
ВІЗУАЛЬНІ ОБРАЗИ ІСТОРІЇ 
(живопис, скульптура, фотографія, кінематограф) 

  

Викладач: доцент кафедри етнології,  
заступник декана історичного факультету з наукової роботи 

Тарнавський Роман Богданович 
(тел.: 097 372 32 42; e-mail: avtor.RT@gmail.com ;  
Facebook: Роман Тарнавський). 
Семестр: другий. 
Форма звітності: залік. 
Оцінювання: практичні заняття – 35 балів; дві тестові 
контрольні роботи: 50 балів та 15 балів (разом – 100 балів). 
Матеріали будуть розміщені за посиланням: 
http://clio.lnu.edu.ua/course/vizualni-obrazy-istoriji-zhyvopys-
skulptura-fotohrafiya-ta-kinematohraf 
 

ПОРАДА: ЗА НЕОБХІДНОСТІ РОЗДРУКУ СЛАЙДІВ ДРУКУЙТЕ 
ЧОТИРИ СЛАЙДИ НА ОДНОМУ АРКУШІ (ЇХНІЙ МАСШТАБ 
ДОЗВОЛЯЄ ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ НЕОБХІДНОГО ПАПЕРУ ) 



“Чого варта книжка  
без малюнків?” 

вступні зауваги до  
візуалізації історії 



МЕТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ 
1. Інформативна 
складова: 
дуже часто 
зображення  
несе більше 
інформації,  
ніж текстовий 
наратив. 
 

2. Мнемонічна 
складова: 
посилення 
запам’ятовування 
шляхом створення 
асоціацій і 
атмосфери епохи –  
періоду – події. 

Німецькі діти бавляться  
пачками банкнот  

у період гіперінфляції (1922) 



ШЛЯХИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ 
 

1. Ілюстрації (малюнки, світлини, інфографіка, схеми і 
таблиці тощо) у навчальних підручниках і посібниках з 
історії, іншій історичній літературі (тому важливо знати 
принципи ілюстрування книжок). 
 

2. Слайд-шоу (при цьому його автор не стиснений жодними 
рамками, крім часових, позаяк не залежить від необхідності 
друку ілюстрацій). 
 

3. Екскурсії (відвідання музеїв, пов’язаних з історичними 
подіями місць). 
 

4. Документальні та художні фільми історичної тематики. 
 

5. Аудіо-візуалізація (використання музики для створення 
настроєвого тла сприйняття історичного матеріалу). 



ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ІЛЮСТРУВАННЯ 

1. Якість  
(не менше 300 dpi; 

від англ.  
dots per inch – 

кількість крапок  
на дюйм); 

2. Інформативність 
(включно  

з докладним 
підписом 

до зображення); 

Вимоги до зображення 

3. Мистецькість  
(здатність 

приносити 
естетичне 

задоволення та  
психологічно  

(у позитивному 
розумінні)  

впливати на 
глядача). 



Зліва направо. 
1-й ряд (сидять):  
Михайло Павлик, 
Євгенія Ярошинська, 
Наталія Кобринська, 
Ольга Кобилянська, 
Сильвестр Лепкий, 
Андрій Чайковський, 
Кость Паньківський-ст. 
2-й ряд:  
Іван Копач,  
Володимир Гнатюк, 
Осип Маковей,  
Михайло Грушевський, 
Іван Франко,  
Олександр Колесса, 
Богдан Лепкий.  
3-й ряд:  
Іван Петрушевич, 
Філарет Колесса,  
Йосип Кишакевич,  
Іван Труш,  
Денис Лукіянович, 
Микола Івасюк. 

 
Учасники з’їзду українських письменників у Львові  

з нагоди 100-річчя виходу в світ “Енеїди”  
Івана Котляревського (1898) 



Кабінет міністрів. Л. Блюм 
(1), Е. Даладьє (3) 

Г. Распутін разом  
з князем Путятіним і 

полковником Ломаном 

Похід на Рим. Б. Муссоліні  
другий справа у першому ряду 



Михайло 
Грушевський – 

професор кафедри 
загальної історії зі 

спеціальним оглядом  
Східної Європи 

Львівс ького 
університету 
 (Львів, 1895) 



ПРИНЦИП ФЕЙСБУКУ 
 

1. “Основна світлина” – те, що має найбільше 

запам’ятатися. Для політичної історії це, 
вочевидь, головні історичні постаті, для 
соціально-економічної та культурної – винаходи 
(наприклад, тут важливіше не те, як виглядав Семюел 

Морзе, а те, як виглядав телеграфний апарат), 
витвори мистецтва (картина “Враження. Схід сонця” 

Клода Моне важливіша, ніж автопортрет художника). 

Клод Моне, “Автопортрет” та “Враження. Схід сонця” 

Автопортрет 
Семюела Морзе  
та телеграфний 

апарат з  
Музею історії ЛУ 



Основну світлину  
варто вибирати так,  
щоб Ви могли докладно 
розповісти як про те,  
що/хто на ній 
pображено/зображений,  
як і, в ідеалі,  
про створення цього 
зображення.  
Тому варто не просто  
вибрати зображення,  
а зображення відоме. 

Жак-Луї Давід,  
“Наполеон на перевалі  

Сен-Бернар” (1801) 



Для представлення основної 
світлини наприклад Мао 

Цзедуна можна узяти не його 
фото, а картину Енді Воргола 

“Мао” (1972), або ж поліптих із 
декількох портретів з цієї серії. 

Енді Воргол.  
Мао (1972) 



2. “Обкладинка”.  
Кожна подія з історії певної 
країни (чи всесвітньо-
історичного масштабу) 
відбувається на певному 
історичному тлі епохи/періоду). 
Правильна візуалізація цього 
тла дозволяє маркувати подію, 
прив’язати її до країни  
(або ж показати її всесвітньо-
історичний масштаб)  
та періоду. Тож потрібна 
ілюстрація-символ:  
пам’ятка архітектури чи 
картина з повсякденності, 
прапор чи герб держави тощо. 

Мініатюра братів Лімбурґів з 
“Прекрасного часослова  

герцога Беррійського” (XV ст.) 



1) Епоха стародавніх цивілізацій: єгипетські піраміди;  
зіккурати (Вавилонська вежа); Велика китайська стіна; 
теракотова армія Цінь Шихуанді. 
 

2) Античність: Олімп; Парфенон; Колізей. 
 

3) Середньовіччя: Кельнський собор; Собор Паризької 
Богоматері; картини Джотто ді Бондоне; мініатюри братів 
Лімбурґів з “Розкішного часослова герцога Беррійського”;  
ікони/картини із зображенням Страшного суду  
(наприклад, триптих Ієроніма Босха). 
 

4) Епоха Відродження: Флорентійський собор Санта-Марія-
дель-Фьоре; фрески стелі Сикстинської капели; 
картини Сандро Боттічеллі. 
 

5) Епоха Нового часу: Ваші варіанти. 
 

6) ХІХ – початок ХХ ст.: Ваші варіанти. 
 

7) Початок ХХ – початок ХХІ ст.: Ваші варіанти. 



Приклади візуалізації:  
Єлизавета Баварська (1837–1898) – 

дружина імператора  
Австро-Угорщини 
Франца Йосифа I 



Приклади візуалізації: королева Вікторія (1837–1901) 



Ґай Фокс  
(Guy (Guido) Fawkes, 

13 квітня 1570 р., Йорк – 

31 січня 1606 р., Лондон) – 
англійський  

дворянин-католик, 
найбільш відомий учасник 

Порохової змови 1605 р. 

Порохова змова  
(Gunpowder Plot) –  

невдала спроба групи католиків  
5 листопада 1605 р.  

підірвати будівлю англійського 
Парламенту з метою вбивства  

короля-протестанта Якова І  
та політичної верхівки. 

Учасники 
змови:  

Роберт Кейтсбі 
(керівник), 

Томас Вінтер, 
Томас Персі, 
Джон Райт,  
Ґай Фокс, 

Роберт Кейс, 
Френсіс 
Трешем  

та ін.  



Після викриття змови англійський Парламент прийняв 
закон про відзначення 5 листопада як Радісний день 

подяки за порятунок (діяв до 1859 р.).  

Нині 5 листопада – День Ґая Фокса (Guy Fawkes Day)   
або ж Ніч багать/феєрверків (Bonfire Night). 

Обряди: 
розпалювання 

багать; 
феєрверки; 
спалення 

одягненого  
в лахміття 

опудала  
Ґая Фокса;  

спів балади 
“Remember, 

remember  
the fifth of 

November”; 
святкова 
вечеря. 



Remember, remember  
the fifth of November, 

Gunpowder treason and plot, 
I see no reason 

why gunpowder treason 
Should ever be forgot. 

Guy Fawkes, Guy Fawkes, 
It was his intent – 

To blow up the King  
and the Parliament. 

Three score barrels of powder below, 
Poor old England to overthrow: 
By God’s mercy he was catch’d 

With a dark lantern and  
burning match. 

Holloa, boys, make the bells ring. 
Holloa, boys, God save the King! 

Hip hip hoorah! 

Пам’ятай же, громадо,  
п’ятий день листопада, 
коли змова порохова! 

Не знаю причини,  
що змусить людину 
Її забути, доки жива! 
Ґай Фокс, Ґай Фокс,  

він мав на меті 
Короля і Парламент –  

під три чорти! 
Три діжки пороху у підвал – 

стара бідна Англіє, прощавай! 
Та Господу дяка, спіймали його 

З ліхтарем  
і палаючим сірником. 

Хлопці! Нехай радіє Земля! 
Хлопці! Боже, храни короля! 

Гіп-гіп ура! 



Маска  
Ґая Фокса 

(автор –  
художник  

Девід Ллойд,  
1982 р.).  

 Передає риси 
історичного 

діяча –  
тонкі вуса  
та гостру 
борідку.  
Нині є 

символом 
протесту 

проти 
зловживань 

влади та 
корпорацій.  



“V for Vendetta”  
(“V означає Вендетта”) –  

комікс (графічний 
роман) 1980-х років, 

авторства письменника  
Алана Мура  

та художника  
Девіда Ллойда,  

екранізований 2006 р. 
Джеймсом Мактіґом. 

Місце дії твору – 
Велика Британія  
1980–1990-х років,  

де при владі – 
фашистська партія 
Північний Вогонь. 

Режимові протистоїть 
анархіст-революціонер V 

у масці Ґая Фокса. 

V  
(Г’юґо 

Вівінґ); 
 

Іві Гемонд 
(Наталі 

Портман) 



Альфред Айзенштадт,  
“Вінстон Черчилль:  

V означає Перемога” (1951) 


