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ПЕРЕДМОВА
Взаємозв’язок між змінами й наступництвом — це така само 
невід’ємна умова існування людства, як циклічність пір року, 
плин часу і зміна поколінь. Поряд із наступництвом, яке 
можна простежити з глибини тисячоліть, поряд з укоріненими 
звичками, культурними й психологічними моделями поведін-
ки, які викликають повагу в ставленні до минулого, історія 
демонструє незмінну здатність людини пристосовуватись до 
середовища свого існування, розповідає про порядок і спосіб 
життя, вивчає політичний устрій і будову суспільства, відо-
бражає еволюцію людської думки та світогляду.

УНИЗУ: Пам’ятники, що 
уславлюють історію, як-от цей, 
що в місті Шарлеруа, свідчать 
про шанобливе ставлення  
людей до минувшини

ПРАВОРУЧ: Переважна частина 
земної кулі непридатна для 
проживання. Тільки винахідливість 
у пристосуванні до умов довкілля 
дала людству змогу розквітнути
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Через холод, спеку, безводдя або гірський рельєф більша 
частина землі є малопридатною для існування. Антарктида, 
великий, але дуже холодний континент, донедавна залиша-
лася незаселеною, поки науковці не побудували станції на 
її просторах. У 1911 р. норвежець Руаль Амундсен став 
першою людиною, якій удалося досягнути Південного по-
люса. Трьома роками раніше американець Роберт Пірі дістав-
ся Північного полюса Землі.

Великі природні зони майже безрослинні або в них во-
диться недостатньо живності для того, щоб підтримувати 
існування людей, — вони здатні прогодувати хіба купку мис-
ливців. Зокрема, в пустелях — найбільша з них Сахара, що 
в Африці, — майже ніколи не дощить, навіть родючого ґрун-
ту немає. Через відсутність рослинності та обмеженість 

Людству необхідна здатність пристосовуватися до навко-
лишнього середовища, адже без технічної підтримки не-
легко вижити на більшості поверхні планети. Самі собою 
люди не вміють літати. Вони не можуть жити під водою, що 
вкриває значнішу площу земної кулі, ніж суходіл. Звісно, 
коли пливеш на човні, можна рибалити, а дощі поповнюва-
тимуть запаси питної води, проте неможливо вічно жити на 
гладіні океану. Частина води, замерзаючи, перетворюється 
на кригу, і з настанням зими люди не в змозі цьому завади-
ти. Особливо це відчутно в Північному Льодовитому океані.

УГОРІ: У пустелях на кшталт Сахари дощ випадає дуже рідко і води 
замало для підтримування життя, але люди знайшли спосіб вижити 
навіть за таких умов
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з проблемою водопостачання, хоча використання води з озе-
ра долини Оуенс посприяло тому, що в цій місцині постало 
велике місто Лос-Анджелес.

За винятком зрошування посушливих земель і вирубування 
дерев, людство тривалий час дуже обмежено впливало на 
довкілля. Усе змінилося в другій половині ХІХ століття з винай-
денням потужної вибухівки. Першим прикладом нових можли-
востей людини став тунель під Альпами. Насправді грандіозні 
та приголомшливі проєкти, як-от будівництво Панамського 
каналу, виявили недостатню організованість людей і брак до-
свіду. Спорудження каналу ще у 80-ті роки XIX століття роз-
почали французи, але закінчували роботи вже американці. 

тваринного світу там неможливо підтримувати повноцінне 
життя. Великі пустелі лежать майже повсюди: Гобі — в Азії, 
Атакама — у Південній Америці, пустелі Гібсона й Сімпсона — 
посеред Австралійського континенту; є пустелі й на півден-
ному заході Сполучених Штатів Америки. Європа, не маючи 
на своїй території великих пустель, становить на цьому тлі 
приємний виняток. Люди живуть у пустелях, бо змог ли при-
стосуватися до них. Зазвичай густота населення там низька. 
Мешканці стикаються з різними труднощами, наприклад 

УНИЗУ: Руаль Амундсен перший досягнув Південного полюса. 
Це відбулося 14 грудня 1911 р.
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спочатку була миролюбною істотою, а лише потім призвичаї-
лася до війни через умови існування в соціумі. Такі погляди 
здебільшого ґрунтуються на біблійних оповідях про Едем-
ський сад і утопічних ідеях, поширених у 1960—1970-х ро-
ках, ніж на вцілілих історичних пам’ятках.

Конкурентна боротьба й соціальні структури, що виника-
ють під час цієї боротьби, зумовлюють норми, які керують 
людською поведінкою і впливають на світогляд. У чому сенс 
життя? Як можна уласкавити богів або єдиного Бога? Як 
треба ставитися до чужинців і їхніх богів? Ці норми, які від-
билися в релігійних віруваннях і соціальній поведінці, допо-
магали людині зрозуміти своє місце в оточенні, визначити, 
як ліпше реагувати на соціальні аспекти існування. Серед 
людей ніколи не було єдиної думки стосовно відповідей на 
всі ці запитання, тому спільноти підтримували дуже різні по-
літичні концепції та традиції, що свідчить про їхню значущість.

Повертаючись до «праісторії» (цей термін виник у науці 
зов сім недавно), слід зазначити, що адаптування до навко-

Будівництво забрало багато життів. Робітники помирали від 
малярії та жовтої гарячки. Донедавна люди майже не розуміли, 
які чинники призводять до кліматичних змін, не кажучи вже 
про те, щоб самим намагатися впливати на погоду.

Людство з давніх-давен стикалося з проблемами, які 
виникають через те, що людина — істота колективна. Нам 
треба бути частиною соціуму для того, щоб народжувати 
дітей і убезпечувати їх протягом тривалого періоду безза-
хисності. Тільки разом люди здатні захистити себе від силь-
ніших за них тварин, наприклад левів. Землеробство й вій-
на, пізніші «винаходи» людства, потребували ще тіснішої 
взаємодії. Соціальні спільноти, що розвивалися, по суті, від 
самого початку вступали в конкурентну боротьбу з іншими 
спільнотами. Науковці вже не так упевнені в тому, що людина 

УНИЗУ: У 1914 році було завершено будівництво Панамського 
каналу. Цей канал став яскравим свідченням того, що людина 
може докорінно змінювати світ навколо себе
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спілкуватися й самоорганізовуватися, що теж сприяє успіш-
ному пристосуванню до навколишнього середовища. Можна 
стверджувати, що сучасна доба почалася тоді, коли люди 
перетворилися на найуспішніших ссавців. У птахів ширший 
ареал, і за потреби вони легко можуть збиратися у зграї, але 
людина таки домінувала. Люди стали біологічним видом 
усеїдних, що можуть селитися найбільшими колоніями, бо не 
залежать від обмеженого джерела харчування, як хижаки чи 
травоїдні. Збільшення площі цих колоній від доісторичних 
стійбищ до сучасних мегаполісів, те, що завдяки цьому ми 
дістали можливість визначати власну долю, — ось один із 
найбільш недооцінених аспектів історії людства.

Подумайте про ефективність нашого виду й про наслідки, 
що з цього випливають. Обміркуйте прочитане, згадайте 
власний досвід, подивіться на світ, що вас оточує, проаналі-
зуйте і спробуйте сформулювати свою думку.

лишнього середовища дуже скоро перетворилося на спроби 
пристосувати природу до потреб людини, особливо це стосу-
ється необхідних людині для виживання рослин і тварин. Цей 
процес стимулювала потреба в життєвому просторі й ресур-
сах. Під час зміни довкілля мінявся й світогляд давньої лю-
дини. Процес прискорився з винайденням писемності, що 
допомагала зберігати й передавати інформацію. Міграції 
давніх людей дають зрозуміти, наскільки важливими для них 
були життєвий простір і засоби для існування. Мисливці до-
лали величезні відстані, вистежуючи здобич. Існувала сезон-
на міграція. З часом люди не тільки змінювали природу на-
вколо себе, але й самі змінювались. Наприклад, у мешканців 
територій, де мало сонячного проміння, закріпилася мутація, 
яка забезпечує світліший відтінок шкіри й кращий синтез 
вітаміну D. Це стало причиною того, що 7—8 тис. років тому 
шкіра людей, які жили на території сучасної Європи, по-
світлішала. Ця мутація, судячи з усього, спершу виникла 
в Північній Європі.

Люди не тільки здатні адаптуватися й еволюціонувати, 
вони ще й розвивають соціальні навички, зокрема вміння 

УГОРІ: Ми не завжди здатні збагнути сенс витворів минулого, 
осягнути світосприйняття давньої людини, тому таємниці на кшталт 
ліній Наска в Перу так і залишаться нерозгаданими
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1 млн років тому10 млн років тому

Зафарбовані прямокутники = 1000 років

100 тис. років тому 10 тис. років тому50 тис. років тому 2000 до н. е.

АФРИКА

АМЕРИКА

АЗІЯ Й ОКЕАНІЯ

БЛИЗЬКИЙ СХІД

ЄВРОПА

НАУКА Й МИСТЕЦТВО

бл. 100 000— 
11 700 років тому 

Льодовиковий період

   7 млн років тому Відокремлення предків 
людини й шимпанзе

 6 млн років тому Перші гомініди стали пересуватися на прямих ногах

3 млн 300 тис. років тому  
Свідчення про використання 
людьми знарядь праці

 2 млн 400 тис. років тому  
Поява людини умілої 
(Homo habilis)

 315 тис. років тому 
Поява людини розумної (Homo Sapiens)

бл. 220 000— 
190 000 років тому
Початок розселення 

первісних людей 
з Африки

6500 до н. е. 
 Одомашнювання великої рогатої худоби в Північній Африці

5000 до н. е. 
Вирощування зернових у долині Нілу

3400 до н. е.  
Перші обнесені муром міста в Єгипті

2575–2134 до н. е. 
Давнє царство в Єгипті

бл. 16 тис. років тому   
Люди перейшли «сухопутним мостом» Берингії з Азії до Америки

5000 до н. е.  
Вирощування зернових у Центральній Америці

  50 тис. років тому Прибуття 
людей до Австралії

4500 до н. е.   
Виникнення міст у долині Інду

2800 до н. е.   
Поява першої сохи в Калібангані (Індія)

2500 до н. е.    
Виникли великі поселення  

Хараппа, Мохенджо-Даро 
й Калібанган у долині Інду

2500 до н. е.  
Храмові гори в долині  

річки Супе в Перу
14 500 років тому   

Перше поселення на Уака-Прієта (на півночі Перу)

бл. 10 тис. років тому   
Люди заселили Південну Америку

23 тис. років тому     
Збирання диких злаків на Близькому Сході

 бл. 65 тис. років тому  
Сучасна людина проникла до Європи

2300 до н. е.     
Саргон заснував Шумерське 

царство на півдні Месопотамії

 бл. 8000 до н. е. Розвиток 
землеробства в Месопотамії

4000 до н. е.     
В азійських степах  

одомашнили коней

бл. 3500 до н. е.  
Винайдення колеса в Месопотамії

3100 до н. е.    
Заснування поселення на мисі Бродгар на Оркнейських островах

бл. 3100 до н. е.   
Виникнення клинопису  

в шумерів у Месопотамії

3500 до н. е.     
Заснування міста-держави Урук

бл. 2700 до н. е.  
Будівництво пірамід у Давньому Єгипті

150—50 тис. років тому 
Виникнення мови

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ
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10 млн років тому — 1000 н. е.

2000 до н. е. 1000 до н. е. 500 до н. е.1500 до н. е. 500 н. е. 0 1000 н. е.

450 до н. е.   
Заснування міста Монте-Альбан у штаті Оахака (Мексика)

2040—1640 до н. е. 
Середнє царство 

в Єгипті

1550—1070 до н. е.
Нове царство 

в Єгипті

 бл. 800 до н. е. Перші залізні вироби на території Тропічної Африки

  30 до н. е. Єгипет став римською провінцією

 бл. 1800 до н. е. Прихід до влади в Китаї династії Шан

  206 до н. е. Прихід до влади 
в Китаї династії Хань

1600—1046 до н. е. 
Китай за династії 

Шан

 262—260 до н. е. Калинґська війна

 бл. 200 до н. е. Полінезійці селяться 
на островах у Тихому океані

бл. 500 до н. е.  
Карбування  

бронзових монет у Китаї

322 до н. е.   
Повстання Чандраґупти Маур’я 

проти династії Нанда

    210—209 до н. е.  
Хунну об’єднують племена Монголії

 2000 до н. е. Поява культури Чавін у Перу

 1150 до н. е. Виникнення ольмекської цивілізації

 бл. 200 до н. е. Нанесення 
геогліфів на плато Наска  
(на півдні Перу)

бл. 1—600 
Розквіт культури 
Мочика в Андах

 бл. 400 Початок інтенсивної 
забудови долини Теотіуакан

 1100 до н. е. Занепад мікенської цивілізації в Греції

 бл. 1700 до н. е.  
Виникнення індуїзму

  950 до н. е. Заснування 
Новоассирійського царства

бл. 530—400 до н. е. Розвиток театрального 
мистецтва в Греції. Визначні драматурги 
цього періоду: Есхіл, Евріпід і Софокл

  331 до н. е. Александр Македонський підкорив 
Перську імперію в результаті битви при Ґавґамелах

  1700 до н. е. Будівництво  
храму Айн-Дара

753 до н. е.  
За легендою, Ромул і Рем заснували Рим

 бл. 900 до н. е.  
Виникнення юдаїзму

  612 до н. е. Мідійці й вавилоняни  
зруйнували столицю Ассирії Ніневію

 432 до н. е. Завершення 
будівництва Парфенону в Афінах

44 до н. е.   
Убивство Юлія Цезаря

1600—1178 до н. е. 
Держава хеттів

 бл. 600 до н. е. Виникнення зороастризму

  550 до н. е. Кір Великий 
заснував Перську імперію

  1600 до н. е. Мікени стали провідною 
силою в середземноморському регіоні

1500—1300 до н. е. 
Держава Мітанні

 480 до н. е. Битва при Саламіні

 бл. 568 до н. е. Виникнення буддизму

  539 до н. е. Кір Великий 
завоював Вавилонію

100 до н. е. — 600
Розквіт торгівлі 

в Аксумському царстві 
на території сучасних 

Еритреї та Ефіопії

  639 Арабське  
завоювання Єгипту

 бл. 750 Чичен-Іца 
посідає визначне 
місце серед міст мая

986   
Ерік Рудий заснував поселення 

вікінгів у Гренландії

970    
Китайський уряд запровадив 

паперові гроші

 538 Буддизм проникає до Японії

 бл. 650 На острові Пасхи будують 
ритуальні кам’яні майданчики

  700 Заселення Нової Зеландії

бл. 420—530 Будівництво в Персії 
Великої Горганської стіни

  622 Магомет і його прибічники 
вирушили до Медіни

750   
Аббасиди захопили владу після 

повалення династії Омеядів

9   
Битва в Тевтобурзькому лісі

711  
Арабське завоювання 

Піренейського 
півострова

  955 Військо 
германського 
імператора 
Оттона І перемогло 
мадярів у битві 
на річці Лех

732   
Битва при Пуатьє:  

зупинено арабську навалу  
на Європу

  793 Вікінги 
пограбували монастир 
на острові Ліндісфарн

312   
Навернення Костянтина Великого на християнство

843  
Згідно з Верденським договором, імперію 

Карла Великого розділено між його внуками

 бл. 322 Винайдення стремен у Китаї

бл. 900  
Винайдення пороху в Китаї

476   
Усунення від влади 

останнього правителя 
Західної Римської імперії
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18001000 12001100 1300 1500 17001400 1600

 бл. 1000 Початок будівництва 
кам’яних мурів Великого Зімбабве

 бл. 1100 Заснування Тімбукту
   1591 Марокканці завдали поразки 
військам Сонґаю в битві при Тондібі

  1578 Португальці зазнали 
поразки в Марокко

 1562 Сарца-Денґель став на чолі  
Ефіопської імперії

1517  
Османська імперія 
завоювала Єгипет

  1498 Португальці 
почали торгувати 
з Мозамбіком

 1324 Манса Муса, правитель 
Малі, здійснив хадж до Мекки

  1250 Мамлюки скинули 
династію Аюбідів у Єгипті

  1000 Заснування невеликого поселення 
вікінгів на території Ньюфаундленда

  1050 Великі насипні кургани 
в долині ріки Міссісіпі

 бл. 1200 Інки оселилися в долині 
посеред Анд біля Куско

 1224 Жителі покинули Чичен-Іцу

1325   
Заснування Теночтитлана

1492   
Відкриття Колумбом Америки

 1519—1521 Іспанське 
завоювання імперії ацтеків

 1539—1542 Ернандо де Сото очолив 
експедицію в долину ріки Міссісіпі

 1572 Загибель Тупака Амару, 
останнього правителя імперії інків

  1607 Перше постійне  
поселення англійців у Вірджинії

  1756–1763 
Семирічна війна

1532—1535   
Іспанське завоювання імперії інків

1536   
Манко Інка Юпанкі підняв 
повстання проти іспанців 

і заснував нову «повстанську» 
державу у Вількабамбі

1776   
Декларація незалежності 

Сполучених Штатів Америки

 1099 Хрестоносці захопили Єрусалим

  1517 З оприлюднення 95 тез 
Мартіна Лютера розпочалася 
протестантська Реформація

1279   
Хубілай завершив  

монгольське завоювання Китаю

1739  
Надір-шах, володар Персії, 

вторгся в Північну Індію

1783   
Перший політ людині 

на повітряній кулі

  1405—1433 Китайська флотилія «кораблів скарбів» під проводом 
Чжен Хе вирушила в експедиції Індійським океаном

 1526 Моголи захопили Делі

 1095 Клермонський собор закликав до Першого хрестового походу   1453 Османи захопили 
Константинополь

 1618—1648 Тридцятилітня війна

  1044 Утворення першої 
бірманської держави Паган

 1260 Мамлюки завдали поразки 
монгольським завойовникам у Сирії

 1519—1522 Фернан Магеллан  
здійснив перше кругосвітнє плавання

1340—1353   
Чорна смерть

1340—1353   
Чорна смерть

 1467—1477 Війна Онін розпочала 
період Сенґоку в японській історії

 1066 Вторгнення Вільгельма Завойовника в Англію

  1639 Португальців 
вигнали з Японії

 1204 Хрестоносці захопили Константинополь
  1492 Християни  
захопили Гранаду

1756–1763    
Семирічна війна

 бл. 1045 Винайдення в Китаї 
ручного набору літер

1206  
Утворення Монгольської держави

 1258 Монголи захопили Багдад

  1543 Коперник оприлюднив 
геліоцентричну теорію світу

1361   
Тимур заснував імперію 

в Центральній Азії
1598    

Упровадження в Японії сьогунату Едо

 1085 Кастилія захопила місто Толедо

 1644 Завоювання Китаю маньчжурами

 1237—1240 Монгольська навала на Київську Русь

 1529 Облога Відня
1789     

Початок Великої 
французької 

революції

 1071 У битві біля Манцикерту війська Візантійської імперії зазнали поразки від турків-сельджуків

 бл. 1250 Будівництво кам’яних 
мечетей у містах-державах 
Східної Африки

1227  
Смерть Чингісхана

 1401 Тимур віддав на розграбування Багдад

  1660 Заснування Лондонсько-
го королівського товариства 
з розвитку знань про природу

1368   
Прихід до влади 
в Китаї династії Мін

 1498 Васка да Гама здійснив перше морське плавання з Європи до Індії

 1086 Вторгнення Альморавідів до маврської Іспанії

  1757 Після битви 
під Плессі британці 
підкорили Бенгалію 
владі Ост-Індійської 
компанії

 1571    
Османський флот зазнав нищівної 

поразки в битві при Лепанто

 1683  
Віденська битва

АФРИКА

АМЕРИКА

АЗІЯ Й ОКЕАНІЯ

БЛИЗЬКИЙ СХІД

ЄВРОПА

НАУКА Й МИСТЕЦТВО



1000—2011

1800 1880 1920 19601840 2000-тi

  1918—1919  
Епідемія іспанського грипу

2011    
Чисельність населення  

Землі сягнула 7 мільярдів

 1929 Початок Великої депресії

1994   
Ліквідація системи 

апартеїду в Південно- 
Африканській Республіці

  1980 
У Зімбабве 
влада перейшла 
до чорношкірої 
більшості

1967   
Початок громадянської війни в Нігерії

1957   
Гана стала першою африканською колонією, 

що здобула незалежність

1954—1962 
Алжирська війна

  1885 Колоніальний розподіл 
Африки на Берлінському конгресі

 1869 Відкриття Суецького каналу

 1962 Карибська  
криза

 1941 Напад на Перл-Гарбор

 1913 Початок  
Мексиканської революції

 1888 У Бразилії скасовано рабство

 1876 Джордж Кастер зазнав поразки в битві при Літтл-Біґгорні

1861—1865 Громадянська війна у США

 1821 Під проводом Сімона Болівара Венесуела здобула незалежність від Іспанії

 1807 Велика Британія оголосила 
работоргівлю поза законом

 1804 Гаїті здобуло незалежність від Франції

  1869 Прокладено першу 
трансконтинентальну 
залізницю в США

1922   
Перше видання «Улісса» Джеймса Джойса

  1788 Перше британське поселення в Австралії
1851—1866  

Тайпінське повстання

  1893 Нова Зеландія стала першою 
країною, де жінки здобули право голосу

  1933 Адольф Гітлер став 
канцлером Німеччини

1989  
Падіння 

Берлінської стіни

 1946—1949 Гр. війна в Китаї

1954—1973 В’єтнамська війна

 1833 Скасування рабства в Британській імперії

1996  
Перше клонування ссавця

  1971 Створення 
першого мікропроцесора

 1948 Заснування держави Ізраїль

  1825 Перша пасажирська  
залізниця на паровій тязі

 1876 Винайдення телефону

  1926 Джон Лоґі Берд 
винайшов принцип 
телебачення

  1795 Камегамега I об’єднав Гаваї

1961  
Перший політ людини в космос

  1853 Американські військові 
кораблі змусили Японію дати 
дозвіл на торгівлю із Заходом

1911   
У Китаї внаслідок 

Сіньхайської 
революції династія 
Цін втратила владу

1936 
Початок громадянської війни в Іспанії

1991 
Розпад Радянського Союзу

 1947 Розділ Британської Індії   1979 Вторгнення 
СРСР 
у Афганістан

 1848 Європою прокотилася хвиля революцій

1978   
Перша дитина з пробірки

 1967 Шестиденна війна

  1844 Перше застосування азбуки Морзе   1895 Винайдення 
бездротового телеграфу

 1928 Винайдення 
пеніциліну

1796–1805 Повстання секти Білого лотоса

1857—1859  
Повстання сипаїв в Індії

 1919 У Китаї виник Рух Четвертого травня

1939—1945 Друга світова війна

1949  
Утворення Китайської 
Народної Республіки

1914—1918 Перша світова війна

  1979 Перемога 
над віспою

  1859 Перше видання «Походження  
видів» Чарльза Дарвіна

  1903 Брати Райт  
здійснили перший 
пілотований політ

1839—1842 Перша опіумна війна

1969  
Перша людина висадилася на Місяці

  1868 Реставрація Мейдзі. У Японії 
почалася прискорена модернізація

1937—1945    
Японсько-китайська війна

 1949 Заснування НАТО

 1950—1953 Корейська війна

 1917 Російська революція

  1815 Наполеон 
нарешті зазнав 
остаточної поразки, 
і Віденський 
конгрес установив 
новий лад

1989  
Створення інтернету
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