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ПЕJ>ЕДМОНА 

8 умовах rщtбоко'i трш1сформацi'i укра'iнськоrо суспiльства, суттсво 

н ,~н•)"i системною внутрiшньою кризою, болiсним звiльненням вiд усклад ..., ' .. . 
. и:\:. н ';1tш~рувань радянсько1 спадщини, дедат зростас значущiсть одIОЗН · ~ 

• .lJ1 ьно-Г)'Манiтарно'i компоненти у формуваннi ново'i генерацiУ cou1~ ..... 
;нтломованих фахiвцiв. Идеться про засвосння студентством пiд час 
навчання в унiверситетi фундаментальних свiтоrлядних орiснтирiв, 

орально-етичних i духовних традицiй укра'iнськоrо народу, заrальних м 

iмперативiв свободи, добра, краси, толерантностi, справедливостi. Саме цей 
спадкосмний зв ' язок поколiнь у посднаннi iз солiдною фаховою пiдготовкою , 
«мiцним внутрiшнiм стрижнем» людини е результатом iТ постiйноrо 

виховання, формуваю-iя в нiй заrальноприйнятих рис ку льтурноi·, 

iнтелiгентно'i особистостi, rромадянина, в yci часи та епохи був i залишасться 
запорукою прогресивноrо поступу цивiлiзацi'i. 

Мета вивчення курсу - засвосння та розумiння студентами icтopi'i 

виникнення та формування укра'iнського народу та укра'iнсько'i державностi, 

утвердження нацiонально'i самобутностi, висвiтлення полiтично'i дiяльностi 

соцiальних груп в Укра'iнi на вiдповiдних етапах iсторичного розвитку; 

вивчення здобуткiв укра'iнсько'i матерiальноi' та духовно'i культури вiд 11 

витокiв до сьоrодення, визначення ролi i мiсця вiтчизняноi· культури у 

свiтовiй та свропейськiй культурнiй спадщинi. 

Завдання курсу поляrае в тому, щоб на основi наукових принцишв, 

насамперед, принципу iсторизму, поrлядiв учених iсторикiв, прогресивних 

вiтчизняних та зарубiжних авторiв, об' ективно вивчити явища та процеси в 
icтopi'i суспiльно-полiтичного i культурного життя Украi'ни в зв'язку з 
розвитком свiтово'i цивiлiзацi'i; сформувати rромадянськi якостi - патрiотизм 
та повагу до Батькiвщини; показати роль народу i окремих особистостей в 
розвитку суспiльства; пiзнати моральнi i етичнi цiнностi людства в Ух 
розвитку, зрозумiти такi категорi'i, як честь, обов'язок перед суспiльством. 

Готуючи навчальне видання, автор виходив з того, що украi'нська iсторiя 
~а куш>тура це нерозривнi, органiчнi складовi нашого минулого, а тому вони 
и мають розглядатися в загальному контекстi його вивчення. 
. Структурно конспект лекцiй складаеться iз 12 тем, обумовлених 
вщповiдною перiодизацiею укра'iнсько'i iсторн. Запропонована схема 
вив:ення навчальноrо курсу дасть можливiсть студентам зорiентуватися в 
пощЕ:вих i хронолоriчних картинах вiтчизняноrо iсторичного процесу а отже 
доб .. ' ' ре засвопи проrрамний матерiал. 
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Тема 1. Вступ до курсу. Давня iсторiя Украiни 

Iсторiя як нау ка. Поняття «культура» 
1 . 

2_ Первiсне суспiльство .. 

З. Першi державнi утворення на украш
ських землях 

4. Схiднi слов ~яни 

Iсторiя як наука. Поняпя «культур
а» 

/сторiя (з грецькоi" - розповiдь, оповiдання) - наука, що вивчас 
. • в 

хронологiчнiй послiдовностi законом1рносп та конкретний розвиток 

людських спiльнот та окремих осiб на основ
i дослiдження фактiв та явищ. 

/сторiя Украi·ни - частина загальнолюдськоi" icтopii", що вивчас 

суспiльне буття украi"нського етносу та 
iнших людей на теренах У краi'ни 3 

часiв Ух по яви до сьогодення. 

Предметом навчального курсу «Iст
орiя та культура Украi"ни» € наука 

про появу людей на територiУ суча
сноi" Украi"ни, i"x розселення та спосiб 

життя, етногенез украУнського народу, йо
го стосунки з iншими народами, 

матерiальний та духовний розвиток, 
боротьбу за свою незалежнiсть. 

Iсторiя тiсно пов'язана з iншими науками зокрема, з фiлософirю, 

полiтологiею, психологi€ю, соцiоло
гiею, юридичними науками, екон

омiчною 

науковою теорiао, математикою, ф
iлологiею тощо. Проте вiдмiну вi

д них 

вона розглядае процес розвитку суспiльства в цiлому, аналiзуЕ: всю 

сукупнiсть явищ суспiльного життя, всi iТ боки (економiку, полiтику, 

культуру, побут тощо). 

У сучаснiй rуманiтарнiй науцi iснують два ос
новнi пiдходи до розумiння 

суспiльного розвитку формацiйний та цивiлiзацiйний. Основною 

проблемою на вирiшення ·· • . . . 
' яко~ вони нащлею, с спрямоваю

сть 1сторичного 

процесу. Згiдно 3 формацiйним пiдходом: iсторiя це послiдовн
ий процес 

переходу вiд слабо р ·· ··· 

. озвинено1 до бiльш досконалоi" формацн: 

перв,снообщинна рабовлас ф 
Ф . ., ' ницька, еодальна, капiталiстична комунiстич

на. 

ормащина теорiя грунт . . . ' . 

~ . .. уеться на розумшю сусшльства як сощально-

економ, чно, систем и Одним 
... 

сrюсiб вир 6 
, · 

3 ключових моментiв формацiйноi" концеп
uн е 

о нинrва, що визначае . 
Цивiлiзац; -- .. . . · характер сусшльних вiдносин. 

. ииии тдх1д не б . 

1сторичного , перед ачае послiдовного сценарtЮ 

розви rку, заперечус . 
загальносвiтово , . , наявюсть единих закономiрностей для 

, о ,с rоричного проце I . . 

локалыщх цивiлiза~ •., . су· сторtя розrлядасться як сукупюсть 

ои - соцюкультурни 
умовами дiялы-юстi O 6 

х систем, породжених конкретними
 

' со ливостями лю V 
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деи , що населяють даний регiон та 



11 11/()м взаrмо;_•iю ·,ъ м1·>1( ,.,)r-> 
11 евннм \. , ~ "' \ЮЮ н мuс11пuбах cniтorю'i iст ... 

Цl,вir1iзm(iЯ це iсторич,ю l(Оt11(рст11ий ста11 с - . ор11. 
. YCIIJJll,CTBa, ЯКИЙ 

' ')l) ']KTL'J)IIЗYfTbCЯ ;~осю ·11утим р11тсм 11родуl(ТИОНИХ CИJI особ ф 

х, t • • • • 
, ли вою ормою 

внро6ннцтва I вщ1юв1лною духовною культурою
 людей. 

Цi п iсн У теорiю. що праrнула пояснити розвиток 
• • •v 

людства з 

ннвiл iзанiйннх позищи запропонував А. То
йибi ( J 889-1975). Вiн видiлив 36 

ннвiл iзаuiй. у 12-томному «ДослiдJкеииi icmopii'» детально описав 2] 

.~окальну цивiлiзацiю, якi охоплювали 16 perioнiв. у ХХ ст. 3 них залишилося 

в ic ti\C вiзантiйська, росiйсько-ортодоксальна, iсламська, iндуська, 

далекосхiдна (Пiвденно-Схiдна Азiя), китайська, я
поно-корейська j захiдна. 

Простою i разом з тим найбiльш унiверсальною перiодизацiсю е 

хронологiчна. Перiодизацiя icтopii' Украi'ни за хронолоriчним принципом, 

хоч i з невеликими вiдмiнностями, проте практи
чно вiдповiдас перiодизацii' 

всесвiтньоi· iсторП (icтopii' €вропи): 

✓ Давня iсторiя Украi·ни (1 млн. рокiв тому- V ст. н.е.). 

✓ Середньовiчна icтopii" Украi'ни (V ст. - 1569 р.). 

✓ Нова iсторiя Украi'ни (1569- 1914 рр.). 

✓ Новiтня Iсторiя У краi'ни ( 1914 р. - сьогодення ). 

Першою спробою загальноi' перiодизацii' i
cтopii' Украi·ни була концепцiя 

М. Грушевського, викладена у статтi «З
вичайна схема «русскоi'» icтopii' i 

справа рацiонального укладу icтopii' Схiдного Слов'янства» ( 1904 р. ). 

Категорично заперечуючи домагання 
Москви на давньоруську спадщину, 

досшдник називае единим спадкоемцем Киева «украi'нсько-руську 

народюсть». 

Термiн «культура» походить вiд латин
ського слова «culturare», що в 

переклад~ означае «вирощений», «оброблений», «доведений до 

досконалостi». Вiдповiдно до сер. I ст. до н.е. дани
й термiн пов'язувався саме 

iз землеробством. Поступово поняття «кул
ьтура» поширюеться на iншi сфери 

людськоi· дiяльностi, такi як виховання та навчання. Вiдомий римський 

оратор Марк Тулiй Цицерон у своi'й п
рацi «Туску ланськi бесiди » ( 45 р. до 

н.е.) називае фiлософiю «культурою душi
». Як самостiйна наукова категорiя 

«культура» фiксуеться вперше у працях
 нiмецького юриста С. Пуфендорфа 

(1632-1694 ), який використовував цей термiн для визнач
ення рiзноманiтних 

резулыатiв людськоi' дiяльностi. 

Дефiнiцiя «культура» багатогранне i може вживат
ися у рiзноманiтнiших 

значениях. Тим не менш, можна дати уз
агальнююче визначення дефiнiцП 

«культура» - сукупнiсть матерiальних i духовних цiнностей, вироблених 

людством протягом yciei' icтopii', яка визначае рiвень розвитку суспiльства
, а 

також сам процес творения та розподiлу ци
х цiнностей. 
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Пе ,вiсне rусniльство .. . 
· 1 1 0-1 icтopi'i' Укра1ни , залежно вщ матерiалу 
у р()зnитку давн , . . . та техно ... 

д , пра н~ можна видrлити деюлька значн JJor 11 
пи готоолсн11я знаря ' . ' их rтepio . 

, ,о r10гiч11п перiод11заl(1Я) : . . дlh 
(ap., t: · . .., . ( 1 MJtH. рокш тому - 4 тис. рокtв тому) 

1 Кам янн~t в1к . . 
· • , (1 млн. рокш тому - 11 тис. рокш тому) 

'l) 11 ~LГI L'OJJl1 
• · •й ( I млн. рокiв тому - 150 тис. рокiв тому) 
- рзнн1 
_ середнiй (150 тис. рокiв тому- 40 тис. рокiв тому) 

- пiзнiй (40 тис. рокiв тому-11 тис. рокiв тому) 

6). Мезолiт ( 1 О - 6 тис. до н.е.) 

в) . Неолiт (6 - 4 тис. до н . е.) 

2. Мiдно-кам 'яний вiк або енеолiт (IV - III тис. до н.е.) 

3. Бронзовий вiк (II тис. до н.е. - поч. I тис. до н.е.) 

4. Раннiй залiзний вiк (IX ст. до н. е. - IV ст. н.е.) 

Пш~еолiт. Найдавнiший перiод в icтopii' людства, протягом якого 

вiдбулись великi змiни: значно змiнилися фiзичнi типи людей i вiдносини 

мiж ними, удосконалились знаряддя працi. Клiмат у ранньому палеолiтi був 

близьким до субтропiчного. Близько 1 МJIH. р. тому первiснi люди -

архаптропи з 'являються на територii' Украi'ни. Головними знаряддями працi 

були чопери i ручнi рубила, якi виготовлялись з каменю. Люди жили 

невеликими групами , постiйно пересувалися з мiсця на мiсце в пошуках i'жi. 

Господарство мало привласнюючий характер i складалося з полювання та 

збиральництва. Формою соцiальноi' органiзацii' архантропiв було первiсне 

людське стадо. Територiя сучасноi' Украi·ни багата на знахiдки перiоду 

раннього палеолiту: дослiджено стоянки поблизу с. Королеве на Закарпаттi, 

с . Лука-Врублiвецька i с. Сокiл на Днiстрi, в печерi Кii'к-Коба в Криму тощо. 

Приблизно 150 тис. рокiв тому клiмат на планетi зазнав iстотних змiн -

розпоч_алося найбiльше в icтopii' похолодания - рiсське (днiпровське) 

злед~_юння. З початку середпього пш~еолiту значна частина територii' 
У краши опинилася пiд л . 

. ьодовим панциром потужнiстю понад 600 метр1в. 
Внастдок еволюцii' · . 

к . на змшу архантропам приходять неандертальц1 -
ремезн, , невисокого зросту (6 О 
смз н,.., . лизько 160 см), з об'смом мазку близько 140 

. аиrоловн1шим здоб т 
самостiйне видоб У ком людини середнього палеолiту було 

ування вогню н . i 
житла, вигото , . · еандертальщ навчилися будувати наземн 

вляrи одяг JЗ ш " 
знайдено блиЗС>ко 200 

кур тварин. Усього на територii' Укра~ни 

А11 · • середн,>оnалеол·1т · · х· 
· rон,вка на донб . ичних стоянок. Найвiдомшн з ни · 

Хо .., ас, , Молодово ,- Д . . 
лоднии Грот у к ra 1-11 стр1 , Рихта на Волинi Кii'к-Коба та 

риму. , 
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