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Передмова

Із проголошенням незалежності України розпочалися кар-
динальні структурно-змістові зміни в системі освіти, які обу-
мовили активізацію краєзнавчого руху. Принципово важливі 
зміни полягали в тому, що з відновленням державності України 
зросла роль краєзнавчої освіти. Краєзнавство стало окремою 
системою знань, пізнавальних умінь, на його засадах відбувало-
ся формування світогляду молодого покоління. У проєкті про-
грами з історії України для 7–11 класів (1992 р.) були збережені 
самостійні краєзнавчі уроки «Наш край». Проте починаю чи з 
1996 р. закладені основи вивчення історії рідного краю посту-
пово руйнувалися. Історія рідного краю висвітлювалася без-
системно, окремими вкрапленнями в основний зміст навчаль-
ного матеріалу. Відтак руйнувався один з основних здобутків 
попередніх освітніх програм – формування цілісного уявлення 
дітей про історичний процес у їхньому регіоні. У сучас ній школі 
краєзнавство має бути самостійним предметом, який не лише 
дає теоретичні й фактичні знання учням про їх «малу батьків-
щину», але й виховує патріотичні та державницькі почуття, 
формує національну самосвідомість на основі розвитку почут-
тя любові до рідної землі. Причиною такого стану речей стала 
відсутність підручникової бази, нав чально-методичних посіб-
ників, присвячених рідному краю, які мали б допомагати вчи-
телеві у викладанні краєзнавчих тем.

Заповнити цю лакуну покликане навчальне видання, яке 
підготовлене авторським колективом викладачів-істориків 
 Національного університету «Острозька академія». Воно побу-
довано за хронологічно-тематичним принципом і охоплює істо-
рію Волині від найдавніших часів до другої половини ХХ ст. У 
запропонованих текстах краєзнавчі теми спрямовані на озна-
йомлення читача з розвитком регіону в окремі істо ричні періо-
ди, особливістю природних умов та їх впливом на життя людей, 
діяльністю окремих видатних постатей «малої» батьківщини, 
побутом та культурою рідного краю. 

Матеріал навчального посібника спонукає до поглибленого 
вивчення історії рідного краю, допомагає орієнтуватись у різ-
номанітних тенденціях сучасної історичної науки. Він стане у 
пригоді передусім учителям шкіл, адже дозволить уникати 
формалізації знань про суспільно-політичні, економічні, релі-
гійні та культурні процеси у волинському регіоні.

Збільшення кількості краєзнавчого матеріалу в навчальних 
програмах дасть можливість набагато частіше ілюструвати 
місцевими матеріалами загальноісторичні події. Позитивною 
рисою навчального посібника є те, що вміщений у ньому крає-
знавчий матеріал може використовуватися і як основне дже-
рело при вивченні курсів «Історія України», так як додатковий 
матеріал для факультативів. Інформація, вміщена у посібнику, 
дозволить актуалізувати наукову роботу в освітніх закладах, 
сприятиме зростанню інтересу до локальної історії.

Сподіваємося, що навчальний посібник дасть можливість 
повер нути до навчальної програми шкільного курсу історії уро-
ки на тему «Наш край», адже краєзнавство збагачує навчальний 
процес різноманітними знаннями, формує в дітей необхідні 
уміння, розширює досвід комунікації та орієнтацію в різних 
соціальних сферах. Завдяки цьому школярі отримують можли-
вість до становлення та самореалізації особистості, набувають 
упевненості у власних силах.
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Тема 1

Найдавніший період 
в історії Волині

В історії нашої планети виділяють чотири великі ери. У до-
кембрійській розпечена Земна куля поступово охолоджувалася, 
і наприкінці цієї ери з’являються перші примітивні організ-
ми. За палеозойської ери виникають безхребетні тварини (які 
пану вали протягом кембрійського, силурійського і девонського 
періодів) та земноводні (кам’яно-вугільний та пермський пері-
оди). Рослинний світ цього часу характеризується поширен-
ням спорових рослин: хвощі, плауни та особливо деревоподібні 
папо роті. Мезозойська ера – це час гігантських плазунів; тоді ж 
з’являються перші ссавці (сумчасті) та птахи (зубаті – археоп-
терікси). У часи кайнозойської ери розвиваються вищі форми 
тваринного світу – ссавці. 

Останню еру поділяють на третинний та четвертинний 
періоди, і саме з четвертинним періодом пов’язують історію 
людства. Третинному періодові був притаманний тропічний 
і субтропічний клімат, що поширювався й на Європу. Тоді тут 
мешкали такі тварини, як жирафи, страуси, шаблезубі тигри 
тощо. 

Четвертинний період – це час розвитку та становлення 
людст ва, інша назва цього періоду – льодовиковий. Зусиллями 
вчених встановлено, що на нашому материку було 4 зледеніння, 
які покривали значні площі Східноєвропейської рівнини. Однак 
найбільший вплив на природне середовище нашого краю сво-
го часу мали Дніпровське та Валдайське. Особливої потужності 
зледеніння набували у Північній півкулі – в Північній Америці 
та Євразії, де льодовики сягали завтовшки 1–2 км.

Нагромаджуючись у полярних областях, льодовики сповза-
ли зі Скандинавського, Кольського півостровів і полярного Ура-
лу на південь. Під час цього вони пересували верхні шари ґрун-
ту, уламки гірських порід, змінюючи рельєф та гідрографічну 

мережу. Початок четвертинного періоду позначений різкими 
похолоданнями, що призвели до вимерзання Світового океа-
ну. Часи сильних похолодань супроводжувалися наступом льо-
довиків із півночі на сушу, а часи потеплінь – їх відходом, що й 
зумов лює внутрішню структурованість цього періоду. 

Льодовиковий період охоплює два перших підрозділи чет-
вертинного періоду – еоплейстоцен, коли відбулося декілька 
хвиль похолодання, проте, припускають, без утворення льо-
довиків, та плейстоцен, коли похолодання супроводжувалися 
просуванням льодовиків на південь. За центральноєвропей-
ською схемою А. Пенка-Е. Брюкнера, виділяють три епохи зле-
деніння (гляціал) – міндель, рисс та вюрм та епохи між ними 
(інтергляціал), що характеризувалися потеплінням і відходом 
льодовиків. 

Загалом клімат Землі за четвертинного періоду мав субтро-
пічний характер, окрім областей, які прилягали до льодовиків. 
Тут відбувалося поступове погіршення клімату. За міндель-
ського зледеніння панував ще помірно-вологий клімат. Європу 
вкривали ліси з багатою флорою і фауною, в тому числі і тепло-
любною, що з’явилися тут за третинного періоду. Проте вже 
рисське зледеніння було таким масштабним, що призвело до 
погіршення клімату в усій Північній півкулі.

На клімат і природні умови України суттєво вплинули рис-
ське та вюрмське похолодання (зледеніння). Під час риссько-
го (дніпровського) зледеніння, яке сягнуло свого максимуму 
200 тис. років тому, крижаний панцир завтовшки до 600 м 
укрив значну територію України, дійшовши на заході до лінії 
Львова, а по прадолині Дніпра, язиком до Кременчука. Льодо-
вик у час свого максимального розвитку займав північно-захід-
ну частину Рівненської області й поступово опускався півден-
ніше на територію Волинської області. Крім найпотужнішого 
дніпровського зледеніння, віднаходяться окремі сліди оксько-
го, московського і валдайського. Межа дніпровського льодови-
ка на території Рівненщини та Волині проходила через населені 
пункти: Дубровицю, Рафалівку, Колки, Ківерці, Торчин, Володи-
мир-Волинський.

Встановився помірно-холодний та вологий клімат. Західна 
Європа вкрилася лісами, а в Східній запанували степи. Тепло-
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