колонізацією Королівства Польського та 

Російської імперії. 2 травня 1759 р. російська імператриця Єлизавета Петрівна 

на подання обер-берейтора де Лірів’єра про “возможные и полезные следствия, 

могущие произойти от немецкой колонизации России” наклала резолюцію, 

згідно з якою “со всякою благосклонностью все те приняты будут, кои усердие 

возымеют сюда приехать, поселиться и жить, причем ремесленники тотчас в 

цеха примутся, а землепашцы обильные и довольные земли получат с 

увольнением на несколько лет от всех податей и налогов”.(…) 



 

Наприкінці XVIII ст. князь Чарторийський одним із перших на Волині 

запросив німецьких колоністів до свого маєтку в м. Корець. В 1783 р. тут для 

них була побудована кірха. Невелика німецька колонія існувала в цей час також 

і в Житомирі. В 1801 р. власник Острозького маєтку князь Карл Яблоновський 

заключив з 16 сім’ями прусських менонітів контракт, за яким передавав їм у 

безстрокове користування с. Слободки, розташованого поблизу м. Острога, 34 

уволки сінокосів і не розроблених земель. 

Бармак М. Німецьке, чеське та єврейське населення  

Волинської губернії (1796 – 1914 рр.) : монографія / Микола Бармак. – 

Тернопіль, 1999. – С. 21 – 22. 

 

Документ 3. Із маніфесту Катерини ІІ про запрошення іноземних 

колоністів на поселення до Росії (1763 р.) 

1. Всем иностранным дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться, 

где кто пожелает, во всех Наших Губерниях. (…) 

2. Не должны таковые прибывшие из иностранных на поселение в Россию 

никаких в казну Нашу податей платить, и никаких обыкновенных, ниже 

чрезвычайных служеб служить, равно постоев содержать, и словом заключить, 

от всяких налогов и тягостей свободны. (…) 

3. Всем иностранным, прибывшим на поселение в Россию, учинено будет 

всякое вспоможение и удовольствие, склонным к хлебопашеству или другому 

какому рукоделию, и к заведению мануфактур, фабрик, заводов. (…) 

4. На построения домов, на заведение к домостроительству разного скота, 

на потребные к хлебопашеству и к рукоделию всякие инструменты, припасы и 

материалы выдавано будет из казны Нашей потребное число денег без всяких 

процентов, но с единою заплатою, и то по прошествии десяти лет в три года по 

равны частям. 

5. Поселившимся особыми колониями и местечками, внутреннюю их 

юрисдикцию оставляем в их благоучреждение с тем, что Наши начальники во 

внутренних их распорядках никакого участия иметь не будут, а в прочем 

обязаны они повиноваться Нашему праву гражданскому. (…) 



 

6. Вся желающему иностранному в Россию на поселение, позволяем 

имение свое ввозить, в чем бы оное ни состояло, без всякого платежа пошлин, с 

тем однако ж, что оное для его собственного употребления и надобности, а не 

на продажу. 

История российских немцев в документах (1763 – 1992 гг.) / 

 сост. В. А. Ауман, В. Т. Чеботарева. – М., 1993. – С. 18 – 22. 

  

Документ 4. Із повідомлення російського комісара І. Фаціуса про 

вербування колоністів в м. Франкфурт-на-Майні. 

Уже ранее доведено до всеобщего сведения, что все желающие 

поселиться в России, согласно манифеста Императрицы от 22 июля 1763 года, и 

добыть себе лучшее пропитание обработкой плодородных, но еще 

невспаханных земель, могут обратиться к русским посланникам, которые и 

отправят их в Россию. Ныне сим объявляется, что все являющиеся во 

Франкфурте-на-Майне русскому комиссару и им принятые в колонисты будут 

пользоваться следующими выгодами: 

1. На прокормление будет выдано ежедневно взрослому мужчине 16 

крейцеров, взрослой женщине и каждому подростку, обоих полов, – по 10 

крейцеров, и ребенку – по 6 крейцеров. 

2. До отправления в Любек колонисты будут пользоваться бесплатно 

квартирою, а в пути для женщин и детей будет дана подвода. 

3. В Гамбурге или Любеке колонисты также будут размещены по 

квартирам и довольствованы кормовыми деньгами до посадки их на суда, для 

отправки в Россию, при чем на суда будет также доставлен провиант. 

4. По наборе в Любеке достаточного количества колонистов, будет нанят 

для них особый корабль, на котором кроме колонистов никаких пассажиров 

допущено не будет. 

Вместе с тем объявляется, что прием и отправка колонистов отсюда до 

Любека производится лишь с средины марта по 15 сентября, в остальное же 

время года прием колонистов производиться не будет. 



 

Да будет всем ведомо, что ее Императорское Величество Императрица 

Всероссийская вербует как ремесленников, так и хлебопашцев; навербованные 

получают необходимые на пропитание средства в г. Рослау, княжества Дессау у 

Черного Медведя, а именно : содержатель гостиницы Гофман уплачивает 

каждому взрослому мужчине ежедневно 4 гроша, женщине 2 гроша 6 

пфеннигов, детям по 1 грошу 6 пфеннигов при готовой квартире и доставке; 

вместе с тем принимаются незамужние девицы для выдачи в замужество. 

Однако необходимо возможно скорее явиться, так как комиссар уезжает в 

Петербург. Писано 12 апреля 1766 года. 

Режим доступу : // http: www. Rusdeutsch.ru/?hist 

 

Документ 5. Із спогадів Ю. Старосольського. 

Отож в тому році (1834 – М. В.), згідно з пляном австрійського цісаря 

Франца І, виїхала на поселення в Галичині валка молодих австрійських родин з 

різними потрібними професіями. Кожна з цих родин дістала від уряду тисячу 

австрійських фльоренів (гульденів) і по два криті вози. 

Після двотижневої мандрівки, вісім таких родин заїхало на ринок Сяноці 

в Галичині. Там прийняла їх управа міста вітаючи хлібом і сіллю (дослівно) та 

польською промовою (якої вони не розуміли), та, що важливіше, 

приготованими для них домами з устаткуванням. 

Між новоприбулими був доктор Георг Рапф з дружиною Йосифовою та її 

двома сестрами, Ганною і Міці (Леглер). Призначено їм добрий дім в ринку, 

тобто в центрі міста, бо доктора іменували відразу міським лікарем. (…). 

Старосольський Ю. Шляхами предків // Володимир Старосольський : 

1878 – 1942 / ред. У. Старосольська. – Нью Йорк ; Париж ; Сидней ; Торнто, 

1991. – С. 13. 

Довідка. 

Старосольський Юрій – правник, громадянський і пластовий діяч, член 

УВО, професор права Українського Вільного університету й Українського 

католицького університету в Римі, дійсний член НТШ.  

 



 

Документ 6. Етнічний склад (структура) населення 

Катеринославської, Херсонської, Таврійської губерній. 1897 р. 

Катеринославська 

губернія 

Херсонська 

губернія 

Таврійська 

губернія 

Етноси Всього Етноси Всього Етноси Всього 

Українці 1456369 Українці 1462039 Українці 611121 

Росіяни 364974 Росіяни 575375 Росіян 404463 

Євреї 99152 Євреї 322537 Татари 196854 

Німці 81039 Молдовани 147218 Німці 78305 

Греки 48740 Німці 123453 Євреї 55418 

Татари 17253 Поляки 30894 Болгари 41260 

Білоруси 14052 Болгари 25685 Греки 18048 

Поляки 12365 Білоруси 22958 Поляки 10112 

Молдавани 9175 Греки 8297 Білоруси 9726 

Турки 5555 Татари 3152 Вірмени 8938 

Інші 5060 Вірмени 2070 Молдавани 2259 

  Інші 9934 Естонці 2210 

    Турки  2197 

    Інші 6879 

Таблиця укладена на основі публікації : Бойко Я. В. Заселення південної 

України (60 – 90-ті роки ХІХ ст.) // Режим доступу : http:// 

web.znu.edu.ua/pu/articles/41.pdf 

 

Документ 7. Карта. Історико-географічні регіони України. 



 

 

 

Завдання. 1. За Документами 1, 2, 5, 6, визначте на карті (Документ 7) 

місця розселення німецьких колоністів упродовж XVІІІ – першої половини ХІХ 

ст. 2. З’ясуйте основні причини німецької колонізації (Документ 1 – 5). 3. Які 

положення у вищезгаданих документах переконують нас у тому, що поява 

німців на українських землях – не випадкове явище, а складова державної 

політики? Якою за характером була ця політика: а) господарською, б) 

військово-оборонною, в) спланованою, г) стихійною? 4. За Документами 1 – 5 

з’ясуйте, хто ініціював заселення німцями українських теренів? Обґрунтуйте, 

чи могли виступити ініціаторами в цій справі інші категорії населення. 5. Що у 

висловлюванні англійського історика Нормана Дейвіса ви змогли б 

підтвердити, використовуючи зміст Документів 1 – 6 : “Щедра українська 

земля стала об’єктом інтенсивної русифікації та колонізації. Південні “дикі 

степи”, останнє у Європі прикордоння, були обсаджені селянами-

іммігрантами, переважно з Росії та Німеччини”? 

 

Завдання для групи 2. 

Тема. Сьогодення і старі проблеми : трудова міграція. 

Ключове запитання: Що змінилося в причинах, характері та масштабах 

сучасних трудових міграцій? 



 

Основні поняття, ідеї : трудова еміграція, трудова міграція. 

 

Документ 1. Мовою цифр. Основні напрямки міграцій у 2000 р. 

 Число прибулих Число вибулих 

Всі напрямки міграції: 790453 837066 

у межах України 736741 736741 

внутрішньорегіональна 

міграція 

461880 461880 

міжрегіональна міграція 274861 274861 

міждержавна міграція 53712 100325 

країни СНД 49302 55193 

країни Балтії 445 221 

країни далекого 

зарубіжжя 

3965 44911 

 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vuzlib.net/me_kneu/5-6.htm 

  

Документ 2. Схема переміщення грошової маси, спричинена 

міграційними процесами. 

 

 

 

http://www.vuzlib.net/me_kneu/5-6.htm
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Підприємництво

Державна служба

Транспорт

Соціальна зайнятість

Освіта

Фінансове посередництво

Інше

Торгівля, сфера обслуговування

Робітники на шахтах, кар’єрах фабриках, електрики, водопровідники

Сільське господарство, лісництво і рибний промисел

Документ 3. Мовою цифр. Зайнятість емігрантів з України в Європі, в 

середньому за сферами послуг 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.focus.ua/society/29527 

 

Завдання. 1. Опрацюйте Документ 1. Дайте відповіді на запитання: а) 

на скільки тисяч зменшилася чисельність українського населення в результаті 

міграційних процесів? б) які напрямки міграцій переважали? в) чи можна 

відслідковувати окремі тенденції в міграційних процесах України в 2000 р. 

згідно запропонованої таблиці, які? 2. В яких сферах зайнятості найбільше 

змогли себе реалізувати українці в Європі (Документ 3)? Чим ви поясните 

такий факт? 3. Проаналізуйте схему переміщення грошової маси (Документ 

2). Які висновки можна зробити на основі цієї схеми? Як особисто ви оцінюєте 

збільшення грошових надходжень до України? Аргументуйте свою відповідь. 

 

Документ 4. 

http://www.focus.ua/society/29527


 

 

Зовнішня трудова міграція населення України.  

Державний комітет статистики України, Український Центр Соціальних 

Реформ. Київ, 2009. – С. 29 

 

Документ 5. 

 

Зовнішня трудова міграція населення України.  

Державний комітет статистики України, Український Центр Соціальних 

Реформ. – К., 2009. – С. 32 

 

Документ 6. Територіальна диференціація рівня участі населення 

працездатного віку у трудових міграціях 



 

 

Зовнішня трудова міграція населення України.  

Державний комітет статистики України, Український Центр Соціальних 

Реформ. – К., 2009. – С. 64. 

 

Завдання. 1. Проаналізуйте Документ 4. Яка вікова категорія займала 

першість у міграційних процесах упродовж 2005 – 2008 рр.? Чи належать до 

цієї категорії ваші батьки? Як би ви оцінили виїзд одного з ваших батьків на 

заробітки за кордон? 2. На основі аналізу Документа 5 підготуйте відповідь на 

запитання: а) які країни були лідерами в прийнятті мігрантів з України? б) до 

яких країн від’їжджала найосвіченіша частина українських мігрантів? в) чому 

найбільше українських мігрантів від’їжджає до Росії? Чим це можна 

пояснити? 3. Визначте, які з регіонів набули статусу своєрідних донорів 

робочої сили за кордон (Документ 6)? Чим це можна пояснити: а) 

територіальною близькістю до кордонів інших держав, б) відсутністю 

роботи, в) відсутністю великих промислових підприємств, г) високим рівнем 

свідомості, освіти і реальною оцінкою ситуації ринку праці в Україні? 

Виберіть ті варіанти відповідей, які вважаєте найбільш ймовірними. Свій 

вибір обґрунтуйте. 

Документ 7. Свідчення очевидців. 

(…) Ну, змушена була поїхати сюда хоч закінчила університет, маю вищу 

освіту. Роботу мала непогану, так шо користувалася авторитетом, але фінансові 



 

проблеми тоді були, дочка в мене довгий час хворіла від малечку, і ше зараз 

проблеми є. Ну, змушена була полишити роботу і так трапилась мені така 

нагода – одна знайома підійшла до мене і запропонувала, а я якраз була в 

відпустці, і думала попробую, поїду… Як наші люди працюють і я попробую 

того хліба закордонного”. (Ольга, 1955 р. н., одружена, Варшава 2005 р.; 

приватний архів Володько В. В.) 

(…) Ну, перше, що мене спонукало, це те, щоб дати своїм дітям освіту. 

Моя Галинка поступила, як я вже казала, на юридичний, і треба було платити 

гроші” (Олександра, 1967 р.н., одружена, Афіни 2008 р.; приватний архів 

Володько В. В. і Ровенчак О. А.). 

(…) Причини того [міграції в Італію] були, перше сестра старша поїхала, 

в нас батька немає, мати-одиночка, вдова. Ну, і так вийшло, шо треба було 

грошей заробляти, треба було їхати. А шо тут було робити? І я за сестрою 

поїхала туда (Ліля, 1980 р.н., одружена, Львівська обл., 2009 р.; досвід роботи в 

Італії; інтерв’ю з проекту “Соціальні й економічні наслідки міграції та прямих 

іноземних інвестицій в деяких країнах Центральної та Східної Європи”, 

жовтень 2008-травень 2009 р., Падуанський Університет; матеріали надала 

В.Володько). 

 

Документ 8. Погляд дослідника 

За деякими оцінками, грошові надходження від мігрантів складають 400 

млн. доларів щомісячно, тобто 4,8 млрд. в рік. Згідно з іншими підрахунками, 

вони досягають 6 млрд. доларів щорічно. Цей важливий засіб боротьби з 

бідністю, поліпшення житлових умов, навчання дітей, накопичення капіталу 

для заснування власного бізнесу. В той же час, трудова міграція має цілий ряд 

негативних наслідків, серед яких криза сімей, безпритульність дітей, 

утриманські настрої частини молоді. 

Парламентські слухання 17 листопада 2004 р.: “Стан та проблеми 

правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції” 

//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.portal.rada.gov.ua  

http://www.portal.rada.gov.ua/


 

Документ 9. Погляд дослідника. 

Майже 40% офіційних мігрантів прибули до європейських країн у 

пошуках роботи. Решта – ті, хто звернувся з проханням про притулок, приїхав 

із метою возз’єднання родини, – згодом теж опиняються на ринку праці. Не 

кажучи вже про як мінімум п’ять мільйонів мігрантів “нелегальних”. І все це на 

тлі високого безробіття, офіційні межі якого становлять 6–9%. Здавалося б, 

навіщо й кому потрібні в Європі трудові мігранти?  

(…) Вже зараз кожен шостий європеєць старше 65 років. Очікувана 

тривалість життя в Західній Європі становить 79–80 років, у Східній – 69. 

Народжуваність у Європі з 1960-х років скоротилася вдвічі…. 

(…) В Іспанії 30% усього приросту ВВП із 1996 по 2006 роки забезпечили 

іммігранти. Те саме джерело забезпечило половину профіциту іспанського 

бюджету… німецькі дослідники підрахували, що іммігрант, який приїхав у 

країну в 30-річному віці й залишився в ній, збагачує скарбницю на 110 тис. 

євро. А у Великобританії іммігранти загалом одержали в 1999–2000 роках зі 

скарбниці 28,8 млрд. фунтів стерлінгів, а внесли за той же період 31,2 млрд. для 

36 із 153 країн, що розвиваються, перекази членам сімей емігрантів, які 

залишилися на батьківщині, перевищують решту різновидів зовнішнього 

інвестування й фінансування.  

(…) Жителі країн, які недавно вступили до ЄС, активно прагнуть виїхати 

“на заробітки” у країни Західної Європи. Жителі ж більшості країн СНД 

воліють з тією ж метою їхати в Росію. Мільйонні потоки мігрантів з Азії й 

Африки мріють теж, звісно, про ситу Європу, та нерідко навіть до Росії не 

дістаються. Чимала їх частина осідає в Україні. З іншого боку, самі українці 

дуже активно їдуть і в Росію, і в Польщу, і в Португалію, і в інші країни. В Росії 

українські мігранти за своєю кількістю поступаються лише узбекам.  

Масова загибель нелегальних мігрантів, які на свій страх і ризик 

намагаються перетнути закриті для них кордони, трудова і сексуальна 

експлуатація, ксенофобія, расизм, дискримінація – віднині європейські країни 



 

боротимуться саме з цими проявами поганого “менеджменту” міграції, а не з 

самою міграцією.  

 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: “Фокус” 

http://www.golosua.com 

 

Документ 10. Свідчення очевидця. 

Найбільше три проблеми і загрози в житті і в моєму перебуванні в Італії. 

Основною проблемою я вважаю розпад сім’ї, якщо на відстані дружина тут, а 

чоловік там. Я в цьому переконаний, знаю на багатьох прикладах, що сім’ї не 

витримують цієї відстані, місяців і років. Це є перша і дуже велика проблема, 

загроза для суспільства, для сімей. Друга проблема, яка виникає – це здоров’я, 

яке ми повинні шанувати. Не дай Бог не буде здоров’я – не буде праці, не буде 

нічого. Ну і третя проблема, також важлива – це відсутність роботи. Це саме 

більше лякає після того, як здоров’я тратиш – тратиш роботу. Якщо не буде 

роботи – який смисл перебувати за кордоном? 

Міркування українського заробітчанина, висловлені під час фокус-

групової дискусії у 2008 р. у м. Неаполь, Італія. Іванкова-Стецюк О. Українська 

трудова міграція в якісному вимірі // На роздоріжжі: Аналітичні матеріали 

комплексного дослідження процесів української трудової міграції / За ред.. 

І.Маркова. – Львів, 2009. – С. 183. 

 

Завдання. 1. Що спонукає наших сучасників бути емігрантами 

(Документи 7, 8, 9)? 2. Які негативні наслідки приховані за споконвічним 

бажанням заробити і облаштувати власне життя? 3. Прокоментуйте 

міркування українського мігранта (Документ 10)? 4. Перегляньте світлину 

(Документ 11). Хто зображений на фото? Яка вікова категорія серед 

зображених переважає? На яких роботах можуть бути задіяні ці жінки? 5. Чи 

є серед ваших знайомих, друзів, рідних трудові емігранти? Дізнайтеся, як 

склалася їхня доля?  

 

http://focus.in.ua/
http://focus.in.ua/
http://www.golosua.com/


 

Документ 12. Із сучасної пісні. 

 

І раптом все змінилось навколо 

Проблеми, ціни, сни сподівання 

Роз’їхалися як діти в школу, 

Що першим було – стало останнім. 

Їй у Варшавські спальні райони, 

Йому Москву бетоном залити, 

Але кохання у таксофонах 

Приречене не довго прожити. 

Куди ведуть строкаті дороги? 

Чому ви заблукали у світі? 

Вас сотні, тисячі, вас мільйони 

В Ізраїлі, Канаді, на Криті. 

Є спогади про те, як було все. 

Надії є на те, як все буде. 

Нас доля стрімко течією несе, 

Бо ми є не титани, ми люди. 

Пісня “Вона носила квіти в волоссі” гурту “Бумбокс” (альбом “Family 

Бізнес”; сл. і муз. А. Хливнюк) 

Документ 13. Карикатури Вадима Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kobza.com.ua/content/view/2342/ 

 

Документ 14. Соціальна реклама Міністерства праці та соціальної 

політики і Державної служби зайнятості. 

 

 

Фото надане В.Володько 

 

  

Документ 15. Інформаційні буклети для трудових мігрантів, видані 

Міжнародною Організацією з Міграції, 2008 р. 

http://kobza.com.ua/content/view/2342/


 

 

 

 

 

Документ 16. 

 Із доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 

Росія. Українським громадянам, щоб мати роботу і, отже, заробіток, 

нічого не залишається, як погоджуватися на запропоновані роботодавцем 

умови без жодних гарантій. Дуже часто легалізація не вигідна й самому 

робітнику, оскільки в такому разі, навіть якщо заробіток його буде збільшений 

до мінімального рівня заробітної плати, реальна сума, яка буде виплачена 

роботодавцем, в результаті буде меншою. Це призводить до того, що 90% 

трудових мігрантів задіяні у сфері тіньової економіки, яка контролюється 



 

здебільшого криміналітетом. Наслідком цього є численні порушення прав 

трудових мігрантів.  

Польща. Враховуючи те, що в Польщі багато своїх безробітних (рівень 

безробіття сягає 19%), українці вишукують будь-які можливості на ринку праці, 

влаштовуючись на тяжку чорнову роботу без нормованого робочого часу. Для 

польських роботодавців використання праці наших громадян вигідне, оскільки 

вони погоджуються працювати за мінімальну оплату. Напівлегальний статус 

перебування, незнання польських законів, мови та кон’юнктури ринку праці, 

призводить до того, що громадяни України опиняються на найнижчому 

соціальному та професійному щаблях у найбільш несприятливих секторах 

польської економіки, піддаються дискримінації, стають жертвами злочинів.  

Італія. Більшість порушень прав, з якими стикаються громадяни України 

в Італії, стосується: недотримання працедавцями зобов’язань щодо оплати 

праці, дискримінації у розмірі оплати праці порівняно з італійцями, проблем, 

пов’язаних із медичним забезпеченням, а також сексуальних домагань щодо 

жінок та проблем торгівлі людьми. У свою чергу головною причиною, яка у 

деяких випадках ускладнює надання нашим громадянам ефективної допомоги у 

захисті їхніх прав та інтересів, Посольство України в Італії називає нелегальний 

статус їх перебування у країні, а також відсутність договорів страхування і як 

наслідок – неможливість отримати належний медичний та соціальний захист.  

Спеціальна Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. Стан дотримання прав українських трудових мігрантів у країнах-

реципієнтах // Електронний ресурс: режим доступу www.ombudsman.kiev.ua  

 

Завдання. 1. Як ви вважаєте, чому міграційні процеси стали об’єктом 

уваги сучасних співаків, рекламістів, карикатуристів, роботодавців? Хто з них 

та з якою метою використовує тему трудової міграції (Документи 12, 13, 14, 

15)? 2. На які негативні наслідки заробітчанства звертає увагу Уповноважена 

Верховної Ради з прав людини (Документ 16)? 

http://www.ombudsman.kiev.ua/


 

Тема 3. Позбавлені батьківщини : депортація кримських татар. 

 

Ключове запитання: Чим зумовлена примусова міграція на території 

Криму у 1944 році і як вона вплинула на долю татарського народу? 

Основні поняття, ідеї : депортація, геноцид, примусове переселення. 

Хронологія подій  

 

18-20 травня 

1944 р. 

Початок депортації кримських татар; упродовж 1944 -1945 рр. з 

Криму депортовано більше 300 тис. мешканців, з них – більше 

200 тис. кримські татари; до 1 жовтня 1948 р. на спецпоселення 

додатково вислано 7 219 осіб. 

28 листопада 

1948 р. 

Президія Верховної Ради СРСР приймає Указ “Про карну 

відповідальність за втечі з місць обов’язкового та постійного 

проживання осіб, виселених у віддалені райони СРСР в період 

Вітчизняної війни”, який встановлював, що депортовані 

розміщені у спецпоселеннях довічно, за втечу карали 20 роками 

таборів. 

28 квітня 

1956 р 

Cпецпереселенці з Криму звільнені від адміністративного 

нагляду, але з них не зняли звинувачення у зраді батьківщині та 

залишили заборону на повернення в Крим. 

Друга 

половина 

1950-х років 

Зародження національного руху за відновлення прав 

кримськотатарського народу.  

5 вересня  

1967 р. 

 

Указ Президії ВР СРСР щодо реабілітації кримськотатарського 

народу, який не розглядав питання щодо права на повернення. 

Початок повернення перших родин кримських татар на 

батьківщину. 

1967-1977 рр. 577 родин кримських татар повернулися в Крим. 

 

20 червня  Багатотисячні акції кримських татар у Москві з вимогою права 



 

1987 р. на повернення у Крим. 

Перепис 1989 

р. 

Чисельність кримськотатарського народу становить 38,4 тис. 

осіб. 

14 листопада 

1989 р. 

Декларація Верховної Ради СРСР “Про визнання незаконними 

та злочинними репресивних актів проти народів, які зазнали 

примусового переселення, та забезпечення їхніх прав”. Початок 

масового повернення депортованих в Крим. 

2010 р. В АРК мешкає більше 250 тис. кримських татар, 4 тис. греків, 

вірмен, болгар, німців. За межами України залишається близько 

100-120 тис. депортованих кримських татар та їхніх нащадків. 

Більшість їх проживає в Узбекистані, Росії, Таджикистані, 

Киргизії. 

 

Документ 1. Із Постанови №5859-сс Державного Комітету Оборони 

“Про кримських татар”, від 11 травня 1944 р.  

(за підписом Голови Державного Комітету Оборони Й. Сталіна) 

 

В період Вітчизняної війни багато татар зрадили Батьківщину, 

дезертирували з лав Червоної армії (…) переходили на бік ворога, вступали до 

сформованих німцями добровольчих татарських збройних частин (…) 

вирізнялися своїми звірячими розправами щодо радянських партизан (…) 

допомагали німецьким окупантам (…) активно співпрацювали з німецькою 

окупаційною владою (…) німці засилали їх у тил Червоної Армії як шпигунів та 

диверсантів (...) вони вели роботу з підготовки насильницького відокремлення 

Крима від Радянського Союзу (...) Враховуючи викладене вище, Державний 

Комітет Оборони постановляє: 

1. Усіх татар виселити з території Крима та поселити їх на постійне 

проживання у якості спецпоселенців в районах Узбецької РСР. 

2. Встановити такий порядок і умови виселення: 



 

а) дозволити спецпереселенцям взяти з собою особисті речі, одяг, 

побутовий інвентар, посуд та продукти у кількості до 500 кг. на сім’ю. Майно, 

споруди, господарські будівлі, меблі та присадибні землі, що залишаються на 

місці, приймаються місцевими органами влади.  

г) Наркомздоров’я СРСР виділити на кожен ешелон зі спецпоселенцями 

одного лікаря та дві медсестри з відповідним запасом медикаментів та 

забезпечити медичне і санітарне обслуговування спецпереселенців у дорозі; 

забезпечити всі ешелони зі спецпереселенцями щоденно гарячим харчуванням 

та окропом. 

3. Зобов’язати секретаря ЦК КП(б) Узбекистану т. Юсупова: 

а) прийняти та розселити в межах Узбецької РСР 140-160 тис. осіб 

спецпереселенців – татар, скерованих НКВС СРСР з Кримської АРСР. 

Видачу спецпереселенцям борошна, круп та овочів протягом червня-

серпня цього року здійснювати безкоштовно, як розрахунок за отриману від 

них на місцях сільськогосподарську продукцію та худобу.  

 

Документ 2. Із повідомлення Л. Берії Голові Держкомітету оборони Й. 

Сталіну про виселення татар, болгар, греків, вірмен із Криму. 

4 липня 1944 р. НКВС СРСР доповідав, що виселення з Криму 

спецпереселенців – татар, болгар, греків, вірмен – закінчене. Усього було 

виселено 225 009 осіб, у тому числі татар – 183 155 осіб, болгар – 12 422, греків 

– 15 040, вірмен – 9621, німців – 1119, а також інопідданих – 3652. 

Усі татари до місць розселення прибули і розселені в областях Узбецької 

PCP – 151 604 чоловік, в областях РРФСР – 31 551 чоловік. Болгари, греки, 

вірмени і німці в кількості 38 802 осіб перебувають у дорозі в Башкирську 

АРСР, Марійську АРСР, Кемерівську, Молотовську, Свердловську, Кіровську 

області і Гур'ївську область Казахської PCP. 3652 особи іноземців для 

розселення скеровані до Ферганської області Узбецької PCP. Усі прибулі 

спецпоселенці розміщені в задовільних житлових умовах. Значна кількість 

розселених спецпереселенців татар включилися до роботи в сільському 



 

господарстві – у колгоспах і радгоспах, на лісорозробках, на підприємствах і 

будівництві. При проведенні операції з виселення на місцях і в дорозі пригод не 

було. 

Джерело : //Коммунист. – 1991. – №3. – С. 109.  

 

Завдання. 1 З’ясуйте офіційні причини депортації кримських татар 

(Документ 1). 2. Висловіть своє ставлення до тези “За злочини окремих людей 

повинен відповідати весь народ”. 3. Як, куди та в які терміни було 

організовано процес примусового переселення (Документ 1, 2)?  

 

Документ 3. Свідчення Османової Мелії. 

18 мая 1944, в ходе спец. операции войск НКВД, я и члены моей семьи, а 

также все наши соседи и сельчане, проживающие в дер. Дуванкой, были 

насильственно выселены с территории Крыма. В ссылку нас везли в товарных 

вагонах, в которых до того возили пленных, и нас после посадки сразу 

облепили вши. В пути находились 19 дней, запомнились теснота, духота 

вагона, страх перед конвоирами и, возможно, голод (ведь детям отдают 

последний кусочек).  

Через 19 дней добрались до станции Кугай Наманганской области 

Узбекской ССР. Поселили нас на полевом стане среди хлопковых полей: 

глинобитные стены, крыша из камыша, без окон и дверей. Помещение из одной 

комнаты, а семья там разместилась не только наша, еще были семьи, не помню 

сколько. На следующий день всех погнали в поле окучивать хлопчатник, папа 

на войне ногу потерял, поэтому работал на коленях. Еды не было, в арыке 

[зрошувальний канал] текла мутная холодная вода, пили эту воду. Из-за жары 

мы дети, оставленные без присмотра, купались в арыке. Заболевания малярией, 

дизентерией косили людей. Лично я была при смерти. Дедушка умер.  

На брата мамы Меметова С. Джелила пришла бумага, что пропал без 

вести в боях под Красноперекопском. Другой брат мамы Меметов Сеитвели 

был на фронте, вернулся уже в Узбекистан. Папина сестра Османова Урие, 



 

выпускница Бахчисарайского медицинского училища, погибла в Бахчисарае, 

спасая раненых. Папин брат Османов Сейдамет дошел до Берлина и вернулся в 

Узбекистан где-то 1947 г. Папин брат Османов Мамут также воевал и вернулся 

живым. 

 

Спогади Османової Мелії , кримської татарки 1937 р. н.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id= 

50&Itemid=403  

 

Документ 4. Свідчення Таіра Халілова. 

18 мая 1944 года двое солдат с автоматами наперевес и сопровождающий 

их офицер из состава войск НКВД в 4 часа утра ворвались в дом. Офицер 

коротко зачитал постановление ГКО о выселении и дал на сборы 15 минут. 

Отец и мать, растерявшись, едва успели нас одеть и обуть. Фактически с собой 

ничего не успели и не дали взять. Отец захотел прихватить с собой сепаратор, 

по тогдашним меркам большое богатство, но ему запретили (…). В дороге 

никому никакой медицинской помощи не было оказано. Нужду справляли в 

ведре, огороженном в углу вагона. Можно себе представить антисанитарию, 

царившую в вагоне, битком набитом стариками, женщинами и детьми.  

Людей в течение месяца в страшных антисанитарных условиях морили 

голодом (…). Фактически в тюрьмах на колесах, до полного истощения, а 

потом грязных, больных и завшивевших обрекали на верную голодную и 

мученическую смерть уже в местах спецпоселения.  

Нашу семью поселили в Костромской области Макарьевском районе в 

лесной глухомани. Поселили в почерневших и кишащих клопами и тараканами 

деревянных бараках, в которых до нас жили зеки. Но заключенных как-никак 

кормили, а нас нет. Работоспособных юношей и девушек, скорее подростков, 

погнали на лесоповал, потому что мужчины воевали на фронтах.  

http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id


 

Свирепствовал тиф. Истощенные от голода и болезней, от лютых 

морозов, снедаемые тоской по Родине, брошенные на произвол судьбы и 

властей, люди умирали семьями. Старшая сестра, ее муж и их трехлетний сын 

умерли от туберкулеза. Через год от тифа умерла и наша мать. Ее дети тоже 

переболели тифом, но каким-то чудом выжили. Отец в отчаянии “сбежал” в 

Узбекистан в поисках выхода, там его поймали и за “побег”, за нарушение 

комендантского режима дали 20 лет лагерей. 

Спогади Таіра Халілова, кримського татарина, 1940 р.н –  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id= 

50&Itemid=403  

 

Документ 5. Свідчення Леннара Ібраїм оглу Тизикова. 

На момент выселения в состав нашей семьи входили: бабушка, отец, 

мать, я, два брата, и две сестренки. К началу войны в 1941 году были 

мобилизованы в Красную Армию мои двое дядей, они так и не вернулись с 

фронта. (…) Нас собрали на площади около подвала и продержали до вечера. 

Потом погрузили в скотские вагоны. В каждом вагоне по 6 и более семей, спали 

прямо на полу. Все люди завшивели. Туалета и воды для умывания не было, 

кормили один раз в сутки. Умерших людей хоронить не было возможности, их 

тела оставляли вдоль дороги во время остановок. Никаких врачей и 

медперсонала по пути следования я не видел. До Узбекистана доехали за 18 

суток. 

Нашу семью поместили в однокомнатную времянку с очагом без печки. 

Топливом не обеспечивали, воду брали в арыке, который тек через село. 

Никаких продуктов питания нам не выдавали. Никаких участков нам не 

выделяли. Наша семья ссуду не получила, но некоторые семьи получили. Кто 

мог, тот работал на колхозных полях.  

В первый год проживания на высылке мы всей семьей заболели 

малярией, от чего умерли мои сестренки, а также бабушка. Заболевания среди 

http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id


 

крымских татар были массовыми вследствие неустроенности и недоедания. 

Некоторые семьи вымерли полностью. Учиться могли только в узбекских 

школах. Я поступил учиться в русскую школу через год, когда наша семья 

переехала в райцентр Учкопрюк Молотовского района (…).  

Спогади Леннара Ібраїм оглу Тизикова, кримського татарина, 1936 р.н – 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id= 

50&Itemid=403  

 

Документ 6. Кримські татари на станції Усть-Лабінськ. 

 
На фото: кримські татари, яких виселили з родинами з Криму. Станція Усть-Лабінськ, 

Краснодарський край 

 

Завдання. 1. Порівняйте опис умов перевезення та облаштування татар, 

що подані у спогадах очевидців (Документи 3, 4, 5, 6), з інформацією в 

офіційних документах. Яким свідченням слід насамперед довіряти і чому?2. З 

якими проблемами зіткнулися депортовані кримські татари у дорозі та на 

місцях поселення? Як позначилися умови подорожі та проживання на долях 

їхніх родин? 3. Порівняйте звинувачення на адресу кримських татар у 

колабораціонізмі з німецькими окупантами (Документ 1) та свідчення 

депортованих кримських татар про їхніх родичів, які загинули на фронтах 

Другої світової війни (Документи 3, 5). 4. Як ви вважаєте, чи достатньо 
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обґрунтовані звинувачення щодо представників кримськотатарського народу і 

наскільки справедливим було покарання? 5. Розгляньте фото депортованих 

татар (Документ 6) та порівняйте його зміст із свідченнями (Документи 3, 4, 5). 

Що вас вразило найбільше в долі переселенців? Якими були соціальні 

характеристики примусово переселених татар (їхній вік, стать, рід занять, 

рівень достатку тощо)? 

Документ 7. Із спеціального повідомлення. 

Цілком таємно. 17 липня 1944, №72604. 

Заступнику Наркома внутрішніх справ СРСР комісару держбезпеки 2-го 

ранга т. Чернишову м. Москва. Спецповідомлення “Про випадки хвороб 

спецпереселенців кримських татар в Узбекистані”. 

Останнім часом серед спецпереселенців – кримських татар в Узбецькій 

РСР значно зросла кількість випадків захворювання малярією та шлунково-

кишковими хворобами. В окремих районах республіки захворювання серед 

спецконтингенту за своєю масовістю та інтенсивністю набули форму епідемії. 

(…) Причини поширення захворювань малярією серед спецпереселенців – це 

відсутність профілактичних заходів – знезараження осередків та хіно 

профілактики через відсутність акрихіна и хініна. Гострі шлунково-кишкові 

хвороби є наслідком вживання сирої води, немитих овочів та антисанітарного 

стану жител. Запобіжні заходи не здійснюються через відсутність бактеріофага 

(…) 

Заст. Наркома Внутрішніх справ УзРСР Підполковник Держбезпеки 

Меер.” 

ДАРФ, ф.9479, оп.1, спр.160, арк. 23-23 зв. 

 

Документ 8. Із відповіді на офіційне розпорядження. 

Заступнику Народного Комісара Внутрішніх Справ СРСР Комісару 

Держбезпеки 2-го ранга т. Чернишову В.В. 

Згідно з Вашим розпорядженням, я провів перевірку роботи з 

обслуговування спецпереселенців, розселених в Костромській області. Одягом 



 

та взуттям спецпереселенці не забезпечені, працюють у лісі босоніж. (…) У 

постачання спецпереселенців хлібом є перерви по 2-3 дні. Сім’ї 

спецпереселенців постачаються харчуванням нерегулярно, якість їжі 

незадовільна, хліб видають з розрахунку 150 гр. на особу. Зарплата не 

виплачується з червня цього року. Медобслуговування незадовільне. (…) Слід 

відзначити також відсутність у спецпереселенців постелі: ковдр, подушок, 

простирадл (…) що призводить до антисанітарії та сприяє вошивості (…) 

 Заст. Начальника відділу спец поселень НКВС СРСР Полковник Держбезпеки 

Мальцев, 10 жовтня 1944 р. 

ДАРФ, ф. 9479, оп.1, спр.157, арк. 51-55. 

 

Документ 9. Із Постанови Кримського обкому ВКП(б) “Про 

перейменування населених пунктів, вулиць, окремих видів робіт та інших 

татарських позначень”. 

Обласний комітет ВКП(б) визнає, що питання про перейменування 

населених пунктів, рік, долин, вулиць, окремих видів робіт та інших татарських 

позначень, затягнувся і що населення, яке прибуло до Криму, почало 

запроваджувати у побут ці назви. Низка керівних партійних і радянських 

працівників дуже часто самі вживають татарські слова і запроваджують їх у 

мовний обіг. Обласна і районна преса, не кажучи вже про стінгазети, а також 

різні листи та інструкції нерідко насичені татарськими назвами. Після того, як 

було здійснене перейменування населених пунктів, деякі працівники 

продовжують вживати старі назви. Вважаючи це неправильним і шкідливим, 

бюро обкома ухвалило: 

1) Облвиконкому продовжити роботу з перейменування населених 

пунктів, залізничних станцій, рік, долин, окремих видів робіт та інших 

татарських позначень. 

2) Зобов’язати райкоми партії вести рішучу боротьбу з усім татарським і 

не допускати вживання татарських слів та назв. Провести особливу роботу з 



 

пояснення значення нових найменувань російських населених пунктів, 

залізничних станцій, рік, долин та інших позначень.  

ДА АРК, ф.1, оп.1, спр.2848, арк. 45-46. 

 

Документ 10. Із листа Кримського обкому КПУ секретареві ЦК КП 

України О. І. Кириченку про заборону депортованим у 1944 р. громадянам 

повертатися в Крим. 

15 березня 1954 р. 

Кримський обком партії просить Вас вийти з клопотанням до ЦК КПРС 

про заборону всім адміністративно висланим у 1944 р. повертатись і проживати 

на території кримської обл. 

Проект листа на ім’я тов. Хрущова М. С. додається. 

Додаток. 

Секретарю ЦК КПРС тов. Хрущову М. С. 

Одночасно з виселенням з Криму німців та татар в 1944 р. у відповідності 

до постанови Державного комітету Оборони Союзу РСР за № 5984/сс від 2 

червня 1944 р. мали бути виселені німецькі пособники з числа греків, вірмен та 

болгар. (…) 

У зв’язку з тим, що звільненим зі спецпоселень особам дозволяється 

проживати в будь-якій області СРСР без обмежень, деякі з них приїжджають у 

Крим і вимагають повернення відібраних у них під час виселення з Криму 

будівель і відшкодування вартості вилученого майна. 

Особисте майно виселених у 1944 р. було реалізоване, а прибуток 

спрямований на користь держави. (…) 

(…) враховуючи, що Кримська обл. є прикордонною і заселяти її 

колишніми спецпереселенцями небажано, вважаємо за необхідне: 

1. Заборонити проживання в Кримській обл. всім особам, депортованим у 

1944 р. з Криму і зараз звільненим із спецпоселень. 

2. Усім звільненим із спецпоселень і вже прибулим до Криму 

рекомендувати виїхати на проживання до інших областей Радянського Союзу, а 



 

їх прохання щодо повернення відібраного під час виселення майна не 

задовольняти. (…) 

Секретар ЦК КП України А. Кириченко. 

ЦДАГОУ, ф.1., оп. 24, спр. 3614, арк. 1, 7 – 8. 

 

Документ 11. Агітаційна листівка 

 

Завдання. 1. Ознайомтеся з Документами 7, 8. Що означали на практиці 

викладені у них факти для родин депортованих кримських татар? Чому ці 

документи мали статус секретності? 2. Уважно прочитайте Документ 9. 

Яку мету переслідувала радянська влада, вживаючи таких заходів? 3. Які 

суспільно-політичні процеси в СРСР активізували самовільне повернення 

татар на свою батьківщину (Документ 10)? Чи могло подібне відбуватися 

упродовж 1951 – 1953 років? Чому? 4. Розгляньте агітаційну листівку із 

запрошенням переселятися до Криму (Документ 11). Подумайте, чому влада 

вживала заохочувала переселення мешканців інших регіонів України до Криму? 

Які наслідки мали такі заходи? 5. Прочитайте визначення поняття „геноцид”. 

Чи можна вважати депортацію кримськотатарського народу актом 

геноциду? Поясніть. 



 

Додаток 2. Приклади учнівських проектів на тематику багато 

культурності, що реалізуються у позакласній виховній роботі 

 

Назва: “Наше місто/село – багато культурне і багаторелігійне”  

Ключові поняття: багатокультурність, багаторелігійність, 

багатоманітність, культурна спадщина.  

Цілі:  

 Дослідити історію рідного краю з точки зору полікультурності та 

полірелігійності, внеску різних представників громади в історичну та 

культурну палітру 

 Виховання толерантності та поваги до представників різних культур 

 Виховання самоповаги та актуалізація європейської перспективи краю 

 Розвиток дослідницьких, організаційних, комунікативних навичок 

Цільові групи: учні 13-17 років (Різновікова група, представникі різних 

класів, мотивовані працювати в цьому напрямку) 

Тривалість: 6 тижнів – 3 місяці 

Необхідні матеріали:, фотоапарат, комп’ютер, доступ до Інтернету, 

стенди для презентації, фліпчарт, маркери та інші канцтовари.  

Методи: Коло ідей, проектна діяльність, робота в групах.  

Інструкції по проведенню: 

Активність І.  

Крок 1. Інструкція: всім учням, які висловили бажання брати участь в 

проекті, дається випереджувальне завдання відшукати інформацію на тему: 

“Чим відоме наше місто/село з точки зору багато культурності?” 

Крок 2. Робоча зустріч учасників проекту. Вправа “Коло ідей” Збирання 

думок та ідей стосовно напрямків діяльності і складання списку видів 

пропонованої діяльності. (Це можуть бути: Культові споруди, історичні 

пам’ятки, культурні досягнення, розвиток міста, як результат діяльності 

представників різних етносів і культур, визначення тематики туристичних 

маршрутів).  



 

Крок 3. Об’єднайте учасників в групи і та запропонуйте їм визначити 

один з напрямків дослідження багатокультурного міста. Попросіть учасників 

презентувати та обґрунтувати свій вибір. Наголосіть, що це тренувальна вправа, 

яка допоможе у реалізації проекту.  

Крок 4. Учасники групи створюють план дій для реалізації обраного 

напрямку діяльності. Обрана кожною групою тема визначає характер діяльності 

і обов’язки членів групи.  

 

Активність ІІ.  

Крок 5. Відповідно до плану дій групи здійснюють, наприклад, таку 

діяльність: 

– Проведення опитування громадської думки стосовно запитів місцевої 

громади з питань багато культурності та багато релігійності, про що б вони 

хотіли дізнатися і що показати гостям.  

– Робота з різними джерелами інформації (відвідування архіву, Інтернет 

сайтів, бібліотеки, церков, культурних осередків національних меншин.)  

– Фотографування культурних та релігійних об’єктів.  

– Розробка змістового наповнення екскурсій відповідно до обраних тем 

спільно з ресурсними особами (бібліотекарями, тур агенціями, науковими 

працівниками, місцевими жителями )  

– Підготовка путівників, інформаційних матеріалів – брошури, 

описаного маршруту тощо. 

– Підготовка екскурсоводів по маршрутах населеного пункту, пов’язаних 

з його полікультурністю та багаторелігійностю, консультації з турагенціями.  

– Співпраці з місцевими ЗМІ. Підготовка матеріалів багато культурної 

спадщини для публікацій у місцевій пресі. 

– Контакт з місцевою владою стосовно наповнення офіційної веб-

сторінки населеного пункту матеріалами багато культурності та багато 

релігійності, а також анонс туристичних маршрутів для відвідувачів.  



 

– Підготовка презентаційних стендів для презентації перед місцевою 

громадою.  

– Створення портфоліо проекту.  

 

Активність ІІІ.  

Крок 6. Проведення презентації перед місцевою громадою (це можна 

зробити на площі перед мерією, в школі, міській раді, культурному центрі) 

Учасники демонструють результати своєї роботи за таким алгоритмом, 

відображеним на демонстраційних стендах:  

1. Визначення проблеми 

2. Дослідження,  

3. Складання плану дій 

4. Реалізація, розв’язання проблеми.  

Крок 7. Проведення учасниками проекту екскурсій для учнів шкіл, 

представників громади, батьків, гостей  міста.  

 

Активність ІV. 

Крок 8. Рефлексія учасників проекту: 

1. Що робили? 

2. Для чого робили? 

3. Чого досягли? 

4. Який особистий внесок в проект кожного члена групи? 

5. Що проект дав кожному учаснику, громаді, місту? 

6. Плани щодо подальшої діяльності.  

 

Додаткова інформація:  

Важливо зацікавити учнів у проведенні такої діяльності. Вчитель виконує 

роль консультанта, який спрямовує діяльність учнів та підтримує їх інтерес у 

процесі виконання посильних завдань. Важливо залучити до проекту батьків, 



 

громади, громадських організацій. Встановлення партнерства школи і громади 

є одним з важливих результатів такого проекту.  

 

Тема: Бабусина скриня (Символіка мого народу у вишивці) 

Формат: 

експедиція –  

термін 2 місяці 

Цільова група:  14-17 років 

Освітні цілі: –  дати уявлення про культурне багатство поліетнічного 

середовища (регіону) через 

ознайомлення з різноманітними стилями, символікою та 

напрямками національної вишивки; розвивати уміння 

характеризувати особливості вишивок, порівнювати їх, 

знаходити спільне й відмінне; виховувати повагу до 

культурних надбань кожного народу 

Зміст:  організація пошуково-дослідницької експедиції учнів по 

села (міста) з метою виявлення, дослідження, опису 

вишивок (серветки, рушники, сорочки тощо) для з’ясування 

відбиття уявлень у вишивці 

Методи:  пошуки дослідження, інтерв’ю, опитування, 

фотографування, копіювання візерунків, з’ясування змісту 

символів (проблемно-пошуковий, поліметричного 

обрахунку результатів, аналітико-синтетичний тощо) 

Міжпредметні 

зв’язки 

Історія, етнографія, образотворче мистецтво, література, 

праця 

Форми роботи Гурткова, клуб Світлиця, урочна та позаурочна діяльність 

Залучення батьків 

та громадськості 

Родичі учнів, майстрині народної вишивки, вчителі тощо 

Детальний план Виявлення в учнівському колективі представників різних 

етносів,  

Організація колективу учасників проекту  

Вироблення напрямків роботи і розподіл завдань 

Експедиція з виявлення вишивок 

Здійснення аналітичної роботи, використання результатів 

аналізу при вивченні навчальних дисциплін 

Використання результатів експедиції у роботі клубу, 

виконання учнями вишивок за зібраними зразками 

Оформлення результатів роботи ( виставка, фотовиставка)  



 

Презентація проекту – організація свята Символіка мого 

народу у вишивці ) 

 

Тема: ”Особливості архітектурних стилів у культових спорудах 

Путивльщини” 

 

Освітні цілі: 

- Стимулювати цікавість дітей до мистецтва архітектури. 

- Формувати розуміння того, як втілюються релігійні духовні цінності в 

архітектурних формах (храм – дім Бога, світ Бога, світ людини) 

- Розуміння спільності і відмінності в культурах українського, російського та 

білоруського народів. 

- Подолання фобії русифікації та українського націоналізму. 

 

Цільова група: учні 15-16 років. 

Час виконання 3-4 тижні.  

Зміст роботи: 

- Вивчення історії будівництва і діяльності храмів 

- Опис культових споруд 

- Знаходження елементів архітектурних споруд, які визначають 

архітектурний стиль 

- Підготовка посібника для вчителів і всіх, хто цікавиться архітектурою міста 

Путивль. 

 

Методи роботи: 

- Робота з джерелами інформації (підручники, довідники, краєзнавча 

література, експонати місцевих музеїв) 

- Фотографування об’єктів 

- Відеозйомка 



 

- Ідентифікація елементів культових споруд, які визначають архітектурний 

стиль 

- Малювання дітьми культових споруд 

- Презентація малою групою своїх наробок 

- Створення відео ролика, буклету, за допомогою батьків, спонсорів. 

 

Міжпредметні зв’язки 

- Історія, краєзнавство 

- Образотворче мистецтво 

- Інформатика 

- Література 

 

Залучення громадськості: 

- Краєзнавчий музей 

- Путивльський історико-культурний заповідник 

- Редакція місцевого радіомовлення 

- Редакція місцевої газети 

 

План здійснення проекту “Особливості архітектурних стилів у 

культових спорудах Путивльщини” 

1. Створення координаційної ради 

2. Визначення шляхів здійснення проекту 

3. Об’єднання дітей в малі групи для виконання конкретних завдань 

4. Робота малих груп по плану під керівництвом відповідних фахівців, 

спонсорів, батьків. 

5. Презентація результатів роботи за особливим сценарієм, перед учнями 

школи, батьками, громадськістю міста.  

 

Назва проекту „Я+Ти=Ми” 

Назва піпроекту “Релігійне розмаїття краю” 



 

1. Формат: ЗОШ м. Мукачеве, І чверть 

2. Цільова група 13-17 років, усі зацікавлені особи. 

3. Освітні цілі:  

- ознайомити учнів з різними релігійними віросповіданнями краю 

- виховувати толерантне ставлення один до одного 

- формувати навички спілкування з людьми різного віросповідання (діалог 

релігій) 

- поглибити знання з історії рідного краю, етики. 

4. Зміст:  

А) Ми – різні 

Б) Мої духовні цінності 

 В) Що нас об’єднує?  

 Г) Загальнолюдські цінності. 

Методи:  

А) Анкетування учнів, батьків, вчителів (Анонімне) 

Б) Консультативна робота 

В) Робота в групах, презентація духовних цінностей місцевих конфесій 

Г) Круглий стіл. Діалог „Що нас об’єднує? ” 

Д) Моделювання проблемних ситуацій на релігійному ґрунті. 

Є) Екскурсії “Культові споруди м. Мукачева” (із залученням 

екскурсовода) 

Анкетування анонімне 

1. Створення ініціативної групи 

2. Складення анкети: 

А) твоє віросповідання 

Б) проблемні ситуації на релігійному ґрунті 

В) не можна ставити питання про переваги і недоліки релігійного 

віросповідання 

3. Проведення анкетування. 

7. План проекту відповідно до методів.  


