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Передмова. Що таке публічна історія? 

Публічна історія (Public history) – відносно нова в історичній 

науці галузь, а також сфера професійної діяльності, присвячена 

“бутуванню” історії в публічному просторі. У науковому 

середовищі існує декілька підходів до визначення феномену 

публічної історії: 1) спосіб розширення професійних компетенцій 

історика для роботи з неакадемічним середовищем; 2) окремий 

напрям гуманітарних і соціальних наук, мета якого – створення 

засобів для представлення наукового історичного знання широкій 

публіці і для формування знань про минуле в звичайному житті; 3) 

новий напрям досліджень, мета якого – адаптувати традиційну 

науку під потреби масової культури; 4) і навіть твердження, що 

це – лише ребрендинг для прикладної історії, яка існує на Заході з 

кінця ХІХ ст. На нашу думку, під цим терміном варто розуміти 

сукупність практик, спрямованих на переведення історичного 

знання з академічної мови на мову публічних репрезентацій, в тому 

числі й медійних та цифрових, на представлення його у формах, 

призначених для широкої публіки (музеї, мистецтво, комеморації 

різного типу тощо). Тому публічна історія має створюватися у 

тісній взаємодії між представниками академічної науки, медіа та 

загалу.   

Публічна історія як новий напрям в історіографії виникла в 

1970-х роках у США. Серед причин її появи – звуження ринку 

праці для професійних істориків, широке використання 

історичного матеріалу в публічних дискусіях, розвиток цифрових 

технологій, які відкрили нові можливості вивчення та презентації 

історичного знання, що спряло зростанню попиту на історію з боку 

широких прошарків населення. Вже з другої половини 1970-х років 

“Публічна історія” як навчальна дисципліна запроваджується в 

університети США (на сьогодні присутня у понад 150 з них). Тут 

діє Національна Рада з публічної історії (National Council on Public 

History), видається декілька регулярних видань, зокрема 

авторитетний журнал “Public history news”. Сфера діяльності 

публічної історії в США – минуле соціальних груп та етнічних 

спільнот, створення тематичних музеїв, історичних парків, 
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співпраця з різними громадськими організаціями, органами 

місцевого самоврядування, ЗМІ тощо. 

Згодом публічна історія поширилася в інші країни, хоч із 

певною специфікою. Так, у Великій Британії публічний вимір 

історичної діяльності актуалізувався у зв’язку з рухом на захист 

культурної спадщини. А в Німеччині навіть термін “публічна 

історія” викликав критику; тут на противагу стали застосовувати 

інший – “прикладна історія” (“Angewandte Geschichte”). Хоча 

впровадження методології та практик публічної історії в 

академічному просторі Заходу викликало дискусії й навіть 

неприйняття, зокрема побоювання надмірного впливу політичної 

кон’юнктури та державних інститутів, певні застереження проти 

комерціалізації та медіатизації історії, в провідних університетах не 

тільки США, Канади, але й Великої Британії, Німеччини, Франції, 

Італії, Швейцарії та багатьох інших країнах з початку 

двохтисячних років відкрилися освітні програми, що так чи інакше 

стосуються публічної історії. З 2010 р. діє Міжнародна федерація 

публічної історії (International Federation for Public History), 

створена істориками багатьох країн, яка проводить численні 

конференції, публікує свій бюлетень. Таким чином, публічна 

історія перебуває в процесі інституціалізації: створення 

професійних товариств, спеціалізованих видань, присудження 

вчених ступенів з публічної історії, зростаючої присутності цієї 

нової галузі історичного знання в медіа просторі.  

У Центральній та Східній Європі, в тому числі й Україні, 

публічна історія також набуває популярності, хоча через політичне 

використання історії, у сам термін вкладається різне значення – 

“публічна історія”, “прикладна історія”, “популярна історія”, і 

навіть “історична політика”. На відміну від американських і 

західноєвропейських університетів, де відкриваються освітні 

програми, спрямовані на підготовку професійних публічних 

істориків, навчальні програми з історії в закладах вищої освіти 

України орієнтовані переважно на підготовку істориків-

дослідників і викладачів (учителів). Між тим Україна все більше 

потребує фахових істориків у галузі публічної історії, здатних 
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реалізувати свої знання поза традиційними сферами – здійснювати 

експертну, аналітичну та практичну роботу в державних, 

громадських і приватних організаціях, установах, пов’язаних із 

культурою, туризмом, освітою, охороною пам’яток, провадити 

просвітницьку діяльність у ЗМІ, професійних товариствах тощо.  

Як навчальна дисципліна публічна історія в Україні робить 

тільки перші кроки. В Українському католицькому університеті 

2017 р. запроваджена міждисциплінарна магістерська програма з 

публічної історії. На історичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 р. 

відкрита освітня програма “Практична (публічна) історія з 

поглибленим вивченням іноземних мов” для бакалаврів. У низці 

українських університетів  публічна історія запропонована як 

вибіркова (вільного вибору студентів) навчальна дисципліна з 

підготовки бакалаврів та магістрів. На історичному факультеті 

Львівського національного університету імені Івана Франка з 2019 

р. студенти магістерської програми (спеціальність 032 – історія та 

археологія) теж слухають навчальний курс під назвою “Публічна 

історія”.   

Пандемія та онлайн навчання у вищій школі зумовили пошук 

нових форм і методів викладання навчальних курсів. 

Пропонований методичний посібник – результат співпраці між 

лекторкою та студентами магістерської програми (спеціальність 

032 – історія та археологія, вступ 2020 та 2021 років) в процесі 

вивчення навчального курсу “Публічна історія”. Збірник 

складається з кількох розділів: силабусу навчальної дисципліни, 

робочої програми навчальної дисципліни, рекомендацій студентам, 

а також практичних завдань, виконаних і презентованих 

студентами.  
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Силабус навчальної дисципліни “Публічна історія” 

Назва курсу Публічна історія 

Адреса 

викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка, м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та 

кафедра, за 

якою закріп-

лена дисцип-

ліна 

Історичний факультет, кафедра історії Центральної 

та Східної Європи 

Галузь 

знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

03 – гуманітарні науки; 032 – історія та археологія  

Викладачі 

курсу 

Полещук Тамара Сергіївна, кандидатка історичних 

наук, доцентка, доцентка  кафедри історії 

Центральної та Східної Європи  

Контактна 

інформація 

викладачів 

e-mail: tpol@ukr.net; tamara.poleshchuk@lnu.edu.ua.   

Консуль-

тації по 

курсу 

відбува-

ються 

Відповідно до розкладу консультацій викладачів 

кафедри історії Центральної та Східної Європи 

(Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, ауд. 317). 

Можливі онлайн консультації; для погодження часу 

індивідуальних консультацій варто писати на 

електронну /корпоративну пошту викладача 

Сторінка 

курсу 

 

mailto:tpol@ukr.net
mailto:tamara.poleshchuk@lnu.edu.ua
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Інформація 

про курс 

Навчальний курс знайомить студентів 

магістерської програми із змістом відносно нового в 

історичній науці та професійній діяльності напряму 

“Публічна історія”.  

 

Коротка 

анотація 

курсу 

Курс “Публічна історія”  є нормативною 

дисципліною зі спеціальності “032 – історія та 

археологія”, освітньо-кваліфікаційний рівень 

“магістр”; курс викладається в першому семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі 

курсу 

Мета курсу: познайомити студентів із змістом 

відносно нового в історичній науці та професійній 

діяльності напряму – публічна історія; показати 

сукупність практик і технологій, направлених на 

переведення історичного знання з академічної мови 

на мову публічних презентацій, в тому числі 

медійних, представлення його у формах, 

призначених для широкої публіки.   

Цілі  курсу: охарактеризувати суспільно-

політичні та інтелектуальні причини виникнення 

публічної історії; окреслити методологічні засади та 

практичні методи публічної історії; проаналізувати 

функціонування публічної історії у країнах Заходу, 

Центральної та Східної Європи, в тому числі і в 

Україні; розкрити нові можливості професійної 

реалізації фахових істориків. 
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https://ua.boell.org/%20uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-%20kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
https://ua.boell.org/%20uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-%20kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
https://ua.boell.org/%20uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-%20kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
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Склокін В. Що таке “публічна історія”?//theukrainians. 

org/shcho-take-publichna-istoriya// 

Удод О. А. Історик як публічний інтелектуал: 

європейський досвід і українські реалії // Харківський 

історіографічний збірник. 2018. №17. С.  4–14. 

istPUBLICA: Публічна історія в Україні та світі: 

Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 25 

жовтня 2019 року. – Київ: Історичний факультет КНУ 

імені Тараса Шевченка, 2019. 

б) праці зарубіжних авторів 

Аккерман Ф. и др. Прикладная история, или Публичное 

измерение прошлого // Неприкосновенный запас. 2012. №3 

(83). 

Де Гру Дж. Сопереживание и участие. Популярные 

истории // gefter.ru/archive/6239. 

Демантовски М. Публичная история в системе 

гуманитарного образования // Ярославский 

педагогический вестник. 2020. №2 (113). С. 15–22.  

Кравченко А. и др. Публичная история: между 

академическим исследованием и практикой // 

Неприкосновенный запас. 2017. №2. С. 22–34. 

Публичная история – это не дисциплина. Интервью с 

профессором Манчестерского университета Джеромом де 

Гру //Артикульт. 2013. №3 (11). С. 9–23.   

Репина Л. Наука и общество: публичная история в 

контексте исторической культуры эпохи глобализации // 

Ученые записки Казанского университета. Серия 

“Гуманитарная науки”. 2015. №3. (157). С. 55–67.  

Согрин В. В. “Публичная история” и профессиональная 

историография // Российская история. 2020. №2. С. 139–

148. 

Cauvin T. New Field, Old Practices: Promises and 

Challenges of Public History // Magazen. Vol. 2. № 1 – June 

2021.  

 



12 

 

  

Danniau F. Public History in a Digital Context. Back to the 

Future on Back to basics? // BMGN-Low Countries Historical 

Review. 2013/ Vol. 128 (4). P. 118–144.  

Kalela J. History Making: The Historian as Consultant // 

Public History Review. 2013. Vol. 20. P. 24–41//  

https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj/issue/view/

287  

Kean H. Thinking about People and Public History //  

http://arts.brighton.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/68270

/Chapter-1-Working-Papers-Journal-by-Hilda-Kean-ISSN-

20458304-.pdf  

Kelley R. Public History: its Origins, Nature, and Prospects // 

http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/5753/1/78KelleyPublic

HistoryOriginsTPH0001.pdf 

Liddington J. What Is Public History? Publics and Their 

Pasts, Meanings and Practices // Oral History. 2002. № 1 (30). 

P. 83–93. 

What is Public History Globally? Working with the Past in 

the Present / Ed. by P. Ashton, A. Trapeznik. London, New 

York: Bloomsbury Academic, 2019.  

What is Public History? https://ncph.org/what-is-public-

history/about-the-field/ 

Weible R. Defining Public History: Is It Possible? Is It 

Necessary? // Perspectives on History. 2008. March 

(https://goo.gl/jXvn 

Sayer F. Public History: A Practical Guide. London – New-

York: Bloomsbury Publishing Plc, 2015. 

 

Інформаційні ресурси 

 

https://besthistorysites.net/ 

www.historians.in.ua 

www.lviv.center.org 

www.istpravda.com.ua 

https://localhistory.org.ua/ 

https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj/issue/view/287
https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj/issue/view/287
http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/5753/1/78KelleyPublicHistoryOriginsTPH0001.pdf
http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/5753/1/78KelleyPublicHistoryOriginsTPH0001.pdf
https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
https://goo.gl/jXvn
https://besthistorysites.net/
http://www.historians.in.ua/
http://www.lviv.center.org/
http://www.istpravda.com.ua/
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https://likbez.org.ua/ua/ 

https://live-history.org/ 

https://uinp.gov.ua/ 

http://public-history-weekly (електронний журнал 

Міжнародної федерації з публічної історії) 

http://ncph.org/cms/  (National Council on Public History) 

http://publichistorycommons.org/ (History@Work) 

www.rupublichistory.ru 

Тривалі

сть 

курсу 

90 год. 

 

Обсяг 

курсу 

32 години аудиторних занять (32 години – лекції, 

58годин  - самостійна робота) 

Очіку-

вані 

резуль-

тати 

нав-

чання 

 знати: передумови появи, етапи, особливості розвитку, 

головні осередки публічної історії на Заході, в 

Центрально-Східній Європі та Україні; основні теоретичні 

засади та практичні методи публічної історії як різновиду 

професійної діяльності; вплив цифрових технологій на 

публічну історію.   

вміти: аналізувати наукову літературу з публічної історії; 

обговорювати функціонування історичного знання в 

сучасному публічному просторі; організовувати  заходи 

щодо популяризації історичних знань  з непрофесійною 

аудиторією; володіти цифровими методами репрезентації 

історичного знання в публічному просторі.   

 

Клю-

чові 

слова 

Публічна історія, публічний історик, історична наука, 

історична політика  

Формат 

курсу 

Очний /заочний 

 

 Проведення лекцій та консультацій  

  

https://live-history.org/
http://public-history-weekly/
http://ncph.org/cms/
http://publichistorycommons.org/
http://www.rupublichistory.ru/
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Тиж

. / 

дата 

/ 

год.- 

Тема, 

план, 

короткі 

тези 

Форма 

діяль-

ності 

(занят-

тя)* 

*лек-

ція, 

самос-

тійна, 

диску-

сія, 

групо-

ва 

робо-

та)  

Література. Ресурси в інтернеті Зав-

дання, 

год 

Термін 

вико-

нання 

1-й 

–2-

й,  

4год

.  

Тема 1. 

Публіч

на 

історія: 

виник-

нення, 

етапи 

розвит-

ку. 

1.Пред

мет 

публік-

ної 

історії. 

2.Ви-

ник-

нення 

Лекція  Аккерман Ф. и др. Прикладная 

история, или Публичное 

измерение прошлого // 

Неприкосновенный запас. 2012. 

№3 (83); Орлова Т.В. 

Актуальність курсу публічної 

історії для університетської 

освіти України // Вісник 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Історія. 2020. № 146; 

Публичная история – это не 

дисциплина. Интервью с 

профессором Манчестерского 

университета Джеромом де 

Рефе-

руван-

ня 

науко-

вої 

статті, 

4 год. 

2 

тижні 
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публік-

ної 

історії в 

США: 

причи-

ни 

появи, 

основні 

ідеї, 

осеред-

ки. 

3.Етапи 

поши-

рення в 

світі та 

особи-

вості 

розвит-

ку в 

різних 

країнах.    

 

Гру//Артикульт. 2013. №3 (11). 

Склокін В. Що таке “публічна 

історія”?//theukrainians.org/shcho

-take-publichna-istoriya; 

Cauvin  T. New Field, Old 

Practices: Promises and 

Challenges of Public History // 

Magazen. Vol. 2. № 1 – June 

2021; What is Public History 

Globally? Working with the Past 

in the Present / Ed. by P. Ashton, 

A. Trapeznik. London, New York: 

Bloomsbury Academic, 2019; 

What is Public History? 

https://ncph.org/what-is-public-

history/about-the-field/; Weible R. 

Defining Public History: Is It 

Possible? Is It Necessary? // 

Perspectives on History. 2008. 

March (https://goo.gl/jXvn. 

   

  

https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
https://goo.gl/jXvn
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3-й 

–4-

й,  

4год

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Публіч

на та 

акад.-

мічна 

історія: 

парт-

нери чи 

конку-

ренти? 

1.Пуб-

лічна 

історія: 

наукова 

диски-

пліна, 

профе-

сія, рід 

занять? 

2.Про-

блема 

мето-

дології.  

3.Полі-

тичний 

вимір 

публіч-

ної 

історії. 

Лекція 

-бесіда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зашкільняк Л. Небезпеки 

історичного мислення і 

соціальні функції історика // 

Історик і Влада. Кол. 

монографія.  К.: Інститут історії 

НАН України, 2016; 

Касьянов  Г. Past continuous: 

історична політика 1980-х – 

2000-х. Україна та сусіди. – К.: 

Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 

2018; Публичная история – это 

не дисциплина. Интервью с 

профессором Манчестерского 

университета Джеромом де 

Гру//Артикульт. 2013. №3 (11);; 

Согрин В. В. “Публичная 

история” и профессиональная 

историография//Российская 

история. 2020. №2; Cauvin T. 

New Field, Old Practices: 

Promises and Challenges of Public 

History // Magazen. Vol. 2. № 1 – 

June 2021; What is Public History 

Globally? Working with the Past 

in the Present / Ed. by P. Ashton, 

A. Trapeznik. London, New York: 

Bloomsbury Academic, 2019. 

Реферу

вання 

нау-

кової 

статті, 

4 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

тижні 
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5-й - 

6-й, 

4год

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Публіч

на 

історія 

в 

Україні. 

1.Пуб-

лічна 

історія 

чи істо-

рична 

полі-

тика? 

2.Укра-

їнські 

істо-

рики як 

репре-

зентан-

ти 

публік-

ної 

історії. 

3.Освіт

ні пр.-

ограми 

та 

осеред-

ки 

публіч-

ної 

історії. 

 

 

 

Лекція 

–пре-

зента-

ція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зашкільняк Л. Небезпеки 

історичного мислення і 

соціальні функції історика // 

Історик і Влада. Кол. 

монографія.  К.: Інститут історії 

НАН України, 2016; Касьянов 

Г. Past continuous: історична 

політика 1980-х – 2000-х. 

Україна та сусіди. – К.: Laurus, 

Антропос-Логос-Фільм, 2018; 

Осмоловська С. Публічна 

історія в Україні: критичне 

осмислення та солідарність з 

минулим//https://ua.boell.org/uk/

2020/05/08/publichna-istoriya-v-

ukraini-kritichne-osmislennya-ta-

solidarnist-z-minulim; Склокін В. 

Що таке 

“публічнаісторія”?//theukrainian

s.org/shcho-take-publichna-

istoriya/; live-history.org.ua; 

localhistory.org.ua; istPUBLICA: 

Публічна історія в Україні та 

світі: Матеріали науково-

практичної конференції, м. 

Київ, 25 жовтня 2019 року. – 

Київ: Історичний факультет 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

2019.  

Рефе-

руван-

ня 

науко-

вої 

статті, 

4 год. 

2 

тижні 

https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
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4. Перс-

пективи 

публік-

ної 

історії в 

Україні. 

 

7-й 

–9-

й, - 

6год

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Історик і 

цен-три 

збере-

ження 

куль-

турної 

спад-

щини. 

1.Музеї та 

архіви як 

простір 

публіч-

ної історії 

2.Орга-

нізація 

виста-вок. 

3.Істо-

ричний 

туризм. 

4.Істо-

ричні 

рекон-

струкції 

  

Лекція 

–пре-

зента-

ція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайдай С., Гавриленко К. 

Історичні фестивалі та військово-

історичні реконструкції на основі 

історико-культурних заповідників 

України // Географія та туризм. 

2012. Вип. 23; Посохов І. С. 

“Історична реконструкція” як 

форма культурно-пізнавального 

туризму: теоретичні аспекти // 

Географія та туризм. 2014. Вип. 

28; Cauvin T. New Field, Old 

Practices: Promises and 

Challenges of Public History // 

Magazen. Vol. 2. № 1 – June 

2021;Danniau F. Public History in 

a Digital Context. Back to the 

Future on Back to basics? // 

BMGN-Low Countries Historical 

Review. 2013/ Vol. 128 (4); De 

Groot J. Consuming History: 

Historians and Heritage in 

Contemporary Popular Culture. 

London – New-York: Routledge, 

2009; Sayer F. Public History: A 

Practical Guide. London – New-

Підго-

товка 

есею, 

12 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

тижні 
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York: Bloomsbury Publishing Plc, 

2015; What is Public History 

Globally? Working with the Past 

in the Present / Ed. by P. Ashton, 

A. Trapeznik. London, New York: 

Bloomsbury Academic, 2019. 

  

 

10-й 

–11-

й, 

4год

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

Історик 

і 

суспіль

но-полі-

тична 

та 

громад-

ська 

діяль-

ність. 

1.Істо-

рик як 

публік-

ний 

інтелек

туал. 

2.Істо-

рик та 

істо-

рична 

полі-

тика. 

Лекція 

– 

презен

тація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Василенко Т. Публічний 

інтелектуал: в пошуках 

призначення // Наукові записки 

ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН 

України. 2018. № 1 (93); 

Зашкільняк Л. Небезпеки 

історичного мислення і 

соціальні функції історика // 

Історик і Влада. Кол. 

монографія.  К.: Інститут історії 

НАН України, 2016; 

Касьянов  Г. Past continuous: 

історична політика 1980-х – 

2000-х. Україна та сусіди. – К.: 

Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 

2018; Удод О. А. Історик як публічний 

інтелектуал: європейський досвід і 

українські реалії // Харківський 

історіографічний збірник. 2018. №17; 

Підго-

товка 

есею, 

12 год. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

тижні 
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3.Істо-

рик як 

політик 

 

4.Істо-

рик і 

грома-

дянське 

сус-

піль-

ство.  

5. Істо-

рик і 

науково

-попу-

лярна 

літера-

тура з 

історії. 

 

 

 

Cauvin T. New Field, Old 

Practices: Promises and 

Challenges of Public History // 

Magazen. Vol. 2. № 1 – June 

2021; Kalela J. History Making: 

The Historian as Consultant // 

Public History Review. 2013. Vol. 

20; Danniau F. Public History in a 

Digital Context. Back to the 

Future on Back to basics? // 

BMGN-Low Countries Historical 

Review. 2013/ Vol. 128 (4).  

 

12-й  

14-

й,  

6 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 

Історик 

і медіа. 

1.Істо-

рик і 

тради-

ційні 

ЗМІ. 

2. 

Історик 

на ТБ. 

3. 

Історик 

і кіно. 

4.Істо-

рик в 

Лекція 

- 

презен

тації 

 

 

 

 

 

Гудошник О. Медіатизація 

усної історії: нові формати та 

платформи // Медіасфера: 

локальне та глобальне. Кол. 

монографія. Дніпро: Журфонд, 

2021; Cauvin T. New Field, Old 

Practices: Promises and 

Challenges of Public History // 

Magazen. Vol. 2. № 1 – June 

2021; Danniau F. Public History 

in a Digital Context. Back to the 

Future on Back to basics? // 

BMGN-Low Countries Historical 

Review. 2013/ Vol. 128 (4); 

Підго-

товка 

есею, 

12 год. 

3 

тижні 
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інтер-

неті. 

 

 

 

Kalela J. History Making: The 

Historian as Consultant // Public 

History Review. 2013. Vol. 20; 

What is Public History Globally? 

Working with the Past in the 

Present / Ed. by P. Ashton, A. 

Trapeznik. London, New York: 

Bloomsbury Academic, 2019.  

15-й 

– 

16-

й, 4 

год.  

Тема 7. 

Учи-

тель 

(викла-

дач) 

історії 

як 

публік-

ний 

історик. 

1.Поза-

класна 

(поза-

авди-

торна) 

діяль-

ність 

учителя 

(викла-

дача). 

2.Крає-

знавчі 

проекти

Лекція

-

презен

тація 

Демантовски М. Публичная 

история в системе гумани-

тарного образования // 

Ярославский педагогический 

вестник. 2020. №2(113); 

Практики публічної історії в 

неформальній освіті: методи та 

ініціативи програми неформаль-

ної історичної освіти “Студії 

живої історії”. Київ, 2017; 

istPUBLICA: Публічна історія в 

Україні та світі: Матеріали 

науково-практичної конферен-

ції, м. Київ, 25 жовтня 2019  р. – 

Київ: КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2019; Danniau F. 

Public History in a Digital 

Context. Back to the Future on 

Back to basics? // BMGN-Low 

Countries Historical Review. 2013/ Vol.  128 (4); 

Підго-

товка 

есею, 

10 год. 

2 

тижні 
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3.Вив-

чення 

історії 

родини.  

4.Музеї 

та 

меморі-

альні 

місця.  

 

Sayer F. Public History: A 

Practical Guide. London – New-

York: Bloomsbury Publishing Plc, 

2015. 

 

 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

екзамен  

Пререквізити Для вивчення курсу слухачі потребують 

ґрунтовних знань з історії на базі бакалавра 

історії  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

У процесі вивчення дисципліни 

застосовуються наступні методи: 

загальнонаукові методи пізнання; 

навчально-методичні методи і прийоми 

індивідуальної роботи та роботи з 

колективом: інтерактивна лекція; лекція-

презентація; самостійна робота з науковою 

літературою та джерелами; консультування; 

перевірка і оцінювання письмових 

контрольних робіт; співбесіда зі слухачем.  

Необхідне 

обладнання 

Медіапроєктор, комп’ютер.  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням:  
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1. реферування наукової статті/розділу 

монографії – 15°%  

2. підготовка есею – 35°%  

3. письмовий іспит – 50°%  

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти 

виконають дві письмові роботи – 

реферування наукової статті чи розділу 

монографії з рекомендованої літератури до 

вивчення курсу та есей щодо участі 

професійних істориків у практиках 

публічної історії.  

Академічна доброчесність: Очікується, що 

роботи студентів будуть їх власними 

оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших 

слухачів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій 

роботі слухача є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції курсу. 

Слухачі мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку слухачі зобов’язані 

дотримуватись усіх строків, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  
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Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем винятково в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й 

іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. 

Враховуються бали, набрані слухачами за 

виконання двох письмових завдань. При 

цьому обов’язково враховуються 

присутність слухача на заняттях та 

активність у сприйнятті навчального 

матеріалу; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються.  

Питання до заліку 

чи екзамену 

Рейтингова оцінка знань студентів з курсу 

визначається за сумою балів, набраних 

студентами за підсумком роботи в семестрі. 

Якщо за результатами модульно-

рейтингового контролю студент отримав 

менше 21 бала, то він не допускається до 

екзамену. Такий студент має змогу складати 

екзамен за талоном № 2, але для цього він 

повинен виконати передбачене кафедрою 

завдання. 

На екзамен потрібно представити одну із 

запропонованих тем, які розкривають 

практики публічної історії.  



25 

 

  

 

Теми практичних завдань (презентацій): 

Історичний туризм. 

Історичні реконструкції. 

Історик як публічний інтелектуал. 

Історик і професійна політика. 

Історик як популяризатор історичних знань. 

Історик на телебаченні. 

Історик і кіно. 

Історик на просторах інтернету. 

Історик і неформальна історична освіта. 

Власна тема. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості 

курсу буде надано по завершенню курсу.  
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Робоча програма навчальної дисципліни 

“Публічна історія” 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  

– 3 

Галузь знань 

03 – гуманітарні 

науки 

 
нормативна 

 
Напрям підготовки  

032 – історія та 

археологія  

Модулів –  2 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

032 – історія та 

археологія  

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

–2  
1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр 
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Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр  

32 год. 10 

Практичні, 

семінарські 

 год. -  

Лабораторні 

 год. -  

Самостійна робота 

58 год. 80 

Індивідуальні 

завдання: - 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 32 : 58 

для заочної форми навчання  – 10 : 80   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: познайомити студентів із змістом відносно нового 

в історичній науці та професійній діяльності напряму – публічна 

історія; показати сукупність практик і технологій, направлених на 

переведення історичного знання з академічної мови на мову 

публічних презентацій, в тому числі медійних, представлення його 

у формах, призначених для широкої публіки.   

Завдання курсу: охарактеризувати суспільно-політичні та 

інтелектуальні причини виникнення публічної історії; окреслити 

методологічні засади та практичні методи публічної історії; 

проаналізувати функціонування публічної історії у країнах Заходу, 

Центральної та Східної Європи, в тому числі і в Україні; розкрити 

нові можливості професійної реалізації фахових істориків.   

Результати навчання: 

знати: передумови появи, етапи, особливості розвитку, головні 

осередки публічної історії на Заході, в Центрально-Східній Європі 

та Україні; основні теоретичні засади та практичні методи 

публічної історії як різновиду професійної діяльності; вплив 

цифрових технологій на публічну історію.   

вміти: аналізувати наукову літературу з публічної історії; 

обговорювати функціонування історичного знання в сучасному 

публічному просторі; організовувати заходи щодо популяризації 

історичних знань з непрофесійною аудиторією; володіти 

цифровими методами репрезентації історичного знання в 

публічному просторі.   
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Публічна історія: суспільний та 

інтелектуальний контекст     

Тема 1. Публічна історія: виникнення, етапи розвитку. 

Історик та суспільство. Виникнення публічної історії в США: 

причини появи і популярності, основні ідеї, осередки. Етапи 

поширення в світі та особливості розвитку в різних країнах: 

Канада, Велика Британія, Німеччина, Польща, Росія та ін.   

Тема 2. Публічна та академічна історія: партнери чи 

конкуренти?   

Публічна історія: наукова дисципліна, професія, рід занять? 

Публічна історія: проблема методології. Поняття “публіки”. 

Політичний вимір публічної історії. 

Тема 3. Публічна історія в Україні. Історична політика чи 

публічна історія? Українські історики як репрезентанти публічної 

історії. Освітні програми та осередки публічної історії. 

Перспективи публічної історії в Україні.  

Змістовий модуль 2. Зміст і напрями публічної історії. 

Тема 4. Історик і центри збереження культурної спадщини. 

Музеї та архіви як простір публічної історії. Цифровізація музеїв та 

архівів. Залучення громадськості до вивчення історії. Історик та 

організація виставок. Історичний туризм. Історичні реконструкції.   

Тема 5. Історик і суспільно-політична та громадська 

діяльність. Історик як публічний інтелектуал. Історик та державна 

історична політика. Історик як політик. Участь істориків у 

громадських організаціях та проєктах. Історик і написання 

популярної історичної літератури. 

Тема 6. Історик і медіа.  Історик і традиційні ЗМІ. Історик на 

телебаченні. Професійний історик та історичний кінематограф. 

Цифрові інструменти для популяризації історії.  Історичні сайти та 

форуми. Історики і соціальні мережі. 

Тема 7. Учитель (викладач) історії як публічний історик. 

Позакласна (позаавдиторна) діяльність учителя (викладача). 

Краєзнавчі проєкти. Вивчення історії родини. Музеї та меморіальні 

місця.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль  

Змістовий модуль 1. Публічна історія: суспільний та 

інтелектуальний контекст   

Тема 1. Публ. 

історія: вин., 

етапи розв.  

8 4    4 16 2    14 

Тема 2. Публ. 

та акад. 

історія: 

партнери чи 

конкуренти? 

8 4    4 10     10 

Тема 3. 

Публічна 

історія в 

Україні 

8 4    4 12 2    10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

24 12    12 38 4    34 
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Змістовий модуль 2. Зміст і напрями публічної історії 

Тема 4. Історик 

і центри 

збереж. культ. 

спадщ.  

18 6    12 14 2    12 

Тема 5. Історик 

і суспільно-

політична та 

громадська 

діяльність 

16 4    12 10     10 

Тема 6. Історик 

і медіа  

18 6    12 14 2    12 

Тема 7. 

Учитель 

(викладач) 

історії як 

публічний 

історик 

14 4    10 14 2    12 

Разом за 

змістовим 

модулем 2  

66 20    46 52 6    46 

Усього годин 90 32    58 90 10    80 
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5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Публічна історія: виникнення, етапи розвитку 4/14 

2 Публічна та академічна історія: партнери чи 

конкуренти? 

4/10 

3 Публічна історія в Україні 4/10 

4 Історик і центри збереження культурної 

спадщини 

12/12 

5 Історик і суспільно-політична та громадська 

діяльність 

12/10 

6 Історик і медіа 12/12 

7 Учитель (викладач) історії як публічний 

політик 

10/12 

 Разом 58/80 

6. Методи навчання 

У ході вивчення курсу використовуються такі методи навчання: 

словесний (діалог, бесіда), наочний (ілюстрації, схеми, таблиці, 

презентації  

У процесі вивчення дисципліни “Публічна історія” 

використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль здійснюється за напрямами: контроль за 

систематичністю й активністю роботи на аудиторних заняттях; 

контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання 

поза межами аудиторних занять. 

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за 

результатами підсумкових контрольних робіт із змістових модулів. 

Упродовж семестру студенти зобов’язані виконати дві контрольні 

роботи. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється наприкінці 

семестру у формі письмового іспиту.  
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7. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 
 

50 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

5 5 5 8,75 8,75 8,75 8,75 

 

Завдання модульного контролю 

Змістовий модуль №1 

Підготувати реферат (реферування) наукової статті, розділу 

монографії (теми 1–3): 15 балів.  

Орієнтовна схема реферування  

наукової публікації: 

1. повний бібліографічний опис публікації (подається на 

титульній сторінці); 

2. актуальність теми (обґрунтування Автора/Авторки);  

3. наявність мети і завдань публікації; 

4. методологічні підходи Автора/Авторки, обсяг залученої 

ним наукової літератури та джерел; 

5. зміст основних положень публікації; 

6. Ваші міркування про зміст статті. 
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Змістовий модуль №2 

Підготувати есей на тему “Мої міркування щодо участі 

професійних істориків у практиках публічної історії”,  теми 4–7): 

35 балів. 

Орієнтовна схема есею: 

Есей – це невеликий за обсягом твір, що має довільну 

композицію, тому рекомендую його структурувати за такою 

схемою: 

 

1. вступ, у якому Автор /Авторка висловлює своє бачення 

питання; 

2. основна частина, в якій твердження, оцінки мають бути 

підкріплені аргументованими доказами; 

3. короткі висновки, в яких Автор/Авторка підводить 

підсумок написаному; 

4. наприкінці есею бажано вказати джерела та літературу, 

використану при підготовці тексту. 

 

Екзамен 

 На екзамені потрібно представити презентацію однієї із 

тем, які розкривають практики публічної історії.  

Орієнтовні теми презентацій: 50 балів 

Історичний туризм. 

Історичні реконструкції. 

Історик як публічний інтелектуал. 

Історик і професійна політика. 

Історик як популяризатор історичних знань. 

Історик на телебаченні. 

Історик і кіно. 

Історик на просторах інтернету. 

Історик і неформальна історична освіта. 

Власна тема. 
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8. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка 

в балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 

100 
А Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких 

критеріях: 

Оцінка “відмінно”:  

1. Студент/студентка у повному обсязі володіє програмним 

матеріалом,  

2. вільно і логічно-аргументовано висвітлює питання курсу,  

3. бачить місце питання, яке розглядається, у контексті інших 

проблем,  

4. при відповіді на питання посилається на рекомендовану 

програмою курсу додаткову літературу. 
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Оцінка “добре”: 

1. студенти володіють теоретичним і фактичним матеріалом, 

але допускають окремі неістотні помилки, 

2. висновки й узагальнення, які вони роблять, не є 

вичерпними, 

3. відсутні посилання на додаткову літературу. 

 

Оцінка “задовільно”: 

1. студент/студентка в основному володіє теоретичним і 

фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах 

питань припускається істотних помилок, 

2. не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки й 

узагальнення та пов’язати теоретичні знання з практикою, 

3. виклад матеріалу ускладнений, неповною мірою 

використовується категоріальний апарат навчальної 

дисципліни. 

Оцінка “незадовільно”:  

1. студент/студентка не володіє матеріалом курсу, не 

орієнтується в його проблематиці, 

2. при спробі викладу матеріалу припускається грубих 

помилок, 

3. не може зробити жодних висновків та узагальнень тощо. 

9. Методичне забезпечення 

Силабус, навчальна програма, методичні рекомендації щодо 

вивчення курсу, завдання на самостійну роботу.  
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10. Рекомендована література 

а) праці українських авторів 

 

Василенко Т. Публічний інтелектуал: в пошуках призначення // 

Наукові записки ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України. 2018. № 1 

(93). С. 281–292. 

Гайдай С., Гавриленко К. Історичні фестивалі та військово-історичні 

реконструкції на основі історико-культурних заповідників України //  

Географія та туризм. 2012. Вип. 23. С. 81–86. 

Гудошник О. Медіатизація усної історії: нові формати та 

платформи // Медіасфера: локальне та глобальне. Кол. монографія. 

Дніпро: Журфонд, 2021. С. 29–45. 

Зашкільняк Л. Небезпеки історичного мислення і соціальні 

функції історика // Історик і Влада. Кол. монографія.  К.: Інститут 

історії НАН України, 2016. С. 133–142. 

Касьянов Г. Past continuous: історична політика 1980-х – 2000-х. 

Україна та сусіди. – К.: Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. 

Орлова Т.В. Актуальність курсу публічної історії для 

університетської освіти України. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2020. № 146. С. 54–

59.  

Орлова Т. В. Розвиток публічної історії в Австралії // Проблеми 

всесвітньої історії. 2021. №3 (15). С. 193–208. 

Осмоловська С. Публічна історія в Україні: критичне 

осмислення та солідарність з минулим // 

https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-

kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim. 

Посохов І. С. “Історична реконструкція” як форма культурно-

пізнавального туризму: теоретичні аспекти // Географія та туризм. 

2014. Вип. 28. С. 103–112.   

Практики публічної історії в неформальній освіті: методи та 

ініціативи програми неформальної історичної освіти “Студії живої 

історії”. Київ, 2017. 

Склокін В. Що таке “публічна історія”?//theukrainians.org/shcho-

take-publichna-istoriya// 

https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim
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Удод О. А. Історик як публічний інтелектуал: європейський 

досвід і українські реалії // Харківський історіографічний збірник. 

2018. №17. С. 4–14. 

istPUBLICA: Публічна історія в Україні та світі: Матеріали 

науково-практичної конференції, м. Київ, 25 жовтня 2019 року. – 

Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. 

 

б) праці зарубіжних авторів 

Аккерман Ф. и др. Прикладная история, или Публичное 

измерение прошлого // Неприкосновенный запас. 2012. №3 (83). 

Де Гру Дж. Сопереживание и участие. Популярные истории // 

gefter.ru/archive/6239. 

Демантовски М. Публичная история в системе гуманитарного 

образования // Ярославский педагогический вестник. 2020. №2 

(113). С. 15–22.  

Кравченко А. и др. Публичная история: между академическим 

исследованием и практикой // Неприкосновенный запас. 2017. №2. 

С. 22–34. 

Публичная история – это не дисциплина. Интервью с 

профессором Манчестерского университета Джеромом де 

Гру//Артикульт. 2013. №3 (11). С. 9–23.   

Репина Л. Наука и общество: публичная история в контексте 

исторической культуры эпохи глобализации // Ученые записки 

Казанского университета. Серия “Гуманитарная науки”. 2015. №3. 

(157). С. 55–67.  

Согрин В. В. “Публичная история” и профессиональная 

историография // Российская история. 2020. №2. С. 139–148. 

Cauvin T. New Field, Old Practices: Promises and Challenges of 

Public History // Magazen. Vol. 2. № 1 – June 2021.  

Danniau F. Public History in a Digital Context. Back to the Future 

on Back to basics? // BMGN-Low Countries Historical Review. 2013/ 

Vol. 128 (4). P. 118–144.  

De Groot J. Consuming History: Historians and Heritage in 

Contemporary Popular Culture. London – New-York: Routledge, 2009. 
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Kalela J. History Making: The Historian as Consultant. Public 

History Review. 2013. Vol. 20. P. 24–41//  

 https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj/issue/view/287  

Kean H. Thinking about People and Public History //  

http://arts.brighton.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/68270/Chapter-

1-Working-Papers-Journal-by-Hilda-Kean-ISSN-20458304-.pdf  

Kelley R. Public History: its Origins, Nature, and Prospects // 

http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/5753/1/78KelleyPublicHistoryOr

iginsTPH0001.pdf 

Liddington J. What Is Public History? Publics and Their Pasts, 

Meanings and Practices // Oral History. 2002. № 1 (30). P. 83–93. 

What is Public History Globally? Working with the Past in the 

Present / Ed. by P. Ashton, A. Trapeznik. London, New York: 

Bloomsbury Academic, 2019.  

What is Public History? https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-

field/ 

Weible R. Defining Public History: Is It Possible? Is It Necessary? // 

Perspectives on History. 2008. March (https://goo.gl/jXvn 

Sayer F. Public History: A Practical Guide. London – New-York: 

Bloomsbury Publishing Plc, 2015. 

 

Інформаційні ресурси 

https://besthistorysites.net/ 

www.historians.in.ua 

www.lviv.center.org 

www.istpravda.com.ua 

https://localhistory.org.ua/ 

https://likbez.org.ua/ua/ 

https://live-history.org/ 

https://uinp.gov.ua/ 

http://public-history-weekly (електронний журнал Міжнародної 

федерації з публічної історії) 

http://ncph.org/cms/  (National Council on Public History) 

http://publichistorycommons.org/ ( History@Work) 

www.rupublichistory.ru 

https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj/issue/view/287%203
http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/5753/1/78KelleyPublicHistoryOriginsTPH0001.pdf
http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/5753/1/78KelleyPublicHistoryOriginsTPH0001.pdf
https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
https://goo.gl/jXvn
https://besthistorysites.net/
http://www.historians.in.ua/
http://www.lviv.center.org/
http://www.istpravda.com.ua/
https://live-history.org/
http://public-history-weekly/
http://ncph.org/cms/
http://publichistorycommons.org/
http://www.rupublichistory.ru/
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Рекомендації студентам 

з навчального курсу “Публічна історія” 

 

Навчальна дисципліна викладається для студентів І курсу 

магістерської програми (спеціальність: 032 – Історія та археологія)  

в першому семестрі обсягом 90 годин (3 кредити). Курс 

закінчується екзаменом. 

Мета навчального курсу – познайомити студентів із змістом 

відносно нового в історичній науці та професійній діяльності 

напряму – публічна історія; показати сукупність практик і 

технологій, направлених на переведення історичного знання з 

академічної мови на мову публічних презентацій, в тому числі 

медійних, представлення його у формах, призначених для широкої 

публіки.   

Система контролю знань та умови складання екзамену. 

Оцінювання успішності студентів здійснюється на основі 

модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. 

Рейтингова оцінка знань студентів з курсу визначається за сумою 

балів, набраних студентами за підсумком роботи в семестрі (50 

балів), та балами, отриманими на екзамені (50 балів).   

Модульний контроль: реферування наукової публікації (15 

балів), підготовка есею (35 балів). Якщо за результатами модульно-

рейтингового контролю студент/студентка отримають менше 21 

балу, то вони не будуть допущені до екзамену. Такі студенти 

мають змогу складати екзамен за талоном № 2, але для цього 

повинні виконати передбачене кафедрою завдання.  
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Завдання модульного контролю 

 

Змістовий модуль №1 

 

Підготувати реферат (реферування) наукової статті, розділу 

монографії (теми 1–3): 15 балів.  

 

Орієнтовна схема реферування  

наукової публікації: 

 

повний бібліографічний опис публікації (подається на титульній 

сторінці); 

актуальність теми (обґрунтування Автора/Авторки);  

наявність мети і завдань публікації; 

методологічні підходи Автора/Авторки, обсяг залученої ним 

наукової літератури та джерел; 

зміст основних положень публікації; 

Ваші міркування про зміст статті. 

 

Змістовий модуль №2 

Підготувати есей на тему: “Мої міркування щодо участі 

професійних істориків у практиках публічної історії”,  теми 4–7): 

35 балів. 

 

Орієнтовна схема есею: 

Есей – це невеликий за обсягом твір, що має довільну 

композицію, тому рекомендую його структурувати за такою 

схемою: 

вступ, у якому Автор /Авторка висловлює своє бачення питання; 

основна частина, в якій твердження, оцінки мають бути 

підкріплені аргументованими доказами; 

короткі висновки, в яких Автор/Авторка підводить підсумок 

написаному; 

наприкінці есею бажано вказати джерела та літературу, 

використану при підготовці тексту. 
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Екзамен 

На екзамені потрібно представити презентацію однієї із тем, які 

розкривають практики публічної історії.  

 

Орієнтовні теми презентацій: 50 балів 

 

Історичний туризм. 

Історичні реконструкції. 

Історик як публічний інтелектуал. 

Історик і професійна політика. 

Історик як популяризатор історичних знань. 

Історик на телебаченні. 

Історик і кіно. 

Історик на просторах інтернету. 

Історик і неформальна історична освіта. 

 

 

Рекомендована література 

а) праці українських вчених 

Василенко Т. Публічний інтелектуал: в пошуках призначення // 

Наукові записки ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України. 2018. № 1 

(93). С. 281–292. 

Гудошник О. Медіатизація усної історії: нові формати та 

платформи // Медіасфера: локальне та глобальне. Кол. монографія. 

Дніпро: Журфонд, 2021. С. 29–45. 

Зашкільняк Л. Небезпеки історичного мислення і соціальні 

функції історика // Історик і Влада. Кол. монографія.  К.: Інститут 

історії НАН України, 2016. С. 133–142. 

Касьянов Г. Past continuous: історична політика 1980-х – 2000-х. 

Україна та сусіди. – К.: Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. 

Орлова Т.В. Актуальність курсу публічної історії для 

університетської освіти України. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2020. № 146. С. 54–

59.  
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Орлова Т. В. Розвиток публічної історії в Австралії // Проблеми 

всесвітньої історії. 2021. №3 (15). С. 193–208. 

Осмоловська С. Публічна історія в Україні: критичне 

осмислення та солідарність з минулим // https://ua.boell.org/uk/2020 

/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-kritichne-osmislennya-ta-solidarnist 

- z-minulim. 

Посохов І. С. “Історична реконструкція” як форма культурно-

пізнавального туризму: теоретичні аспекти // Географія та туризм. 

2014. Вип. 28. С. 103–112.   

Практики публічної історії в неформальній освіті: методи та 

ініціативи програми неформальної історичної освіти “Студії живої 

історії”. Київ, 2017. 

Склокін В. Що таке “публічна історія”?//theukrainians.org/shcho-

take-publichna-istoriya// 

Удод О. А. Історик як публічний інтелектуал: європейський 

досвід і українські реалії // Харківський історіографічний збірник. 

2018. №17. С. 4–14. 

istPUBLICA: Публічна історія в Україні та світі: Матеріали 

науково-практичної конференції, м. Київ, 25 жовтня 2019 року. – 

Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. 

б) праці зарубіжних авторів 

Аккерман Ф. и др. Прикладная история, или Публичное 

измерение прошлого // Неприкосновенный запас. 2012. №3 (83). 

Де Гру Дж. Сопереживание и участие. Популярные истории // 

gefter.ru/archive/6239. 

Демантовски М. Публичная история в системе гуманитарного 

образования // Ярославский педагогический вестник. 2020. №2 

(113). С. 15–22.  

Исаев Е. Публичная история в России: научный и учебный 

контекст формирования нового междисциплинарного поля // 

Вестник Пермского университета. Серия “История”. 2016. №2 (33). 

С. 7–13.  

Кравченко А. и др. Публичная история: между академическим 

исследованием и практикой // Неприкосновенный запас. 2017. №2. 

С. 22–34. 
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Інформаційні ресурси 

 

https://besthistorysites.net/ 

www.historians.in.ua 

www.lviv.center.org 

www.istpravda.com.ua 

https://localhistory.org.ua/ 

https://likbez.org.ua/ua/ 

https://live-history.org/ 

https://uinp.gov.ua/ 

http://public-history-weekly (електронний журнал Міжнародної федерації 

з публічної історії) 

http://ncph.org/cms/  (National Council on Public History) 

http://publichistorycommons.org/ ( History@Work) 

www.rupublichistory.ru 

  

https://besthistorysites.net/
http://www.historians.in.ua/
http://www.lviv.center.org/
http://www.istpravda.com.ua/
https://live-history.org/
http://public-history-weekly/
http://ncph.org/cms/
http://publichistorycommons.org/
http://www.rupublichistory.ru/
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Напрями і практики публічної історії: 

презентації студентів 
 



Археологічний туризм 
старого Львова: сакральні 
та оборонні споруди міста. 

Підготував студент 
групи Істм-11с  
Слюсар Денис, 
2021/2022 н. р. 



Що таке археологічний туризм ? 

 Археологічний туризм - різновид туризму, метою якого є 
відвідування місцевості, пов‘язаної з археологією та 
археологічними розкопками. 
 

 Основною метою археологічного туризму є ознайомлення 

з унікальними історико-культурними цінностями.  

 Варто більше уваги приділити розвитку та популяризації 
специфічних груп історико-культурних рекреаційних 

ресурсів, зокрема археологічних ресурсів. Хоча саме вони 
могли б стати новим асортиментним продуктом, що 

представлятиме і позиціонуватиме регіони України в 
культурному туризмі.  
 

 

 



 

 

Жовтим кольором позначено територію Львова, що 
віднесена до світової спадщини ЮНЕСКО (1998 р.)  



Високий мур позаду Арсеналу 

Високий мур почав зводитись у XІV 

ст. і складався з укріплень з 
мерлонами завтовшки до 2 м. На 
початку XV ст. Високий мур був 
зміцнений квадратними в плані 

баштами, закріпленими в 1445 р. за 
ремісничими цехами. Всього в 1445 

р. у місті нараховувалось 18 (за 
іншими джерелами 17) веж. Цехи 

зобов'язувались утримувати в 
належному стані свої вежі, 
забезпечувати їх зброєю й 

амуніцією, а на випадок війни вести 
з них оборону міста. Пізніше число 

веж збільшилось до 25-ти.  



Розміщення веж на вулиці Лесі 
Українки 



Дослідження Вежі пивоварів 

на вул. Лесі Українки  

 У 2012 р. проводився капітальний ремонт 
вул. Л. Українки, де було виявлено першу 
лінію оборони - Високий мур з частково 
збереженими вежами. Ці фортифікації 
існували тут до кінця XVIII ст., після чого 
їх розібрали, а на їхньому місці виникає 
житлова забудова, 
яку бачимо з непарного боку вулиці. 



Рештки Вежі сідлярів 

 Значна частина вежі 
втрачена через 
будівництво 
комунікацій. Решта 
веж, згідно з 
дослідженнями, 
розміщені під житловою 
забудовою і лише 
частково виходять на 
вулицю. Також фахівці 
розкопали декілька 
ділянок Високого муру. 



Високий мур біля пам'ятника 

І.Федорову 

Під час археологічних розкопок, які 
проводили тут у 2005, 2006, 2013 роках, 
віднайшли частину Високого муру.  



Високий мур на пл.Міцкевича,9  
 Під час археологічних розкопок, які 

проводили тут у 2020 році, віднайдено 
частину Високого муру, що перетинає 
ділянку по діагоналі. Найбільш 
збережений фрагмент муру має висоту 4 
метри. З внутрішньої сторони від міста 
до муру примикає прекрасно збережена 
кам'яна дорога, вимощена дрібною 
галькою. За отриманими знахідками, 
вона датується початком XVI ст. Під час 
найновіших досліджень вдалося зробити 
ще одне відкриття - вперше у Львові 
виявити мурований ескарп муру, що 
датується приблизно початком XV ст. 
Серед цікавих знахідок – фрагменти 
керамічного посуду ХVІІ-ХІХ ст., кілька 
мідних монет ХІХ ст., кістяні вироби. 
 



Дорога XVІ ст., Високий мур XІV ст.  
та ескарп рову XV ст.  



Консервація та музеєфікація 
дороги XVІ ст. 

На об’єкті працює група реставраторів, 
яку очолює досвідчений фахівець з 
Німеччини Дірк Брюггеманн-Булгаков.  



Низький мур  
Зведений у XV ст. на відстані 
20 м від Високого муру. На 
схемі Низький мур позначено 
червоним кольором. Він 
оточував місто з північного, 
східного та південного боку та 
простягався від Краківської до 
Галицької брами. З боку р. 
Полтви муру не було. Мур 
налічував 17 напівкруглих башт 
без даху і тильних стінок. 
Залишки цих башт з 
ключоподібними бійницями для 
легкої вогнепальної зброї 
можна побачити на вул. 
Підвальній перед пам’ятником 
Івану Федорову. 



Низький мур біля пам'ятника 

І.Федорову 



Низький мур на вул. Валовій 

Низький мур на вул. 

Валовій,15, де на ньому 

посаджено будинок.  

Розкопки показали, що саме на 
цій ділянці пролягав Низький 

мур: зокрема, виявили рештки 

дерев`яних конструкцій, що 

укріплювали південний схил 

оборонного валу, на якому 

стояв Низький мур. А над ним 
віднайшли фундаменти 

будинків XVІІІ-XІХ ст. 



Ескарп третьої лінії оборони 

      біля Пороховій Вежі 
 

На поч. XVІ ст. з метою 
модернізації середньовічної 
системи фортифікації, що не 
відповідала новим способам 
ведення атаки, був створений 

зовнішній оборонний пояс. Він 

пролягав за старим міським 

ровом і складався з обличкованих 

каменем земляних валів з 
поставленими на них потужними 

артилерійськими баштами – 

бастеями і барбаканами. Від того 
часу до наших днів дійшла 

Порохова вежа (1554-1556 рр). 



Велика міська синагога 

Розташовувалася на 
ділянці між сучасними 
вул. Братів Рогатинців, 

Староєврейською та 
Арсеналом. Це була 
готична споруда, яку в 
ХІХ ст. замінили новою, 
в стилі неокласицизму, 
і назвали Великою 
міською синагогою. У 
1943 р. Велику міську 
синагогу зруйнували 
нацисти. 



Синагога «Золота роза» 

Руїни Синагоги на вул. І.Федорова, 27.  

Дослідження 2015 року. 

Впродовж багатьох років синагога залишалася 
осередком культурного та релігійного життя 
міської громади. З нею пов’язане ім’я 
знаменитого вченого юдейського народу Давида 
Галеві, автора твору «Турей Загав», що 
перекладається як «Золоті Рядки». З часом ця 
назва поширилася і на синагогу. 



Костел Воздвиження Чесного 
Хреста XVI ст. 



Фрагмент карти м. Львова Данієля фон 
Губера  1777 р. із зазначенням місця 

розташування костелу  Воздвиження Чесного 

Хреста з огорожею та криницею (?) 

Фрагмент карти м. Львова кінця XVIII ст.  
(підписана інженером Стробахом в 1807 р.)  
із зазначенням місця розташування 
костелу  Воздвиження Чесного Хреста, 
огорожі 



Процес розкриття фундаментів 
Перша документальна згадка про костел Воздвиження Чесного 
Хреста припадає на 1536 р. Оскільки 

костел розташовувався за мурами міста, він не мав жодних 
укріплень, крім 

огорожі довкола. Костел проіснував до 1784 р., після чого був 
розібраний під час т. зв. Йосифінської касати (ліквідації 
католицьких чернечих орденів). 



Реконструкція костелу 
 

Саме археологічні 
дослідження дозволили 
встановити точне місце 

розташування: споруда 

костелу стояла на території 
між вул. Князя Романа та пл. 
Галицькою – на місці 
сучасного фонтану 
"Кульбаба". 

Знайдені фундаменти 

засвідчили, що це була не 
маленька капличка, як це 

виглядало на картах, а 
великий костел. 



Церква Святого Юра  

Початки освоєння 
Святоюрської гори 
сягають кінця ХІІІ ст., 
коли князь Лев 
побудував першу 
церкву. У 1363 р. 
розпочато спорудження 
кам'яного храму, 
попередника 
нинішнього собору. 



Реконструкції готичного храму 



Дослідження Я.Пастернака 

Перші археологічні дослідження на 
території Святоюрської гори проведені 
археологом Ярославом Пастернаком у 
1933 р. У підсумку було відкрито апсиду 
старої церкви та промальовано план цієї 
церкви. Також було встановлено, що 
попередній храм мав протилежну 
орієнтацію – вхід був там, де тепер 
вівтарна частина. 

У першій половині XVIІI ст. стара церква 

перебувала у незадовільному технічному 

стані. За ініціативи митрополита Атанасія 

Шептицького старий храм розібрали, а у 
1744 році митрополит урочисто 

благословив початок 

будівництва, яке завершилось у 1761 р. 
Будівництвом керував відомий архітектор 

Бернард Меретин. 



Залишки фундаменту 



Дослідження 2018 року 

Під час досліджень 2018 р. зафіксовано 
низку кам'яних фундаментів 
попереднього готичного храму. Під час 
земляних робіт виявлено значну 
кількість людських кісток, що 
підтверджує існування кладовища з 
південної сторони собору в XІV-XVIII ст. 
Було відібрано проби будівельних 
розчинів для визначення перебудов 
фундаментів. Результати засвідчили 
існування ранніх споруд під сучасним 
собором. Також наявність цем’янкових 
розчинів свідчить про залишки 
мурованої споруди в межах ХІІ–ХІІІ ст., 
оскільки пізніше цю технологію не 
застосовували на території Київської 
Русі та Галицько-Волинського 
князівства. 



Фрагмент середньовічної плитки 

Цікавими 

археологічними 

знахідками є 
готична цегла та 
плити підлоги 

попереднього 

храму.  



Церква Св. Миколая 

Церква св. Миколая –  один з 
найдавніших храмів Львова, 
перша згадка в хроніках про який 

датована 1292 р. З цих часів 

церква ніколи не зачинялась!  

 

За архітектурним типом церква св. 
Миколая - класичний візантійсько-

руський хрестовокупольний храм. 
Але, на жаль, пам'ятка не 
зберегла свого автентичного 

вигляду. Протягом 700 років 

непростої історії храм зазнавав 

численних перебудов. 



Залишки кладовища поблизу церкви 

Під час археологічних 
досліджень зафіксовано 
понад 60 поховань (біля 
підпірної стінки схилу на 
схід від церкви). Більшість 
з них датуються ХVІ-ХVІІІ 
ст., а окремі знахідки - ХІV-

ХV ст.  

Археологічні дослідження 
підтвердили, що цвинтар діяв 
до ХVІІІ ст.: у 1783 р. 
австрійська влада ліквідувала 
всі цвинтарі у Львові та 
винесла їх за межі міста. 



Скляні намистини 
давньоруського часу 

Під час розкопок були знайдені 
фрагменти керамічних горщиків (від XIII 

ст. до ХІХ ст.) та жіночу намистину 
Княжої доби. 



Дякую за увагу! 



В Стільсько до білих хорватів….  

 

                                ……та не тільки! 

Огляд пам’яток заповідника 

Підготував 
студент групи Істм-11з   
Гарасим Ігор,  

2021/2022 н. р.     



Титульна сторінка книги 
імператора Візантії Костянтина 

VII (Порфірогенета) 
 

Кістяна пластинка з 
рельєфним зображенням 

імператора Візантії 
Костянтина VII 
(Порфірогенета) 

Стільське городище VIII–X ст. – пам’ятка 
археології начіонального знацення, що знаходиться у 
селі Стільське Миколаївського району Львівської 
області. Воно займає велику територію на високому 
плато на схід від села. 
Перші археологіцні дослідження тут розпоцали у 
1981 рочі, а вже у 1987 рочі було створено 
постійнодіюцу Верхньодністрянську археологіцну 
експедичію.  
Дані археологіцних відкриттів суттєво доповнюють 
писемні джерела, зокрема книгу імператора Візантії 
Костянтина VII (Порфірогенета) «Про управління 
імперією», в котрій вказано, що передгір’я 
Українських Карпат населяють слов’яни – білі 
хорвати. 



Однак, слов’яни облюбували чі місчя в VIII ст., а 
віками раніше чю територію заселяли представники 
інших народів, котрі залишили по собі поховальні 
пам’ятки у вигляді рукотворних насипів - курганів. 
Загалом на території заповідника в околичях 
Стільська, Ілова і Дуброви виявлено більше 100 
прадавніх курганів. Ці кургани не є ізольованими 
групами пам’яток. Вони становлять приблизно 
третину могил Бібрсько-Стільського горбогіря і є 
цастиною велицезного курганного масиву, що охоплює 
знацну територію Українського Прикарпаття. 

Курганні некрополі Бібрсько-Стільського 
горбогір’я в околичях Стільська, Ілова, 

Дуброви, Полян, Бориниц і Нового Роздолу 



Знахідки з підкурганних поховань 
культури шнурової кераміки доби 
енеоліту з околичь Стільська. 1–

глиняний кубок; 2, 3–кам’яні бойові 
топірчі; 4–крем’яна сокира-тесло 

Культурна належність і хронологія виявлених курганів 
заповідника може визнацатися поки що приблизно, ґрунтуюцись 
на аналогіях та результатах попередніх досліджень. Так, усі 
розкопані кургани на сусідніх територіях, розташовані у 
подібних географіцних умовах, належать до культури шнурової 
кераміки доби енеоліту (III тис. до н. е.) або комарівської 
культури доби бронзи (ІІ тис. до н. е.). Це підтверджують 
матеріали, виявлені під цас розкопок у 1935–1936 рр. курганів 
поблизу с. Красів і Поляна та окремі знахідки з поруйнованих 
курганів біля с. Стільсько. 
 



Не виклюцено, що деякі великі кургани 

заповідника можуть належати до 
пізньобронзової або ранньозалізної доби 

(кінечь ІІ–І тис. до н. е.) і містити 

поховання вождів давніх народів, згаданих в 
Історії Геродота. Це підтверджується 

дослідженнями 2002 р. кургану біля с. Биків 
на Дрогобиццині, де виявлено унікальне 
поховання вояка із зброєю та посудом 

ранньоскіфського типу і бронзовими 

прикрасами чентральноєвропейської 
лужичької культури. 
 

Один із насипів другої групи курганів поблизу 
с. Стільсько 



Серед виявлених могильників траплялися 

насипи, які за своїми розмірами дещо 
відрізнялися від більшості курганів. Вони 

розташовані не на гребенях пагорбів, а на їх 
схилах і мають менші розміри – діаметр 6–9 

м, висоту 0,3–0,6 м. Такі могили зафіксовані, 
зокрема, в другій курганній групі поблизу с. 
Ілів. Попередньо їх можна зарахувати до 
слов’янської ци княжої доби і пов’язувати з 
городищами і поселеннями, розташованими 

на території заповідника. 
 

Курганний могильник 
Ілів Х, кургани 3 і 4 



Панорамний вид із заходу на Стільське городище 



У результаті багатолітніх археологіцних досліджень було встановлено, що городище справді є рештками 

велицезного ранньосередньовіцного міста, котре існувало у цасі між поцатком VIII та серединою X ст., 

і якому немає аналогів ні за велициною, ні за потужністю укріплень на європейському континенті. Його 

характеризує типова східнослов’янська трьохцленна сочіально-топографіцна структура: дитинечь або 

княжа фортечя, укріплене передмістя , приміські та сільські поселення. 
 
 

Головною ознакою давнього міста є рештки 

потужних земляних насипів – валів 
рукотворного походження, що залишились від 
укріплень давнього міста. Вони кількома 

лініями отоцували місто. На гребеневій цастині 
чих насипів знаходилися дерев’яні оборонні стіни 

зрубної конструкчії, а для утруднення доступу 
до стін, зовнішнє підніжжя валу було отоцене 
глибокими та широкими ровами, котрі 
переважно були наповнені водою. 
 

Фрагмент земляного валу та рову у східній 
цастині городища 

 



Глиняний посуд VIII–X ст. 

Наконецники стріл для лука 



Городище-святилище VIII–X ст. знаходиться на 

південно-східній околичі села Ілів в ур. “Пецера”. Воно 
було облаштоване на мисоподібному виступі плато на 

висоті близько 80 м над дзеркалом р. Іловечь, котра 

омиває його підніжжя цастково з півніцного та 

західного боків.  
Внутрішній майдан городища знаходиться на стрілчі 
мису, на висоті близько 80 м. Він має неправильну 
трикутну форму і довшою стороною розміщений по 

лінії півніц-південь. З південного боку майдан отоцений 

земляним валом, що має дугасту форму. Його 
довжина становить 40 м і кінчями він впирається у 
протилежні краї мису. 

 

Вид на городище-святилище VIII–X ст. 



Зовнішнє підніжжя валу отоцене горизонтальною терасою, котра стрімко спадає у 
глибокий рів, що має плоске горизонтальне дно. Приблизно посередині довжини валу, до 
його внутрішнього боку, було прибудовано прямокутний п’єдестал розмірами 3,4×4,5 м і 
висотою близько 1 м. Він викладений із великого каміння вапняку та пісковику. Поверхня 
п’єдесталу досить рівна, горизонтальна, стінки зі сходу, заходу та півноці пірамідально 
розширені до підніжжя.  

На поверхні п’єдесталу виявлено та досліджено дві невеликі ями, котрі вказують на місчя, 
де були встановлені божества. Біля однієї із них знайдено жіноций бронзовий перстень зі 
щитком у вигляді квітки.  

У підніжжі п’єдесталу, з півніцного боку розкопано неглибоку жертовну яму. В її зольно-
вугільному заповненні виявлено велику кількість порубаних кісток птахів та диких тварин. 

Серед кісток знаходилися уламки глиняного посуду ІХ–Х ст., що вказує на цас 
проведення ритуалу. 



П’єдестал, на якому стояли божества 

Бронзовий перстень Х ст. 



У прямовисних вапняково-пісковикових 
скелях, що виступають під майданом 

городища, з півніцного боку 
знаходяться три пецери рукотворного 
походження. 

Одна із них є унікальною за своїм 

знаценням та ознаками, оскільки 

символізує лоно жінки-матері. Такі 
пам’ятки інакше називають 
рожаничями. Всередині пецери 

знаходиться кімната розміром 3×3 м 

і висотою 2 м. 

Пецера-рожаничя. Зовнішній вигляд 



Камінь “Диравечь” знаходиться серед 
скель вапняково-пісковикового походження, 
що виступають ліворуц автошляху 
Стільське – смт. Розділ. Його назва 

пов’язана з великим наскрізним отвором – 

дірою у скелі. Інакше чю скелю ще 
називають “Столовим Каменем” церез те, 
що її верхня поверхня рівна, як стіл. 
Жодних розповідей, пов’язаних з 
“Диравчем”, у селі не існує. Але проведені 
наприкінчі 80-х років обстеження чієї 
пам’ятки засвідцили його культове 
признацення.  

Камінь “Диравечьˮ. Вид з півдня 



Якщо Вам чікаво зануритись в глибину віків, пройтись 
місчями, де сотні і тисяці років тому ходили наші 
предки, зарядитись енергією від надзвицайно мальовницих 
та енергетицних місчь……. 

…….ци може самі бажаєте відцути себе 
Індіаною Джонсом та взяти уцасть в 
археологіцних дослідженнях?  

Ласкаво просимо в Стільсько! 



Листопадовий Чин 1918  

Місця пам’яті Львова 

 



Будівлі 



Народний дім  
(Театральна, 22) 

У 1990 р. тут 
встановлено 

таблицю авторства 
скульптора Г. 
Черненка, яка 

інформує, що 1 
листопада 1918 р. у 

цьому місці було 
проголошено 

утворення ЗУНР.  
У 2014 р. на фасаді 

приміщення 
встановили нову 

дошку із зміненим 
написом. 

У приміщені були зосередженні відразу кілька важливих українських військових та 

політичних установ. На першому поверсі розміщувалися штаб, інтендантура, 

склади зброї, амуніції та одягу, військові магазини, постій Булавної сотні і різних 

бойових резервів, осідок окремої команди над частинами УСС у Львові та пункт 

перев’язки. Біля будівлі була організована частина польових кухонь, сюди відвозили 

зброю, а у приміщенні була громадська приймальня.  



Палац намісника Ратуша 

 Із цією будівлею пов’язане офіційне передання влади українцям у краї 
1 листопада 1918 р. Також тут 10 листопада склали присягу Державні 
Секретарі, від тоді будівля стала осідком уряду ЗУНР.  

13 листопада у цій споруді на засіданні УНРади проголошено 

створення Західно-Української Народної Республіки. 

 

 

Винниченка, 18 

Пам’ятна таблиця встановлена на фасаді 1 листопада 2012 р.  
Автори - Р. Боруцький та Я. Троцько. 

 

Площа Ринок, 1 

На світанку 1 листопада стрілець Лев Гец, учні гімназії Микола 
Коник та Микола Пачовський, підхорунжий Зенон Русин та 
вістун УСС Панківський  вперше вивісили на ратушевій вежі, а 
згодом і на чотирьох кутах будівлі український синьо-жовтий 
прапор.  

Меморіальна дошка на будівлі сучасної міської ради  проводить 
аналогії між 1 листопада 1918 р. та 3 квітня 1990 р. 



”Мені старому здається, що справа не піде так легко, 
як почалася. Ваші противники - це завзяті люде…”, - 
Карл фон Гуйн, останній намісник Галиичини. 1.11.1918 р. 



Постаті 









Пам’ятники 



Встановлений 1 листопада 2018 р. 
Львівською міською радою на перетині вул. 
Бенедиктовича та Городоцької 

Поблизу розташована будівля 
колишніх Казарм Фердинанда – 

українського форпосту, що у 
повному оточенні витримав 21 
день облоги. Тут воювали  
Р. Купчинський та П. Франко 



Споруджений ЛОДА на 
честь 100-річчя 
проголошення ЗУНР. 
Перетин вул. Озаркевича 

та Листопадового Чину 

Неподалік 
розташована 
тогочасна Дирекція 
залізниць, що 
стала водночас  
місцем 
кровопролитних 
боїв та 
джентельменських 

перемир’їв. Тут 
оперувала 
Гуцульська сотня 
УСС. 



Меморіальні поховання 



Личаківське кладовище стало місцем першого спочинку 

українських вояків під час листопадових боїв за Львів – тут у 111 

могилах поховано  170 осіб (з них 103 відомі поіменно). У 1946 р. 

некрополь було зруйновано, єдиною вцілілою могилою 

залишається поховання чотаря П. Ліскевича. На території 
кладовища триває спорудження Меморіалу воїнам УГА, 
встановлений  меморіальний хрест на Марсовому полі.  
На Личаківському некрополі також знаходяться могили Є. 

Петрушевича, Д. Вітовського, О. Барвінського, Ю. Романчука.  

 

З 1921 р. на Личаківському кладовищі розпочалося 

спорудження Польського військового меморіалу (відомого як 

“Цвинтар Орлят”), де поховано 2318 учасників польсько -

української та польсько - більшовицької воєн. Некрополь зазнав 

руйнувань за часів радянського режиму (особливо у 1971 р.) та 

був відновлений у 1999 – 2005 рр. 

Серед похованих тут визначних діячів –  генерал Т. 

Розвадовський, бригадир Ч. Мончинський, віце-президент 

Львова Л. Сталь, архієпископ Ю. Теодорович та інші. 



Янівське кладовище Могила вояків УГА на кладовищі Старого Знесіння 

Меморіал у Збоїськах 

Також загиблих у польсько-

українські війні бійців ховали на 

Клепарівському, Голосівському, 

Кульпарківському, Сихівському 

цвинтарях та на Збоїщах. У 1918 

р. на Клепарівському цвинтарі 
викопано 7 могил невідомих 

українських стрільців; на початку 

1990-их споруджено меморіальний 

курган. Збереженими є братські 
поховання на кладовищі Старого 

Знесіння. 

На території Янівського цвинтаря 

(переважно на сучасному 38 полі) 
було поховано близько 1000 

українських вояків, що загинули у 

боях, померли від епідемій 

протягом 1918-1919 рр. Меморіал 

зазнав руйнувань під час Другої 
світової війни та був остаточно 

знищений за наказом радянської 
влади у 1971 р. З 1994 р. на 

території кладовища 

споруджувався Меморіал воякам 

УСС та УГА. Серед найвідоміших 

збережених поховань – могили К. 

Левицького, М. Тарнавського. 



Пропозиції 



Розширити меморіалізацію локацій та постатей 

 Більшість ключових місць українсько-польського військового протистояння 

досі не меморіалізовані. Серед них будівлі Головної Пошти, Цитаделі, 
Галицького крайового Сейму, Бібліотеки Оссолінських,  Головного Вокзалу. 

 

 Схожа доля спіткала керівний склад української армії. У публічному просторі 
відсутні згадки про начальних комендантів Г. Коссака та Г. Стефаніва, а також 

командирів відтинків фронту Т. Мартинця, О. Букшованого, Л. Огоновського, І. 
Цьокана, З. Носковського, В. Баб’яка, І. Рудницького. 

Завдяки 
збереженню 

автентичного 
вигляду Цитадель є 

перспективним 
місцем  

меморіалізації 
листопадових боїв.  
Справа – командир 

тамтешньої 
української залоги, 

сотник УСС  
Осип Букшований 



Едвард Козак. Четар Купчинський виносить пораненого стрільця 

Попри те, що листопадові бої у Львові звично асоціюють із середмістям, 
сутички інтенсивно відбувалися і на північній, південній та південно-

східній околицях. Серед знакових і збережених на сьогодні локацій 

потрібно згадати Дім Інвалідів (Клепарівська, 35), Кадетську школу (Героїв 

Майдану, 32) та школу Т. Чацького (Таманська, 11), залізничну станцію 

Підзамче, будівлю Міської різні (Промислова, 54 - 56) казарми на площі 
Місіонарській (Замарстинівська, 7 - 9), вулицях Курковій (Лисенка, 12), 

Петра і Павла (Мечникова, 16) та Яблоновських (Шота Руставелі, 5 - 7), 

Гицлівську та Святоюрську гори, Високий замок. 

За допомогою встановлення пам’яток персоналіям можна продемонструвати 

нетрадиційні аспекти Листопадових подій.  Так постать отамана Андрія Долуда 

(наддніпрянського військового командира, що оперував у Жовківському передмісті 
13-21 листопада, пропонована локалізація – Замарстинівська, 7-9) продемонструє 

соборність українських земель. Особи Романа Купчинського (поручника УСС, 
оборонця казарм Фердинанда, одночасно – відомого композитора та письменника) 
чи Романа Криштальського (добровольця, члена гарнізону уланських казарм на 

вул. Личаківський, одночасно – відомого скрипаля та педагога) покажуть 

феноменальне переплетення творчої натури та відданого вояка.  

Лінія фронту 10-17 листопада 

Неординарні ти символічні особистості 
 

Інша географічна перспектива 

 



(Не)єврейський досвід ? 

Спалена хасидська синанога на розі вул. Сянської та Лазневої 

Із наростанням польсько-українського 

конфлікту євреї опинилися між двох вогнів. 

Новоутворений єврейський Комітет безпеки 

проголосив нейтралітет та сформував 

єврейську міліцію. Українська влада 

допомагала євреям у вирішенні гуманітарної 
кризи.  

Світового розголосу набув погром, 
вчинений 22-24 листопада 

польськими військовими, цивільними 

та кримінальними елементами. 

Було знищено 50 будинків, у т. ч. 3 

синагоги, та вбито від 50 до 150 

осіб. 



Дякую за увагу! 

Підготував 
студент групи 

Істм – 11 с 

Пугач Дмитро, 
2020/2021 н. р.  





"Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, само 

по собі місто – чистота, ширина, краса! Не намилуєшся. 

Посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти 

всім, навіть козам. Вільна країна! По суботах євреї 
шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не 
зауважить. А які люди! Чисте золото!" 

- Шолом Алейхем 



• збудована в середині XIX ст. представником 

хасидського середовища 
• одна з небагатьох збережених синагог Львова 
• постраждала під час подій Листопадового чину 

• під час німецької окупації використовувалась як склад 

• в 1991 році повернено Товариству єврейської культури 



• названа на честь професора Маєра Балабана 
• був студентом Львівського університету  

• засновник і творець сучасної польської єврейської 
історіографії 

• єдиний у міжвоєнній Польщі, хто мав посаду 

викладача єврейської історії в університеті 



• всесвітньо відомий «батько літератури їдиш» 

• справжнє ім'я письменника – Соломон 

Рабинович.  

• народився на Київщині, після серії погромів 

переїхав до Галичини 





• перший єврейський шпиталь на цьому місці 
існував ще 1804 р.  

• шпиталь багаторазово добудовували за 
кошти багатих єврейських родин 

• в підпорядкуванні дирекції знаходились всі 
цвинтарі, лазні, будинки, де відбувався 

ритуальний забій тварин і птиці 



• місце розташування найстарішого міського 

єврейського кладовища 
• Балабан датує кладовище часами короля 
Ягайла (XIV-XV ст.) 

• цвинтар офіційно закрили 22 серпня 1855 

року через загрозу епідемії 
• зараз на цьому місці - Краківський ринок 



• збудований в 1930-х роках за проектом 

Даніеля Кальмуса 
• власник - підприємець Маврицій Вурм 

• директор -  Маурицій Гімпель 
• відкриттю  завадив початок Другої світової 
війни 



Тут мешкали: 

• родина Буберів: Шломо Бубер - банківський аудитор, дослідник та 
суспільний діяч, Мартін Бубер - філософ та єврейський історик 

• Леон Райх - адвокат, діяч сіоністського руху 



• раніше на цьому місці - кам'яниця 

Понінського 

• протягом 1902 – 1912 років там діяла 
кав’ярня ”Монополь” (власник Ф. Гексель) 

•  кав’ярня була популярним місцем серед 

львівських письменників та художників 

• тут вперше зустрілись Шолом Алейхем та 
Іван Франко 



• кав'ярня "Штука" - простір взаємодії різних 

громад міста 
• Герш Лаутерпахт - юрист, творець терміну 

"злочини проти людяності" 



• діяв при Товаристві 
єврейських жінок імені Рози 

Мельцер 

• активна діячка жіночого та 
сіоністського рухів  в 

Галичині 
• перша жінка, що увійшла до 

Кнесету 



• польськомовний 

щотижневик 

• видавався з 1919 до 1939 

• редактор - Генрик Гешелес 
• при редакції працювала 
також друкарня 



• Meламед Владимир. Евреи во Львове (XIII – первая половина XX века): события, 

общество, люди. Львів: TEKOP, 1994. 

• Борис Орач, Єврейський Львів. 100 адрес (Львів—Хесед—Ар'є: 2010) 

• Єврейський шпиталь у Львові. Доступ отримано 12 жовтня 2021. https://photo-

lviv.in.ua/evrejskyj-shpytal-u-lvovi/ 

• Творчі зустрічі Шолом-Алейхема у Львові. Доступ отримано 14 жовтня 2021. 

https://photo-lviv.in.ua/tvorchi-zustrichi-sholom-alejhema-u-lvovi/ 

• Електронний ресурс "Інтерактивний Львів". https://lia.lvivcenter.org/#!/map 

• Каталог синагог. Вісник ін-ту "Укрзахідпроектреставрація". Львів, 1998. 



П і д г о т у в а л а  с т у д е н т к а  г р у п и  І с т м -  1 1  с  

К О В Т О К  С Н І Ж А Н А ,  2 0 2 0 / 2 0 2 1  н .  р .  

Музейний комплекс  
"Територія Терору" 



Т Е Р И Т О Р І Я  Т Е Р О Р У   

Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія Терору" - 

мунічипальна інститучія, завдання якій можна дослідити, осмислити та 

презентувати трагіцні сторінки історії середини ХХ ст.  

 

Музей створено за інічіативи Львівської міської ради у 2009 рочі. 
Спорудження музейного комплексу тривало впродовж 2014-2016 рр. на 

проспекті В. Цорновола. Меморіальний комплекс побудовано на території, 
що впродовж 1941-1943 рр. входила до складу єврейського ґетто - третього 

за велициною в окупованій начистами Європі, а з 1944 до 1955 рр. - 

пересильної тюрми №25, однієї з найбільших радянських установ 

примусового утримання такого типу на території суцасної України.   

 

На території музейного комплексу відтворено два бараки, сторожові вежі, 
загородження з колюцого дроту та інші тогоцасні об’єкти. 

 

Про музей 
"Територія Терору" 



Т Е Р И Т О Р І Я  Т Е Р О Р У  

 

Місія - опрачювання, збереження та передаца досвіду про тоталітарне 

минуле; пояснення механізмів функчіонування тоталітарних ідеологій 

для розвитку історицної свідомості суспільства.  

 

Пріоритетами роботи Музею є дослідження історії політицних, 
сочіальних, етніцних та релігійних репресій тоталітарних режимів проти 

населення, що жило на території України. 

 

Серед основних напрямів діяльності інститучії: 
• виставкові та освітні проєкти 

• співпрачя з профільними інститучіями України та інших країн 

• документування та інтерв'ювання усноісторицних свідцень про події 
від 1930-х років.  

 

Музей провадить системну роботу над вивценням, дослідженням, 
збереженням історицних документів. На основі зібраного матеріалу в 

достовірний та творций спосіб створює науково-популярні матеріали, 
серед яких документальні фільми, виставки, інформачійні буклети.  

 

Про музей 
"Територія Терору" 



Т Е Р И Т О Р І Я  Т Е Р О Р У  

У листопаді 1941 р. начистська окупачійна 

адміністрачія оголосила про поцаток примусової 
ізолячії львівських євреїв. Території Клепарів та 

Замарастинів перетворити на ґетто - третє за 

велициною у Європі.  
 

Перша фаза переселення припинилася церез 

епідемію висипного тифу - близько 20 000 євреїв 

залишилися на тимцасове проживання в "арійській" 

цастині Львова. Територію ґетто загородили 

дерев'яним парканом.  

 

У 1942 р. відбувалися "акчії", впродовж яких євреїв 

депортували до табору смерті Белжечь або 

розстріляли.  

 

У лютому 1943 р. ґетто переформували на єврейський 

табір, а в цервні 1943 р. - ліквідували.   

 

У 1992 р. у пам'ять про жертв Львівського ґетто 

спорудили меморіал.  

Ґетто 

Львівське ґетто, 1942 р.  

Панорама однієї з вулиць ґетто. Праворуч на фото – член 
єврейської «Служби порядку» (поліції) з нашивкою на рукаві. 



Т Е Р И Т О Р І Я  Т Е Р О Р У  

Пересильна тюрма № 25 була створена восени 1944 р. радянською 

окупачійною адміністрачією, що прийшла на зміну начистській. На 

території пересильної тюрми було розташовано 21 барак, техніцні 
приміщення адміністрачії, шпиталь. Тюрма була огороджена 

чегляним і дерев’яним парканом заввишки 3 метри. По периметру 

були розміщені сторожові вежі, територію охороняли конвоїри з 

собаками. 

 

Основним признаценням пересильної тюрми був збір та відправка 

в’язнів «етапами» у виправно-трудові табори ГУТАБу. 

 

1944–1949 рр. – цас найактивнішого функчіонування пересильної 
тюрми. З 1947 р. тут функчіонували такі виробниці підрозділи: 

картонний чех, автомеханіцний чех, швейна, художня, взуттєва та 

годинникова майстерні, бригада з виготовлення товарів широкого 

вжитку. 

 

Згідно з документами архіву МВС, у 1947 р. до таборів ГУТАБу з 

тюрми було відправлено 55 етапів. 

4 цервня 1955 р. Пересильну тюрму №25 ліквідували, а на її 
території облаштували обласну лікарню для інвалідів війни. 

 

Пересильна тюрма №25 

Пересильна тюрма №25, 1942 р.  



Т Е Р И Т О Р І Я  Т Е Р О Р У  

"Вагон-телятник"- цастина музейної  експозичії про повоєнне 

радянське насильство.  

 

Основа - оригінальний вагон, виготовлений у 1951 р. у Ваймарі 
(НДР),  який до 1952 р. перебував під контролем радянського 

державного акчіонерного товариства "Трансмаш" і відповідно вся 

продукчія постацалася до СРСР.  

 

З 2019 р. вагон - музейний експонат, в якому відтворено обстановку 

останньої хвилі масових депортачій 1949-1952 рр.  

 

Джерела для відтворення - спогади тих, хто пережив примусові 
переселення, зокрема колишніх в'язнів пересильної тюрми №25.  

 

У вагон вміщували від 20 і більше людей. У зимовий період 

встановлювали піцку-буржуйку. За туалет слугувало відро. Питну 

воду набирали лише на зупинках. У більшості випадків 

депортованим видавали сухий пайок.  Фактицно жодного 

медицного забезпецення не існувало, тому поширювалися 

інфекчійні хвороби.  

 

В таких умовах перебували від кількох тихнів до місячя.  

Вагон-телятник 



Т Е Р И Т О Р І Я  Т Е Р О Р У  

У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ МУЗЕЮ?  

Сучасні підходи  
у роботі 

Активна співпраця з 
науковим середовищем  

та громадськістю 

Популяризація  
усної історії 



Т Е Р И Т О Р І Я  Т Е Р О Р У  

Меморіальний музей тоталітарних режимів “Територія Терору” реалізовує низку 

інформачійно-освітніх, науково-дослідних та сочіальних проєктів. До уцасті у 

них запрошують волонтерів - уцнів та студентів.  

 

• Жива історія (#непоцуті) 
• Урок пам'яті 
• Виставки  

• Документалістика 

• Загублені могили 

• "Тіні незабутих предків" 
• Місчя терору 

• Міжнародні проєкти 

Проєкти 
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• відвідати музей 
• стати волонтером/-кою проєкту #непоцуті 
• розповідати про діяльність музею колегам, друзям, рідним 
• брати уцасть в проєктах 

Як допомогти музею зберегти місце пам'яті? 



http://www.territoryterror.org.ua/ 

territoryterror@gmail..com 

facebook.com/TerritoryTerror/ 

instagram.com/terrormuseum 

К О Н Т А К Т И  М У З Е Ю  " Т Е Р И Т О Р І Я  Т Е Р О Р У "  



Історичний туризм 
“Стежинами Бойківщини” 

 



План  

Героїче минуле 4 

Гошівський монастир 1 

Музей ―Бойківщина‖ 2 

Гордість міста 3 

Старе місто 5 



Гошівський монастир 
 Перша згадка про чоловічий монастир датується 1464 

роком. Саме завдяки цим ченцям 1570 року тут вже 

з'явилися дерев'яна церква і обитель, на основі яких й 

утворився сучасний Гошів. Під час татарських набігів 

церкву було спалено, а монахів убито. За деякий час 

святиню відновив місцевий землевласник. 

Однак і цього разу храму не вдалося довго простояти. Його 

знищила пожежа. На відновлення потрібні були чималі 
кошти, а меценат, який допоміг минулого разу, на той час 

уже помер. За легендою,  ігумену Йосафату Ленчевичу 

явилася  Матір Божа, яка допомогла порадою та додала сил 

у відбудові храму. Роботи закінчилися 1772 року. Коли 

кількість прихожан та ченців сильно зросла, довелося 

збудувати більший і надійніший кам'яний храм, який би 

всіх уміщав. Його спорудили 1842 року. Саме ця церква й 

стоїть у Гошеві донині.  



Гошівський монастир 
 

Спершу побудували невеличку церкву, а 

починаючи із  

60-х років ХХ ст. завдяки численним 

заможним жертводавцям територія храму 

розросталась. 
 



За переказом, у 1735 році у його маєтку шляхтича Миколи 

Гошівського сталася велика пожежа. Вогонь не зайняв лише 

стіни, на якій висіла Богоматір. За рік по тому ікона почала 
світитися, а потім з очей Богоматері потекли сльози. 

Побачивши таку дивовижу, шляхтич передав ікону 

монастирю та став допомагати з його розбудовою. Згодом 

на честь благодійника обитель назвали Гошівською. У 
храмових записах є відомості про чудесні зцілення 

прихожан. 



Особливо важкий період в історії Гошівського монастиря 

припадає на роки Другої світової війни. Наприкінці війни, 

коли відбувалось звільнення Гошева від нацистських військ, 

особливо криваві бої велись за територію гори, де 

розташований Гошівський монастир. 



Краєзнавчий музей ―Бойківщина‖ 
 Унікальний музей історії, культури та побуту бойківського 

етносу. Музей у Долині є першим державним музеєм, що 

присвячений самобутньому культурному 
надбанню Бойківського краю. Серед матеріалів експозиції 
— цікаві археологічні знахідки, знаряддя праці та побуту 
минулих часів, бойківський одяг і вишивка. У музеї є 
документи, що висвітлюють різні події з історії краю, 
стародруки, видані в Україні, твори образотворчого 
українського і народного мистецтва, а також твори 
сакрального мистецтва. Безперечними «родзинками» музею 
є реконструкція бойківської хати — типової бойківської 
оселі; писанки, вишиті кольоровими нитками; колекція 
ляльок та сакральні пам’ятки XVI—XVIII століть. 



Гордість міста 

Пам’ятник Михайлові Грушевському в місті Долина 

Калуського району Івано-Франківської області — 

перший в незалежній Україні пам’ятник українському 

історику, політику і громадському діячу Михайлові 
Грушевському. Розташований у центральній частині 
міста на проспект Незалежності. 



Гордість міста 
 Ангел-охоронець міста – величний монумент 

Борцям за Незалежність України, споруджено у 
2002 році на кошти меценатів Тетяни і 
Омеляна Антоновичів. 



Тетяна та Омелян Антоновичі 



Героїчне минуле 
 У старій частині міста, яку місцеві мешканці називають ―Стара 

Долина‖, розташований цвинтар, який був утворений ще 

наприкінці ХІХ ст. В основному там спочивають представники 

старих шляхтянських польських сімей. 

За сприянням колишньої потужної польської громади на початку 

2000-х років були організовані масштабні роботи з метою 

реконструкції фамільних склепів.  

Під час відповідних робіт були відкриті шокуючі факти з історії 
Долини під час подій після завершення Другої світової війни,  
періоду ―радянізації‖ західних областей України. 

  



Старе місто 
 Найдавніший костел в Долині, пам`ятка краю – костел 

Різдва Діви Марії. Після заснування римсько-католицької 
парафії в 1426 році місцевими жителями був зведений ще 
дерев`яний костел в передмісті, проте сучасним історикам 
невідомо, в якому точно місці. 
Будівництво мурованого костелу під назвою ―Різдво 
найсвятішою Діви Марії‖, яким можна милуватися і зараз, 
припадає на 1835. Благословив зведення ксьондз Томас 
Левандовський. 



Старе місто 
 У ХІХ ст. в містечку була дерев’яна синагога, 

малих розмірів. Очевидно, вона не задовольняла 

потреб громади і в 1897 р. євреї розпочали 

будувати нову цегляну синагогу, будівництво якої 
в основному, закінчили в 1932 р. Нова синагога 
двоповерхова, прямокутна будівля, розміром 19 х 
21 м. Перший поверх – обрядовий зал, мав 

красивий інтер’єр, залишки якого можна було 

бачити ще в 1980 р. 



Старе місто 
 Користувалися нею євреї не довго. В 1942 р. 

синагогу пограбували і перетворили на склад 

нацисти. 

А 1964 р. будинок синагоги визнано аварійним і 
продано міською радою райспоживспілці. Після 

незначного ремонту споруда використовувалася 

як склад прод- і промтоварів аж до 1991 р. 

З проголошенням незалежності та відновленням 

релігійного життя будинок синагоги викупила 

громада Євангельських християн баптистів. 

Після тривалих відновлювальних робіт храм був 

повторно посвячений як Дім Молитви в 1995 р. 



Старе місто 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці — церква в 

м. Долина Івано-Франківської області була зведена 1896 

року на місці старої дерев’яної церкви, побудованої ще 

в 1648 році.  
Мурована церква з каменю відзначається високим 

технічним і художнім рівнем. Однак автор проекту 

залишився невідомим. Дзвіниця збереглася ще з часів 

дерев`яної церкви. У 1994 році було розпочато 

будівництво нової цегляної дзвіниці. Кошти на це 

виділив добродій Омелян Антонович. 



Старе місто 
Пам'ятною подією в історії церкви стала відправа 

Святої Літургії Кардиналом Мирославом 

Любачівським 16 квітня 1991 р., який народився 

в Долині. 
10 серпня 2014 року, в час 1350-ої річниці міста 

Долини відбулися урочисті святкування з нагоди 

вшанування 100-літнього ювілею видатних 

уродженців міста – Кардинала Мирослава Івана 

Любачівського та доктора Омеляна Антоновича  



Старе місто 
 Відкриттям соляних джерел в околицях Долини деякі 

науковці вважають 979 рік. Перші письмові згадки про 

промисел датуються 1474 роком. 

Згадка про солеваріння в Долині є в документі, яким в 1525 

році король Сигізмунд І, поновлюючи місту магдебурзьке 

право, заправадив ярмарки і дозволив міщанам виробляти 

сіль. Промисел розвивався і вже на початку 19 ст. 
Долинська солеварня була великим підприємством, на 

якому працювало 82 робітники. 



Доля солеварні ―Саліна‖ 

Липень 2016р. 
 

Жовтень 2021р. 
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ІСТОРИЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ: 
 

НА ПРИКЛАДІ ПАРКУ «КИЇВСЬКА 
РУСЬ». 
 

 

 

Підготувала студентка групи Істм-11 з  
Жук Наталія, 2020/2021 н. р.  



ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ Є ОДНІЄЮ ІЗ 
ПРАКТИК ПУБЛІЧНОЇ ІСТОРІЇ. 
 Історична реконструкція дозволяє публічному історику 

донести інформацію про минуле оригінальним 
способом, за допомогою відтворення певних подій і 
матеріальних речей, які дозволять всім охочим вивчати 
свою історію у непрофесійний спосіб, побачити її 
наочно. 

 Це дозволяє в максимально короткі терміни побачити 
певну епоху чи історичну подію, вникнути у той час і в 
ту свідомість. Коли б у іншому випадку на глибоке 
вивчення епохи чи події у непрофесійного історика 
пішли б місяці, чи ще більше часу. Проблемою також 
би залишився професійний пошук достовірної наукової 
інформації. 



ІСТОРИЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ: 

- Відтворення матеріальної та духовної 
культури певної історичної епохи чи 
регіону за допомогою археологічних, 
образотворчих, писемних джерел; 

- Для відтворення історичної 
реконструкції використовується метод 
рольової гри, наукового експерименту 
для глибшого вивчення досліджуваного 
питання; 

- У світовому досвіді існує декілька 
термінів, які використовуються для 
означення історичних реконструкцій 
(«re-enactment event» чи «living 
history»), на пострадянському просторі 
поняття історична реконструкція має 
дещо інше значення; 

- Внаслідок зіткнення різних інтересів 
при відтворенні історичних 
реконструкцій з’являються різні 
результати проведеної роботи: від 
точних реконструкцій до 
імпровізованих заходів, які можуть 
лише зовнішньо нагадувати певну 
епоху, а за відтворенням зовсім їй не 
відповідати. 

 



ПРОФЕСІЙНО ВИКОНАНА ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЄ МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО 
ВІДТВОРЮВАТИ ПОДІЇ, ОДЯГ, МАТЕРІАЛЬНІ РЕЧІ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИГОТОВЛЕНІ 
ТИМ ЖЕ СПОСОБОМ, ЩО І У ЧАС СВОГО ІСНУВАННЯ. 

Ознаки професійної реконструкції: 
- Залучення професійних 

фахівців у галузі історії, 
археології та інших наук, які 
допомагають здійснити 
реконструкцію; 

- Використання автентичного 
обладнання, за допомогою 
якого виготовляються предмети 
– складові реконструкції; 

- Використання автентичних 
матеріалів, з яких 
виготовляються складові 
реконструкції; 

- Відтворення точного 
зовнішнього вигляду предметів 
історичної реконструкції. 



ПРОБЛЕМОЮ ІСТОРИЧНИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ТОЧНЕ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ 
ПРОФЕСІЙНИХ ІСТОРИКІВ ТА ОСІБ ВІДПОВІДНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКІ Б МОГЛИ ВИКОНАТИ 
РЕКОНСТРУКЦІЮ ВІДПОВІДНО ДО ПЕВНИХ ІСТОРИЧНИХ НОРМ. 
ЯК НАСЛІДОК, У ПУБЛІЧНИХ ІСТОРИКІВ – ДОСЛІДНИКІВ ІСТОРИЧНИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ ВИНИК РЯД 
ХАРАКТЕРИСТИК, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОПИСАТИ РІВЕНЬ ФАХОВОСТІ ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ПЕВНИХ 
ІСТОРИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ( КОПІЯ, РЕПЛІКА, НОВОДІЛ, СТИЛІЗАЦІЯ, БУТАФОРІЯ). 
МОРАЛЬНОЮ ПРОБЛЕМОЮ Є  ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІЗ ЧИСТИМИ 
НАМІРАМИ, А НЕ ДЛЯ ПОЛІТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ, ЧИ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ. 



ПАРК КИЇВСЬКА РУСЬ. 

Це відтворення Києва V—XIII 

століть, який був столицею 
Давньоруської держави в межах 
історичного центру, відомого 
як Дитинець Києва або Град 
Володимира (згодом Город 
Ярослава). Історична реконструкція 
будується у  повному обсязі, в 
масштабі 1:1, з урахуванням знань 
сучасної науки, відтворюється 
атмосфера Давньоруської держави. 
Проект здійснюється в історично 
значущому місці, згаданому в 
літописах, яке максимально 
відповідає ландшафту Києва 
тисячолітньої давності – це  
село Копачів Обухівського району 
Київської області. 
Парк Київська Русь є одним із 
прикладів професійної історичної 
реконструкції.  



 План давнього Києва V-XIII століть розроблений колективом проекту 
спільно з провідними фахівцями в галузі історії, архітектури, 
етнографії та культурології з різних країн на основі наукових знань та 
погоджений Національною академією наук України. Що є 
фундаментальною рисою його професійності. 

 Вчені, які беруть участь у реалізації проекту Древній Київ, – це 
дослідники Національної академії наук України та наукових установ 
інших країн, які вивчають археологію, історію, архітектуру древнього 
Києва та епохи Київської Русі. Науковий керівник проекту – Гліб 
Івакін, заступник директора Інституту археології Національної 
академії наук України. 

 Проект визнаний і підтримується національними і міжнародними 
організаціями: Парламентською Асамблеєю Ради Європи, Верховною 
Радою України, Міністерством культури України, Національною 
академією наук України, Київською міською державною 
адміністрацією, Київською обласною державною адміністрацією, 
науковими інститутами, посольствами іноземних держав в Україні, 
державними установами України та інших країн Європи. 



ТЕРИТОРІЯ ПАРКУ КИЇВСЬКА РУСЬ - ПОНАД 20 ГЕКТАРІВ, НА ЯКІЙ ЗНАХОДЯТЬСЯ 
БУДІВЛІ V-XIII СТОЛІТЬ, ЯКІ ІСНУВАЛИ В МЕЖАХ КОРДОНІВ ДИТИНЦЯ КИЄВА, А 
ТАКОЖ ПЕРЕДМІСТЯ (ПЕРЕДГОРОДДЯ, ПОСАДУ). ВІДВІДУВАЧІ МОЖУТЬ 

ПОБАЧИТИ КОНТУР КИЄВА Х СТОЛІТТЯ, ОБНЕСЕНИЙ ПО ПЕРИМЕТРУ 
ОБОРОННИМИ СПОРУДАМИ, ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ЯКИХ СЯГАЄ 15 М. 



ОБОРОННИЙ КОМПЛЕКС 

Шедевр середньовічної архітектури, 
який складається з: 
• дев'ятиметрового валу (загальна 

довжина якого становить півтора 
кілометра) і частково оборонного 
рову; 

• єдиної в світі дерев'яної 
фортечної стіни з протяжністю 
300 м – забороли, внесеної до 
Національного Реєстру рекордів 
України; 

• Михайлівських воріт Київського 
Дитинця висотою 21 м. 

 



ЗРАЗКИ 
СЕРЕДНЬОВІЧНОГО 
МІСТОБУДУВАННЯ: 
• в'їзні ворота зі сторожовими 

вежами; 
• мережа доріг древнього Києва; 
• садиби киян XI-XIIІ століть; 
• торгові лавки київських ремісників 

XI-XIII століть; 
• вежа – повалуша XI-XIIІ століть; 
• княжий двір і трибуни; 
• велике і мале ристалища; 

• ярмарок майстрів; 
• стан кочівників; 
• пагорб Перуна; 
• печера Нестора Літописця; 
• терем Ярослава Мудрого; 
• Василівська церква Х ст.; 
• Ярославові ворота. 
У парку діють експозиції облогової 
техніки, середньовічного 
суднобудування з унікальним 
експонатом – лодією "Князь 
Володимир" IX-XI століть. Працюють 
музеї історичних костюмів і обладунків 
V-XIII століть, музичних інструментів, 
дерев'яного зодчества. 

 



ПАРК ЗНАХОДИТЬСЯ НА СТАДІЇ РОЗБУДОВИ.  

На території Дитинця Києва також 
будуть відтворені та 
реконструйовані: 
• давнє городище V-IX ст.; 
• житло князя Кия; 

• святилище-капище; 
• палац Аскольда; 
• палаци на княжому дворі – Олега, 

Ігоря, Святослава, княгині Ольги; 
• Палац князя Володимира; 
• Гридниця; 
• Софійські та Подільські ворота; 
• Десятинна церква; 
• Федорівський монастир; 
• Андріївська церква; 
• Хрестовоздвиженська церква; 
• Янчин монастир; 
• княжа резиденція «Великий 

Ярославів двір»; 
• боярські садиби, ремісничі 

квартали й інші цивільні споруди 

• ротонда XII-XIII ст. 
 



Окрім автентичних історичних реконструкцій, на території парку міститься живий музей коней 
історичних порід, проходить ряд розважальних програм та різноманітних заходів.  

У парку відвідувачі можуть скуштувати страви середньовічної та української національної кухні. 
М'ясо та овочі готуються княжими кухарями на відкритому вогні за автентичними рецептами, що 
можна віднести до ознаки хорошої історичної реконструкції.  



• Парк Київська Русь як історичну реконструкцію 
можна назвати професійним та автентичним, 
оскільки від будується із залученням багатьох 
професійних істориків з різних країн. 

• У цьому парку можна побачити компромісне 
поєднання історичного та туристичного, 
відпочинкового елементів, оскільки зовнішнім 
виглядом він найбільше схожий на музей-скансен, 

але попри це туристи можуть відпочити чи 
проживати на його території. 

• Але вважаю не дуже вдалим поєднання на території 
парку християнських та язичницьких святинь 
(Василівська церква Х ст. та  камінь Велеса) , які 
створюють ефект духовного нівелювання одна 
одної, хоча у Києві V—XIII століття існували і 
язичницькі і християнські святині. Такий 
«компроміс» створює не дуже приємне враження, 
коли у парк може приїхати священик (як приклад), а 
поруч волхв на рунах ворожить. Якщо говорити про 
духовну складову парку, то вдало можна сказати, 
що «ніхто двом панам служити не може…». 

• Ще одним питанням, яке виникло у мене, це 
питання самої назви парку. Як відомо, термін 
Київська Русь історіографічного походження, отож 
він першим не потрапляє у суть терміну «історична 
реконструкція», адже у писемних джерелах 
зустрічаємо назви Русь, Руська земля, але аж ніяк 
не Київська Русь. Якщо звертати увагу на історичну 
точність, то вона не вдала. Але з комерційної точки 
зору вона підходить найбільше, адже широкому 
колу звичайних громадян Руська держава відома 
лише під історіографічною назвою «Київська Русь». 



Підготувала 

студентка  
групи  Істм-11с 

Ярославська Ярослава, 2020/2021 н. р.  

Історична реконструкція: 
відтворення “living history” 

(на прикладі Кам’янця-

Подільського) 

“Ми робимо минуле ближчим” 





 Відновлення зовнішнього вигляду й конструкції 
об'єкта, теоретичне або практичне, засноване на 
його збережених фрагментах, залишках, і 
наявної історичної інформації про нього, за 
допомогою сучасних методів історичної науки. 

 Діяльність, спрямована на відновлення різних 
аспектів історичних подій, об'єктів і т.д.  

 Поняття «living history». 
 

Історична 
реконструкція 

 Військово-історична реконструкція (ВІР) є однією з 
найбільш дієвих форм вивчення військової історії, що 
дозволяє доповнити знання, отримані з документів, книг, 
фільмів, власними враженнями. 

 «Рівень достовірності» – набір критеріїв 
дійсності, що визначає достовірність 

реконструкції матеріального об’єкту чи 

процесу на рівні джерел, матеріалів і 
технологій. Проблема інтерпретації, розуміння 
джерела. 

 



Історія клубів історичної реконструкції в Україні розпочалася з набуттям країною 
незалежності, з початку 90-х років ХХ сторіччя. Нині реконструкторський рух дістав 
широких масштабів, охопивши усі регіони України. Головною культурологічною 
функцією клубів є трансформація культурного надбання людства у формі «живої 
історії», тобто візуалізації, що відтворює реальні події минувшини, автентичний побут, 
дозвілля та інші прояви життєдіяльності людей різних епох переважно європейських 
країн. Серед тематичної специфіки можна виділити: клуби реконструкції війни і 
побуту епохи європейського Середньовіччя; давньослов’янського побуту і війни; подій 
козацької доби;  Другої світової війни.  

Основними формами історичної реконструкції в Україні є фестивалі і турніри. 
Історичні фестивалі функціонують за тими ж структурно-організаційними 
принципами, що і фестивалі інших тематичних спрямувань. Турніри, а також бугурти 
(реконструкції польових битв) мають притаманні лише історичній реконструкції риси. 
В них акцент робиться на відтворення елементів військової історії певних епох, що 
суттєво впливає на визначення стратегії заходу, формування відповідної 
інфраструктури.  



Військово-історичне товариство 
Громадська організація, що об’єднує 
людей закоханих в історію. Діяльність 
розпочали ще в 1998 році, офіційно як 
громадська організація оформились в 
2007. Членами нашого товариства є 
люди різного віку, різних професій і 
занять. Разом займаємось 
реконструкцією, тобто відтворенням, 
одягу та спорядження вояків різних 
історичних епох: початку XVII ст., 
Першої світової війни та Перших 
українських визвольних змагань.  

Як це відбувається? 

Шлях реконструктора проходить певні віхи: вивчення 
історії та матеріальної культури з подальшим 
відтворенням цих предметів (відтворення одягу, зброї 
обладунків, посуду і т.п.); спроба відтворення 
процесів та навичок людей минулих епох. (в т.ч. 
користування вищезгаданими предметами 
(фехтування, добування вогню, різні ремесла);  
як варіант можна додати ще третій рівень - навички 
колективної взаємодії. Мається на увазі тактика бою в 
складі підрозділів, веслування великими човнами, 
тощо.  

Історико-
культурний 
заповідник 

Історичний 
ландшафт 

Роль в історії 

“У нас, в Україні, якось ще немає чіткого розуміння різниці 
живої історії і якогось карнавального дійства. Це 

абсолютно різні речі”. 

Олександр Заремба – очільник товариства,  
директор Кам'янець-Подільського музею-

заповідника. 

Важливими є три 
принципи: 
• Історичність 

• Утилітарність 

• Безпека 



Terra Heroica- історія оживає 

 Перший Міжнародний військово-
історичний фестиваль "Terra-
Heroica” (2005-2009рр.), 
присвячений Жванецькій кампанії 
1653 р. Богдана Хмельницького. 
Засновники: Кам'янець-Подільська 
міська рада та Департамент воєнно-
культурної антропології Товариства 
археології та антропології. 

 Більш ніж 150 учасників 12 
військово-історичних груп з України, 
Польщі, Чехії та Росії. У битві взяло 
участь 550 реконструкторів, із них - 
20 представників кінноти. 

 Реконструкція штурму Старої 
фортеці військами Богдана 
Хмельницького у 1653 році. Тут було 
використано 75 кілограмів пороху, 30 
вибухових пакетів, зразки холодної 
зброї, виготовленої за зразками XVII 
століття.   

 Побутово-історична реконструкція 
«Кам`янець - місто ремісників». 

 Культурно-історична реконструкція 
«Вечірня учта в Старому замку». 
Захід покликаний відродити модель 
замкових банкетів.  

 

 



 П р о г р ама  з аход у бул а  п о буд о ван а  т ак ,  щ о б  п ер ен е ст и  в і д в і д увач а  у X V II  стол і т тя ,  кол и  
з ам о к  був  п р и ко рдонно ю т верд инею  Реч і  П о сп ол ито ї !  

 О р г ан і зато ри :  Кам 'я н ець -П од і льсь кий  і с то р и чний  м уз ей - з ап о в ідник  у п арт нер ств і  і з  
П ол ь сь ким  і н ст итутом  у К и є в і .  

 С п і л ьн і  т р ен уван н я  в і й сь к  з а л о г и ,  змаг ан ня  ко з ак і в ,  л уч н и й  тур н і р .  

 2 0 0  уч асн и к і в  в і й сь ко во - і с торич них  то вар ист в  з  1 8  м і ст  П ол ь щ і ,  Ч ех і ї ,  Б і л о рус і  т а  Ук р а ї н и  

SCHCOLA MILITARIA 

Таємниці життя, побуту, техніки та озброєння армій Східної 
Європи XVII століття розкрив спеціаліст із проблем воєнної 
історії країн Центральної і Східної Європи, історії 
повсякдення, джерелознавства ранньомодерної доби Олексій 
Сокирко. Його лекція «Українське військо XVII століття від 
повстанської до професійної армії. Відоме та невідоме» 
розкрила всім поціновувачам історії етапи розвитку 
українського війська. 

Табір реконструкторів у Північному дворі Старої фортеці 



Рекострукція битви 

Відтворення першого польоту 
монгольф'єра 



«PORTA TEMPORIS» 

 В основу Фестивалю покладено події, 
які розвивалися на Поділлі у період 
Великого Литовського Князівства: 650-
ліття перемоги литовсько-українського 
війська під проводом Великого князя 
Ольгерда на Синіх Водах. 

 Відтворення військового наметового 
табору, штурм фортифікаційного 
об’єкту «Руська брама», стародавні 
ремісничі цехи, змагання серед кращих 
лучників, 

 Організаторами заходу виступили 
фестивальна агенція «Ратуша», 
Кам’янець-Подільське військово-
історичне товариство шанувальників 
історії фортифікації, НІАЗ 
«Кам’янець». 
 



Остання столиця 
 Проводиться з 2011 року. У 2019 фестиваль фінансувався коштами гранту Українського культурного фонду у 

межах програми "Знакові події української культури-2019". 

 Відтворити події сторічної давності взялися понад 200 реконструкторів з усієї України та Болгарії: міське 
військово-історичне Товариство, Товариство пошуку жерт війни "Пам'ять" (Львів), ГО "Жива Історія" (Вінниця), 
ВІК "172 піхотний полк" (Київ); 46 Добрчанський полк з міста Добрич (Добруджа, Болгарія) та ін. 

 За сприяння  Українського  інституту національної пам’яті було записано альбом «Пісні української революції». 
 

 

Реконструкція боїв Дієвої 
Армії УНР, Збройних сил 
Півдня Росії 
(“білогвардійці”) та 
Революційної 
повстанської армії 
Махна, 
УНР та червоноармійців 



Армія УНР 

Корніловці - один із найбоєздатніших білогвардійських 
підрозділів 

Реконструктори перед 
відтворенням битви.  



Бронетехніка фестивалю під час урочистої ходи містом 

Панцерник «Черник» 

Кулеметники під час відтворення бою 



Відео. Остання столиця 2018. 



Відтворюємо минуле:робота 
реконструктора 

 Археологія 

 Писемні документи 

 Зображувальні 
джерела (малюнки, 
портрети, 
фотографія) 

 Оригінал 

Кам'янець-

Подільський 
державний 
історичний музей-

заповідник 

 

Музей 
старожитностей 
Поділля 



Жива фортеця 

Олександр Заремба 

Директор державного історичного 
музею-заповідника. Виступає 

адептом організації реконструкцій 
XVII ст., фестивалю «Остання 

столиця». 

Ігор Чесноковський 

Займається реконструкцією XVII 
ст.,  виготовленням традиційних 
луків, одягу тощо. Організатор 

турніру «Кам’яна стріла». 

Олег  Храпан 

Гончар. 



ВИСНОВКИ 

* Фактор формування «образу минулого» 

* Спосіб репрезентації історичного 
процесу 

* Інструмент історичної пам’яті 
* Інтерпретація історичних явищ 

* Відбиває процес популяризації 
національної пам’яті 

* Функціонування історичного пізнання 



Використана література: 
 Іван Посохов, Історична реконструкція як перспективний напрям подієвого туризму в Україні. Режим 

доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/3328 

 Іван Посохов, Історичні реконструкції як форма культурно-пізнавального туризму: теоретичні аспекти. 
Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21ST
N=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gt_2014_28_17 

 Кам’янець-Подільський. Жива фортеця. Режим доступу: https://ukrainer.net/kamyanets-podilska-fortetsya/ 

 Кам’янець-Подільське військово-історичне товариство. Режим доступу: http://kupa.in.ua/ 

 Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник. Режим доступу: 
http://muzeum.in.ua/obkti/ob%D1%94kt-3.html 

 Лариса Нагорна, Історична культура. Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wp-
content/uploads/2018/07/historical-culture.pdf 

 Національний історико-культурний заповідник «Кам’янець». Режим доступу: 
http://niazkamenec.org.ua/info/istoria_niaz.shtml 

 “Остання столиця”, або як Кам’янець на три дні повернувся в минуле. Режим доступу: 
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/27/156149/ 

 Остання столиця УНР. Реконструкція 1919 року. Фото. Режим доступу: 
https://www.istpravda.com.ua/articles/503b371f06103/ 

 Сергій Килимистий, Історична реконструкція як ресурс подієвого туризму. Режим доступу: http://issues-
culture-knukim.pp.ua/article/view/188801 

 С. Гайдай, К. Гавриленко, Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції на основі історико-
культурних заповідників України. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21ST
N=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gt_2012_23_16 

 Три дні «Останньої столиці». Режим доступу: http://podolyanin.com.ua/culture/39279/ 

 Schola Militaria-2019. Як реконструктори повернули Кам’янець у XVII ст. Режим доступу: 
https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/09/23/156275/ 
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Біографічна довідка І. 
Іван Крип'якевич – 

галицький просвітник і 
популяризатор 

 
а) початок просвітницької діяльності  
б)  співпраця з ― Просвітою ‖ 

в)  ― Історичний вісник ‖ 

г)  ― Історичні проходи по Львові ‖ 

д) підручники І. Крип'якевича 

е) дитячі оповідання 

є) співпраця з І. Тиктором  

 

 

 

 

ІІ.  

 Висновки  ІІІ.  

ПЛАН  



Біографічна довідка 

Народився  у Льво
ві у сім'ї священика 

УГКЦ 

Перші праці 
Початок активної 
наукової кар'єри 

Національно-

громадська 
робота 

Професор 
Львівського 

таємного 
Українського 
університету 

Смерть 

Похований на 
Личаківському 

кладовищі 

Навчався на 
філософському 

факультеті 
Львівського 
університету 

Захистив 
докторську 
дисертацію 

“Козаччина  і 
Баторієві вольності”, 
дійсний член НТШ 

Академічна 
діяльність 

1951 р - Очолив 
відділ суспільних 
наук АН УРСР у 
Львові, 1958 р. – 

Академік АН УРСР 

1967 1951-

1967 

1921-

1924 

1911  1905 1904-

1909 

1886  

Університет 

Народження 

Доктор в НТШ 



ІВАН КРИПЯКЕВИЧ – ГАЛИЦЬКИЙ ПРОСВІТНИК І 
ПОПУЛЯРИЗАТОР 

СПІВПРАЦЯ З 
ВИДАВЦЕМ ІВАНОМ 

ТИКТОРОМ. 

ЯК 
ПОПУЛЯРИЗАТОР 

. 

“ІСТОРИЧНІ 
ПРОХОДИ ПО 

ЛЬВОВІ” 

ЛЕГЕНДАРНА 
“МАЛА ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ” 

ЖУРНАЛ 
“ІСТОРИЧНИЙ 
ВІСНИК” У 
СПІВПРАЦІ ЗІ 
СТУДЕНТАМИ 

СПІВПРАЦЯ З  
“ПРОСВІТОЮ”.  

“ПИСЬМА З ПРОСВІТИ”, 
“КАЛЕНДАР ПРОСВІТИ 

ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ 
СТАТТЕЙ У 

ПОПУЛЯРНИХ 
ЖУРНАЛАХ 

“ІСТОРІЯ КОЗАЧЧИНИ 
ДЛЯ НАРОДА І МОЛОДІ” 

  

“ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДЛЯ 
НАРОДА” 



ЧОМУ Ж МИ НЕ МАЄМО ЛЮДЕЙ З 
ІСТОРИЧНОЮ ПАМЯТТЮ?  
 

ІСТОРИЧНУ НАУКУ МОЖНА 
ПОРІВНЯТИ З ВЕЛИТЕНСЬКИМ 
ХРАМОМ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ З 
ДВОХ КОНДИГНАЦІЙ: НИЖНІЙ 
ПОВЕРХ – ЦЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНА 
НАУКА, ДРУГИЙ – 

ПОПУЛЯРИЗАТОРСТВО.  
 

ЦЕ ЯКРАЗ РОЗУМІВ 
І.КРИПЯКЕВИЧ, ТОМУ ТО ВІН ТАК 
ЗАВЗЯТО, ЩИРО Й ЩЕДРО 
ВІДДАВАВ СВІЙ ТАЛАНТ, ПРАЦЮ І 
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ДЛЯ ПРОСВІТИ 

 

 

― 

РОМАН КРИП'ЯКЕВИЧ 

   ПРО МОТИВАЦІЮ БАТЬКА 
Син І.Крип'якевича Роман 

―..Популяризаторство – це той науковий 
вітамін, необхідний для росту нації.‖  



П Р О С В І Т А 

СПІВПРАЦЯ З ―ПРОСВІТОЮ‖ 
Зі спогадів Р. Крип'якевича 

…Це ж він не соромився таких елементарних дій, на які сьогодні ніхто не наважиться:  люстрація міських і 
сільських осередків ―Просвіти‖ - відвідати, подивитися, що там діється, прочитати лекцію, надати їм 

методичну допомогу. Далі безліч фактів, які треба було доводити в різній формі до населення.   



Робота з ―Просвітою‖ 

Періодичні видання 

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.  
У 1918 р. була надрукована його “Коротка історія України для 
початкових шкіл”…. В роки визвольних змагань побачили світ також 
“Огляд історії України. Repetititorium для вищих кляс…”, нариси для 
школярів.  
Крім того: “ПИСЬМА З ПРОСВІТИ”, “КАЛЕНДАР ПРОСВІТИ” 
У 1930 р. “ Картини з історії Жовкви ” 
Також робота із пресою: Стара Україна, Літопис Червоної України, 
Рідна школа, Українська книга. Особливо плідна робота з 
щомісячником Життя і Знання.  
 

Науково-популярні праці 

―Народна справа‖ — часопис-тижневик для селян, заснований у 1928 році Іваном 

Тиктором у Львові. Видавався до 1939 року. 



ЖУРНАЛ “ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК” 

Тут містилися реферати, 
замітки  та статті. Також 

літографією виходили 
виклади І.Крип'якевича та 

інших викладачів.  

За допомогою  
 I. Крип'якевича студенти 

видавали журнал 
“Історичний вісник” 

Спершу польська влада не 
зважала на діяльність 
університету, але згодом почала 
заарештовувати  учасників 
видання.  

…Це була незвичайно 
симпатична праця , а те, що 

організація була таємною, ще 
більше підбадьорювало  і 

викладачів, і студентів.  
…пізніше курс став гостріший, 

поліція намагалася накрити 
лекції,…, ми все 

відмовлялися від 
свідчень,врешті, ми дістали 

офіційну заборону брати 
участь у так званім ―руськім 

університеті ‖ під загрозою 
втрати посади . Так наш 

університет почав занепадати. 
Але деякі виклади 

простягалися до 1929 р.   

Зі спогадів Івана 
Крип'якевича  

СПІВПРАЦЯ 

ЗІ СТУДЕНТАМИ 
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―ІСТОРИЧНІ 
ПРОХОДИ ПО 

ЛЬВОВІ‖ 

Іван Крип’якевич коло зруйнованого пам’ятника 

Яну ІІІ Собєському. Фото Ю.Дороша 

У 1932 р. І. Крип’якевич 
зібрав в окрему книгу 
«Історичні проходи по 
Львові» -  цикл своїх 
краєзнавчих розвідок, у 
яких подано опис 
історичних прогулянок 
Львовом.   
 

Задум створення путівника, 
придатного для 
використання як 
фахівцями, так і туристами-

аматорами,  з’явився ще 
під час Першої світової 
війни.  
 

Автор  згрупував  пам'ятки  
за дільницями міста (Княже 
місто, Високий замок, 
Ринок, Руська вулиця, 
середмістя,  
Личаків, …  
Книга містить 12 розділів .  

Читачі захоплені книжечкою — 

читають її, відкладаючи романи й 
інші оповідання... Треба бути 
щиро вдячними авторові .  
Т. Кордуба 

― 



―ЛЬВІВ У СВІТЛИНАХ‖  

Юліан  
Дорош  

Личаків та 

 І. Крип'якевич. 
В кадрі Ю. 
Дорош та І. 

Крип'якевич  
Світлина Ю. Дороша Автор світлини А. Дорош 

Світливець має обов’язок 
зауважити і підхопити 
всі ті різнорідні форми 
теперішнього життя… 
Що він побачить і 
передасть у світлині, це 
залишиться як тривка 
власність нації  

Моїм обов’язком було 
фіксувати у блокноті кожен 
відзнятий кадр…За кожний 
«прохід» Іван Петрович 
видавав «заохочення» – 10 

карбованців , що давало 
можливість купити у 
філателістичній крамниці 10 
чистих, або 13-14 гашених 
«колоній» – марок . 

Під час хрущовської відлиги  
в академіка Івана 
Крип’якевича, який мав 
величезний педагогічний 
досвід і усвідомлював 
потребу виховання 
патріотично налаштованого 
громадянина вже зі шкільної 
лави. До фіксації 
фотооб’єктів був залучений  
мій син Юліан 

― 

― 

― 

Підзамче, 1950  

Личаків, 1950 

О Р Г А Н І З О В А Н И Й  У К Р А Ї Н С Ь К И М  Ф О Т О Г Р А Ф І Ч Н И М  Т О В А Р И С Т В О М   



―ЛЬВІВ У СВІТЛИНАХ‖  
О Р Г А Н І З О В А Н И Й  У К Р А Ї Н С Ь К И М  Ф О Т О Г Р А Ф І Ч Н И М  Т О В А Р И С Т В О М   

Усі світлини Юліана Дороша 



М А Л А 
І С Т О Р І Я 
У К Р А Ї Н И 

… не можна мати за зле, що 
видавці не узгоджували своїх 
перевидань з автором, а про 
деякі з цих перевидань не 
дізналися на автор, ні 
бібліографи.” Я. Ісаєвич  

Написана під криптонімом –  І. К. 
 

Виявом стихійного спалаху українського 
національного руху були публікації 
книжки.  

― На початку ―Малої історії України‖ 

стверджувалося: ―Кожний українець повинен 
знати історію свого народу. Кожен повинен 
знати, як жили наші діди й прадіди, за що вони 
боролися, як добували собі ліпшу долю‖ 

―Мала історія України‖ дасть змогу впорядкувати 
і систематизувати свої знання з української 
історії‖.  

Я. Грицак  



Підручники Івана Крип'якевича  

І.Крип’якевич писав: ―Історія має не 
тільки теоретичне значіння як наука 
для науки, але й дуже велику практичну 
вартість, коли поставити їй за ціль 
пояснювати теперішність. У Західній 
Європі вже давно зрозуміли се завдання 
історії і пишуть у відповідний спосіб 
підручники‖/ 

В архіві І.Крип’якевича є 
правлений примірник 

―Історії України для 
початкової школи‖, де 

автор творчо 

перероблював матеріал, 

спрощував, адаптував для 
маленького читача. 

Історія України 

Шляхами слави 
українських князів  

Коротка Історія України 

Мала Історія України 

 
Оповідання з 
Історії України Велика Історія 

України 

Всесвітня історія  Історія козаччини 
для народа і 

молоді 
Історія України для 

народа 

Огляд історії України. 
Repetititorium для 
вищих кляс 

―Наш рідний край називається Україною‖, – так починає свій 
історичний нарис І.Крип’якевич.  
―Київ буде матір’ю всіх українських городів‖, ―Київ став 
столицею всієї України‖, – саме такі визначення автор 
свідомо вводив у текст підручника, щоби підкреслити 
автохтонність українського населення та правомірність 
існування української держави.  



и с ь м е н н и ц ь к а 

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь П 
Іван Петрович до своєї белетристичної діяльності 
ставився скептично, ніколи не підписувався своїм 
іменем, а тільки псевдонімами  

Художня література  Дитячі оповідання 

Перше дитяче оповідання “Малі козаки” було 
надзвичайно популярним.  

 Оповідання на історичну тематику: “Під прапори Хмельниць- 

Кого” (псевдонім “Горішивський”, Львів, видавництво Івана Тиктора,  

1933 р.), “Пригоди Юрка Козака” (псевдонім “Іван Петренко”, Львів, 
“Рідна школа”, 1934 р.), “Спільними силами,  
або ж Плян майстра Дмитра” (псевдонім “І. Горішивський”, Львів, 
“Рідна школа”, 1934 р.), а також “Бурсаки” (псевдонім “Іван 
Петренко”, Львів, “Рідна школа”, 1936 р.). 



І. Крип'якевич та 

відносини із  
―Пластом‖ 

Підпис Івана 

Крип’якевича 

(перед В. 
Охримовичем) у 
книзі про відвідини 

пластової виставки, 

1921.  

 

 

Працював  у  філії цісарсько-

королівської академічної гімназії 
у Львові, де саме зародився 
“Пласт” (1912– 1914).  

Пластуни користувалися 
підручниками: “Коротка історія 
України для початкових шкіл та 
першої кляси гімназії”, що вийшла 
1918 року 50-тисячним 
накладом,  “Огляд історії України. 
Repetitorium для вищих кляс та 
вчительських курсів” та іншими роботами І. 
Крип'якевича.  

Пластуни та Митрополит Шептицький на Соколі, 
зліва присів Роман Крип’якевич. 1934 р. 

Пластуни та Митрополит Шептицький на Соколі. Зліва 

стоїть Марія Сидорович- Крип’якевич 



 

 

У 1934 році Іван Тиктор започатковує концерн 
“Українська преса”. Іван Крип'якевич у співпраці  
видає історичні праці: “Історію України від 
найдавніших часів до 1923”, “Історію українського 
війська”, “Історію української культури”. Особливістю 
цих видань було те, що вони виходили щомісячно 
зшитками по 48 сторінок. Виручені за випуск гроші 
йшли на друк наступного зшитка. Наприкінці 
передплатники отримували гарно оформлену 
обкладинку для цілого видання. Цей видавничий 
експеримент Тиктора був успішним. 

―на цих книжках Тиктор робив кокосові інтереси‖  

Іван Крип'якевич  
 

У Співпраці з 

ІВАНОМ 
ТИКТОРОМ 



Свого часу багатьох українців 
зацікавили останні рядки 

―Малої Історії України‖  

Треба нам по-новому будувати 
своє життя. До цього завдання 

ми ідемо дорогою наших давніх 
діячів і героїв, що безупинно 

боролися за волю України. Від 
Святослава і Володимира, 

Хмельницького і Мазепи, через 
Шевченка і Франка до Миколи 

Міхновського й Євгена 
Коновальця – всі вони 

жертвували свою силу для 
української справи. Ми йдемо 
їхніми слідами – ми добудемо 

нашій Україні волю, 
самостійність та соборність.  

― 



Використана література та джерела 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  



Валентин Мороз як публічний інтелектуал 
і політик 

 

Підготував студент групи Істм-11 с 
Мархвінський Іван, 2020/2021 н. р.  



Дещо з біографії 
 Валентина  Мороза (1936-2019) називають одним із  

найвизначніших представників українського національного руху 
другої половини ХХ ст.  Він автор кількох десятків книг і понад 
100 наукових праць. Приживши надзвичайно складне і насичене 
подіями життя, він завжди залишався непримиренним ворогом 
комуністичної системи,  в таборах якої  провів понад 13 років свого 
життя.  

 Народився на Волині (село Холонів, Горохівщина) в селянській 
родині, навчався на історичному факультеті Львівського 
університету, після якого деякий час  працював викладачем в 
педінститутах Луцька та Івано-Франківська (викладав новітню 
історію). 

 На початках до сфери наукових зацікавлень В. Мороза входило 
становище західноукраїнських земель у міжвоєнний період. В 
контексті цього ним була підготована кандидатська дисертація на 
тему  «Луцький процес 1934 року – зразок революційної 
співдружності польського і українського народів у спільній 
боротьбі проти фашистського режиму панської Польщі», але  
захистити він її не встиг через арешт.  



Національне відродження є процесом, що має практично необмежені ресурси, бо 
національне почуття живе в душі кожної людини — навіть тієї, яка, здавалося б, давно 
умерла духовно. ( В. Мороз. «Замість останнього слова», 1972)  

 В. Мороз  вважав, що шістдесяті роки — це була перша 
хвиля українського відродження після довгої зими 
сталінізму. Головними фіґурами цього періоду він 
називає І.Дзюбу, Є.Свестюка, А.Горську. Цей період він 
нерідко характеризував як «революцію поетів.» 

 В. Мороз долучився до дисидентського руху ще на 
початку 1960-х рр. в Луцьку. У 1963 р. він став одним із 
активних членів «Клубу поетичного слова», який 
об’єднав низку інтелектуалів під керівництвом 
видатного мовознавця і, як його ще називали, «батька» 
волинських  шістдесятників Дмитра Іващенка.  

 Саме В. Мороз перетворив це спочатку лише 
культурницьке об’єднання на потужний дисидентський 
гурток.  Він взяв на себе місію постачання забороненої 
літератури до Луцька, а Дмитро Іващенко займався її 
розповсюдженням.  



Люди русифікуються не тому, що не люблять України. Люди русифікуються тому, що     

їм не вистачає сили повірити в Україну. (В. Мороз . «Серед снігів », 1970) 

 Дмитро Іващенко і Валентин Мороз налагодили тісну 
співпрацю з київськими та львівськими шістдесятниками 
і дисидентами через викладача Луцького педагогічного 
інституту Стефана Забужка, який спілкувався із Євгеном 
Сверстюком. 

 За ініціативою В. Мороза, учасники луцького гуртка 
активно поширювали самвидавну літературу серед своїх 
знайомих у Волинській, Рівненській, Тернопільській, 
Житомирській, Львівській областях і навіть у Криму. 

 До середини 1960-х рр. остаточно сформувалася система 
поглядів В. Мороза, який вважав політику керівництва 
СРСР щодо формування єдиного «радянського народу» 
такою, яка обмежує національні та культурні права 
українського народу на користь російського, а сам 
комуністичний режим – знаряддям русифікації українців.  

 Український національний рух, на його думку, був 

складовою антиколоніального руху. 
  



Сидіти за ґратами нікому не легко. Але ж не поважати себе — ще важче. І тому 
будемо битись!  (Валентин Мороз.  «Замість останнього слова», 1972) 

 Уперше В. Мороза було заарештовано у 1965 р. в ході 
проведення  спецоперація КДБ під назвою «Справа 88». За 
грати тоді потрапили Іван Світличний, Опанас Заливаха, 

Михайло і Богдан Горині, Іван Гель, Михайло Осадчий та 
інші.  

 В. Морозу інкримінували те, що нібито «він на ґрунті 
націоналістичних поглядів розмножував і розповсюджував 
антирадянські документи, обробляв свої зв’язки в 
націоналістичному дусі та систематично проводив зборища 
однодумців».  

 За антирадянську агітацію його засудили  до 4-х років 

таборів в Мордовії.  За роки ув’язнення він написав 

«Репортаж із заповідника імені Берії», що поширився в 
самвидаві. 

 Після арешту Мороза та Іващенка влада розпочала 
ідеологічно-адміністративний терор проти їх соратників, 
друзів і знайомих. На Волині організовано численні збори 
робітників , які «одностайно засудили дії націоналістів та 
антирадянщиків». 

 

Мордовська тюрма 



 І тут на допомогу приходить інстинкт самозбереження. Він — головна підвалина Опору. Того Опору, 
яким тримається нація, і духовність взагалі. (В. Мороз. «Хроніка опору», 1970) 
 

 Після звільнення в 1969 р. пише статті «Серед снігів», 
«Хроніка опору», «Мойсей і Датан», які були прийняті 
українською інтеліґенцією неоднозначно (зокрема, через його 
різку критику щодо зречення І.Дзюби). Крім цього він  став 
одним із провідних авторів «Українського вісника» (1970-72). 

 1 червня 1970 р. В. Мороза заарештували вдруге, підставою 
для чого стали вилучені під час обшуку рукописи його творів. 
Відтак 17–18 листопада в Івано-Франківську відбувся закритий 
судовий процес, унаслідок чого дисидент був визнаний 
«особливо небезпечним рецидивістом» і засуджений на 9 років 
ув’язнення і 5 років заслання.  

 За весь період слідства В. Мороз жодного разу під час допитів 

не допустив «визнання власної вини» та не дав показів, які б 
могли бути використані проти  інших учасників 

дисидентського  руху.  

 

 

 

 

 

 

Мороз В. Серед снігів 



Напівосвіта  — це коли у людини спочатку вкрали традиції, а потім дали освіту. Напівосвіта 

— це коли культура не виростає органічно з власного коріння, а натовкується в людину 

поспіхом, за п'ятирічку — за скороченою програмою.     (В. Мороз. «Хроніка опору», 1970) 

 Свавілля правоохоронних органів спонукало І. Дзюбу і В. Чорновола написати листа міністрові юстиції та 
прокуророві УРСР щодо незаконності закритого судового процесу над В. Морозом, а родина Калинців звернутися 
з подібним листом до голови Верховного Суду УРСР.  

 Майже одразу історія з засудженням В. Мороза стала предметом широкого громадсько-політичного розголосу на 
Заході, головно в українських еміґрантських колах. Постать В. Мороза за океаном почали трактували як 
головного репрезентанта української самостійницької думки.  

 У баченні канадської й американської громадськості В. Мороз постав як символ руху спротиву і  дисидент, 
покараний за те, що обстоював індивідуальні, культурні та національні права, забезпечені радянською 
конституцією.  Канадою і США  прокотилися масові демонстрації за звільнення В. Мороза. Крім того, було 

започатковано  кампанію з надсилання звернення громадян Канади до прем’єр-міністра П. Трюдо 

 Під тиском суспільства П. Трюдо прийняв 7 червня 1971 р. делегацію Комітету українців Канади і пообіцяв 
поговорити про стан дотримання прав людини в УРСР та ув’язнення українських дисидентів із головою Ради 
Міністрів СРСР О. Косигіним під час його візиту до Канади. Однак у 1971 р. зрушити цю справу з місця так і не 
вдалося.  



Є мільйони людей з вищою освітою, які все знають, але нічого не мають — нічого 

святого. ( В. Мороз. «Хроніка опору», 1970)   

 У 1974 р. В. Мороз розпочав  голодування, яке тривало 145 днів. Завдяки  діяльності дружини та українській 

діаспорі воно отримало міжнародний розголос.  Значення голодування В. Мороза полягало у приверненні уваги 

світової  громадськості та урядів держав Заходу до проблем дисидентського руху в СРСР  загалом та 
українського національного руху зокрема. 

 25 липня 1974 р. відбулася зустріч представників  діаспори із членами канадського уряду, після чого прем’єр-

міністр П. Трюдо порушив питання звільнення В. Мороза перед послом СРСР О. Яковлевим.  У 1974 р. під 

патронатом Світового Конґресу вільних українців  було створено Комітет для захисту Валентина Мороза. 
 Однією із форм привернення уваги до його справи стала публікація праць історика англійською мовою. Так,  

були перекладені «Репортаж із заповідника імені Берії», «Мойсей і Датан»  та дещо пізніше «Лекції з історії 
України». 

 У 1976 р. В. Мороз оголосив про своє бажання відмовитись від радянського громадянства і отримати 
американське або канадське. У 1975–1976 рр. під час перебування у Владимирській в’язниці В. Мороз не 
припинив протистояння з радянським режимом, беручи участь у колективних протестах політв’язнів, акціях 
одноденного голодування  русі за статус політв’язня (боротьба за надання політичним в’язням правового 
статусу, що захищає їхню честь і гідність та відповідає міжнародним актам щодо прав людини). 

 



Людина, позбавлена вміння самостійно розрізняти добро і зло, стає вівчаркою, яка 
запалюється гнівом тільки з наказу. ( В. Мороз) 

 Під час переговорів щодо підписання між СРСР і США 
чергового договору про «Обмеження стратегічних озброєнь» 
(ОСО-2) між радником президента США З. Бжезинським і 
послом СРСР А. Добриніним було досягнуто домовленості 
про обмін радянських політв’язнів на шпигунів, арештованих 
у США. 

 Обмін В. Мороза та ще 4 дисидентів проходив у ніч з 27 на 28 
квітня 1979 р. у Нью-Йоркському аеропорту ім. Кеннеді. Акція 
була оформлена як позбавлення громадянства з подальшим 
видворенням із СРСР. 

 Звільненого дисидента вітали і представники української 
громади, і урядовці. У Канаді В. Мороз зустрівся з прем’єр-

міністром Браяном Малруні і міністром українського 
походження Степаном Папроцьким – одним із найактивніших 
політиків у справі звільнення дисидента. 
 

 

В. Мороз після звільнення. США, 1979 р.  



 Перший етап громадсько-політичної діяльності В. Мороза на 
еміграції характеризувався  значною інтенсивністю роботи в 
середовищі української громади. Відразу після приїзду до 
США його сприймали серед емігрантів як  героїчного борця 
за волю України та  символ української визвольної боротьби. 

 Одразу В. Мороз заявив, що буде проводити активну 
діяльність, спрямовану на досягнення незалежності України. 
Першим етапом у цій боротьбі він вважав консолідацію 
зусиль української еміграції. Політичні погляди В. Мороза в 
період перебування за кордоном залишалися радикально 
антирадянськими. У своїх публічних виступах  він закликав 
уряди західних держав до радикальних кроків проти СРСР, 
критикуючи їх за нерішучість у геополітичному 
протистоянні.  

 На одній з прес-конференцій зауважив, що в сучасній 
міжнародній ситуації «Заходові потрібен Черчилль, а не 
Чемберлен», натякаючи на необхідності активізації боротьби 
проти комунізму.  

 В. Мороз через кілька днів після виїзду у США 
тримає портрет політв’язняЛ. Лук’яненка. 1979 р. 



На українському пустирі пасуться всі... 
( В. Мороз. «Хроніка опору», 1970). 

 У серпні–вересні 1979 р. В. Мороз провів кілька зустрічей з українською еміграційною молоддю з метою 
пропаганди своїх ідей щодо створення нової громадської організації «Лицарі Святослава».  

 Основними завданнями такого об’єднання він вважав покращення духовного стану української діаспори, 
недопущення асиміляції молодого покоління в країнах Заходу, його психологічну підготовку до активної 
боротьби за самостійність України, формування нової еміграційної еліти, орієнтованої на повернення до 
батьківщини. 

  У 1983 р. В. Мороз долучився до кампанії з поширення на Заході інформації про український Голодомор 
1932-1933 рр. У вересні 1983 р. він здійснив кілька зустрічей з діаспорними громадами в м. Вісконсин та 
Едмонтон (Канада), під час яких виступив із промовами про Голодомор. У 1983 р. за сприяння В. Мороза 
було  започаткувало серію книг «Літопис льодового походу», метою якої було відтворення історії України 
у ХХ ст. за матеріалами спогадів учасників подій.  

 У 1980-х рр. В. Мороз пропагував  ідею створення єдиної міжнародної всеукраїнської організації, яка б 
могла представляти інтереси українців в ООН (на зразок Організації визволення Палестини), зокрема він 
заявляв:  «утворення єдиної української платформи на світовому рівні подесятерить сили українства», 
тому закликав припинити внутрішні конфлікти між бандерівцями та мельниківцями в СКВУ. 

 

 

 

 



 Студіював в Українському вільному університеті в Мюнхені 
(ФРН, 1980-82), де й здобув ступінь доктора філософії, 
працював над історією шістдесятництва, трактуючи цей рух 
як поетичну чи інтелектуальну революцію. 

 У 1983 р. він написав короткі спогади про період свого 

ув’язнення під назвою «КГБ – із власного досвіду», де 
розкрив методи боротьби радянських спецслужб проти 

українського дисидентства.  

 До перебудови в СРСР він поставився із пересторогою і 
недовірою, вказуючи на її суперечливість у зв’язку із 

загибеллю в радянській колонії В. Стуса у вересні 1985 р. 

 

 Валентин Мороз та Іван Гель  



Створювати традиції так само безглуздо, як робити культурну революцію. 

«Культура» і «революція» — поняття несумісні, протилежні.  (В. Мороз. 
Хроніка опору,1970) 
 

 Восени 1989 р. він звернувся до українських громадян із закликом не очікувати вирішення своїх національних 
проблем урядами наддержав США і СРСР, а самостійно творити власну державу.  

 Під впливом «Балтійського шляху» він запропонував ідею організації «ланцюга свободи» в Україні для 
демонстрації прагнення українського народу до соборності та суверенності. 21 січня 1990 р. цю ідею втілено 
Народним рухом України (НРУ). Іншим символічним кроком задля консолідації української нації В. Мороза 
була пропозиція встановити пам’ятник В. Стусу в центрі Києва, що, однак, реалізовано так і не було. 

 До Львова В. Мороз переїхав  в 1991 році, хоча й залишився громадянином Канади. Він активно займався 
поширенням українських національних ідей та проукраїнського бачення вітчизняної історії серед молоді. 
Протягом січня – квітня 1991 р. він прочитав курс лекцій «Україна в ХХ столітті» студентам Київського та 
Львівського політехнічних інститутів. 

 В інтерв’ю того періоду дисидент акцентував увагу на провідній ролі Галичини в українському русі, 
висловлював сподівання на швидке національне відродження в Східній Україні, а також формування 
національної армії.  



 Проживаючи у Львові, В. Мороз проявляв значну активність 
у громадсько-політичному житті. Він зблизився із Соціал-

Національною партією України (СНПУ) та її лідерами – Я. 
Андрушківим, А. Парубієм та іншими. 

 Основними проблемами відновленої Української держави в 
1990-х рр. В. Мороз вважав відсутність національної ідеї та 
україноцентризму в усіх сферах життя.  Він був 
прихильником етнічної концепції побудови держави в 
Україні, повторюючи основне гасло націоналістів від часів 
М. Міхновського: «Україна – це держава української нації… 
Доки цього немає – все, що ми будуємо – збудоване на 
піску». 

 Його центральною науковою працею та своєрідним 

підсумком історичних студій останнього тридцятиліття є 
тритомне видання «Україна у двадцятому столітті». 

 Історію України у ХХ ст. В. Мороз  розглядав у першу чергу 
крізь призму процесів державотворення, а також поширення 
в суспільстві ідей націоналізму. Історик виділив три 
«українські спроби» відновлення національної державності, 
які вважав основним змістом вітчизняної історії протягом 
минулого століття.  



Коли беремо чужий взірець за норму — завжди стаємо «не такі» (В. Мороз) 

 

 

В останні роки свого життя В. Мороз активно виступав в 
публічному просторі, зокрема він зазначав: «Нині 
Москва веде неоголошену війну, і це нормальна річ. 
Жодна імперія не хоче віддавати свої колонії. Так було і 
буде. Коли Рим втратив Британію та Галлію, вони теж 
думали, що рано чи пізно знову заженуть ці країни у 
свою клітку, та цього не сталося. Тож  те, що робить 
Путін – не новина». 
 
Як історик, він вважав, що в московській імперії було дві 
величини: перша – Україна, стратегічна і вигідна, а друга 
– Сибір. Україну вони вже втратили. Російський 
президент хотів виграти війну в Києві. Та люди 
перестали боятися смерті. Так, він виграв бій в Криму, 
однак  війна на Донбасі триває. Росія знову хоче Україну 
загнати у свою клітку, та це вже неможливо. 
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Павло Юзик:                   

 історик, політик, популяризатор минулого.  
Підготував студент групи Істм-11 с  Косенко Назар, 2020/2021 н. р.  



Формування особистості 

• Павло Юзик народився 24 червня 1913 року в Пінто 
(близько Естеван), провінція Саскачеван, в сім’ї 
українських піонерів. Його батьки були переселенцями- 
емігрантами і походили із Сокальщини. 

• У дитинстві Павло Юзик вирізнявся старанністю у 
навчанні та багатогранністю.  Цікавився водночас 
точними та гуманітарними науками, активно займався 
спортом і музикою. Він був найкращим учнем в середній 
школі. Одержав максимальні бали в 11 класі на 
випускних іспитах.  

• Опанував фах педагога в коледжі Саскатуна у 1932-
1933рр. Закінчив навчання з відзнакою. 

• Після випуску з коледжу мав труднощі із 
працевлаштуванням через своє походження. Врешті-
решт, зумів отримати роботу в сільській середній школі 
Гаффорда, провінція Саскачеван. У навчальному закладі 
мав справу переважно з нащадками українських 
емігрантів. 

Юний Павло Юзик (у центрі позаду) з родиною 



Засновник МУН 

• У 1934 р. 21-річний Павло Юзик став ініціатором 
створення і першим провідником організації МУН 
(Молоді українські націоналісти).  

• Формація гуртувала юних українців Канади навколо 
збереження спільної ідентичності та ідеї незалежності 
України.   

• У своїй діяльності МУН поєднувало культурно-
просвітницьку  та парамілітарну складові. Формація 
фактично була молодіжним відгалуженням ОУН в 
Канаді. Вона цілеспрямовано готувала своїх членів до 
збройної боротьби за відновлення національної 
державності. 

• Павло Юзик особисто брав участь у культурницькій 
роботі. До 1939 р. він керував оркестром МУН, що 
виступав у дні знакових для українців історичних 
річниць 

• Створена майбутнім політиком українська молодіжна 
структура вже перші за 5 років існування налічувала 
близько 2 тисяч учасників. 



Вибір життєвого шляху 

• Паралельно з розбудовою МУН 1935 р. Павло 
Юзик вступає до Консервативної партії Канади. У 
лавах політсили він знайомиться з майбутнім 
прем’єр-міністром країни Джоном 
Діфенбейкером.  

• Пріоритетне значення для юнака у міжвоєнну 
добу зберігає громадська діяльність в інтересах 
української спільноти. 

• Після вибуху Другої світової Павло Юзик 
записується до лав Збройних сил Канади. Під час 
викладання в розвідувальній школі Дандерна всі 
звернули увагу на непересічні лекторські 
здібності юнака. Це спонукає П. Юзика після 
звільнення зі служби продовжити навчання у 
Саскачеванському університеті. 

• У повоєнних реаліях Павло Юзик обирає фах 
історика. 
 

 



Академічна кар’єра 

• 1947 р. Павло Юзик здобуває ступінь бакалавра історії, 1948 р. 
– магістра. На становлення науковця великий вплив справив 
канадський славіст професор Джордж Вілфрід-Сімпсон. 

• Україноцентричний світогляд визначив коло наукових 
інтересів Павла Юзика. Тема його магістерської роботи - 
«Українська Греко-Католицька Церква Канади».  

• Дослідження Павла Юзика привертають увагу канадської 
академічної спільноти. Він отримує спеціальну стипендію від 
історичного товариства Манітоби для наукової роботи про 
соціальну історію української громади цієї провінції. 
Відповідна праця побачила світ 1953, принісши автору широке 
визнання. 

• З 1951 р. Павло Юзик займається викладацькою роботою в 
стінах університету Манітоби. Науковець стає співзасновником 
Канадської асоціації славістів (CAS).  

• 1958 р. в університеті Міннесоти Павло Юзик захищає 
докторську дисертацію «Українська греко-католицька церква в 
Канаді в 1918-1951 р.р.». Незабаром вчений стає професором 
Манітобського університету 

• У своїх наукових роботах Павло Юзик наголошував на 
вагомості внеску українців у розвиток Канади. 

 

 

 



Плідна громадська діяльність 

•Під час здобуття фаху історика Павло Юзик редагує 
щомісячний журнал «Голос молоді» (Молодь 
говорить).  
• 1953 р. історик заснував українсько-канадський 
Студентський союз. 
• Впродовж 1952-1955 років Павло Юзик виконує 
функції національного скарбника Українсько-
канадського комітету. 

• 1955 р. історик стає президентом українського 
культурного і освітнього центру. 
• 1958 р. засновує український консервативний клуб. 
•Викладаючи в університеті, у співавторстві пише 
«Українську читанку» – підручник з рідної мови для 
українських шкіл. Активно працює в УВАН. Входить 
до управи КУК. Виголошує популярні доповіді з 
нагоди знаменних річниць на заходах діаспори. 

• З 1962 р. очолює український публіцистично-
науковий інститут. 

• 1963 р. П. Юзик стає головою Канадської асоціації 
славістів (CAS). Того ж року він очолює Манітобське 
історичне товариство.  
 

 



Початок роботи в Сенаті 

• 5 лютого 1963 р. Павло Юзик за поданням Д. Діфенбейкера 
призначається до верхньої палати парламенту Канади - 
Сенату. 

•  У Сенаті Павло Юзик обіймає посаду заступника голови 
комітету з питань молоді. Також входить до складу комітету з  
національної безпеки. Загалом пріоритетними напрямами 
діяльності парламентаря стали культурна політика, сфера 
національної  безпеки, міждержавні зв’язки, забезпечення 
прав людини. 

• Свідченням високого авторитету Павла Юзика в канадському 
політикумі стало включення сенатора  до складу офіційної 
делегації на Генеральну асамблею ООН 1963. 

• У першій промові в Сенаті 3 березня 1963 Павло Юзик 
висунув концепцію «третьої сили». На тлі конфлікту між 
франкоканадцями та англоканадцями він наголосив на 
необхідності надання іншим національним групам 
рівнозначних з двома найбільшими спільнотами держави 
прав та можливостей для збереження ідентичності. На роль 
третьої сили претендував широкий спектр етносів, 
найчисельнішими серед яких були німці та українці. 
 

 



 “Доки я живу, я боротимусь за мій народ!”  
• Українська спільнота з ентузіазмом сприймає 

концепцію третьої сили Павла Юзика. З цього 
приводу В. Верига писав: «Він є першим сенатором, 
що відважився заговорити та скритикувати 
канадійську дійсність, вказуючи на те, що на 
високих державних постах, так само як і на 
чолових місцях у зарядах приватних підприємств, 
немає українців, і це достойний сенатор назвав 
дискримінацією». 

• Павло Юзик гостро критикував ідею англо-
французької дуалістичної Канади. Він вимагав 
надання офіційних гарантій розвитку для української 
та інших мов «третьої сили». В Сенаті Павло Юзик 
очолив опозицію до ініціативи надання офіційного 
статусу французькій мові.  

• Як згадував опонент сенатора-українця, Ройс Фріз, в 
дискусіях щодо місця «третьої сили» в житті Канади 
Павло Юзик завжди рішуче наполягав на своїй 
правоті, відмовляючись від компромісів. 



Просування українських інтересів 

• Під час роботи в Сенаті Павло Юзик приділяв багато 
уваги потребам співвітчизників у Канаді. 

• Він домігся фінансування низки українських 
культурних інституцій з федерального бюджету 
Канади.  

• Також Павло Юзик сприяв відкриттю двомовних 
українсько-англійських шкіл у степових провінціях 
Канади. 

• Значний резонанс викликав виступ сенатора в 
парламенті Канади 22 січня 1969. У промові з нагоди  
50-ліття Акту злуки та 51-річчя незалежності УНР 
Павло Юзик закликав канадський уряд всебічно 
сприяти відновленню суверенітету України.  

• У своїх публічних виступах Павло Юзик 
неодноразово підкреслював колоніальне становище 
українських земель в СРСР. Він критично ставився до 
ілюзій частини канадського політикуму стосовно 
можливості порозуміння з Москвою та лібералізації 
радянської диктатури внаслідок потепління в 
міждержавних відносинах. 

 



Викладацька і наукова 
робота 

• Павло Юзик поєднував насичену політичну 
діяльність в Сенаті з продовженням академічної 
кар’єри. 

• З 1966 він переходить на викладацьку роботу до 
Оттавського університету. Читає студентам лекції з 
дисциплін про історію Центральної та Східної 
Європи, Росії-СРСР,  канадсько-радянські взаємини. 

• За спогадами доньки Вікторії, Павлу Юзику нерідко 
доводилось редагувати наукові публікації та 
дисертаційні роботи учнів під час закордонних 
відряджень. 

• 1967 р. побачила світ праця Павла Юзика «Українські 
канадці: їх місце і роль в канадському житті».  

• Павло Юзик ініціював фундаментальний проект 
дослідження історії української діаспори «Українці 
Канади: статистичний звід 1891–1976». Проект 
отримав державне фінансування. Роботою групи 
науковців-реалізаторів ініціативи керував 
безпосередньо професор Юзик 

 



Правозахисна діяльність 
• Павло Юзик став ініціатором створення 

комітету (згодом перетвореного на комісію) з 
прав людини СКВУ. Водночас він спричинився 
до постання аналогічної структури 
наднаціонального рівня під проводом Д. 
Діфенбейкера. 

• Комітет з прав людини СКВУ займався 
поширенням інформації про антиукраїнський 
терор в СРСР. У рамках правозахисної 
діяльності П. Юзик домагався звільнення Л. 
Лук’яненка, В. Мороза, Ю. Шухевича, В. 
Романюка та інших політв’язнів. 

• Використовуючи свій вплив, П. Юзик 
організував зустріч канадського дипломата Л. 
Роджерса та представників СКВУ напередодні 
конференції НБСЄ у Мадриді. 

• Також сенатор персонально звертався до 
очільника Комісії прав людини ООН М. 
Шрайбера та  посла Канади в ООН С. Рея, 
вимагаючи тиску на СРСР стосовно звільнення 
політичних бранців. 



Підсумки політичної діяльності 
• Павло Юзик найдовше з поміж українців перебував 

у сенаті. Його каденція тривала більше 23 років.  
• За цей час історик тричі представляв Канаду на 

сесіях ООН, дев’ять разів - на конференціях НАТО, 
входив до делегації на сесії НБСЄ в Мадриді, був 
редактором «Вісника» Північноатлантичної 
Асамблеї. 

• Тексти своїх виступів та промов опублікував в 
окремій праці «Для кращої Канади» 

• Очолював Канадську народну раду мистецтв (1975-
1980). Організував низку яскравих українських 
культурних заходів на Парламентському пагорбі. 

• Нагороджений за плідну діяльність  Столітньою 
медаллю Канади, Столітньою медаллю Манітоби, 
Золотою медаллю Шевченка, Золотою медаллю 
Українсько-канадського комітету, званням Лицаря-
командора ордену Св. Григорія Великого і Великим 
хрестом Мальтійського ордену. 
 

 



Пам’ять 

• Павло Юзик відійшов у вічність  
9.07.1986 р.  

• Українська діаспора Канади глибоко 
шанує постать сенатора.  

• 1991 р. була започаткована 
стипендія імені Павла Юзика. 

• 2009 р. впроваджено державну 
винагороду імені Павла Юзика, що 
вручалась щорічно. 

• Того ж року з ініціативи УНО 
створено Інститут молодих 
провідників імені Павла Юзика, що 
покликаний виховувати лідерські 
якості у здібних юнаків та дівчат 
українського походження. 



Список використаних джерел і літератури 

• 1 )  Войценко О. Літопис українського життя в Канаді Т.7: Доба завершених консолідаційних процесів і 
змагання за конституційне визнання 1960-1969. Едмонтон:. Канадський Інститут Українських  Студій, 1986 
545 с. 

• 2) Макар В.  Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади. Чернівці: Прут, 2006 
284 с. 

•  3) Пилинський Я. Українське коріння сучасної багатокультурності. Слов’янський світ: Зб. наук. пр.  Київ: 
ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008.  Вип. 6. С. 165-179. 

• 4) Сіромський Р. Проблема збереження національної ідентичності канадських українців: концепція "третьої 
сили" сенатора П. Юзика. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : 
Культурологія. 2010.  Вип. 5.  С. 394-404. 

• 5) Сіромський Р. Українські репрезентації на Міжнародній конференції з прав людини у Тегерані 1968 р.  
Педагогічна думка. 2017. № 1. С. 14-19. 

• 6) Сіромський Р. Мадридська конференція країн-учасниць НБСЄ (1980-1983 рр.): позиція Канади щодо 
порушення прав людини в Українській РСР. State Security in the Contemporary World / Ed. by Olga Wasiuta, 
Janusz Falecki, Danuta Kaźmierczak. Instytut Nauk o Bezpieczeństwa, Uniwersytet Pedagogiczne im. KEN w 
Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura, 2019. P. 84-104. 

 



Ярослав Грицак як публічний інтелектуал  



План презентації 
1. Хто такий публічний інтелектуал? 

2. Ярослав Грицак: житєвий шлях і наукова кар’єра 

3. Грицак як публіцист 

4. Грицак як спікер і дискутант 

5. Яка головна роль публічних інтелектуалів? 

 



Хто такий публічний інтелектуал? 
 

• Насамперед ПІ має спеціалізуватись у певній конкретній галузі і з конкретного 
набору питань. Він, звичайно, може висловлюватись й на інші теми, однак без 
претензії на істинність. 

Фахівець у своїй галузі 

• Одне з основних умінь ПІ - це уміння комунікувати з широким колом людей і 
доступно доносити інформацію стосовно тої чи іншої теми. Такий спеціаліст 
має пов’язувати академічний світ науки і громадськість для спільного 
взаєморозвитку. 

Комунікатор 

• Важлива функція ПІ - бути майстерним «пропагандистом» критичного мислення 
і агітатором просвітнцьких ідей. Він має заохочувати інших цікавитись новими 
галузями знань (історією, наприклад) і показувати, як наочно можна 
використовувати ці знання на практиці. 

Популяризатор 



Публічний інтелектуал 

 Спеціаліст у своїй сфері 

 Часто дає інтерв’ю  

 У своїх виступах орієнтується на 
широке коло слухачів 

 Пише, крім власне наукових праць, 
науково популярні книги і есеї 

 Бере участь в суспільно-
громадських організаціях і заходах  

 

Академічний науковець 

 Спеціаліст у своїй сфері 

 У своїх виступах орієнтується на 
академічне середовище і студентів 

 Пише наукові монографії і статті 

 Бере участь в наукових 
конференціях і зібраннях  

 

 

Чим відрізняється публічний інтелектуа 
від академічного науковця? 



Які відомі інтелектуали є в Україні? 

Юрій Андрюхович 

Микола Рябчук Сергій Плохій 

Тарас Лютий 

Ярослав Грицак 



Ярослав Грицак: життєвий шлях і наукова кар’єра 

1987- кандидат, 1996 
– доктор історичних 
наук 

1996-2009 - запрошений 
професор в ЦЄУ 
(Будапешт) 

З 1999 - професор в 
УКУ 

Відомий науковий і 
публічний діяч 

 Народився і виріс в маленькому селі Довге на Львівщині. 

 З дитинства хотів стати кіномеханіком. 

 По «блату» вступив в ЛНУ на історика, хотів стати єгиптологом. 

 Розчарувався в Львові. 

 Діставав рідкісні книжки завдяки друзям і знайомим. 

 В 91-му їде на стажування до Америки і Канади. 

 Стає одним з співзасновників Українського Католицького Університету 



Грицак як науковець 

 Як відзначає сам Ярослав Грицак, написання 
і публікація наукових і науково-популярних 
книг є важливим аспектом діяльності 
публічних інтелектуалів.  



Грицак як спікер і дискутант 

 Не менш важливим аспектом діяльності ПІ є 
участь у різноманітних публічних лекціях, 
інтерв’ю, документальних фільмах. На 

сьогоднішній день більшість таких відео 
створюється для YouTube і доступні усім.  

 Ярослав Грицак частий гість на таких 
заходах й користується популярністю у 
журналістів і глядачів. В таких відео 

піднімається широке коло питань - від 
конкретно-історичних до  
загальнонаціональних. 



 Уміння простою мовою пояснити складні і 
неоднозначні явища, а в нашому випадку - це 
історичні події і сучасні соціальні процеси, 
дає можливість для інтелектуала стати 
певним медіаторм між академічниим 
середовищем і загалом. Формат відео для 
цього підходить найкраще. 

 Одною з найвідоміших міжнародних 
площадок для публічних виступів є TED 
(Technology Entertainment Design), 
некомерційна організація яка займається 
розповсюдженням ідей, що повинні змінити 
світ. Грицак декілька разів виступав на 
«теді», зокрема розповідав про ціності 
українців і розвиток української культури.     



Яка головна роль публічних інтелектуалів? 

 Як відзначає сам Ярослав Грицак, «Публічний 

інтелектуал – це пожежник, який перший бачить 
загрозу і має перший зреагувати, незалежно від 
недалекоглядності політичного чи соціального 

середовища…. Не мусиш говорити те, що 
подобається публіці, можеш пропонувати 

незручні висновки. Але без публічних 
інтелектуалів не можна уявити нормальне 

функціонування країни. Це і зав’язування 
дискусій, суперечок, і участь в них, і висновки. У 
цьому я бачу свою відповідальність….». 



Список використаних джерел 

1. Ярослав Грицак, інтерв’ю: https://theukrainians.org/yaroslav-hrytsak/ 

2. Ярослав Грицак. Публічний інтелектуал із Галичини: 
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/02/22/7205086/ 

3. Українські публічні інтелектуали: лихо з розуму?: https://www.radiosvoboda.org/a/2308104.html 

4. Про роль публічного інтелектуала в суспільстві: 
https://zaxid.net/pro_rol_publichnogo_intelektuala_v_suspilstvi_n1119740 

5. (Не)потрібні інтелектуали: https://zbruc.eu/node/83397 

6. Публічні інтелектуали: в пошуках призначення: https://ipiend.gov.ua/wp-
content/uploads/2018/11/vasylevska_publichni.pdf 

Підготував студент групи Істм-11 с  

Підляський Орест, 2021/2022 н. р.  
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Тімоті Снайдер: 
публічний історик та 

інтелектуал 

  

Підготував студент групи 
Істм -11с Мартинчук Роман, 
2021/2022 н. р. 

 

 



Публічний інтелектуал – це той 
інтелектуал, який не боїться 
публічно висловити свою 
позицію з приводу широкого 
кола проблем. 
Роль інтелектуала полягає в 
тому, щоб оприявнити істину. 

 

(Уривок зі спільної монографії 
Тімоті Снайдера і Тоні Джадта 
“Роздуми про ХХ століття”). 



Тімоті Снайдер 

Історик  

Публічний інтелектуал 

Викладач Єльського університету  

Політолог  

Дослідник історії Центральної та 

Східної Європи у ХХ ст. 

Знайомство з інтелектуалом 

Фахівець з історії націоналізму, 
тоталітаризму та Голокосту  



Життєвий шлях 

У 1987-1991 рр. 
навчався 
в Браунському, 
а в 1991-1995 рр. 
в Оксфордсько-

му університеті. 

У 1994-1995 рр. 
стажувався 

у Національному 
центрі наукових 
досліджень 

(Франція). 

На сьогоднішній 
день Т. Снайдер є 
професором 
Єльського 
університету. 

З 2005 р. 
працював в 
Лейденському, 
а з 2013 р. у 
Стенфордсько
му університеті. 

Народився Тімоті 
Снайдер 18 
серпня 1969 р., у 
м. Дейтон, штат 
Огайо. 



Популярність особи Тімоті Снайдера 

Тімоті Снайдер і папа Франциск, 2017 р. 

https://www.timothysnyder.org 

https://twitter.com/TimothyDSnyder 

Переклади наукових праць Тімоті Снайдера опубліковано: 

німецькою, французькою, чеською, словацькою, польською, 
українською, білоруською, російською, іспанською мовами.    



“Лічені іноземці стали свідками 
голоду, і змогли зафіксувати, 
що трапилося у найбільш 
жахливі місяці. Журналіст 
Гарет Джоунс, сам оплатив 
поїздку в Москву, і попри 
заборону, відвідав Україну, 
сівши на харківський поїзд 7 
березня 1933 р. Він навмання 
вийшов на маленькій станції і 
пішов на села з рюкзаком 
повним провізії. Джоунс 
побачив “голод у колосальних 
масштабах””. 

 

(Цитата з монографії Тімоті 
Снайдера “Криваві землі. 
Європа між Гітлером і 
Сталіним”). 

Тімоті Снайдер і фільм «Ціна правди» 



“Наша недуга”, 2020 р. 

Науковий доробок Тімоті Снайдера 

 

“Роздуми про ХХ 
століття”, 2019 р.  

“Про тиранію. 
Двадцять уроків ХХ 
століття”, 2017 р. 

“Чорна земля. 
Голокост як історія 
і застереження”, 

2015 р. 
 



“Шлях до 
несвободи. Росія. 
Європа. 
Америка”, 2020 р. 

“Криваві землі. 
Європа між 
Гітлером і 
Сталіним”, 2012 р. 

Науковий доробок Тімоті Снайдера 

 

“Українська 
історія, російська 
політика, 
європейське 
майбутнє”, 2014 р. 

“Перетворення 
націй. Польща, 
Україна, Литва, 
Білорусь”, 2012 р. 

“Червоний 
князь”, 2011 р. 



Критика щодо Тімоті Снайдера  

 “Через відсутність причинно-наслідкових зв’язків 

книга Снайдера (“Криваві землі” - Р.М.) «ні до 

чого». Снайдер насправді не опанував об'ємну 

літературу про гітлерівську Німеччину, що 

призводить до помилок у багатьох місцях”. 

  “Книга  “Чорна земля” не є ні новим, ні 
оригінальним твором”. 

 “Надто широкі хронологічні і географічні рамки 
наражають роботу на небезпеку поверховості”. 

  Омер Бартов   

  Річард Еванс 

  Олександр Осіпян 



З Ярославом Грицаком 

З Сергієм Жаданом, червень 2017 р. 

Тімоті Снайдер і Україна  

Публічна лекція в м. Київ, червень 2019 р. 

Професор Снайдер 
неодноразово бував в 
Україні, де брав участь у 
конференціях, ток-шоу, 
давав інтерв’ю. 

Т. Снайдер у Львові на Форумі видавців, 2014 р. 

Для монографії 
“Криваві землі” пан 
Снайдер 
опрацьовував 
архіви в Україні. 

В Україні Т. Снайдер 
також презентував 
власні книги й виступав з 
публічними лекціями. 

У лютому 2014 р. 
Снадер публічно 
засудив російську 
агресію проти 
України. 



“Україна – це демократія. Якщо так може 
залишитися, росіяни можуть повірити, що і Росія 
може бути демократією. Демократична Україна 
відкриває для Росії майбутнє, якого побоюється 
російський політикум”. 

“Стаття Путіна (Про історичну єдність  росіян і 
українців – Р.М.) є сценарієм аншлюсу України, як у 
Гітлера у 1938-му”. 

“Створіть в Україні інститут російської мови - і в 
Путіна будуть проблеми”. 

Думки пана Снайдера щодо сучасних українсько-

російських відносин  



Висновки  

1 

2 

3 

Тімоті Снайдер як публічний   
інтелектуал 

Тімоті Снайдер – консультант 
фільму «Ціна свободи» 

Тімоті Снайдер – популяризатор 
історичних знань про історію 

України 



 

1) Банальність добра. Розмови історика Тімоті Снайдера з Тоні Джадтом - уривок із книги “Роздуми про ХХ століття””. 
Hromadske, 7 травня 2019, доступ отримано 16 жовтня 2021, https://hromadske.ua/posts/banalnist-dobra-rozmovi-

istorika-timoti-snajdera-z-toni-dzhadtom-urivok-iz-knigi-rozdumi-pro-hh-stolittya. 

2) Василевська, Тетяна. “Публічні інтелектуали: в пошуках призначення”. Наукові записки Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 1 (2018): 281−292.  

3) Врубель, Пьотр. “Романтичний «Червоний князь» Тимоті Снайдера”.  Україна модерна 14 (2009): 310-314. 

4) Грабовська, Ірина. “Повернення інтелектуалів”.  День, 20 червня 2019. 

5) Десятерик, Дмитро. “Я читала велику роботу Роберта Конквіста про Голодомор, читала Тімоті Снайдера - це мій 

перший доторк до теми... Але не знала про Мейса. Дякую”. День, доступ отримано 16 жовтня 2021, 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/ya-chytala-velyku-robotu-roberta-konkvista-pro-golodomor-chytala-timoti-snaydera-ce. 

6) Любка, Андрій. “Здоров’я як несвобода”.  День, 31 грудня 2020. 

7) Морі, Євгеній. “Як американці зрозуміли себе, читаючи про Україну”. Суспільне культура, доступ отимано 16 жовтня 

2021, https://suspilne.media/87453-ak-amerikanci-zrozumili-sebe-citauci-pro-ukrainu-recenzia-i-urivki-z-knigi-slah-do-

nesvobodi/. 

8) Осіпян, Олександр. “Довгоочікувана реконструкція “неочікуваних націй””. Український гуманітарний огляд  10 (2004): 

155-171. 

 

 

 

Список використаних джерел і літератури  



9)  Тімоті Снайдер: “Предмет мого дослідження був абсолютно непрактичний, але цікавий. Я тоді не думав про власну 

кар’єру””. Україна модерна, доступ отримано 16 жовтня 2021, https://uamoderna.com/jittepis-istory/snyder.  

10) Снайдер, Tімоті. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним, переклад з англійської. Київ: Грані-Т, 2011. 448. 

11)  Снайдер, Тімоті. Перетворення націй: Польща, Україна, Литва, Білорусь. 1569-1999, переклад з англійської. Київ: 

Дух і Літера, 2017. 464. 

12)  Снайдер, Тімоті. Про тиранію. 20 уроків 20-го століття, переклад з англійської. Київ: Медуза, 2017. 143. 

13)  Снайдер, Тімоті. Червоний Князь, переклад з англійської. Київ: Грані-Т, 2011. 296. 

14)  Timothy Snyder, доступ отримано 16 жовтня 2021, https://www.timothysnyder.org/. 

15)  Timothy Snyder about history, Church, and Ukraine. Religious Information Service of Ukraine, доступ отримано 16 жовтня 

2021, https://risu.ua/en/timothy-snyder-about-history-church-and-ukraine_n85518. 

 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 



Історик як політик:  
Володимир Вятрович 

Підготувала студентка групи   
Істм- 11 Залуцька Марія. 2020/2021 н. р. 

  

 



Володимир В’ятрович 

Історик (закінчив історичний факультет ЛНУ імені Івана 
Франка, 1999), кандидат історичних наук (2004), політик, 
громадський діяч; автор численних статей і монографій з 
історії України ХХ століття.  

Директор Центру досліджень визвольного руху у Львові 
(2002–2008); директор Архіву Служби безпеки України 
(2008–2010); голова Українського інституту національної 
пам’яті (2014–2019); стажувався в Українському 
науковому інституті Гарвардського університету (2010–
2011); викладав в Українському католицькому 
університеті, Національному університеті «Києво-

Могилянська академія».  



Ідейний натхненник декомунізації в Україні 

Володимир В'ятрович був одним з головних лобістів і, фактично, куратором процесу декомунізації в 
Україні, в тому числі – ухвалення Верховною Радою України так званих декомунізаційних законів 2015 
р. 
Лобіюючи закони, історик заявляв, що відсутність політики декомунізації в Україні після проголошення 
незалежності була однією з причин, які призвели до неорадянського реваншу режиму Януковича. Також 
він зазначав, що носії радянських цінностей нині є головним кадровим резервом терористичних загонів у 
так званих ДНР і ЛНР. 
У жовтні 2015 р. Український інститут національної пам'яті під керівництвом В. В'ятровича оприлюднив 
список із 520 осіб, чия діяльність підпадає під дію законів про декомунізацію. Назви вулиць та інші 
топоніми на їхню честь повинні бути змінені до 21 листопада 2015 року. Таким чином, в українських 
містах і селах на законних підставах почали прибирати радянську символіку, пам'ятники Леніну та інших 
радянських діячів, а також перейменовувати вулиці. Також були перейменовані ряд населених пунктів, в 
тому числі два облцентри - Дніпро (колишній Дніпропетровськ) і Кропивницький (колишній Кіровоград). 
 





        Скасування радянських свят  

Під час роботи В. В'ятровича на посаді голови Інституту 
нацпам'яті періодично виникали дискусії та суперечки 
через його пропозиції щодо скасування низки радянських 
свят. Наприклад, В. В'ятрович наполягає на тому, що День 
пам'яті та примирення, який відзначається 8 травня, 
повинен бути вихідним, а 9 травня (День Перемоги) має 
бути робочим. 
Також В'ятрович виступає за скасування 
"першотравневих" вихідних і 8 Березня - як радянських 
пережитків. Водночас, за його словами, необхідно додати 
наступні вихідні дні: 9 березня (Шевченківський день), 
День сім'ї (друга неділя вересня). А в лютому 2017 року 
В'ятрович опублікував проект нового календаря 
державних вихідних і святкових днів. 

 



Польський закон про “бандеризм” 
На початку 2018 року В. В'ятрович опинився в центрі політичного "скандалу" 
навколо польської позиції також щодо діяльності УПА. У ніч на 1 лютого 
польський Сенат проголосував за зміни в закон про їх Інституті національної 
пам'яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто буде 
заперечувати "злочини українських націоналістів, скоєні відносно громадян 
Польщі в 1925-1950 років". 6 лютого президент Польщі А. Дуда підписав цей 
закон, незважаючи на критику, зокрема з боку Ізраїлю, США, України. 
В'ятрович гостро критикував польський закон. "Ми є свідками того, як в 
Польщі поступово утверджується політичний диктат над історією, вже є всі 
підстави говорити про поступове скорочення свободи слова в Польщі", - 
заявляв В'ятрович. 
На думку В'ятровича, ситуація навколо закону про «бандеризм» є 
інформаційним протистоянням, яке непотрібне ні Києву, ні Варшаві, але на 
руку Російській Федерації. Він зазначив, що невипадково, чи не єдина країна в 
світі, яка підтримала ухвалення цього закону – це Росія. 
6 лютого Верховна Рада України засудила прийнятий у Польщі закон. 
 



Політичні та ідеологічні переконання 

У березні 2019 року Слідчий комітет Росії відкрив проти 
В'ятровича кримінальну справу "за фактом реабілітації 
нацизму". На думку російських слідчих, В'ятрович 
заперечує "злочини військових злочинців країн 
гітлерівської осі" в роки Другої світової війни (маються 
на увазі члени ОУН і воїни УПА). 
З висловлювань В. В'ятровича: Друга світова для Росії – 

«серце темряви» радянського міфу, на якому все тримається; 
радянське минуле повинно бути прикладом того, чого ніколи не 
повинно повторитися; серед тих, хто працював в німецькій 
поліції, були колишні радянські міліціонери. Але і в 2014-му 
«доблесні» міліціонери ставали і досі є співробітниками «МГБ», 
чи то «КДБ» «ЛНР» чи «ДНР». 

 

 



                     Чинний депутат Верховної Ради 
України 

 “Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями 
боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо 
Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю 
додержуватися Конституції України та законів України, 

виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.”  

“Йду, щоб будувати український світ і зупиняти «русскій мір»”  – 

сказав В. В’ятрович 3 грудня 2019 р., складаючи присягу 
депутата Верховної Ради України, фракція “Європейська 

солідарність”. 

 



     Список використаних джерел  

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21921 

https://blogs.pravda.com.ua/authors/viatrovych/ 

https://www.radiosvoboda.org/a/29824063.html 

https://news.24tv.ua/kabmin_zvilniv_vyatrovicha_korotko_pro_vse_shho_vidomo_n120

7258 

https://www.ukrinform.ua/tag-vatrovic 
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Підготувала студентка 
групи Істм-11 с 

Товарніцька Олена, 
2021/2022 н. р. 
 



ЧИ Є ДЛЯ ІСТОРИКА МІСЦЕ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ? 

МОЖЛИВІСТЬ ЯКІСНО ПОПУЛЯРИЗУВАТИ ІСТОРІЮ НА ШИРОКУ ПУБЛІКУ 

АДАПТАЦІЯ ПРАЦЬ АКАДЕМІЧНИХ ІСТОРИКІВ ДО ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА 

ЗАЛУЧАЄ СУСПІЛЬСТВО ДО ДІАЛОГУ 

   ТАК. У ЦЬОМУ Є ПОПИТ І ЩО НЕ МЕНШ ВАЖЛИВО –  ПОТРЕБА 



   Олександр Зінченко 

історик, публіцист, 
журналіст, заступник 
головного редактора 
«Історичної правди». 
Ведучий телепрограми 
«Розсекречена історія» 

історик, журналіст, публіцист, 
викладач, головний редактор 
інтернет-видання «Історична 
правда». Ведучий телепрограми 
«Історична правда» 

Вахтанг Кіпіані 

*до уваги взято ті телепроєкти, 

ведучими яких є  історики 



«РОЗСЕКРЕЧЕНА ІСТОРІЯ» 

Ведучий телепрограми: 
Олександр Зінченко 

 

Транслювалася на UA: Перший 
у 2015-2019 рр. 
 

Проєкт про таємні сторінки 
минулого нашої країни, 
невідомі факти її творення та 
радянські міфи, яких не 
вдалося позбутися за роки 
незалежності 



ПРО ТЕЛЕПРОГРАМУ: 

В СТУДІЮ ЗАПРОШУЮТЬ 4-5 ГОСТЕЙ. ЦЕ ІСТОРИКИ, ПИСЬМЕННИКИ, 
ЕКСПЕРТИ, ОЧЕВИДЦІ. ВЕДУЧИЙ ОКРЕСЛЮЄ ТЕМУ. ГОСТІ ПОСЛІДОВНО 
ВИСЛОВЛЮЮТЬСЯ. 
 

У ПРОГРАМІ Є СЮЖЕТИ – ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ, КОТРІ МІСТЯТЬ 
РЕКОНСТРУКЦІЮ ПОДІЙ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТАЛЬНІ 
КАДРИ, ІСТОРИЧНА ХРОНІКА, ОПИТУВАННЯ НА ВУЛИЦІ. 
 

ВИЙШЛО БЛИЗЬКО 70 СЮЖЕТІВ 



В ЧОМУ ПРОСВІТНИЦЬКА МІСІЯ ТЕЛЕПРОГРАМИ? 

 

 

Для більшості людей вивчення історії обмежується лише шкільними уроками. 

  

Нові дослідження та інтерпретації науковців доходять до них вкрай рідко. 

 

Окремою є проблема для людей, які вивчали історію в радянській школі. 
 

Популярність телебачення для людей старшого віку залишається високою. 
 

Телепрограми на кшталт «Розсекреченої історії» знайомлять з новими даними 
та дають змогу для себе переосмислити історію. 

 

Дає можливість заповнити прогалини з незнання історії. 
 

 

 



Інформація з інтерв’ю О. Зінченка  

 Проєкт «Розсекречена історія» 
виходив на основі архівних 
документів, про які ще не було 
відомо 

 

 Орієнтація на історичний 
календар  
 

 «важливо, щоб у нашому 

минулому не було 

замазаних, вирваних 
сторінок» 

 

ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ПРО «РОЗСЕКРЕЧЕНУ ІСТОРІЮ»  



ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ: 



У випуску під назвою «СРСР. РОЗПАД 

ОСТАННЬОЇ ІМПЕРІЇ» історики Сергій Плохій, 
Юрій Шаповал, Вахтанг Кіпіані, Олександр 

Зінченко, письменник Юрій Щербак 

розбираються у причинах розпаду СРСР 



                   ЩО ДАЄ ЦЕЙ ВИПУСК ПЕРЕСІЧНОМУ УКРАЇНЦЮ? 

  СПОСТЕРІГАННЯ ЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 
ДИСКУСІЄЮ  

 МОЖЛИВІСТЬ В ХОДІ ДИСКУСІЇ ПОЧЕРНУТИ НОВУ 
ДУМКУ, РОЗШИРИТИ БАЧЕННЯ НА ЦЕ ЯВИЩЕ 

 РОЗУМІННЯ НЕЗВОРОТНОСТІ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ 
ЧЕРЕЗ НИЗКУ ФАКТОРІВ 

 РОЗУМІННЯ ГЛОБАЛЬНОГОГО КОНТЕКСТУ КРІЗЬ 
ПРОЦЕСИ, ЯКІ ВІДБУВАЛИСЯ В ЄВРОПІ 

 «ЖИВІ» ІСТОРІЇ ВІД ГОСТЕЙ, НЕ ЛИШЕ, ЯК ВІД 
ІСТОРИКІВ, А ЯК ВІД ОЧЕВИДЦІВ ЦЬОГО ЯВИЩА 

 

 



ВИПУСК «ЧОМУ ВИБУХНУЛА ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА?» 

УЧАСНИКИ: ІСТОРИКИ ІВАН ПАТРИЛЯК, ІВАН ГОМЕНЮК, ЯНА 
ПРИМАЧЕНКО, ПУБЛІЦИСТ ПАВЛО СОЛОДЬКО 



                         ЩО ДАЄ ЦЕЙ ВИПУСК? 

ДЛЯ БАГАТЬОХ УКРАЇНЦІВ ДОСІ У СВІДОМОСТІ, НА ЖАЛЬ, ДРУГА СВІТОВА 
РОЗПОЧАЛАСЯ У 1941 РОЦІ 
 

ВИПУСК ДАЄ РОЗУМІННЯ КОНТЕКСТУ І ТЕ, ЩО ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 
РОЗПОЧАЛАСЯ 1 ВЕРЕСНЯ 1939 РОКУ.  
 

ДАЄТЬСЯ РОЗ’ЯНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРИЧИН СПАЛАХУ ВІЙНИ І ЧОМУ МИР 
ВИЯВИВСЯ ТАКИМ НЕТРИВАЛИМ 

 

НАВЕДЕНО ПАРАЛЕЛІ ІЗ СЬОГОДЕННЯМ 

 

АРГУМЕНТОВАНІ ТЕЗИ З БОКУ ІСТОРИКІВ, ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗАЦІКАВИТИ ТА 
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ САМОСТІЙНО 



«ІСТОРИЧНА ПРАВДА» З ВАХТАНГОМ КІПІАНІ 

Ведучий телепрограми: 
Вахтанг Кіпіані 
 

Рік: 2013 - (дотепер) 
 

Телеканали: ZIK (до 2019) / 
Еспресо TV 

 

Вийшло 500+ програм 

 
 

  



 "Ми були єдиними, хто так індустріально знімав фільми 
про важливі теми, до нас ніхто такого не робив. Формат 
поєднання майже півгодинного кіно і студійної розмови 
став оптимальним.  
 

У виборі тем для "Історичної правди" керувалися 
важливістю, потенційним зацікавленням аудиторії і 
календарем. 
 

Іноді ми робимо історичну програму про те, про що її 
просто треба зробити. Навіть, якщо рейтинг 
прогнозуємо невеликий. Наприклад, біля Добромиля, що на 
Львівщині, в селі Саліна, у 1941 році більшовики при 
відступі вбили і скинули в соляні шахти кілька тисяч 
людей. 
Такі локальні історії добре показують злочини комуністів. 
 

ВАХТАНГ КІПІАНІ ПРО «ІСТОРИЧНУ ПРАВДУ» 



«ІСТОРИЧНА ПРАВДА» З ВАХТАНГОМ КІПІАНІ – ЦЕ МАСШТАБНИЙ ПРОЄКТ, ЯКИЙ 
ОЗНАЙОМЛЮЄ УКРАЇНЦІВ ЯК З ВІДОМИМИ ПОДІЯМИ, ТАК І МАЛОВІДОМИМИ ФАКТАМИ 

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. 
 

ПЕРЕВАГОЮ ПРОГРАМИ Є ТЕ, ЩО АВТОР ЗАПРОШУЄ НА РОЗМОВУ ВУЗЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, 
ТОБТО ІСТОРИКІВ, КОТРІ ДОСЛДЖУЮТЬ ТЕМУ, ПРО ЯКУ АВТОР РОБИТЬ ВИПУСК. 

 

ТЕМИ ВИПУСКІВ ОХОПЛЮЮТЬ РІЗНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД 

 



ФОРМАТ ПРОГРАМИ ЧАСТО ЗМІНЮВАВСЯ: СПОЧАТКУ ВИХОДИЛА ЯК ТЕЛЕЖУРНАЛ, ЗГОДОМ - ЯК ВЕЛИКИЙ 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЄКТ З ПОСТАНОВОЧНИМИ ЗЙОМКАМИ. 

 

ЛЬВІВ ВІДІГРАВ ДОМІНУЮЧУ РОЛЬ У СТОРЕННІ ПРОГРАМИ. В «ІСТОРИЧНІЙ ПРАВДІ» ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ВСІ 
КЛЮЧОВІ ІСТОРИКИ І КРАЄЗНАВЦІ, ЗОКРЕМА Й ВИКЛАДАЧІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛНУ ІМ. І. ФРАНКА. 

В МОМЕНТ, КОЛИ ФАХІВЦІ ПОЧАЛИ РЕГУЛЯРНО ПОВТОРЮВАТИСЯ, СТАЛИ ЗАПРОШУВАТИ ІСТОРИКІВ З 
ІНШИХ МІСТ 



                          П І Д С У М К И 

ІСТОРИЧНІ ТЕЛЕПРОГРАМИ ПОВИННІ БУТИ У ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ЕФІРІ. ЦЕ ВАЖЛИВО ЯК 
ДЛЯ ІСТОРИКА, ТАК І ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА. 
 

ДЛЯ ІСТОРИКА – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕНЕСТИ СВОЇ АКАДЕМІЧНІ ЗНАННЯ НА ШИРОКУ 
ПУБЛІКУ ТА МОЖЛИВІСТЬ СТВОРИТИ ПРОСТІР ДЛЯ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ ЧИ 
ЗАПОВНЕННЯ ПРОГАЛИН З ЇЇ НЕЗНАННЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ. 
 

ДО ТЕЛЕБАЧЕННЯ МОЖНА СТАВИТИСЯ З НЕДОВІРОЮ І ПОТРІБНО КРИТИЧНО 
ОСМИСЛЮВАТИ ВСЕ, ЩО ТРАНСЛЮЄТЬСЯ ТАМ, ОДНАК НАД ТЕМОЮ ЗНАННЯ ІСТОРІЇ 
ПОТРІБНО ПРАЦЮВАТИ НА ВСІХ ФРОНТАХ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ ТЕЖ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ. 



Історик на телебаченні 
Підготував студент групи ІСТм-11с Поліщак Олег,  2021/2022 н. р.  



Історичні телевізійні проєкти: 
"Історична 
правда з 

Вахтангом 
Кіпіані" 

"Україна. 
Повернення 
своєї історії" 

"Машина часу" "Пишемо 
історію" 

"Підроблена 
історія" 

"У пошуках 
істини" 

"Україна: 
забута 

історія" 

"Таємниці 
великих 

українців" 





Україна: забута історія (Мега) 

• "Україна: забута історія" - це український документальний серіал про історію України. 
• Жанр: документалістика, цикл науково-історичних передач. 
• Ведучий: Андрій Романіді. 
• Сценарист проєкту: Ірина Чмола. 
• Роки: 2012-2013. 

• Серії: 15. 

• Тривалість серій: 42-47 хв. 
 



Список серій 

Крути: молода 
кров. 

Сірко: на стражі 
віри. 

Роксолана. Вбити 
або вижити. 

Янголи та демони 
князя 

Володимира. 

Артур - король 
сарматів. 

Махно. Золото 
або воля. 

Богдан 
Хмельницький. 

Особиста справа 
гетьмана. 

Матч смерті. 
Судова справа. 

Втрачена історія. 
Предки слов'ян. 

Симон Петлюра. 
Виправдане 

вбивство. 

Петро 
Конашевич-

Сагайдачний. 
Гетьман - стрілок. 

Іван Мазепа. 
Вдячність царя. 

Голодомор. Влада 
варта смерті. 

Українські 
дисиденти. Війна 

з системою. 

Петро Шелест. 
Чужий серед 

своїх. 



Структура серій: • Історичні реконструкції. 
• Коментарі фахівців. 

• Архівні відеозаписи. 

• Історичні портрети та фото. 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія 1. "Крути: молода кров".  
• Експерти:  
1. Олександр Кучерук (історик, завідувач "Музею Української революції 1917-1921 рр.");  
2. Володимир Сергійчук (доктор історичних наук, професор, дослідник військової історії України) 

 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія 2. "Сірко: на стражі віри". 
• Експерт: 
1.Тарас Чухліб (доктор історичних наук, дослідник історії козацтва). 
• Серія 3. "Роксолана. Вбити або вижити". 
• Експерт: 
1.Олександр Галенко (кандидат історичних наук, тюрколог). 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія 5. "Артур - король сарматів". 

• Експерт: 

1. Олександр Симоненко (доктор історичних наук, фахівець з історії та археології сарматів). 

• Серія 6. "Махно. Золото або воля". 

• Експерти: 

1. Владислав Верстюк (доктор історичних наук, професор, дослідник історії України ХХ ст.); 

2. Володимир Горак (кандидат історичних наук, дослідник революційних подій в Україні 1917-

1921 рр.). 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія 7. "Богдан Хмельницький. Особиста справа гетьмана". 
• Експерти: 
1. Тарас Чухліб (доктор історичних наук, дослідник історії козацтва); 
2. Віталій Щербак (доктор історичних наук, професор, фахівець з історії українського козацтва). 
• Серія 10. "Симон Петлюра. Виправдане вбивство". 
• Експерт: 
1. Владислав Верстюк (доктор історичних наук, професор, дослідник історії України ХХ ст.). 



Історик-експерт на телебаченні • Серія 13. "Голодомор. Влада варта смерті." 

• Експерти: 
1. Володимир Тиліщак (кандидат історичних наук, дослідник Голодомору в Україні); 
2. Василь Марочко (доктор історичних наук, професор, керівник Центру досліджень геноциду українського народу). 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія 14. "Українські дисиденти. Війна з системою". 
• Експерт: 
1.Володимир В'ятрович (кандидат історичних наук, дослідник історії визвольного руху). 
• Серія 15. "Петро Шелест. Чужий серед своїх". 
• Експерт: 
1.Юрій Шаповал (доктор історичних наук, професор, дослідник політичної історії ХХ ст.). 



Таємниці великих українців (1+1) 

• "Таємниці великих українців" - це історико-документальний цикл розслідувань та досліджень, присвячений відомим постатям української історії. 
• Жанр: історичний детектив. 
• Автор, продюсер та ведучий: Акім Галімов. 
• Рік: 2021. 

• Серії (епізоди): 8. 

• Тривалість серій: 53-66 хв. 
 

 



Список серій (епізодів): 
Епізод 1. Богдан Хмельницький  

Епізод 2. Анна Київська  
Епізод 3. Роксолана  

Епізод 4. Симон Петлюра  

Епізод 5. Михайло Грушевський  

Епізод 6. Іван Мазепа 

Епізод 7. Андрей Шептицький  

Епізод 8. Данило Галицький 



Структура серій (епізодів): • Історичні реконструкції. 
• Коментарі фахівців.  

• Архівні відеозаписи. 

• Історичні фото, портрети. 

 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія (епізод) 1. "Богдан Хмельницький". 
• Експерт: 
1. Володимир Полторак (кандидат історичних наук, дослідник життя і діяльності Богдана Хмельницького). 
• Серія (епізод) 2. "Анна Київська". 
• Експерти: 
1. Олена Ясинецька (дослідниця історії Русі); 
2. Євген Луняк (доктор історичних наук , професор, фахівець з історичних взаємин України та Франції). 

 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія (епізод) 3. "Роксолана". 

• Експерти: 

1.Олександр Галенко (кандидат історичних наук, тюрколог); 

2.Олександра Шутко (дослідниця  історії Османської імперії). 

 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія (епізод) 4. "Симон Петлюра". 
• Експерти: 
1. Андрій Руккас (кандидат історичних наук, дослідник історії України першої половини ХХ ст.); 
2. Олександр Кучерук (історик, завідувач "Музею Української революції 1917-1921 рр."). 
• Серія (епізод) 5. "Михайло Грушевський". 
• Експерт: 
1. Світлана Панькова (історикиня, дослідниця життя і діяльності Михайла Грушевського). 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія (епізод) 6. "Іван Мазепа". 
• Експерти: 
1. Володимир Полторак (кандидат історичних наук, дослідник історії українського козацтва); 
2. Денис Тоїчкін (кандидат історичних наук, дослідник військової історії). 
• Серія (епізод) 7. "Андрей Шептицький". 
• Експерт: 
1. Тарас Пшеничний (доктор історичних наук, дослідник історії Греко-католицької церкви в Україні). 



Історик-експерт на телебаченні 
• Серія (епізод) 8. "Данило Галицький". 

• Експерти: 

1.Мирослав Волощук (доктор історичних наук, професор, дослідник української історії доби Середньовіччя (ХІ-ХІV ст.); 

2.Вадим Арістов (кандидат історичних наук, дослідник історії Русі). 

 



Висновки 

Історики часто беруть 
участь в історичних 

телевізійних проєктах. 

До таких проєктів 
залучають фахівців, 

сфера наукових 
зацікавлень яких 
дотична до теми 

передачі. 

Історики своїми 
коментарями роблять 
історичні телевізійні 
проєкти цікавішими, 
згладжують недоліки 

самих передач. 



Інтернет-ресурси 
1. Таємниці великиких українців. - [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://1plus1.video/tajny-velikih-ukraincev 

2. Таємниці великиких українців. - [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D

0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8

5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 

3. Україна: забута історія. - [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://megatv.ua/programs/ukrajina-zabuta-istoriya/ 

4. Україна: забута історія. - [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D

0%BD%D0%B0:_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%96%D1%

81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F 

 

 

 

https://1plus1.video/tajny-velikih-ukraincev
https://1plus1.video/tajny-velikih-ukraincev
https://1plus1.video/tajny-velikih-ukraincev
https://1plus1.video/tajny-velikih-ukraincev
https://1plus1.video/tajny-velikih-ukraincev
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2
http://megatv.ua/programs/ukrajina-zabuta-istoriya/
http://megatv.ua/programs/ukrajina-zabuta-istoriya/
http://megatv.ua/programs/ukrajina-zabuta-istoriya/
http://megatv.ua/programs/ukrajina-zabuta-istoriya/
http://megatv.ua/programs/ukrajina-zabuta-istoriya/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0:_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0:_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0:_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F


Дякую за увагу! 



Підготував студент 
групи Істм-11 с 
Маєвич Юрій, 
2020/2021 н. р. 

Кіно як носій історичної пам’яті:  
з історії кінематографу у Львові 



Альтернативні стежки в 

історії відкрили світи про 

котрі ніхто навіть і не 

підозрював. 

Історія як мистецтво пам’яті (1993) 

Джерелами місць пам’яті є будь-

які артефакти чи навіть люди, 
що зберігають інформацію про 

певну подію, явище чи ідею.   

Документи зазвичай не 

 відображають а 

 інтерпретують минулу 

 реальність. 

 



План 

1. Поява кіно. Міський кінотеатр.  

2. Прояви ідентичності через кіно, боротьба за 
самобутність.  

3. Постаті, про яких забули. 



«На той час кіно було створене суто задля 

розваги, воно було доповненням до театру 

та цирку. Ніхто не міг подумати про його 

перспективу, як окремої сфери 

мистецтва»,  - Олег Яськів (засновник та 

керівник першого у Львові кіноклубу, 
головний редактор сайту «Простір кіно»). 

Пасаж Гаусмана (зараз проїзд Крива Липа) – 

місце знайомства міста із винаходом Томаса 
Едісона (1896) 

Постійними кіносеанси стали вже з 1901 р. 

У 1914 р. у Львові функціонували вже 24!! 

кінотеатри. 

Пасаж Мікльоша, місце розміщення першого 
стаціонарного кінотеатру «Уранія».  



Кінотеатр «Втіха», 
площа Міцкевича 6/7 

«Батярський кінотеатр», або «Перший еротичний» 

• В народі його приміщення через витягнуту форму називали 
кишкою, а сам заклад «батурою»(духовкою). 

 

 

 

Правила відвідування були доволі дивні, при вході 
бажаючому переглянути кінострічку оголошували 

три головні правила, які слід пам’ятати:  

 

 

 

 

 Сховати гроші 

Пильнувати за головним убором 

Постійно тримати руки в кишенях 
верхнього одягу 



«Школярський»/«Освітній» 

Пл. Григоренка 5, 
кінотеатр «Марисенька» 

• Один з  перших кінотеатрів, 
який використовувався в 
навчальних цілях. 

• Існував у різних формах до 
1980 р. 

 Став фігурантом скандалу із     
«Похованням Пілсудського»! 

 

Важливе місце в розвитку 

локального кінематографу 

відіграв Роман Шухевич та 

його рекламне агентство 

«Фама». 



Фрагмент кінострічки, яка задокументувала 
поховання Мирона Тарнавського 

Побут гуцулів 

Юліан Дорош 

«Пук» – перша анімація 
створена у Львові 



Журнал «Кіно», який видавався 
у Львові протягом 20-30-х рр. 

ХХ ст. 

Соня Кулик – засновниця кінопрокату 

«Соняфільм» та журналу «Кіно», до її заслуг 

можна віднести показ на теренах Галичини 

кінострічки з «Великої України». 

Фрагмент кінострічки 
«Шевченко» 

Polonia Restituta 

1928 р. 

П.К.П  
1926 р. 



? 

Комедії 

Драми 

Документалістика 

Пригоди 

Кримінал 

1926 ? 



Значний вплив у місті упродовж 

всієї чверті століття зберігала 

єврейська громада. Особливо це 

прявлялось на етапах «приватної 
ініціативи» та впливу на прокатну 

тенденцію. 

Яскраво це проявилось у подіях 1933 
р., коли єврейська громада добилась 
санкцій на німецький кінематограф у 
Польщі в цілому та окремо у Львові.  

Проте дана заборона протрималась лише рік, і вже 
протягом 1934-1935 рр.  на екранах міста знову 
з’являються стрічки відомих німецьких режисерів.  



 Охорович Юліан  
1850-1917 

Яблонська-Уден Софія 

 1907-1971 



Джерела та література 

• Журнали: «Кур’єр Польський», «Кур’єр Львівський», «Кур’єр Варшавський», «Кіно-

Театр», «Огляд театру, радіо і кіно», «Екран» (останні три є профільними, перші три 

містять лише тематичні блоки. Переважна їх більшість була на польській мові, зазвичай 

головні редакції базувались у Варшаві). До україномовних слід віднести «Наша сцена і 
екран», «Кіно». 

• Історіографія: Ірина Котлобулатова, Історія кіно у Львові 1896-1939 рр.; Лариса 

Брюховецька, Україна-Польща, кінематографічні перетини.; 

     Sheila Scaff, The law of the looking glass.; Georges Sadoul. Histoire générale du cinéma. 

• Архівні матеріали: дані прокатної динаміки можна простежити із архівних тек Al-Film, 

Cygelstreit, Fox-Film, Metro-Goldwyn-Meyer, Paramaount, Projektor, Rayart-Film, Universal 

Pictures Corporation, Wear Film. (Продукція кінокомпаній була популярна в місті, кожна з 

них мала свої прокатні пункти).  
 

 

 

 

 

 

 



П І Д Г О Т У В А Л А  

С Т У Д Е Н Т К А  Г Р У П И  І С Т М - 1 1 З  

Б І Л А Н  В А С И Л И Н А ,  

2 0 2 1 / 2 0 2 2  Н .  Р .  

Історик і кіно 



Історики – консультанти: опис професії 

 Робота історика-консультанта – допомагати творцям ігор та фільмів робити їх 
твори історично достовірними. Якщо продюсер та режисер зібралися до Голлівуду 

(ну чи хоча б вийти у великий прокат), без нього їм не обійтися.  
 Він стежить, щоб події не суперечили історії, а костюми відповідали епосі.  
 Ретельно вивчає всі джерела: архіви та документи, спеціальну літературу, 

фотографії та відеоматеріали.  
 Стримує бурхливу фантазію сценаристів.  
 Загалом, робить все для того, щоб перекази глибокої старовини обійшлися без 

домислів, а фільм не потрапив на черговий розгромний розбір критиків у мережі.  
 Професія існує вже не один десяток років, але в майбутньому вона буде більш 

потрібна. Адже ігрова, кіно- та телеіндустрія, видавництва та рекламні агенції 
дедалі частіше цікавляться історичними темами, беруть за основу сюжету події 
минулого.  

 Зазвичай спеціалізується на конкретній епосі. 
 Потреба в ньому часто залежить від моди - чим популярніша тематика, тим більше 

шансів, що його запросять на черговий проект. 



«Таємний щоденник 

Симона Петлюри» —
 український історично-

біографічний 

фільм 2018 року 
режисера Олеся 

Янчука за 
сценарієм Михайла 

Шаєвича; історичний 

консультант - 

Володимир Сергійчук 



 

Володимир Сергійчук 

Володимир Сергійчук  — 

український історик, політик, 
письменник, професор, 

директор Центру 
українознавства Київського 
національного університету 
імені Т. Г. Шевченка (2000—
2007 рр.), академік АН ВШ 

України. 



Про фільм 

 Симон Петлюра переїхав до Парижу у 1924 році. 
Головний отаман військ УНР та лідер Директорії УНР 

жив далеко від Батьківщини, та навіть у вимушеній 
еміграції Петлюра представляв загрозу для 

більшовиків. Тож, аби припинити будь-яку діяльність 
провідника українського визвольного руху, радянські 

спецслужби наймають у Франції людину, здатну на 
вбивство. 

 

 



«Голод 
33» (англ. «Famine 33») —

 український 
фільм кінорежисера Олеся 

Янчука (1991). Фільм 
знятий за мотивами 

повісті Василя 
Барки «Жовтий князь» — 

перший художній фільм, 
який розкриває злочини 

сталінсько-

більшовицького режиму 
проти народу України — 

штучний голод  

1932-1933-х років. 



Джеймс Ернест 
Мейс  — 

американський історик, 
політолог, публіцист, 

професор Києво-

Могилянської академії, 
дослідник Голодомору в 

Україні, упорядник 
звіту комісії Конгресу 

США з вивчення 
Голодомору 1932—1933 

років. 



Про фільм 

 У центрі сюжету кінострічки — звичайна селянська сім’я — батько, мати, їхні діти та бабуся. Від 

голоду першими помирали слабкі діти… Трагедію Голодомору 1932-1933 років глядач побачить 

очима голодної дитини. 

 

 Один з головних історичних консультантів фільму — історик Джеймс Мейс, який вивчав події 
Голодомору, знявся в епізодичній ролі американського журналіста Волтера Дюранті, який 
підтримував радянську владу і приховував події Голодомору. Однак ця сцена не потрапила в 
кінцевий варіант фільму. 
 



«Гіркі жнива»  —
 канадський кінофільм 
про історію кохання в 
розпал українського 
Голодомору 1932—1933 

років (2017 р.).  

Фільм відомий також під 
робочою 
назвою «Врожай 
диявола» (англ. Devil’s 
Harvest).  

Є першою англомовною 
художньою 
кінокартиною про 
Голодомор.  



Орест Субтельний Людмила Гриневич 

Орест Субтельний — канадський історик українського походження. Доктор філософії, з 1982 року — професор кафедри історії та 
політичних наук Йоркського університету, Торонто, Онтаріо. 

 Людмила Гриневич — українська історикиня, докторка історичних наук. Досліджує історію Голодомору в контексті геноцидних та 
імперіологічних студій, інші випадки політики творення голоду в Україні та світі, механізми та наслідки дії радянської пропаганди, 

психоментальний стан, суспільно-політичні настрої населення УСРР в епоху Голодомору, політику пам'яті сучасних України та світу. 



Про фільм 

 «Гіркі жнива» (англ. Bitter Harvest) — канадський кінофільм про історію кохання 
в розпал українського Голодомору 1932—1933 років. Фільм відомий також під 
робочою назвою «Врожай диявола» (англ. Devil’s Harvest). Є першою англомовною 
художньою кінокартиною про Голодомор та має започаткувати серію фільмів про 
ідентичність України. 

 У центрі картини Юрій — талановитий художник-селянин, нащадок козацького 
роду, що намагається жити зі своєю коханою у створених радянською владою 
умовах, приймаючи удари і утиски. Але, зрештою, коли його родина та земляки 
стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій, він повстає, аби 
врятувати рідних, помститися і покинути Радянську Україну, щоби донести правду 
світові про жахіття Голодомору. 

 Як зазначила Людмила Гриневич, фільм є більш художній, ніж документальний. 



«Жива» — український 
історико-драматичний 

фільм, знятий Тарасом 
Химичем за реальними 
подіями. Він є дебютною 
ігровою 
повнометражною 
роботою режисера. 
Прем'єра стрічки в 
Україні відбулась 24 
листопада 2016 року. 

Фільм розповідає про 
молоду дівчину Анну 
Попович, яка рятуючись 
від переслідувань МГБ, 

потрапляє до 
війська УПА. 



 

Руслан Забілий 

 

Руслан Забілий  — 

український історик, 
фахівець з історії ОУН-

УПА, директор 
Національного музею-

меморіалу жертв 
окупаційних 

режимів «Тюрма на 
Лонцького» у Львові, екс-

директор Центру 
досліджень визвольного 

руху (Львів) (2008—2009). 



Про фільм 

 Український історично-драматичний фільм, знятий Тарасом Химичем. Прем'єра 
стрічки в Україні відбудеться восени 2016 року. Фільм розповідає про молоду 
дівчину Анну Попович, яка рятуючись від переслідувань МГБ, потрапляє в табір 
УПА. 

 Кінострічку знято за реальними подіями, які трапилися з Анною Попович у 1950-х 
роках. Вона дала згоду авторам стрічки на екранізацію своєї біографії. Зйомки 
фільму проходили у Горганах, де відбувались події з життя Попович. 

 Із Анною Попович ще встигли зустрітися режисер і головні герої. Вона допомогла 

акторці Ользі Комановській створити образ. 
 «Здавалося б, така тендітна і така маленька жінка була, а в ній стільки сили і в неї є 

чому повчитись. Тому що, проживши такі моменти, не перестала вірити в 
прекрасне, вірити в життя, в людей», ― зізналася Ольга Комановська. 

 «Це велика вдача для історика, крім документів, ще почути фігуранта справи, 

записати спогади, але також безцінно, коли людина йде з митцями 

кінематографістами на такий контакт, причому відвертий», ― додав історик, 

консультант фільму Руслан Забілий. 
 

 





Про серіал 

 «Останні сто років шлях України до свободи був звивистим, але ми його 
здолали і здобули незалежність. Розуміння поворотних моментів на цьому 
шляху — наш ключ до свободи, адже в умовах російсько-української війни 

ми мусимо щодня її відстоювати. У проєкті «10 Днів незалежності 
України» ми разом з вами дослідимо шлях, який пройшла наша країна, 
щоб сформуватися як окрема європейська держава. Десять епізодів — 

десять ключових для нашої держави історичних подій, які охоплюють 
період від 1918-го до сьогодення. Перша серія вийшла — 24 серпня — на 

річницю відновлення незалежності. Адже 24 серпня 1991 року — не 
нульовий відлік. За цією датою стоять десятки років перемог і поразок». 
Ведучий проєкту — історик Володимир В’ятрович. Проєкт реалізовано 

Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського 
культурного фонду. 

 

 Історичний консультант — Володимир Бірчак, історик, заступник 
директора архіву СБУ, науковий співробітник Центру визвольного руху. 



Дякую за увагу! 



Підготувала 

студентка групи Істм-11 с 

Зворська Мар’яна,  
2021/2022 н. р. 



НАОЧНІСТЬ 
КРАЩЕ СПРИЙНЯТТЯ 

 МАТЕРІАЛУ 

ЗАЦІКАВЛЕННЯ 
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ 



Крути 1918 Ціна правди Хайтарма Заборонений Кіборги 



Рік: 2019 
Режисер: Олексій Шапарєв 
Історик-консультант: Немає 

«Радянський Союз - це не обіцяний рай 
пролетаріату» 

Стрічка розповідає про бій під 
Крутами зими 1918 року між 
молодими військовими-курсантами 
Української Народної Республіки та 

військами Радянської Росії 



Фільм - більше художній, аніж історичним, тому що містить багато сцен-
вигадок  

Акторська гра 

Великий кошторис фільму (52 млн. грн). 
Батальні сцени зняті неймовірно добре – під час зйомок було використано 
близько 2 тисяч одиниць реальної зброї початку XX століття.  

В «Крутах 1918» є дуже потужні сцени й кадри, 
особливо розстріл студентів 



Рік: 2019 
Режисерка: Аґнєшка Голланд 

Історик-консультант: Тімоті Снайдер 

«Радянський Союз - це не обіцяний рай 
пролетаріату» 

Фільм розповідає про валлійського 
журналіста Ґарета Джонса, який 
уперше на Заході правдиво розказав 
про Голодомор 1932-1933 років в 

Україні. Його публікації надихнули 
письменника Джорджа Орвела на 
написання книги «Колгосп тварин».  



20 хвилин екранного часу відведено спостереженням головного героя за усіма 

жахами голодомору. 

 "Ціна правди" - це, мабуть, перший достатньо 
легкий та зрозумілий для західного глядача 

фільм про трагедію українського народу.  

Бракує гостроти та неоднозначності деяких героїв, адже режисерка зрозуміло 
та занадто доступно показує своїх персонажів протагоністами чи 

антагоністами.  

Майже немає історичних невідповідностей 



Рік: 2013 
Режисер: Ахтем Сеітаблаєв 

Історики-консультанти: Ельведин Чубаров, 
Гульнара Бекірова 

«Історія одного  народу» 

Фільм розповідає про сталінську 
депортацію кримських татар, вчинену у 
травні 1944 року. Ця трагічна сторінка в 

історії кримськотатарського народу 
показана через погляд прославленого 
льотчика, національного героя 
кримських татар Амет-Хана Султана 



Фільм знятий на основі історії Амета-Хана 
Султана, який є національним героєм 

кримських татар 

У підготовчий період розробники фільму 

провели дуже ретельну роботу, зокрема і в 
російських архівах КДБ 

Кінокартина актуальна в наш час 



Рік: 2019 
Режисер: Роман Бровко.  

Сценаристи: Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов 

«Всі, хто проти терору, встаньте» 

Фільм оповідає про життя і загадкову 
смерть відомого поета-шістдесятника, 
правозахисника, Героя України Василя 

Стуса на широкому тлі боротьби 
українських дисидентів кінця 1960-х — 
початку 1980-х років 



Фільм лиш оглядово показує життя Василя Стуса, тому інколи здається, що 

деякі сцени незакінчені 

Зовнішня схожість акторів з реальними 
дисидентами 

Актори переозвучили свої російські репліки українською, і переклад потім було 

накладено згори на російський оригінал.  

Фільм буде цікавим учням, студентам, які тільки 
знайомляться з шістдесятниками та постаттю 
Василя Стуса 



Рік: 2017 
Режисер: Ахтем Сеітаблаєв.  

Консультанти:  Кирило Недря, Шараськін 
Андрій, Євген Жуков та Євген Межевікін  

«Якщо ми тут – значить ми готові розплачуватись 

за минуле, захищати теперішнє та нести 
відповідальність за майбутнє» 

Легендарна кінострічка розповідає 
про оборону Донецького аеропорту. 
Це місце зведе разом музиканта, 
сина багатих людей, простих хлопців 

які хочуть тільки одного – щоб їх країна 
була надійно захищена, щоб їх 
мами, дружини, дівчата і сестри були 
в безпеці. 



Фільм містить ідеологічну основу та пропаганду 

Герої виглядають насправді живими 

Фільм здебільшого складається з філософських діалогів між героями, тому 

цей фільм не буде цікавим тим людям, які сприймають тільки історичні 
трилери. 

Реалістичність 



Сюжет 
Історична 

відповідність 

Акторська 
гра 

Загальна 
сума 

«Крути 1918» 3,5 2,5 3 9 

«Ціна правди» 5 5 5 15 

«Хайтарма» 5 5 5 15 

«Заборонений» 4 4 4 12 

«Кіборги»                                                                                            14 4,5                                             5 4,5 
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Імені Т. Г. Шевченка 
Канал створено 4 вересня 2019 р. 
Ведучі: Брати Капранови - українські 
письменники, видавці, публіцисти,  
громадські діячі. 
Легко і доступно про історію України з 

мультимедійним контентом, 

ілюстраціями та картами. 

Особливістю відеоролика «Історія 

України за 10 хвилин» є наочне 

відображення - які племена, державні 
утворення та які країни контролювали 

певні території на мапі сучасної 
України.  

Трійка найпопулярніших відео на каналі  

Тематичні папки 

Найбільше в коментарях 

відгуків учнів 11 класів, які 
стверджують, що це відео 

допомогло їм систематизувати 

вивчений матеріал і заодно 

повторити до ЗНО з історії 
України. 



В інтерв’ю програми «Український контекст» 20 січня 2020 року брати Капранови поділились:  
«Ми, по-перше, не вірили в ютуб. По-друге, не вірили в український ютуб. По-третє, не вірили 
в українського глядача». 
Брати випадково вирішили створити канал, оскільки працювали над мультиплікаційним  
роликом «Історія за 10 хвилин» і подумали, де його розмістити. Їм порадили створити  
канал і зробити декілька відео про цікаві теми з історії України, аби підготувати ґрунт. А далі - 
«ми раптом побачили, що там велетенський попит». 

«Наші ролики дуже популярні і  
прості, і вони на межі - десь  

розваги і навчання… Основний  

глядач нашого каналу – це молодь  

(група 18-35 (років - автор), і 90% -  

чоловіки» -  

Віталій Капранов 



Історія без міфів 

 
Канал створено 30 квітня 2020 р. 
Гасло: Світова історія та історія України без прикрас 

та фальсифікацій. 

Невеликі тематичні ролики тривалістю в середньому 20

-25 хв. 

Доступне пояснення із використанням джерел,  
фотографій та ілюстрацій, карт від фахових істориків. 

 Трійка найпопулярніших відео на каналі  
 

Тематичні папки 

Канал впевнено розвивається та стрімко набирає  
аудиторію.  

Коментарі на каналі “Історія без міфів” 



Команда істориків: 
1. Владлен Мараєв (АВТОР) – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру  

гуманітарних проблем Збройних Сил України, автор “Україна, 1918: Хроніка”.  
2. Віктор Брехуненко – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії Інституту української  

археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. Спеціалізується на дослідженні історії  
українського козацтва. 

3. Іван Патриляк – доктор історичних наук, декан історичного факультету Київського національного університету імені  
Тараса Шевченка. Фахівець з історії українського націоналізму. 

4. Сергій Громенко – кандидат історичних наук, співробітник Українського інституту національної пам'яті. 
5. Андрій Руккас - кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

директор Інституту вивчення Голокосту в Східній Європі при Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр». 
6. Єгор Брайлян – кандидат історичних наук, британіст, журналіст. 
7. Євген Синиця – кандидат історичних наук, археолог, асистент кафедри археології та музеєзнавства історичного  

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
8. Кирило Галушко - кандидат історичних наук. З 2014 р. координатор проекту «LikБез. Історичний фронт» та  

упорядник видань проекту (зокрема, 10-томної популярної історії України "Історія без цензури”) 
Та інші фахівці. 

Всі учасники проекту “Історія без міфів” 
– кандидати   історичних наук, фахові  
історики, що популяризують  історичні 
факти без їх спотворення. Особливо  
слід виокремити двох учасників –  
Віктора  Брехуненка та Івана Патриляка, 
які є знаними та авторитетними  
істориками. 

“Історія без міфів” та канал “Імені Т. Г. Шевченка” 
схожі манерою викладу та легкою подачею  
складних та цікавих питань, особливо з історії  
України.  

 
Перевагою “Історії без міфів”, безумовно, є велика  
кількість фахових істориків, що підкреслює добре 
наукове підґрунтя досліджень. 



Історична правда 

 
Вахтанг Кіпіані – український журналіст   та 
історик грузинського походження.  
Головний редактор онлайн-видання  
«Історична правда» та ведучий програми  
«Історична правда» 
Ця програма щотижня виходила на  
телеканалі «ZIK» з 2013 року до червня  
2019 року. З вересня 2019 року виходить  
на телеканалі «Еспресо».  

«Історична правда» має також свій канал  
на Youtube. Його створено 22 серпня  
2020 р. Особливо активізувався за останній 
місяць («Справа Василя Стуса») 

«Ми робимо довгу півторагодинну 

програму й від усіх менеджерів  

чуємо, що треба робити коротше 

[з січня 2020 року хронометраж  

«Історичної правди» скорочено до 

півгодини]. Я триматимусь за  

можливість пояснювати важливі  
речі, поки вона є. Це можна  

зробити в п’ятихвилинному роли- 

ку, але в ньому ж не встигнеш по- 

яснити всі процеси й причини війни 

всіх проти всіх» – Вахтанг Кіпіані 

Історія як вітамін 

«Історію для громадянина 

— це як вітаміни для орга-

нізму. Той, хто знає свою  

історію, краще опирається 

життєвим викликам. І ро-  

зуміє, що війна з Росією не 

закінчиться через два  

тижні, а історія з Кримом 

обов'язково мала відбути- 

ся» - Вахтанг Кіпіані 

«Ми ж не ідеалізуємо минуле, не  

кажемо, що там все круто, що бан-  

дерівці молодці, а совєцькі погані. Ні, 
ми і совєцьких намагаємося показати 

об'єктивно, але і національну історію 

– як складний і неоднозначний процес. 

Людина, яка все це буде розуміти,  
дивитиметься і на внутрішню і на  

зовнішню політику більш об'ємно» -  

Вахтанг Кіпіані 



Crashcourse 

 

CrashCourse створений за ініціативи двох  
братів Грін – Джона і Хенка, аби допомогти 
учням та студентам коледжів краще  
зрозуміти світову історію та біологію. Але з 
часом вони почали здобувати все більшу  
популярність і почали розширюватись,  
залучивши інших професіоналів та  
відповідно більше предметів: хімія, фізика,  
література, соціологія, психологія та ін. 



Канал створений 20 травня 2006 р. 

Подача легка і динамічна. Все це 
доповнюється мультиплікаційним 
контентом, стилізаціями, картами 
та вдалими авторськими жартами. 
Відео в середньому 10-15 хвилин. 
Один із найвеселіших ведучих  
освітніх каналів на просторах  
Youtube. 

Слід зауважити, що самого Джона Гріна у роликах не надто  
багато, але зйомки ведучого для десятихвилинного відео  
тривають більше години.  

Ведучий історичного блоку каналу: Джон Грін –  

популярний американський письменник. 

У деяких відео доступні субтитри російською  

мовою, і у всіх є англійською. Хоча слід  

зауважити, що вимова Джона Гріна чітка і  
зрозуміла, що полегшує сприйняття інформації 
для неангломовної аудиторії. 
Сценарій для історичних роликів написали Рауль 

Мейер (викладач всесвітньої історії Advanced  
Placement (у Північній Америці курс середньої  
школи, на якому викладаються матеріали,  
зазвичай призначені для студентів коледжів), а  

також в минулому був викладачем Джона Гріна в 
Indian Springs School (приватна школа для 8-12  

класів) недалеко від Бірмінгену, штат Алабама)  
та Бонні Сміт (заслужена професорка історії в  
Ратгерському університеті, Нью-Брансвік, штат  
Нью-Джерсі). 



History 

Канал зосереджений на різних історичних програмах: “Древні  
прибульці”, про пошуки скарбів на Дубовому острові “Прокляття 

острова Оук”, змагання ковалів у виготовленні зброї у “Викувані 
вогнем” тощо. 

 

З 14 листопада з’явилась нова рубрика з Лоренсом Фішберном  

“Найбільші таємниці історії”, де шукатимуть відповіді на питання: 

чому потонув “Титанік”? Куди зник Д. Б. Купер? Вбивця  

президента Лінкольна Джон Вілкс Бут сфабрикував свою смерть?   

Щосуботи нові випуски 

Історики негативно оцінюють цей 

канал, оскільки його назва не  

зовсім відповідає змісту. Багато  

перебільшення, максимум екшену 

та маніпуляцій фактами. 

Канал створений 27 серпня 2006 р. 



Краткая история 

 

Дуже спрощені короткі розповіді про 

найрізноматніші події, особистості, 
явища, країни тощо. Тут можна знайти в 

основному тематичну історію, 

наприклад, відеоігор, епідемій, війн, 

телефону, ручки і навіть чайного 

пакетика.  

Цікавий формат, оскільки людей це 

приваблює, бо, наприклад, смакуючи 

чай ми не задумуємось хто перший 

придумав помістити чайне листя у 

пакетик. 

Коментарі під відео свідчать, що 

аудиторія сприймає таку тематичну 

просту подачу інформації і навіть 
пропонує свої варіанти для наступних 

роликів. 

Автори каналу також пробують 

прогнозувати майбутнє:  що можуть 

придумати вчені через 100 років? Яким 

буде місто майбутнього? Що будуть їсти 

люди через кілька століть? 

Відео в середньому тривалістю 10 

хвилин. 

Канал створено 22 квітня 2019 р. 



LІКБЕЗ. ІСТОРИЧНИЙ ФРОНТ 

“LІКБЕЗ. Історичний фронт” заснований 

навесні 2014 р. Спочатку цей громадсько-

просвітницький проект за допомогою 

когорти фахових істориків протидіяв 

російській пропаганді. 

 

Мета: 

Популяризація історії через 

інтернет-сайт, видання, 

публічні лекції, дні 
реконструкції, медіактивність, 

молодіжні конкурси та 

популярні брошури. 

 

Структура 

Координатор 

проекту - історик, 

соціолог, публіцист, 

блогер, літератор  

Кирило Галушко 

Кирило Галушко 



История Украины. Кратчайший курс 

Автор Яков Гордиенко 



Постійні учасники/автори/лектори проєкту: 

 Михайло Відейко, Дмитро Вортман, Андрій Галушка, Андрій Гречило, Сергій    
Громенко, Андрій Домановський, Геннадій Єфіменко, Максим Майоров, Олександр 
Немировський, Василь Павлов, Андрій Плахонін, Яна Примаченко, Андрій Руккас, 

Євген Синиця, Олексій Сокирко, Оксана Юркова. 

Загалом у діяльності проекту взяло участь більше 50 

істориків та чимало громадських активістів і волонтерів. 



ВИСНОВКИ 

Безумовно, інтернет надає багато  

переваг у популяризації історії:  
доступність, велика аудиторія,  
девіденти, глобальність поширення. 

01 

Платформа Youtube та інтернет- 

сайти дозволяють використовувати  

багато мультимедіа для приваблення 

аудиторії. 

03 

Комунікація між популяризатором та аудиторією. 

Останні можуть пропонувати теми або долучитись 

до створення інформаційного продукту. 

05 

Інформація буває недостовірною,  
маніпулятивною. Контент часто носить  

розважальний, малоінформативний,  
сенсаційний, часто “псевдонауковий”  

характер. Трапляється неправильне  

трактування чи надмірне спрощення. 

 

06 

В інтернеті багато любителів історії. Кожен,  
хто має камеру, кілька історичних книг і 
 зацікавлення історією, може зняти відео та  

поділитись своїми знаннями. Загалом ролик 

може виглядати чудово, але рідко автор  

заглиблюється у дослідження, аби добре  

розібратись у потоках інформації, критично 

її оцінює. 

 

04 

Відео на історичну тематику зняти і  
поширити набагато простіше  сьогодні,  
аніж до появи Youtube. Аби завоювати  

популярність, потрібно дуже часто  

продукувати нові ролики і відповідно різні  
теми. Ось тут криється небезпека: через  

брак часу автор намагатиметься швидше  

зняти нову тему, але дослідження  

проводить дуже поверхнево. 

 02 



ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 
https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig 

https://www.youtube.com/channel/UCXx3yVx9paWJ-BLZVqQ8CRQ 

https://www.youtube.com/channel/UCXc--oAVPSkHprgP6ho7dvQ 

https://www.youtube.com/user/crashcourse 

https://www.youtube.com/user/historychannel 

https://www.youtube.com/channel/UCtVKibl-jT2N4KmV0ewsbTg 

https://likbez.org.ua/ua/ 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/27260/1/021-104-109.pdf 

https://folio.com.ua/books/Ukrayina-1918:-Hronika 

https://www.radiosvoboda.org/a/30452114.html 

https://ucu.edu.ua/teachers/vahtang-kipiani/ 

https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/06/29/157739/ 

https://thecrashcourse.com/about 

https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2019/10/22/the-new-history-channel-is-youtube-b
ut-can-we-trust-the-experts/?sh=1ec4c11f9213 

https://qz.com/259390/history-channels-miniseries-are-finding-a-happy-medium-between-
actual-history-and-mindless-entertainment/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig
https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig
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https://www.youtube.com/user/historychannel
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 



П  У Б  Л  І  Ч  Н  А  І  С  Т О  Р І  Я  

ІСТОРИК НА   
ПРОСТОРАХ   
ІНТЕРНЕТУ  

П і д г о т у в а в  с т у д е н т  г р у п и  І с т м - 1 1 с  

Нечесний Назар, 2021/2022 н. р.  



Поговоримо про: 

01 

Використання  

аудıоподкастıв у  

роботı публıчного  

ıсторика 

02  

Публıчну ıсторıю та  

вıдеохостинг  

youtube 



51% 
КІЛЬКІСТЬ УКРАЇНЦІВ, ЯК І  В ІДДАЮТЬ  

ПЕРЕВАГУ ІНТЕРНЕТУ ЯК  ДЖЕРЕЛУ  

І Н Ф О Р М А Ц І Ї  



АУДІОПОДКАСТИ  
ПОДКАСТ — ЦИФРОВИЙ МЕДІА -ФАЙЛ  АБО НИЗКА ТАКИХ  

ФАЙЛІВ, ЯКІ  РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ІНТЕРНЕТОМ ДЛЯ  

ВІДТВОРЕННЯ НА ПОРТАТИВНИХ МЕДІА -ПРОГРАВАЧАХ ЧИ  

ПЕРСОНАЛЬНИХ  КОМП'ЮТЕРАХ. ЗА  ЗМІСТОМ  ВОНИ МОЖУТЬ  

НАГАДУВАТИ РАДІОШОУ, ЗВУКОВУ ВИСТАВУ, ВКЛЮЧАТИ  

ІНТЕРВ'Ю, ЛЕКЦІЇ  ТОЩО, ЩО НАЛЕЖИТЬ  ДО УСНОГО ЖАНРУ. 

Соцıологıчнı дослıдження показують, що понад половина 

європейцıв  щодня прослуховує аудıоконтент в навушниках.  

Переважно люди слухають музику, але є альтернатива —  

подкасти. Вони бувають на рıзноманıтну тематику, в тому числı й  

ıсторичну. Прослуховування одного подкасту  може замıнити  

вıдвıдування лекцıї  офлайн,  тому публıчним  ıсторикам варто  

використовувати їх як ıнструмент популяризацıї ıсторичних  знань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0


МУЗИКА З  ІСТОРІЯМИ  

Про: ıсторıї легендарної музики 1960-1980 рр., 

що змıнила свıт, а також про саму епоху. 

Експериментальний подкаст вıд видання The Ukrainians, у  

якому ıсторик Ярослав Грицак занурюється в музичний  

контекст другої половини ХХ столıття. 

Чим крутий: приємна атмосфера, поступове  

введення в ıсторıю музики та контекст  

епохи. 



"Це одночасно подкаст-екскурс, подкаст-пігулка і  

подкаст-ностальгія. Історик Ярослав Грицак 

познайомить вас 

зі знаковою західною музикою 1960х-1980х, 

що надихала на зміни. В Україні тоді такого не чули. 

Сучасні радіостанції цього також не грають" 

 

Анотація подкасту 



Про: рıзноманıтнı теми: починаючи 

археологıєю ı закıнчуючи ıсторıєю їжı. 

 

Чим крутий: висвıтлення рıзноманıтних  

тем; дає академıчним ıсторикам  

платформу для популяризацıї знань. 

ПОДКАСТИ ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ 
"Інтерв'ю про українську ıсторıю. Те, що не потрапило до шкıльних  

пıдручникıв чи унıверситетських курсıв. Вıд палеолıту до 

сучасностı." 



Подкасти Записи "Без  

брому" # 1 

Інтерв'ю з ıсториками, журналıстами та  

культурними дıячами на рıзноманıтнı теми.  

Частими гостями є викладачı нашого 

  факультету.  

"Туди-сюди"  # 

2 

Подкаст про великı мıграцıї на територıї  України. 

Партнери проєкту – Спıлка археологıв  України та 

Могилянська школа журналıстики. 

  Ведучий – Дмитро Сıмонов.  

"Їли колись"  

# 3 

Найкраще про подкаст розповıсть його  анотацıя: 

"Спочатку була їжа. І потıм вона  також була. 

Змıнювалися ıсторичнı епохи,  з’являлися та 

зникали ıмперıї, але люди завжди  любили 

поїсти. Про гастрономıчну ıсторıю  України та 

Свıту розповıдаємо в подкастı  Локальної 

ıсторıї «Їли колись»." 



80% 
КІЛЬКІСТЬ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ,  

КОРИСТУЮЧИСЬ  ІНТЕРНЕТОМ,  

ДИВЛЯТЬСЯ  ВІДЕО  С А М Е  Н А  YOUTUBE 



УКРАЇНОМОВНІ  КАНАЛИ  

ПРО  ІСТОРІЮ  

Книга-мандрівка. 

Україна 

Історія для  

дорослих 

Історична правда WAS: Популярна  

історія 

Wild Fox 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
І М Е Н І  Т.Г. ШЕВЧЕНКА  

 

 
Анотацıя: "Тут ви знайдете цıкавı вıдео на тему  

ıсторıї України (УПА, ОУН, Козаки, Прапор, Герб,  

Гıмн, С. Бандера, Р. Шухевич, М. Мıхновський, 

Атило,  Сıрко, Т. Шевченко)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ІСТОРІЯ  БЕЗ  МІФ ІВ  

Анотацıя:"Історıя Без Мıфıв” – це популярний канал  

про минуле України та свıту без прикрас ı  

фальсифıкацıй. Експертами наших програм є 

фаховı  ıсторики (доктори й кандидати ıсторичних 

наук,  професори, доценти, спıвробıтники наукових  

ıнститутıв та ıсторичних музеїв), кожен ıз яких є  

спецıалıстом ıз конкретної проблематики." 



ІСТОРІЯ БЕЗ  МІФ ІВ  

АВТОР — ВЛАДЛЕН  МАРАЄВ. ЗАКІНЧИВ  

МАГІСТРАТУРУ ТА АСПІРАНТУРУ ІСТОРИЧНОГО  

ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ  ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.  

КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК. СФЕРА  НАУКОВИХ  

ІНТЕРЕСІВ: ІСТОРІЯ КІНЦЯ ХІХ –  ПОЧАТКУ ХХ  

СТОЛІТТЯ, УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921  

РОКІВ, ІСТОРІЯ  КИЄВА. 

Ведучим більшості відео на каналі є автор, 

але також  він запрошує експертів по  темі 

відео. 



імені Т.Г. Шевченка 

Автори — брати Капранови. Українські  

письменники та видавці. Історичної чи  

іншої гуманітарної освіти не мають:  

здобули фах   технічних кібернетиків. 

Авторами та ведучими усіх відео є  брати 

Капранови.  Експертів не запрошують. 



ВІДЕО ДЛЯ  ПОРІВНЯННЯ:  

ІСТОРІЯ  СКІФІВ  

Вıдео "Історıї без мıфıв": Ведучим є Артем Папакıн —  

експерт з теми. Уникає точних тверджень, говорить тıльки  про 

версıї. Покликається на ıнших авторıв та джерела. 

 
Вıдео "ıм. Т. Г. Шевченка": Авторами та ведучими є   брати 

Капранови. Експерти з теми у вıдео вıдсутнı. Не  наводять 

аргументıв на користь своїх тверджень.  

 
Вıдео Капранових отримало на 100тис.переглядıв бıльше,  

оскıльки форма їх подачı є простıшою для глядача. 



КОРИСТЬ ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ  

ПУБЛІЧНОГО  ІСТОРИКА 

•Розмір аудиторії 

•Можливість експериментувати з  

формами 

•Змога монетизувати свою діяльність 



Дякую за увагу! 



Історик і неформальна 

історична освіта в 

Україні 

Підготував 

студент групи Істм- 11с 

Венгжин Степан,  

2021/2022 н. р. 

   



Що таке неформальна освіта?  

 Неформальна освіта — це 

освіта, яка здобувається, як 

правило, за освітніми 

програмами та не 

передбачає присудження 

визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями 

освіти, але може 

завершуватися 

присвоєнням професійних 

та/або присудженням 

часткових освітніх 

кваліфікацій. 

 

 



Чим регулюється неформальна освіта в 

українському правовому полі?  

 Неформальна освіта підпадає 

під дію Закону України «Про 

освіту» від 05.12.2017. 

 У  ньому прописані усі правові 

аспекти освіти як формальної 

так і неформальної 

 Також у ньому присутні загальні 

положення, термінологія та 

офіційна державна політика у 

цій сфері. 



Українські проекти та студії 

неформальної історичної освіти  

1) Майстерня громадської активності 

2) Студії живої історії 

3) Українська академія лідерства 

4) Svidomi: Урбаністична Школа для Підлітків 

5) ВІЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДНІПРА H.LAB 

6) МУЗЕЇ ДРУЖНІ ДО ДІТЕЙ 

 

 



Інша Освіта 

 Інша освіта - це громадська некомерційна 
організація, що працює у сфері менеджменту 
якості неформальної освіти в Україні. 

 Громадська Організація «Інша Освіта» почала свою 
історію з 2008 року, коли ініціативна група 
випускниць і випускників міжнародної програми з 
неформальної громадянської освіти Theodor Heuss 
Kolleg заснувала програму «Майстерня 
громадської активності» в Україні. З 2011 року до 
програми «Майстерні громадської активності» 
приєдналися учасники та учасниці з Польщі, а у 2012 
році до участі в «Майстерні» приєднались учасниці 
та учасники з Білорусі. 

 22 лютого 2016 року ГО «Інша Освіта» була 
зареєстрована як самостійна громадська 
організація. Наразі Організація має 23 членів та 
членкинь, 35 тренерок та тренерів пулу Іншої Освіти, 
12 координаторок та координаторів освітніх 
програм, 75 менторів та менторок Іншої Освіти та 
понад 370 випускників та випускниць освітніх 
програм. 



Майстерня громадської активності 

 «Майстерня громадської 

активності» є коопераційною 

інноваційною програмою з 

неформальної громадської 

освіти молоді, яка виникла у 2008 

році як пілотний проект з 

адаптації європейського досвіду 

неформальної громадської 

освіти в Україні та наразі 

реалізується цілою низкою 

українських та міжнародних 

організацій-партнерів. 



Студії живої історії 

 «Студії живої історії» започаткували у 2015 
році як майданчик для альтернативних 
форматів роботи з історією. За два роки 
програми участь у ній взяли 90 молодих 
людей з різних регіонів України. Вони 
втілили 35 ініціатив у галузі осмислення 
історії, серед яких курси лекцій, 
настільна гра, екскурсії, урбаністичні 
школи для дітей та інші формати. 

 Проект реалізують організації «Інша 
Освіта» (Київ) та MitOst (Берлін) і 
фінансово підтримують Міністерство 
закордонних справ Німеччини та Фонд 
Роберта Боша. 



На Фестивалі живої історії 2017 р.  було 

представлено збірку практик публічної історії в 

неформальній освіті. Збірка є колекцією методів 

та ініціатив неформальної освітньої програми 

«Студії живої історії», що узагальнює досвід 

використання практик публічної історії. Вона 

пропонує методики, розроблені та апробовані 

тренерами та тренерками програми, так само як 

ініціативи учасників та учасниць, що сприяють 

суспільному діалогу, залученню спільноти до 

публічного обговорення та використовують методи 

публічної історії. 



Українська академія лідерства 

 Українська академія лідерства — це 

освітня платформа для молоді з 

формування лідерських якостей. 

Академія поєднує річну програму 

всебічного розвитку для вмотивованих 

підлітків 16-20 років та масштабні 

соціальні проєкти для суспільства. 

 Зараз Академія має уже 5 осередків 

— у Києві, Львові, Харкові, Миколаєві та 

Маріуполі. За 6 років річна програма 

для студентів перетворилася в освітню 

платформу для суспільства та 

найпотужніший в Україні молодіжний 

рух. 

 



Svidomi: Урбаністична Школа для 

Підлітків 

 Урбаністична школа для підлітків у 

Києві ― річний освітній проект у 

напрямі урбаністики, історії, 

культури, соціального життя міста. 

 Учасники набувають нових знань та 

ключових навичок ХХІ ст., створюють 

та втілюють власні проекти 

направлені на розвиток міста. 



ВІЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДНІПРА H.LAB 

 

 Все відбувається через освітньо-дискусійний простір, що 

передбачає зустрічі один раз на тиждень в 

комфортному місці. 

  Дані зустрічі мають сприяти громадській активності в 

пізнанні та трансляції своїх знань: охочі виступити 

розповідають про свої дослідження і наша команда 

сприяє організації зустрічі дослідника і слухачів. 

 

 



Дякую за увагу! 



Навчально-методичне видання 

 

 

 

 

Методичний посібник з навчального курсу  

“Публічна історія” 

(освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр,  

спеціальність 032 – історія та археологія) 

 

 

 

Комп’ютерна верстка і макетування 

Майя Яковенко 


