
Текст «Київ» 

1 частина 
 

Київ належить до небагатьох міст Європи, у величній істориї яких 
відбилася доля цілих держав і народів. Славетна столиця Древної Русі гордо 
й внлично пронесла крізь віки свою славну історію. Давньоруськи літописці 
відзначали органічну єдністьісторії Києва й могутньої східнослав’янської 
держави, столицею якої він став. 

Згідно з літописом, нашу місто одержало назву від легендарного князя 
Кия. Разом із братами Хоривом і Щеком та сестрою Либідь на вісокій 
дніпровий кручі він заснував наприкінці V століття фортецю, яка була 
адміністративним центром племінного союзу полян.  

Поступово Київ став великим торговельним і ремісничим центром усіх 
східних слао’ян, бо був розташований на головному водному шляху, що 
проліг із півночі на південь . 

Напередодні монголо-татарського  завоювання в Київскі Русі стали 
премагати відцентрові процеси. Єдина централізована держава 
перетворювалася на федерацію князівств-земель, на чолі яких стояли 
нащадки перших киїіських князів  із династиї Рюриковичів.  

Але і в добу  політичної   роздробленості Киїі зберігав  значення центру 
руських земель, а найбільш могутні князі вели боротьбу між собою за символ 
верховної влади – київский престол. 

 

2 частина.   

 Київ розташований у середній течій Дніпра, нижче від гирла Десни. 
Основна частина його територрії припадає на високий  правий берег, 
розчленований глибокими ярами та долинами річок на окремі висоти – гори.  

Територіально Київ розташований на межи двох ландшафтних зон – Лісу 
й Лісостепу. На північ від нього простягається Полісся. Ліси, луки, болотаЮ 



озеоа, річки здавна були багатими на диких звірів, птахів, рибу, що сприяло 
розвітку в цьому районі полювання, риболовства, бортництва та 
збиральництва.  

 На південь від Києва  починалася зона Лісостепу, на теріторії якої 
ділянки лісу чергувалися з відкритими просторами, зручними до 
землеробства. Родючи черноземи зумовили землеробський характер заняття 
населення.  

Важливі зональні межі в районі Києва перетинаються з Дніпром, який 
утворює тут свій гідрографичний вузол.  

 

3 частина.  

Київ  - це столиця Української держави, де перебувають вищі органи 
влади – Президент України, який є главою держави, Верховна Рада – єдиний 
орган законодавчої влади, Кабінет Міністрів – вищий орган виконавчої 
влади.   

Статус столиці визначено статтею 20 Конституції України. А в статті 133 
Основного Закону зафіксовано, що Київ має спеціальний статус, який 
візначається законами держави. 

В столиці України також перебувають інстанції, котрі здійснюють нагляд 
за держанням законів – Генеральна прокуратура, Верховний суд, 
Констітуційний суд . 

Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується й 
координується Кабінетом Міністрів України, міністерствами.  

Київ як центр держави є місцем розташування дипломатичних 
предствницьтв іноземних країн та багатьох міжнародних організацій. 

 

 

 



1. Перегляньте  слова у  словнику.   

a. 

відбилитися   ________________________________________ 

держава    ________________________________________ 

літописці   ________________________________________ 

могутній   ________________________________________ 

східнослов’янський ________________________________________ 

круча    ________________________________________ 

фортеця   ________________________________________ 

заснувати   ________________________________________ 

росташовати ( росташований) ___________________________________ 

шлях    ________________________________________ 

перемагати   ________________________________________ 

чоло    ________________________________________ 

політична роздробленость  ___________________________________ 

підень   ________________________________________ 

північь   ________________________________________ 

доба     ________________________________________ 

могутний   ________________________________________ 



боротьба   ________________________________________ 

b.  

ланшфатни зоні  ________________________________________ 

сприяти   ________________________________________ 

розвиток   ________________________________________ 

полювання   ________________________________________ 

риболовство  ________________________________________ 

бортництво   ________________________________________ 

чергуватися  ________________________________________ 

землеробство  ________________________________________ 

родючі черноземи ________________________________________ 

населення    ________________________________________ 

перетинатися   ________________________________________ 

гідрографичний вузол ________________________________________ 

c.  

перебувати    ________________________________________ 

вищі органи влади ________________________________________ 

законодавча влада  ________________________________________ 

виконавча влада   ________________________________________ 



здіснувати нагляд  ________________________________________ 

спрямовувати  ________________________________________ 

дипломатични представництва ______________________________ 

 

2. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки одержало назву місто Київ? 

____________________________________________________________ 

2. Коли було заснувано місто Київ? 

____________________________________________________________ 

3. Якого племенного союзу була фортеця Київ? 

____________________________________________________________ 

4. Чому саме Київ став торговельним і ремісничим центром східних 

слов’ян?  

____________________________________________________________ 

5. Які процеси стали перемогати напередодні монголо-татарского 

завоювання?   

____________________________________________________________ 

6. Яке значення збірегав  Київ в добу політичної   роздробленості? 

____________________________________________________________ 

7. Де териториально росташований Київ? 

____________________________________________________________ 

8. На що припадає основна частина території Києва? 

____________________________________________________________ 

9. Межі якіх двох ландшафтних зон росташований Київ? 

____________________________________________________________ 



10. Що зумовило землеройских характер заняття населення? 

____________________________________________________________ 

11. Які влади перебувають у Київі? 

____________________________________________________________ 

12. Які інстанції здійснюють нагляд за держанням законів? 

____________________________________________________________ 

 

Київ завжді був найбільшим освітнім центром Україні.  

У столиці функціонують такі відомі вищі навчальні закладі 

України  як Національний універсітет ім. Т.Шевченка, 

Національний педагогічний універсітет ім. М.Драгоманова, 

Національний аграрний універсітет, Універсітет будівницьтва та 

архітектури, медичний універсітет та іншу універсітети.  

 Національний універсітет ім. Т.Шевченка – унікальний 

освітянский механизм, що набув значення центру віщої освітине 

тільки у Києва, а й усей України. Заснований у 1834 р., він пройшов 

великий і непростий шлях, зробив неоціненний внесок ц справу 

розвитку віщої школи, науки та культури держави.  

 Універсітет має 19 факультетів, підготовка бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів здійс нюється за 66 спеціальностями. 

Навчаються в універсітет й громадяни зарубежних країн на основі 

угод, що укладаються між ректором та фірмами, організаціями, 

приватними особами.  

Підготовка бакалавра триває 4 роки, спеціаліста – 5, а магістра – 6 

років.  

 



 

1. Які  вищі навчальні закладі функціонуют у столиці України?  

___________________________________________________________ 

2. Коли був заснованний Національний універсітет ім. Т.Шевченка? 

__________________________________________________________ 

3. Що ви знаете о системі державної освіти України?  

___________________________________________________________ 

 


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	undefined: 
	fill_10: 
	1_2: 
	2_2: 
	undefined_2: 
	fill_14: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_2: 
	undefined_3: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10_2: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	undefined_4: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_1: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_3: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_1_2: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_1_3: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 


