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• Ілюстрації підручника закцентовані на форму-
вання образів історичних подій та органічно до-
повнюють текст

• Вперше багато проілюстровані теми, які раніше 
майже не супроводжувалися малюнками (на-
приклад, Галицько-Волинська держава, укра-
їнські землі у складі Великого князівства Ли-
товського та інших держав)

• Значна увага приділяється історії кримських 
татар

• Доступна мова, текст легко читається
• Наявність значної кількості структурно-логічних 

схем та картосхем
• Новий оригінальний підхід у поданні матеріалу 

для повторення
• Проста і зрозуміла система орієнтування у нав-

чальному матеріалі
• Запитання орієнтовані не на просте відтворен-

ня, а на розуміння історичних процесів і причин-
но-наслідкових зв’язків

• Змістовний понятійний апарат
• Значна кількість тестів у форматі ЗНО
• Висновки після кожного параграфа
• Розроблені практичні заняття, передбачені про-

грамою
• Подано матеріал у відповідності з сучасними 

нау ковими досягненнями 

Зовнішнє незалежне оцінювання 2015. 
Історія України. Універсальне видання.

Гісем О.В.
Пропонований посібник — це комплексне видан-

ня, призначене для повноцінної підготовки до ЗНО з 
історії України. Він містить всі теми курсу.

У кожній з них подано короткий перелік основних 
подій, поняття і терміни, інформацію про персо-
налії, стислий виклад навчального матеріалу, тес-
тові завдання. Наприкінці посібника містяться тре-
нувальні тести у форматі ЗНО.

Для учнів 11-х класів, абітурієнтів, учителів.

Історія України. 
Конспекти уроків. 7клас.
Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Посібник складено згідно з чинною навчальною 
програмою до курсу «Історія України», який викла-
дається у 7 класі. Видання міс тить орієнтовне ка-
лендарно-тематичне планування і розробки уроків, 
поміж яких — узагальнення та тематичне оціню-
вання навчальних досягнень учнів. 

Для вчителів історії, студентів історичних фа-
культетів, викладачів.

Історія України. Зошит для тематичного оціню-
вання знань (за типологією завдань для ЗНО). 

7 клас.
Гісем О.В., Мартинюк О.О.

У зошиті містяться тексти письмових робіт з 
усіх тем курсу «Історія України. 7 клас» для прове-
дення тематичного оцінювання знань учнів. Зміст 
завдань відповідає програмовим вимогам та чинним 
підручникам, а також системі завдань до зовнішніх 
оцінювань. 

Для учнів, учителів, методистів та студентів 
вищих навчальних закладів

Гісем О.В.

Послідовність ваших дій:
1. Зайдіть на сайт репозитарію ua.lokando.com
2. Клацніть «Конкурс підручників» 
3. Оберіть клас (4 або 7) 
4. Оберіть предмет 
5. Виберіть підручник, за яким будете навчатися 
6. На сторінці вашої школи в репозитарії, використо-

вуючи логін і пароль школи, директор здійснить 
замовлення вибраних вчителями підручників.

Відбір підручників проводиться на сайті репозитарію ua.lokando.com

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
http://www.bohdan-digital.com/nmk/

На CD-диску вміщено підбір фотоілюстрацій, відео-
фрагменти, інтерактивні вправи тощо.



 — словничок

 —  робота з історичними 

джерелами

 — інтерактивні додатки

 — карта

 — фотографії

 — відеоматеріали

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Інтерактивні 

додатки
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життя	 союзу	 або	 племені	 обговорювали-
ся	радою старійшин	і	ухвалювалися	на	
народних зборах (віче).	 У	віче	 могли	
брати	 участь	 лише	 чоловіки,	 здатні	 но-
сити	 зброю.	 Крім	 племінного	 ополчення	
князь	для	здійснення	воєнних	експедицій	

Панорама київських гір, 
де виникло місто (сучасний вигляд).

 I Які заняття слов’ян зображені на малюнку? Що на малюнку є свідченням 
існування землеробства? Чому поселення обнесено огорожею?

Робота з 
ілюстраціями

Схема

Словникова 
робота

Робота з 
історичною 

картою

§ 2. СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ —  
ПРЕДКИ УКРАЇНЦІВ У VI–IX СТ.

1. Слов’яни під час Великого пере-
селення народів
Велике	 переселення	 народів	 спричи-

нило	великі	зміни	на	карті	Європи.	Його	
складовою	у	VI—VII	ст.	було	Велике	пе-
реселення	(розселення)	слов’ян.
У	 той	період	 слов’янські	 племена	 ан-

тів	і	склавинів	зі	своєї	прабатьківщини	у	
межиріччі	Дніпра	і	Вісли	рушили	до	По-
дунав’я,	наблизившись	до	володінь	Схід-
ної	 Римської	 імперії	 (Візантії).	 Кордони	
імперії	 не	 стали	 серйозною	перешкодою	
для	 подальшого	 розселення	 слов’ян.	
У	результаті	Балканських	війн	 слов’яни	
станом	на	кінець	VII	ст.	майже	повністю	
оволоділи	Балканським	півостровом.

 I Як озброєні слов’янські воїни? 
Використовуючи знання з історії 
стародавнього світу, визначте, 
який бойовий стрій використову-
вали слов’яни в бою.

 I Які регіони заселили слов’яни 
в результаті Великого 
переселення (розселення)?

Велике переселення (розселення) слов’ян	—	 розселення	 слов’ян-
ських	племен	із	їхньої	прабатьківщини,	розташованої	між	Дніпром	і	Віслою,	
на	сусідні	землі	впродовж	V—VII	ст.	Опанування	ними	просторів	Централь-
ної,	Південно-Східної	та	Східної	Європи.

Східні слов’яни у V-VII ст.

Суспільний 
устрій

Родова  
община

Сусідська 
община

Заняття

Землеробство

Скотарство

Промисли 
(полювання, 
рибальство, 
бортництво, 
тощо)

Ремесла

Політичний 
устрій

Воєнна  
демократія

Рівнодер-
жавні утво-

рення

Вірування 
(язични-

ство)

Культ предків

Обожнення 
явищ природи

Землеробські 
культи

Теоретичний 
матеріал

Робота з 
історичними 
джерелами

§ 5. КНЯЗЮВАННЯ СВЯТОСЛАВА

1. Князь Святослав 
Святослав	(бл.	931—972),	син	Ігоря	та	Ольги,	посів	

київський	престол	досить	пізно	—	у	964	р.,	у	віці	близь-
ко	30	років.	
Князь	Святослав	уславився,	як	відважний	воїн	і	та-

лановитий	полководець.	Ставши	самостійним	правите-
лем,	він	здійснив	декілька	походів	із	метою	зміцнення	
Київської	Русі	та	змусив	сусідні	держави	рахуватися	з	
її	 інтересами.	 Нестор-літописець	 із	 великою	 любов’ю	
розповідав	про	князя,	порівнюючи	його	за	хоробрість	із	
гепардом.	Войовничість	Святослава	відповідала	духові	
епохи,	коли	середньовічні	правителі	 силою	зброї	фор-
мували	території	 своїх	держав.	За	роки	правління	він	
пройшов	походами	від	Середнього	Поволжя	до	Каспію	
та	далі	Північним	Кавказом	і	Причорномор’ям	до	візан-
тійських	володінь	на	Балканах,	подолавши	щонаймен-
ше	8000—8500	км.
На	відміну	від	Ольги	Святослав	був	язичником.	На-

мовляння	 матері	 охреститися	 категорично	 відкидав,	
пояснюючи	це	тим,	що	з	цього	буде	сміятися	вся	князів-
ська	дружина.
Перебуваючи	 у	 постійних	 походах,	 він	 зміцнював	

княжу	владу	і	продовжив	адміністративні	реформи,	за-

Знак князя Святослава

Князь Святослав (ре-
конструкція портрета 
за словесним описом у 
письмових джерелах)

Візантійський історик Лев Діакон, який сам бачив Святос-
лава, про зовнішність князя: 
«На	вигляд	він	був	таким:	середній	на	зріст,	ні	надто	високий,	ні	над-

то	малий,	із	густими	бровами,	із	блакитними	очима,	з	рівним	носом,	із	
голеною	головою	і	густим	довгим	волоссям,	що	висіло	на	верхній	губі.	
Голова	в	нього	була	зовсім	гола,	і	лише	на	одному	її	боці	висіло	пасмо	
волосся,	що	означало	знатність	роду,	і	шия	товста,	плечі	широкі	й	весь	
стан	досить	стрункий.	Він	виглядав	похмурим	і	суворим.	В	одному	вусі	
висіла	в	нього	золота	сережка,	прикрашена	двома	перлинами	з	рубіном,	
уставленим	між	ними.	Одяг	на	ньому	був	білим,	який	нічим,	окрім	чисто-
ти,	не	відрізнявся	від	одягу	інших».

Тема уроку

Зміст розділу
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У цьому розділі Ви дізнаєтесь про: 

Велике розселення слов’ян і як воно вплинуло на 
історію українських земель

Заняття, вірування, перші державні утворення схід-
них слов’ян

Виникнення і становлення Київської Русі і про її 
перших князів

Виникнення і становлення 
Київської Русі
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Назва розділу

Підручник містить електронні 

додатки, які можна відкривати в 

pdf-файлі або CD, що входить у 

комплект до підручника


