
Практична робота 



Мета уроку: 
Розвивати уміння 

аналізувати, здобувати  
інформацію та розповідати 

про окремі події на 
основі історичних джерел



Актуалізація знань 
Що таке 
історія? 

- наука, що 
вивчає минуле 
людства 

Які види 
історичних 
джерел вам 
відомі?

Що таке 
історичні 
джерела? 

- речі, за 
допомогою яких 
ми вивчаємо 
минуле людства  

Речові,писемні, усні, 
етнографічні, кіно- та 
фотодокументи 



Картка 1 на відповідність 

Археологія - наука, що досліджує 
минуле людства за 
матеріальними 
залишками життя  

Хронологія 
Топоніміка - наука, що 

досліджує 
походження 
географічних 
назв

- наука, що 
досліджує 
способи 
обчислення 
часу



Картка 2 на відповідність 

Музей 

Нумізматика Сфргістика 
- наука, 
що вивчає 
монети 

Геральдика 

- установи, де 
зберігаються 
пам’ятки минулого 
людства

Архів 

- наука, 
що вивчає 
печатки- наука, 

що вивчає 
герби 

- установа, де 
зберігаються 
писемні 
джерела



Відгадайте загадку

Фото 

Це мить життя, яка 
з у п и н и л а с ь 
назавжди на папері 



Вправа «Асоціативний кущ» 

Історія 

Історичне 
джерело 

Родина 

Фото 



Що історики бачать на 
фотографіях?

Чи є сімейні фото 
історичним джерелом?

Чи є родинне 
дерево історичним 
джерелом?



Практична робота: 
Про що можна дізнатися 
з сімейного фотоальбому 



Що для людини є 
найважливіще?

Сім`я 

Родина 

Батьки 





Сторінка 48  
Текст для читання  



Перші фото в Україні 
з“явилися в 1839 році у 

Львові, а перша фотовиставка 
відбулася у Києві та Одесі на 

початку 1840-х роках 
 Задача: 

Поміркуйте та 
підрахуйте, 
скільки років 
минуло від появи 
фото на території 

180 років 



Що історики 
бачать на 
фотографіях?



Чи є сімейні фото 
історичним джерелом?

Завдання: Скласти 
розповідь за запитаннями 
1. Хто зображен на фото? 
2. Час коли зроблена 
фотографія?  
3. Чи можемо ми 
простежити як змінилося 
життя людей за 
фотографією?



Чи можемо ми 
простежити як 
змінилося життя 
людей за 
фотографією?



Що таке селфі?

Чи можуть селфі замінити 
родинні фото?



З роду в рід кладе життя мости, 
Без коріння саду не цвісти, 

Без стремління човен не пливе, 
Без коріння сохне все живе.



Робота з поняттями:
Сім’я 

Родина

Родинне дерево 
(генеалогічне) 

Генеалогія 



Робота з поняттями:
Сім’я - це така спільність 

людей, яка спирається на 
шлюбний союз

Тато Мама 



Робота з поняттями:
Сім’я 

Родина

Родинне дерево 
(генеалогічне) 

- це така спільність 
людей, яка спирається на 
шлюбний союз
- соціальна група людей,  
поєднаних родинними зв“язками 
(кровні родичі: брати, сестри)

Генеалогія 



Робота з поняттями:

Родина - соціальна група людей,  
поєднаних родинними зв“язками 
(кровні родичі: брати, сестри)

Тато Мама 

ЯСестра  



Робота з поняттями:
Сім’я 

Родина

Родинне дерево 
(генеалогічне) 

- це така спільність 
людей, яка спирається на 
шлюбний союз
- соціальна група людей,  
поєднаних родинними зв“язками 
(кровні родичі: брати, сестри...)

- схематичний 
родовід родини 

Генеалогія - це наука, яка вивчає 
родовід  



Виконання практичної 





Поміркуйте, як ви 
розумієте вислів: 
 

«Сім’я – це 
маленька країна» 
Конфуцій.

«Сім’я 
починається з 
дітей»  
А.І. Герцен.

Дерево тримається 
корінням, а 
людина – сім’єю. 
Народна мудрість.



Висновки:
Сім’я 

Родина

Родинне дерево 
(генеалогічне) 

- це така спільність 
людей, яка спирається на 
шлюбний союз
- соціальна група людей,  
поєднаних родинними зв“язками 
(кровні родичі: брати, сестри...)

- схематичний 
родовід родини 

Генеалогія - це наука, яка вивчає 
родовід  



Висновки:
Що історики бачать 
на фотографіях?

Чи є сімейні фото 
історичним 
джерелом?

Чи є родинне 
дерево історичним 
джерелом?

Якість фото, гасла, 
одяг, стиль життя, 
специфіку епохи
Так. Можемо 
побачити як 
змінювалося життя 
впродовж поколінь 
Так. Так як воно 
розповідає нам про 
наше походження 



Розвивали уміння 
аналізувати, здобувати  

інформацію та розповідати 
про окремі події на 

основі історичних джерел



Домашнє завдання: 
готуємося до контрольної 

роботи  
 



Молодці!


