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Методи організації дискУсії
Н. О. Вєнцева

Становлення та розвиток нових соціальноекономічних та політичних 
відносин в українському суспільстві зумовили необхідність перегляду вимог 
до організації навчального процесу у школі. Найважливішим завданням 
системи освіти сьогодні є створення найбільш сприятливих умов для роз
витку високоосвіченої, творчої та активної особистості. У концепції загаль
ної середньої освіти (12річна школа) зазначено, що освіта XXI століття — це 
освіта для людини. Її стрижень — розвиваюча, культуротворча домінанта, 
виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й само
розвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 
використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язання пробле
ми, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни.

Національна доктрина розвитку освіти України передбачає докорінне 
оновлення історичної освіти з метою забезпечення становлення демо
кратичного суспільства. У пояснювальній записці до програм з історії для 
5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів визначено, що критерієм 
оцінки навчальної діяльності учнів сьогодні є не стільки обсяг матеріа лу, 
що залишився в пам’яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, 
активно використовувати в нестандартній (позанавчальній) ситуації, вмін
ня самостійно здобувати знання, вести пошуководослідницьку роботу. Ус
пішним є те навчання, яке створює атмосферу зацікавленості, небайду
жості до матеріалу, що розглядається, спільного розв’язання навчальної 
проблеми.

Тому вивчення історії у школі повинне забезпечити співтворчість учня 
і вчителя, збуджувати інтелектуальну активність школяра, готуючи його до 
активної участі у громадському житті. Один зі шляхів реалізації цього за
вдання полягає в удосконаленні методів навчання, спрямуванні їх на ак
тивну пізнавальну діяльність учнів, залученні до самостійного розвитку 
проблем, чому сприяє впровадження дискусійних методів.

У сучасній зарубіжній та вітчизняній педагогічній науці не існує єдиної 
точки зору щодо сутності дискусії як дидактичної категорії. Одні автори 
(М. Кларін, С. Мельникова, Л. Яворовська) вважають її формою організа
ції навчання. Інші дослідники (Ю. Бабанський, Б. Лихачов, І. Під ласий, 
О. Савченко, С. Смирнов, В. Оконь) розглядають дискусію як метод на
вчання, але відносять її до різних груп методів. Так, наприклад, польський 
науковець В. Оконь, класифікуючи методи за їх дидактичною метою, вклю
чає дискусію до методів засвоєння знань. російська вчена Т. Ільїна називає 
групу методів, до яких належить дискусія, методами здобуття нових знань, 
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закріплення й вироблення умінь і навичок. У свою чергу інший російський 
автор С. Смирнов розглядає дискусію як метод розвитку психічних функ
цій, творчих здібностей й особистісних якостей учнів. Українська дослід
ниця О. Савченко наголошує на тому, що дискусія передбачає організацію 
спілкувальномовної діяльності, тому відносить її до словесних методів 
навчання [2].

Кожний з цих підходів має сенс, оскільки розглядає різні аспекти за
стосування дискусії як методу навчання. У той же час деякі вчені (К. Баха
нов, М. Короткова, О. Пометун, В. рудиня) розглядають дискусію не як 
окремий метод, а як групу методів, побудованих на організації обміну дум
ками між учасниками навчального процесу. Аналіз робіт цих авторів свід
чить про те, що дискусійні методи використовуються на різних етапах уро
ку й основними їх ознаками є:
1) наявність проблемної ситуації, створеної за допомогою дискусійного 

питання;
2) змістовна спрямованість самореалізації учнів — спілкування заради 

поглибленого вивчення проблеми під час пошуку різних засобів для ви
раження власних думок;

3) комунікативна основа — здобуття учнями знань під час спілкування 
одне з одним та вчителем з метою виконання колективного завдання, 
в момент вироблення загального групового підходу та дотримання пра
вил суспільної пошукової діяльності;

4) логічна побудова методу: теза — аргумент — спростування або доведен
ня тези;

5) організаційна завершеність: створення проблемної ситуації — її обго
ворення — прийняття узгодженого рішення — підбиття підсумків.

Отримана учнями інформація в межах однієї теми часто базується на 
різних джерелах, які можуть суттєво відрізнятися одне від одного, навіть 
бувають суперечливими. Школярам важко зорієнтуватися у великій кіль
кості фактів та їх інтерпретацій. Тому вчителеві, організовуючи дискусійну 
діяльність, можна скористатись декількома шляхами, найбільш пошире
ними з яких є:
1) в основі дискусії — суперечливий зміст матеріалу, що вивчається;
2) вчитель спеціально організовує дискусію, спираючись на певні умови 

діяльності учнів (дискусія з елементами ігрового моделювання);
3) обговорення організовується за допомогою дискусійних питань, які 

можна поставити до будьякого історичного матеріалу.

Питання, які пропонуються учням для дискусії, можна розділити на 
чотири групи:
1. Питання, що містять декілька теоретичних положень, висунуті різними 

вченими. Учням необхідно підтримати певну тезу й довести її право
мірність. Такі питання потребують роботи з додатковою літературою 
і тому їх доцільно розглядати методом панельної дискусії.
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2. Питання, спрямовані на оцінку діяльності та особистості історичного 
діяча. Для їх розгляду використовуються дискусії з елементами ігрового 
моделювання;

3. Питання, спрямовані на аналіз факту, який містить пряму суперечність. 
Під час відповіді на такі питання учні поділяються на дві групи й від
стоюють обрану позицію. При розгляді таких питань найчастіше вико
ристовують метод дебатів;

4. Питання, спрямовані на вироблення теоретичних положень: учням 
пропонується спрогнозувати ймовірний перебіг подій за тих чи інших 
обставин. Особливістю цієї групи питань є те, що історія не має на них 
відповіді, відповідь умовна, її не можна перевірити. Такі питання до
цільно розглядати методом форуму або дебатів.

Серед учених не існує єдиної точки зору щодо того, які саме методи 
належать до дискусійних, але найчастіше до них відносять: дебати, «круг
лий стіл», засідання експертної групи (панельна дискусія), форум, концен
тричні кола, «6×6×6», судове засідання.

РіЗновиди дискусій

дебати

Це різновид дискусії, який використовується для обговорення тем, сто
совно яких існують протилежні погляди вчених. Мета такої дискусії — на
вчити учнів висловлювати власне ставлення до подій і таким чином пере
конати інших у правильності своєї думки, виключаючи відверті напади на 
інших учасників дебатів, тому увага акцентується на створенні дружньої, 
товариської атмосфери дискусії.

Дебати відбуваються за такою схемою:
1. розподіл класу на команди, групи (кількість груп залежить від кількості 

точок зору).
2. Оголошення теми дебатів та визначення регламенту їх проведення.
3. Підготовка груп, розподіл ролей та часу. На цьому етапі члени груп мо

жуть ставити одне одному питання, коментувати виступи іншої сторо
ни, використовувати візуальні засоби і т. ін. Представники груп зазда
легідь визначають послідовність виступів.

4. Безпосередньо дебати.
5. Підбиття підсумків: таємним голосуванням визначається більшість 

прихильників тієї чи іншої точки зору.

«круглий стіл»

Дискусія, що проводиться між учнями невеликої групи (не більше 
п’яти) з обговоренням визначеного питання, яке передбачає спілкування 
учнів одне з одним та з рештою учнів класу.
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Такий вид дискусії є досить конструктивним. Кожен учасник «круглого 
стола» має однакове право на висловлювання власної думки, а обо в’язковою 
умовою участі в дискусії є необхідність аргументації особистої точки зору 
кожним учасником «круглого стола».

Дискусія у вигляді «круглого стола» проводиться за подібною до дебатів 
схемою:
1. Виявлення позиції окремих осіб або мікрогруп, отримання завдань для 

створення проблемної ситуації та ймовірні варіанти обговорення теми.
2. Означення виявлених позицій та формування мікрогрупи.
3. Виступи представників мікрогрупи.
4. Обговорення проблеми всіма учнями класу за визначеним регла

ментом.
5. Підбиття підсумків: визначення ступеня виконання мети і завдання 

дискусії, характеристика діяльності мікрогрупи і найбільш яскравих 
представників, формулювання єдиної позиції, сприйнятої всіма уч
нями, визначення позицій, що були відкинуті під час обговорення; учні 
орієнтуються на вивчення тих питань, які з певних причин не були до
статньо розглянуті під час дискусії.

Метод «круглого стола» можна використати на початку розгляду теми 
«ремесло та торгівля в середньовічному місті». Учням пропонується запи
сати в зошитах свої думки щодо причин виникнення та відродження міст 
у період Середньовіччя. з учнів, які повніше й точніше за інших визначили 
причини виникнення середньовічних міст, формується група (5–6 шко
лярів), у якій вони продовжують обговорення, приймають узгоджене рі
шення та пропонують його всьому загалу для обговорення. решта учнів 
може погодитись або не погодитись із запропонованими варіантами. На
прикінці дискусії робиться висновок про головні причини виникнення се
редньовічних міст, які записуються у вигляді плану або схеми на дошці та 
у зошиті (див. схему).

Припинення 
нападів нор
манів та угрів  

у X–XI ст. 

Удосконалення 
знарядь праці,  

засобів обробки 
землі

збільшення 
попиту  

на вироби  
ремісників

Відокремлення 
ремесла  

від сільського 
господарства

Поява та відродження міст у середні віки

Панельна дискусія (засідання експертної групи)

Обговорення дискусійного питання малою групою (4–6) учнів із заз
далегідь призначеним головою. Проходить у два етапи: обговорення про
блеми всіма учасниками групи; виклад позицій групи у вигляді виступів. 
Обговорення цієї позиції з усім класом панельною дискусією не передба
чається.
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Цей дискусійний метод дає можливість демонструвати різні погляди 
на певну проблему. Але при цьому дуже важливо, щоб головні учасники 
дискусії добре підготувалися й були компетентними в даному питанні. Та
кож треба контролювати, щоб найбільш активні учні не перехопили всю 
ініціативу, та суворо дотримуватись регламенту (тривалість однієї до
повіді — 3–5 хв.).

Схема проведення «панельної дискусії» є такою:
1. Визначення теми та кола головних учасників (експертна група). Обго

ворення організаційних питань, визначення регламенту.
2. Підготовка приміщення таким чином, щоб головні учасники дискусії 

розташувались у центрі, а інші сиділи за столами. Дискусія розпо
чинається зі знайомства учнів з «експертною групою» й оголошення 
теми.

3. Обговорення певної проблеми головними учасниками, означення 
спільно виробленої позиції.

4. Підбиття підсумків.

Метод панельної дискусії (засідання експертної групи) можна застосу
вати при вивченні теми «Початок Великого переселення народів». Під час 
підготовки до цього уроку створюється експертна група з учнів, яка разом 
з учителем розв’язує організаційні питання й визначає обсяг та коло необ
хідної літератури.

На початку уроку оголошується тема дискусії та запрошуються голов ні 
учасники (експертна група), які заздалегідь вивчили цей матеріал і повинні 
у полеміці з іншими учасниками ознайомити з ним решту учнів класу. Екс
пертній групі необхідно розв’язати проблему: «Велике переселення на
родів — мирний, закономірний процес чи завоювання?». Між членами ек
спертної групи розгортається дискусія.

1й  а р г у м е н т. Тисячоліттями існувало два світи: світ варварів та світ 
цивілізацій. Вони протистояли один одному й постійно перебували між со
бою в стані миру або війни. Варвари нападали на розвинені країни й зни
щували їх. Але й на їхні землі часом приходили могутні армії та підкоряли 
їх. У по стійному змаганні двох світів світ цивілізації розширювався. Так, на 
руїнах переможної цивілізації утверджувалась нова. Два колись ворожі сві
ти зливались в один. Отже, процес Великого переселення народів був зако
номірним та неминучим.

2й  а р г у м е н т. Напад аламанів, франків та інших германських пле
мен спустошив у 276 році Галлію, Іспанію та Північну Італію. Шкода, якої 
він завдав, була дуже великою: знищення сел та руйнування міст призвело 
до занепаду в сільському господарстві, зменшення кількості населення та 
змін соціальної структури.

На Сході в цей час з’явились готи, які прокладали собі шлях на захід 
і відіграли в його історії дуже важливу роль. Велике переселення народів — це 
завоювання, яке супроводжувалось великими втратами в усіх галузях життя.
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3й  а р г у м е н т (зачитуються документи). Святий Августин писав: 
«Усе скоєне під час недавнього лиха, яке відбувалось у римі: спустошен
ня, грабіжництво, пожежі, знущання — звичайна справа під час війни. 
Але що було незвичайним, так це те, що варварська дикість стала такою 
м’якістю, що в найбільших базіліках, обраних для врятування народу, ні
кого не били та не торкались, ніхто звідти жорстокими ворогами не був 
зроблений рабом».

Сальвіан, монах з острову Лерен (близько 440 р.) «О божественном 
управлении»: «римляни самі собі були ворогами, гіршими, ніж зовнішні 
вороги, і не стільки варвари їх знищили, скільки вони самі себе зни
щили».

4й  а р г у м е н т. Політика римлян щодо варварських племен була 
двобічною: з одного боку, вони розселяли їх на своїх територіях, а з іншо
го, — ставились до них як до рабів. «Костянтин, — писав грецький історик 
зосима, — відкрив ворота варварам... і став винуватцем краху імперії. Бага
то християн... ненавиділи завойовників. Святий Амвросій бачив у варварах 
жорстоких ворогів і закликав християн зі зброєю в руках захищати вітчизну 
від варварської навали». Отже, процес Великого переселення народів — це 
завоювання західної римської імперії варварами.

Час та кількість учасників експертної групи регламентується вчителем. 
Виступи учнів узагальнюються в невеликих тезах, які записуються в зоши
тах та за необхідності — на дошці.

Форум

Дискусія, під час якої група учнів розглядає визначену проблему й ви
робляє певну позицію, яку потім обговорює з усіма школярами. Цей вид 
дискусії дуже подібний до засідання експертної групи (панельної дискусії), 
але він не потребує особливої підготовчої роботи й передбачає активний 
обмін думками на другому етапі.

Проведення форуму відбувається в такому порядку:
1. Визначення теми дискусії та головних учасників обговорення (як пра

вило, це учні, які мають високий рівень якості знань та творчий потен
ціал).

2. Висловлення головними учасниками власної думки щодо предмета 
дискусії.

3. залучення всіх учнів класу до активного обговорення проблеми.
4. Формування головних висновків і підбиття підсумків дискусії.

концентричні кола

Обговорення проблеми невеликою групою учнів, котру залучають до 
дискусії інші учасники. Група дискутує з визначеної теми, решта учнів слу
хають, а потім здійснюється обмін позиціями.
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Особливість методу концентричних кіл полягає в тому, що він дає мож
ливість залучити до обговорення якомога більшу кількість учнів класу, на
віть тих, хто зазвичай не брав участі в дискусії.

Концентричні кола доцільно використовувати в роботі з усіма учнями 
класу (15–30 учасників).

Концентричні кола проводяться за подібною до інших видів дискусії 
схемою:
1. заздалегідь готуються питання, котрі виносяться на обговорення вели

кої й малої групи, та спеціально облаштовується приміщення для про
ведення дискусії (стільці розташовують у два кола, відтак створюється 
простір для пересування за зовнішнім колом).

2. Дискусія розпочинається з оголошення теми, розподілу учнів на дві 
групи. Учасники першої групи займають місце у внутрішньому колі, 
а всі інші — у зовнішньому, як спостерігачі. за сигналом учителя розпо
чинається дискусія. Після 5–10 хвилин учні міняються місцями: ті, хто 
спостерігав, займають місце у внутрішньому колі й навпаки.

3. Після закінчення другої фази дискусії підбивають підсумки.

за допомогою методу концентричних кіл можна провести закріплення 
матеріалу з теми «Англія та Франція у XIII—XIV ст.». Після пояснення но
вого матеріалу учням пропонується розв’язати таке питання: «Парламент 
в Англії та Генеральні штати у Франції — причина чи наслідок цент
ралізації?» Школярам пропонується визначитись з аргументами на користь 
того чи іншого положення і записати свої думки в зошиті у дві колонки. 
У першу «за» — аргументи, що підтверджують тезу: виникнення парламен
ту та Генеральних штатів сприяло централізації (англійський парламент, як 
і Генеральні штати у Франції, встановлювали збори та податки, приймали 
закони, таким чином у державах створювався єдиний становопредстав
ницький орган управління, який створював умови для централізації дер
жав); і «проти» — друга колонка, яка містить аргументи на підтвердження 
тези: парламент та Генеральні штати — наслідок цент ралізації (утворення 
становопредставницького органу, з одного боку, було наслідком протисто
яння пап та королів, яким була необхідна підтримка, а з іншого, — наслідок 
успіхів централізації та нових форм політичної активності двох станів та 
посилення впливу третього).

Учні утворюють два кола: внутрішнє та зовнішнє. Учні внутрішнього 
кола (прихильники однієї точки зору) розташовані спинами до центру, 
а учні зовнішнього кола (прихильники іншої точки зору) сидять обличчям 
до опонентів. Внутрішнє коло — нерухоме, зовнішнє — рухоме. за сигна
лом учителя діти зовнішнього кола пересуваються на один стілець право
руч й опиняються перед наступним партнером. Коли учні пройдуть повне 
коло, робота припиняється. При цьому учні у зошитах фіксують усі аргу
менти партнера. Таким чином, їхні аргументи постійно поповнюються.
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«6×6×6»

Метод, завдяки якому велика кількість учнів за короткий час має мож
ливість обговорити якесь питання чи висловити особисту думку більшості 
учасників дискусії. Дискусія, під час якої в 6 групах (в кожній по 6 учнів) 
протягом 6 хвилин учні обговорюють певну проблему, запропоновану веду
чим. Потім утворюється 6 нових груп у такий засіб, щоб у кожній з них зна
ходився учень, який працював у попередній дискусійній групі. У нових гру
пах учасники обговорюють результати роботи своїх груп. «6×6×6» — це 
метод, який активізує всіх присутніх, його можна використовувати в групах 
з 5, 6, 7 і навіть 8 учнів. Групи мають можливість обговорювати одну й ту 
саму тему або обирати різні теми. Якщо учні обрали другий варіант, то час 
роботи треба збільшити.

Схема роботи за методом «6×6×6» є такою:
1. Перед початком вправи приміщення готується таким чином, щоб нав

коло 6 столів розміщувалось 6 стільців.
2. Учні розподіляються на 6 груп по 6 учасників у кожній. Щоб пояснити цю 

роботу, можна на невеликих аркушах паперу написати: А1, А2, А3, А4, А5, 
А6, Б1, Б2, Б3 ... і т. д. до Є6. Столи позначаються літерами А, Б, В, Г, Д, 
Є. Потім ведучий роздає аркуші й пропонує учням зайняти свої місця. На 
наступному етапі слід позначити аркуші цифрами 1–6 і запропонувати 
школярам приєднатися до своєї групи згідно з цифрою на аркуші.

3. Після того, як учні займуть свої місця, оголошується тема обговорення 
(завдання може бути однаковим або групи можуть обирати різні аспек
ти однієї проблеми), визначається регламент (5–10 хв.), а також дово
диться до відома учнів, що кожен учасник буде доповідати й обговорю
вати хід і підсумки першої дискусії в другій частині уроку.

4. По закінченні часу утворюються нові групи таким чином, щоб у кожній 
з них було по одному представнику з попередніх груп (див. п. 2). Після 
чергової зміни місця ведучий відводить 5–6 хвилин для обговорення 
підсумків роботи.

5. Підбиття підсумків проведеної роботи [11].

Цей метод найчастіше використовують при вивченні нового матеріалу, 
прикладом може бути опанування учнями матеріалу теми «Середньовічні 
школи та університети». Спочатку школярі розподіляються на шість груп 
по шість осіб у кожній (можна 5×5, залежно від кількості школярів), кожна 
з яких отримує завдання:
• 1 група — визначити особливості середньовічної архітектури;
• 2 — скульптури;
• 3 — живопису;
• 4 — шкіл;
• 5 — університетів;
• 6 — книгодрукування.
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У групах учні протягом 5–6 хвилин вивчають питання за допомогою 
підручника (документів), обговорюють його і результати фіксують у зоши
тах. Наприклад, перша група, яка визначала особливості розвитку серед
ньовічної архітектури, може зазначити, що в середні віки поряд з романсь
кою архітектурою з’являється готична, для якої були характерні...; в уч нів 
другої групи в зошитах може бути записано, що готична скульптура поєд
нана з архітектурою й відбилася не в образахсимволах, а начебто в живих 
постатях зі своїми жестами, мімікою. Скульптури були дуже виразні, мали 
індивідуальні риси та портретну подібність і т. ін.

Після виконання цього завдання нові групи формуються таким чином, 
щоб у кожній з них було по одному представнику з попередньої. Новоутво
рені групи отримують спільне питання «Що найбільше вплинуло на розви
ток середньовічного мистецтва та культури: римська та варварська спадщи
на або середньовічна церква?» Після цього кожен учень знайомить інших 
з результатами роботи в попередній групі. Потім усі разом виконують нове 
завдання, а підсумком роботи стає прийняття узгодженого висновку, який 
зачитується одним представником групи. Наприклад:
1. «Ми вважаємо, що середньовічне мистецтво та культура формувались, 

головним чином, під впливом церкви та духовенства, тому що...».
2. «Середньовічна культура та мистецтво є синтезом римської культури та 

культури варварських племен, це підтверджує те, що...».
3. «Культура та мистецтво середніх віків формувались під впливом усіх 

трьох чинників, які різною мірою проявились у таких галузях, як...».

судове засідання

Дискусія з елементами ігрового моделювання обговорення проходить у 
вигляді слухання справи за участю звинувачувальної сторони, суду та за
хисту. Суть цього методу полягає в тому, щоб розглянути якусь проб лему не 
тільки з позиції сучасної людини, а й з позиції «учасників» подій. Сукуп
ність точок зору минулого й сьогодення робить цю дискусію дуже своє
рідною.

Існує декілька варіантів організації судового засідання. Наприклад, ві
домі українські вчені О. Пометун та Л. Пироженко пропонують такий 
спосіб: учитель відкриває слухання й поділяє весь клас на три групи: «про
курори», «адвокати», «судді». Групи отримують інструктаж і час на підго
товку виступів. На початку слухання судді сідають у різних кутках класу 
і, коли до кожного з них підійде один прокурор та один адвокат, розпочи
нають розгляд справи. Прокурор викладає аргументи і його опитує суддя. 
Адвокат виголошує захисну промову — його опитує суддя. Після об’єднання 
класу судді виносять рішення. Процес обговорюється, підбиваються під
сумки [8].

Прикладом такого судового засідання може бути фрагмент уроку з теми 
«Франкська імперія». При перевірці засвоєння учнями матеріалу цієї теми 
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їм пропонується підтвердити чи спростувати тезу: «Карл Великий — руй
нівник традицій римської імперії». Клас поділяється на 3 групи: «звинува
чення», «захист», «судді». Судове засідання розпочинає вчитель. «Проку
рор» (учень з групи «звинувачення») викладає власні аргументи: «Усе життя 
Карл Великий провів у війнах, знищив Лангобардське королівство, Ба
варію, Саксонію, через його походи загинуло тисячі людей». «Адвокат» 
(учень з групи «захисту») виголошує захисну промову: «Держава Карла Ве
ликого включала більшу частину західної Європи, чим нагадувала західну 
римську імперію; прикордонні області цієї імперії були дуже добре захи
щені й мали назву — марки. Карл Великий запрошував до себе освічених 
людей і багатьох із них призначав на державні й церковні посади, за часів 
Карла імперія досягла найвищого розвитку. Сучасники називали його 
“єдиним вождем християнського народу”». Далі відбувається дискусія як 
змагання сторін звинувачення та захисту за участю суддів. завершується 
судове засідання підбиттям підсумків.

Існує ще один варіант організації судового слухання, запропонований 
російським методистом М. Коротковою [4]. При поясненні нового ма
теріалу з теми «Московське царство за Івана IV» вчитель у вступному слові 
говорить про суперечливість поглядів стосовно політики російського царя 
Івана IV. Учням пропонується виробити власну точку зору щодо цієї осо
бистості та її впливу на історичні події того часу. Для пояснення цього 
завдання школярам пропонується під час судового слухання заповнити 
таблицю, яка висвітлює позитивні і негативні сторони діяльності царя 
Івана Грозного. 

Позитивні негативні

Починають судове засідання з виступів головних дійових осіб (адвокат, 
суддя, обвинувачуваний, прокурор), які пропонують свої аргументи з по
зиції «свідків» подій, за необхідності звертаються одне до одного з пи
таннями.

П р о к у р о р. Вельмишановні судді! Вам сьогодні необхідно розгляну
ти справу, в якій звинувачується цар Іван Грозний.

Сторона, що звинувачує, має намір довести вам, що цар Іван IV є дуже 
жорстокою та безбожною людиною, яка прагне одноосібного правління, 
крім того, підсудний свідомо віддавав накази про вбивство своїх підлеглих, 
підтримував хабарництво, порушував вікові традиції та наприкінці свого 
правління залишив державу у стані занепаду.

з а х и с н и к. Вельмишановні судді! Ми намагатимемось виправдати 
підзахисного. Ми доведемо вам, що дії звинувачуваного були наслідком 
його важкого характеру, який сформувався за незвичайних умов. Ми нама
гатимемось довести, що, отримавши державу в нестабільному стані, коли 
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бояри були зацікавлені у зведенні особистих рахунків, цар Іван Васильович 
залишив нащадкам росію єдину, не залежну від Орди, та значно розширив 
її кордони, керуючись у своїх діях інтересами держави.

Після цього до слова запрошується цар Іван Грозний.
Ів а н  IV. Мій батько помер, коли мені було три роки. Моя мати прави

ла від мого імені, виконуючи все, що вимагала боярська дума. У 1538 р. її 
отруїли. Князь В. Шуйський уморив голодом мою виховательку бояриню 
Агрипину та її брата князя І. Телепньова. Маючи підтримку митрополита, 
я скликав бояр, вимагаючи стратити Шуйського. У січні 1547 р. я вінчався 
на царство, а в березні одружився з Анастасією романівною Юр’євою. 
з 1549 р., заручившись підтримкою відданих мені людей, я провів ряд ре
форм з метою поліпшення життя в моїй державі. Я прийняв у 1550 р. 
«Судєбник», в якому встановив покарання за хабарництво, обмежив мєс
ничество, провів військову реформу.

Я захистив русь від ханських військ, захопив Астраханське та Казанське 
ханство, Поволжя та Сибір приєднав до росії. Я зробив русь великою держа
вою і вважаю, що висунуті проти мене звинувачення є безпідставними...

Далі на засіданні зачитуються оцінки Івана Грозного різними вченими. 
Наприклад: А. Курбський, М. Карамзін — прибічники теорії «двох 
Іванів» — доброго правителя у 40–50 роки ХVI ст. та злобного тирана у 70–
80 роки. Опричнина, на їхню думку, — примха напівсвідомого царя. 
С. М. Соловйов та К. Кавелін вважали, що опричнина була проявом поєд
нання старих родових понять з новими, тому мала чіткий державний зміст. 
На думку Г. Бібікова, О. зіміна та С. Каштанова, опричнина не мала нічого 
спільного з боротьбою за централізацію держави і т. ін.

Після закінчення ігрового етапу заняття вчитель пропонує учням взяти 
активну участь у дискусії:

«Ми з вами були учасниками та свідками судового засідання. А зараз 
уявіть собі, що ви зустріли двох чоловіків, один з яких стверджує, що Іван 
Грозний був прогресивним діячем, який зробив дуже багато корисного для 
російської держави, а інший вважає, що Іван IV був аморальним, жорсто
ким, таким, що приніс багато страждань своїй державі. Що б ви відповіли?»

Судове засідання проводиться за такою схемою:
1. На організаційному етапі визначається «суддя», «адвокат», «прокурор», 

«обвинувачуваний», визначається тема, обсяг необхідної інформації 
(статистичні дані, документи, додаткова література і т. ін.).

2. Приміщення готується таким чином, щоб головні учасники «справи» 
знаходились кожен за окремим столом перед учнями.

3. Початок дискусії, оголошення теми, знайомство з головними учасни
ками.

4. Виступи головних осіб («суддя», «адвокат», «прокурор» ...); пропоную
чи свої аргументи з позиції «свідків» тогочасних подій, вони за необхід
ності звертаються одне до одного з питаннями.
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5. залучення до дискусії інших учнів класу.
6. Підбиття підсумків дискусії.

Функції дискусії

Дискусія — це група методів навчання, що поєднує в собі декілька різновидів 
обговорення (дебати, «круглий стіл», засідання експертної групи, форум, кон
центричні кола, 6×6×6, судове засідання). Вони можуть використовуватись на 
уроках історії, починаючи з 7–8 класів, під час закріплення матеріалу, а також 
творчого застосування набутих учнями знань та формування ціннісних орієнта
цій. Але вони мають різну спрямованість. При доборі методу слід ураховувати, 
що деякі з них, наприклад, «круглий стіл», дебати, 6×6×6, концентричні кола, 
спрямовані перш за все на вміння спілкуватися та взаємодіяти в групах. Інші — 
форум, панельна дискусія, дискусія з елементами ігрового моделювання — зорієн
товані на вивчення конкретнозмістового аспекту обраної проблеми.

Щодо функцій, які виконують дискусії, науковці визначають їх цілу 
низку. І. Підласий поділяє їх на основні (стимулювання пізнавального ін
тересу) й додаткові функції (навчальну, розвивальну, виховну та конт
рольнокорекційну) [7]. Б. Лихачов вважає, що дискусія виконує додаткову 
функцію попередньої підготовки свідомості учнів до засвоєння теорій, 
ідей, закономірностей, узагальнень, а також навчальну (оптимальні умови 
для попередження помилок, збільшення активності учнів та закріплення 
засвоєного ними матеріалу), розвивальну (розвиток психічних сил, ово
лодіння прийомами аргументації та наукового доведення), діагностичну 
(дає можливість виявити стан культурного кругозору, загального розвитку 
інтелектуальної активності учнів і т. ін.) [5]. О. Савченко однією з основних 
функцій дискусії вважає розвивальну, а саме — організацію частковопо
шукової діяльності учнів. реалізація пошукових функцій починається 
з постановки проблеми, коли створюється ситуація необхідності пошуку 
нового знання [10]. На думку Ю. Бабанського, дискусія вчить самостійно 
мислити, розвиває вміння практичного аналізу й ретельної аргументації 
висунутих положень, поваги до інших поглядів [1]. р. Осадчук уважає, що 
дискусія дозволяє поглибити зміст уже вивченого матеріалу, упорядкувати 
його, систематизувати, узагальнити і, перш за все, розвинути вміння захи
щати свої погляди [6]. О. Пометун та Л. Пи роженко визначають освітню 
й виховну цінність використання дискусійних методів, оскільки вони вчать 
глибокого розуміння проблеми, вироб лення самостійної позиції, оперу
вання аргументами, критичного мислення, вміння зважати на думки ін
ших, визнавати вдалі аргументи, краще розуміти іншого, сприяють уточ
ненню власних переконань і формуванню власного погляду на світ [8].

Отже, дискусійні методи, залежно від етапу уроку, допомагають реалі
зувати освітню мету (скласти уявлення про процес чи подію, поглибити 
зміст вивченого матеріалу, використовувати отримані знання в нових ситу
аціях, закріплювати знання і т. ін.); виховну (виховати культуру поведінки 
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та культуру міжособистісних відносин) і розвивальну. Використання дис

кусійних методів допомагає формувати та розвивати певні вміння: комуні

кативні, вміння співробітництва та взаємодії з однолітками, дослідницькі, 

інтелектуальні, предметноісторичні. Співвідношення методу та вмінь, які 

розвиваються під час його застосування, відображені в таб лиці.

Методи Вміння

1 2

Дебати зв’язно висловлювати думки, ставити доречні запитання, виступати 
перед однолітками, заохочувати інших учасників до обговорення, 
розуміти загальну мету та власну роль у здійсненні плану, взає модіяти 
з іншими учасниками спільної діяльності, враховувати психологічні 
особливості інших членів групи, дотримуватись правил у межах гру
пи, одержувати інформацію з історичного джерела, поєднувати ін
формацію, робити висновки, виявляти причини різних інтерпрета
цій, розуміти суть проблемної ситуації, висловлювати обґрунтовані 
гіпотези 

«Круглий
стіл»

зв’язно висловлювати думки, заохочувати інших учасників до обго
ворення, взаємодіяти з іншими учасниками спільної діяльності, вра
ховувати психологічні особливості і можливості інших членів групи, 
визначати причини різних інтерпретацій подій у джерелах, аналізува
ти інформацію, розуміти сутність проблеми, виявляти причинно
наслідкові зв’язки

Судове 
засідання

зв’язно висловлювати думки, готувати повідомлення та виступати 
перед однолітками, одержувати інформацію з історичного джерела, 
поєднувати інформацію з різних джерел, визначати причини різних 
інтерпретацій подій у джерелах, аналізувати інформацію, розглядати 
предмет з різних точок зору, давати характеристику видатним істо
ричним діячам

Панельна
дискусія

Аналізувати інформацію, висловлювати обґрунтовані гіпотези, оці
нювати факти та події, формулювати висновки та робити узагальнен
ня, розуміти сутність проблеми, зв’язно висловлювати думки, готува
ти доповіді та виступати перед однолітками, взаємодіяти  
з іншими учасниками спільної діяльності, поєднувати інформацію  
з різних джерел, робити висновки про достовірність та цінність дже
рела, визначати причини різних інтерпретацій подій

Форум Ставити доречні запитання, заохочувати інших учасників до обгово
рення, взаємодіяти з іншими учасниками спільної діяльності, врахо
вувати психологічні особливості й можливості інших членів групи, 
аналізувати інформацію, розуміти суть проблемної ситуації, форму
лювати висновки та робити узагальнення

Концент
ричні
кола

розуміти загальну мету та завдання в межах виконання цілі, одержу
вати інформацію з історичного джерела, робити висновки на основі 
отриманої інформації, аналізувати інформацію, розглядати предмет  
з різних точок зору, виявляти причиннонаслідкові зв’язки
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1 2

6×6×6 розуміти завдання в межах виконання цілі, розуміти власну роль  
у здійсненні плану, дотримуватись принципів та правил, визначених 
у межах групи, одержувати інформацію з історичного джерела, роби
ти висновки на основі ознайомлення з джерелом, аналізувати інфор
мацію, висловлювати обґрунтовані гіпотези, оцінювати окремі 
 факти, формулювати висновки та робити узагальнення, взаємодіяти 
з іншими учасниками спільної діяльності

Отже, використання дискусійних методів сприяє розвитку в учнів кри
тичного мислення, комунікативної культури, вміння працювати з різними 
джерелами інформації, розвиваються також інтелектуальні та предметно
історичні вміння.

методика викоРистання дискусій

При підготовці до уроку з використанням дискусійних методів виникає 
питання: яка тема з курсів всесвітньої історії у 7–8 класах може вивчатися 
за допомогою дискусійних методів? Кожен з курсів уміщує події, явища та 
процеси, які висвітлюються фахівцями порізному, інколи із зовсім проти
лежних позицій. разом з тим обходити ці питання теж не можна, бо часто 
вони є ключовими проблемами історії. Може видатися, що висвітлення 
подій різними фахівцями лише ускладнює та завантажує урок зайвою ін
формацією. Але, з іншого боку, учня необхідно підготувати до того, що іс
нують різні джерела інформації (підручники, розповідь учителя, розповіді 
очевидців, масмедіа), тож необхідно вміти сприймати різні позиції, а та
кож виробити власний неупереджений погляд на той чи інший історичний 
факт.

Наведемо приклад лише деяких дискусійних питань з курсу історії се
редніх віків, що розглядаються в 7 класах. Поперше, сам термін «середні 
віки» не є остаточним. Його запропонували у XV–XVII ст. італійські гу
маністи. з розвитком історіографії вчені вкладали в нього різний зміст, 
і, відповідно, обмежували різними хронологічними рамками.

Серед науковців відсутнє єдине бачення поняття «феодалізм». У XVIII ст. 
феодалізмом уважали ту політичну чи правову систему, що склалась у се
редньовічній Європі, а саме: політичну роздробленість та її наслідки — 
всевладдя папського двору (теократію) або систему феодів і васалітету (фео
дальну ієрархію).

У XIX ст. французький історик Ф. Гізо вводить нове значення феодаліз
му, в якому трьома його основними ознаками були умовний характер зе
мельної власності, поєднання її з верховною владою та ієрархічна структу
ра земельних власниківфеодалів.

К. Маркс та Ф. Енгельс називали феодалізмом особливий етап в історич
ному розвитку людства, причому наголошували на його соціальноекономічній 
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природі. Нові трактування з’явилися у XX ст., зокрема М. Блок основу фео
далізму бачив у поєднанні бенефіцій та васалітету (васальноленні зв’язки: 
певні відносини всередині панівного класу) [4].

Існує багато теорій щодо виникнення та розвитку середньовічних міст, 
найпоширеніші серед них такі:
1. «романістична теорія» пов’язує середньовічне місто з пізньоримським 

містом, прихильники цієї теорії намагались показати зв’язок між муні
ципальними закладами пізньої римської імперії та закладами серед
ньовічного міста.

2. «Вотчинна теорія» — її суть полягає в тому, що середньовічне місто роз
вивалось із феодальної вотчини і середньовічні міські заклади були ли
ше подальшим розвитком вотчинного управління та вотчинного права.

3. Прихильники «маркової теорії» намагались вивести міські заклади зі 
складу сільської общини — марки.

4. «Бургова теорія», представники якої вважали, що фортеця («бург») була 
тією основою, з якої виникло місто, й особливе юридичне положення 
захищеної місцевості обумовило особливість розвитку міського права.

5. «ринкова теорія» — міське право походило з тих місць, де відбувалась 
торгівля [3].

Суперечливою є й оцінка варнокастової системи в Індії. У більшості 
підручників вона розглядається як негативне явище в соціальнополітич
ному житті Індії V–VIII ст. Натомість вчений В. рубель висловлює думку 
про те, що така соціальна організація була надзвичайно міцною, забезпечу
вала стабільність і розвиток країни [9].

Щодо курсу всесвітньої історії (частина I), який вивчається у 8 класах, 
то він також містить багато суперечливих питань, стосовно, наприклад, 
хронологічних меж початку Нового часу. Поняття про «Середньовіччя» 
уперше виробили гуманісти XV–XVII ст. і відповідно висунули ідею про 
початок нової історії. Головною ознакою Нового часу вони вважали розви
ток світської ідеології, боротьбу за визволення особистості та суспільства 
від всеохопної влади католицької церкви. Початком нової історії гуманісти 
вважали еру розвитку науки та культури під знаком ренесансу. У другій по
ловині XVII ст. при розподілі періодів на курси початком Нового часу вва
жали падіння Константинополя (1453 р.) у результаті завоювання його тур
камиосманами. У західній Європі XIX — поч. XX ст. початок Нового часу 
традиційно пов’язували з реформацією тощо.

Серед вчених не існує єдиної точки зору й щодо виникнення буржуазії. 
Більшість науковців пов’язують появу цього стану з наявністю капіталу. Так, за 
версією Сенсора, капітал з’явився завдяки «ощадливості» його господаря; 
наприкінці XIX–XX ст. німецький соціолог М. Вебер пояснював появу капіта
лу впливом протестантської моралі з її духом діяльності та накопичення; лібе
рал В. зомбарт стверджував, що спочатку з’явився певний «капіталістичний 
дух» ощадливості та прагнення прибутку, а потім у результаті певних накопичень 
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склалися перші капітали; К. Маркс уважав, що суть первісного капіталу зво
диться до відділення виробників від засобів виробництва, а також розорення 
селян та ремісників насильницькими методами.

Отже, суперечливих питань у курсах всесвітньої історії, які вивчаються 
у 7–8 класах, може бути чимало. Детальніше ми їх розглядаємо в методичній 
частині нашого посібника. У ній подаються дискусійні питання, котрі можуть 
бути використані на різних етапах уроку, та додаткові аргументи, які запозичені 
з навчальної літератури і є адаптованими для сприйняття учнями, а також 
таблиця, де містяться назви етапів уроків та дискусійні методи, за допомогою 
яких може бути розглянуто те чи інше питання. До кожного дискусійного пи
тання визначена мета. Виходячи з того, що ініціатором та організатором дискусії 
виступає вчитель, визначення мети здійснено через його діяльність. Крім того, 
залежно від обраного методу реалізуються ще додаткові розвивальні цілі, які 
подані в таблиці на С. 34–35. Наприклад, до першого питання з теми «Наро
дження середньовічної Європи» визначається мета: «розвивати вміння ви
значати характерні риси історичного процесу (Велике переселення народів), 
виходячи з особливостей її учасників; вміння описувати суспільний процес, 
правильно дібравши характерні для нього факти; оцінювати історичні події». 
Якщо для розв’язання цього питання було обрано метод форуму, то до цієї 
мети можна додати (див. табл. на С. 17–18): «розвивати вміння ставити дореч
ні запитання, заохочувати інших учасників до обговорення, взаємодіяти з ін
шими учасниками спільної діяльності, враховувати психологічні особливості 
та можливості інших членів групи, аналізувати інформацію, розуміти суть 
проблемної ситуації, формулювати виснов ки та узагальнення».

Додаткові аргументи у разі необхідності можна роздавати у вигляді кар
ток, які, з одного боку, посилять аргументацію, а з іншого, — продемонстру
ють іншу позицію. Аргументи можна використовувати також як додатковий 
матеріал при використанні методів, що потребують підготовчої роботи: па
нельна дискусія, дискусія з елементами ігрового моделювання, дебати.

При роботі над питаннями, які характеризують діяльність історичної 
особи, учні можуть просто фіксувати позитивні чи негативні риси в таб лиці. 

Позитивні негативні

На початковому етапі можна також запропонувати учням пам’ятку для 
характеристики історичної особи. Наприклад:
1. Пригадай або встанови, коли та в якій країні діяла історична особа.
2. Опиши її зовнішність та характер. (Які риси допомагали або заважали 

їй досягти мети? Що ти в ньому цінуєш, а що засуджуєш?)
3. Перерахуй основні результати її діяльності.
4. Встанови, в інтересах кого вона діяла.
5. Оціни діяльність історичної особи (загальний висновок, власне став

лення).
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календарне ПланУВання УрокіВ

№ 
уроку

дата тема уроку
Поняття,
терміни

Події, дати історичні постаті
дидактичне 
забезпечен-

ня уроку

1 2 3 4 5 6 7

1 Вступ Історія середніх віків, джерела з історії 
середніх віків: хроніки, літописи, аннали, 
епос, геральдика, етнологія, нумізматика

V — кінець ХV — доба Середньовіччя

тема 1. народЖення середнЬоВіЧного сВітУ, осоБлиВості Його розВиткУ

2 Народження се
редньовічної Євро
пи. загибель рим
ської імперії та 
виникнення вар
варських ко
ролівств

Франкська держава,
Меровінги, Каролінги, Верденський 
 договір, майордом

476 р. — загибель римської імперії; 
486 р. — виникнення Франкської 
 держави;
498 р. — хрещення Хлодвіга;
732 р. — битва при Пуатьє;
800 р. — утворення імперії Карла Вели
кого;
843 р. — розпад імперії Карла Великого 
843 р. — Верденський договір

Хлодвіг, 
Карл Мартелл, 
Карл Великий

3 Людина в Серед
ньовіччі

Внутрішня колонізація,
технічні винаходи: вертикальний ткаць
кий верстат, вітряк, водяне колесо, вог
непальна зброя, міграція

4 Середньовічне 
 європейське сус
пільство

Основні верстви населення, феодали, 
феодальна драбина, духовенство; рицарс
тво, селяни, міщани, титул (герцоги, гра
фи, барони), сеньйор, васал, васалітет, 
повинності, кріпацтво, натуральне госпо
дарство, замок, донжон, турнір, герб 

5 Держава в серед
ньовічній Європі

Імператор, король, конунг, цар, монархія, 
феодальна роздробленість, дорадчі орга
ни влади, парламент, Генеральні штати, 
кортеси, сейм, дума, станова монархія, 
звичаєве право, «правди», становий суд, 
«королівські шляхи», пошта

800 р. — Карл Великий стає імперато
ром;
1265 р. — скликання парламенту в Анг
лії;
1302 р. — скликання Генеральних штатів 
у Франції;
VI ст. — створення «Салічної правди»

Карл Великий,
Іоан Безземельний,
Генріх III
Філіпп IV Красивий,
Боніфацій VIII

6 Європейське се
редньовічне місто

Буржуа, бюргери, магістрат, мер, бурго
містр, ратуша, магдебурзьке право, пат
риціат, плебс, хартія, містокомуна 

X–XIII ст. — поява середньовічних міст 
в Європі

7 Господарське та 
повсякденне життя 
в середньовічній 
Європі

Суспільний розподіл праці, ремесло, 
реміснича майстерня, цехи, статут, майс
тер, підмайстер, шедевр, товар, ярмарок, 
мито, лихварство, банк, Ганзейський союз
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2 Народження се
редньовічної Євро
пи. загибель рим
ської імперії та 
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 держави;
498 р. — хрещення Хлодвіга;
732 р. — битва при Пуатьє;
800 р. — утворення імперії Карла Вели
кого;
843 р. — розпад імперії Карла Великого 
843 р. — Верденський договір

Хлодвіг, 
Карл Мартелл, 
Карл Великий

3 Людина в Серед
ньовіччі

Внутрішня колонізація,
технічні винаходи: вертикальний ткаць
кий верстат, вітряк, водяне колесо, вог
непальна зброя, міграція

4 Середньовічне 
 європейське сус
пільство

Основні верстви населення, феодали, 
феодальна драбина, духовенство; рицарс
тво, селяни, міщани, титул (герцоги, гра
фи, барони), сеньйор, васал, васалітет, 
повинності, кріпацтво, натуральне госпо
дарство, замок, донжон, турнір, герб 

5 Держава в серед
ньовічній Європі

Імператор, король, конунг, цар, монархія, 
феодальна роздробленість, дорадчі орга
ни влади, парламент, Генеральні штати, 
кортеси, сейм, дума, станова монархія, 
звичаєве право, «правди», становий суд, 
«королівські шляхи», пошта

800 р. — Карл Великий стає імперато
ром;
1265 р. — скликання парламенту в Анг
лії;
1302 р. — скликання Генеральних штатів 
у Франції;
VI ст. — створення «Салічної правди»

Карл Великий,
Іоан Безземельний,
Генріх III
Філіпп IV Красивий,
Боніфацій VIII

6 Європейське се
редньовічне місто

Буржуа, бюргери, магістрат, мер, бурго
містр, ратуша, магдебурзьке право, пат
риціат, плебс, хартія, містокомуна 

X–XIII ст. — поява середньовічних міст 
в Європі

7 Господарське та 
повсякденне життя 
в середньовічній 
Європі

Суспільний розподіл праці, ремесло, 
реміснича майстерня, цехи, статут, майс
тер, підмайстер, шедевр, товар, ярмарок, 
мито, лихварство, банк, Ганзейський союз



24 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

1 2 3 4 5 6 7

8 Узагальнення

9 Тематичне  
оцінювання

тема 2. релігіЙне та кУлЬтУрне Життя середнЬоВіЧної ЄВроПи

10 релігія та церква  
в середньовічній 
Європі

Церква, церковний розкол, патріарх, 
 Папа римський, кардинал, конклав, ду
ховенство біле та чорне, єпископ, ченці, 
ченціжебраки, католицькі ордени, ду
ховнорицарські ордени, інтердикт, єресі, 
катари, альбігойці, інквізиція, аутодафе

756 р. — утворення Папської держави;
1054 р. — розкол християнської церкви 
на католицьку та православну;
1077 р. — шлях до Каносси Генріха IV;
1309–1377 рр. — Авіньйонський полон 
пап

Іннокентій III,  
Іннокентій IV,  
Торквемада

11 Хрестові походи Хрестоносці, Свята земля, Гроб Госпо
день

1096–1270 рр. — хрестові походи;
1096–1099 рр. — першйй хрестовий 
похід;
1147–1149 рр. — другий хрестовий 
похід;
1189–1192 рр. — третій хрестовий похід

Урбан II,  
Фрідріх I Барбаросса, 
річард I Левове Серце, 
Філіпп II Август

12 Культура серед
ньовічної Європи, 
освіта і наука

релігійний світогляд, схоластика, «сім 
вільних мистецтв», університет, ректор, 
декан, студент, професор, колегія, бака
лавр, магістр, ваганти, трубадури, пана
цея, алхімія

ХІІ ст. — поява перших університетів;
1445 р. — Й. Гутенберг винайшов дру
карство

Алкуїн,  
П’єр Абеляр, Йоган Гу
тенберг,  
Марко Поло,  
Фома Аквінський,  
роджер Бекон

13 Культура серед
ньовічної Європи. 
Література. 
Мистецтво

Гуманізм, Відродження, романський 
стиль, готичний стиль, апсида, неф, пор
тал, вітражі, книжкова мініатюра

Бертран де Борн, Фран
суа Віньйон, Данте 
Аліґ’єрі, Чосер

14 Узагальнення

15 Тематичне 
 оцінювання

тема 3. Візантія. араБсЬкиЙ сВіт. ЄВроПа

16 Візантійська 
 імперія

Василевс, Кодекс Юстиніана, «грецький 
вогонь», стратиги, феми, іконоборці,
туркиосмани

330 р. — Візантій став столицею римсь
кої імперії; 
395 р. — утворення Східної римської 
імперії;
532 р. — повстання «Ніки»;
717 р. — напад арабів на Константино
поль;
726–843 рр. — боротьба з іконобор
цями;
1204 р. — пограбування Візантії хресто
носцями;
1261 р. — відродження Візантії;
1453 р. — захоплення турками Констан
тинополя

Юстиніан,  
Феодора,  
Василь I Болгаробоєць, 
Осман,  
АльБіруні,  
ІбнСіна, Фірдоусі



25Календарне планування уроків

1 2 3 4 5 6 7

8 Узагальнення

9 Тематичне  
оцінювання

тема 2. релігіЙне та кУлЬтУрне Життя середнЬоВіЧної ЄВроПи

10 релігія та церква  
в середньовічній 
Європі

Церква, церковний розкол, патріарх, 
 Папа римський, кардинал, конклав, ду
ховенство біле та чорне, єпископ, ченці, 
ченціжебраки, католицькі ордени, ду
ховнорицарські ордени, інтердикт, єресі, 
катари, альбігойці, інквізиція, аутодафе

756 р. — утворення Папської держави;
1054 р. — розкол християнської церкви 
на католицьку та православну;
1077 р. — шлях до Каносси Генріха IV;
1309–1377 рр. — Авіньйонський полон 
пап

Іннокентій III,  
Іннокентій IV,  
Торквемада

11 Хрестові походи Хрестоносці, Свята земля, Гроб Госпо
день

1096–1270 рр. — хрестові походи;
1096–1099 рр. — першйй хрестовий 
похід;
1147–1149 рр. — другий хрестовий 
похід;
1189–1192 рр. — третій хрестовий похід

Урбан II,  
Фрідріх I Барбаросса, 
річард I Левове Серце, 
Філіпп II Август

12 Культура серед
ньовічної Європи, 
освіта і наука

релігійний світогляд, схоластика, «сім 
вільних мистецтв», університет, ректор, 
декан, студент, професор, колегія, бака
лавр, магістр, ваганти, трубадури, пана
цея, алхімія

ХІІ ст. — поява перших університетів;
1445 р. — Й. Гутенберг винайшов дру
карство

Алкуїн,  
П’єр Абеляр, Йоган Гу
тенберг,  
Марко Поло,  
Фома Аквінський,  
роджер Бекон

13 Культура серед
ньовічної Європи. 
Література. 
Мистецтво

Гуманізм, Відродження, романський 
стиль, готичний стиль, апсида, неф, пор
тал, вітражі, книжкова мініатюра

Бертран де Борн, Фран
суа Віньйон, Данте 
Аліґ’єрі, Чосер

14 Узагальнення

15 Тематичне 
 оцінювання

тема 3. Візантія. араБсЬкиЙ сВіт. ЄВроПа

16 Візантійська 
 імперія

Василевс, Кодекс Юстиніана, «грецький 
вогонь», стратиги, феми, іконоборці,
туркиосмани

330 р. — Візантій став столицею римсь
кої імперії; 
395 р. — утворення Східної римської 
імперії;
532 р. — повстання «Ніки»;
717 р. — напад арабів на Константино
поль;
726–843 рр. — боротьба з іконобор
цями;
1204 р. — пограбування Візантії хресто
носцями;
1261 р. — відродження Візантії;
1453 р. — захоплення турками Констан
тинополя

Юстиніан,  
Феодора,  
Василь I Болгаробоєць, 
Осман,  
АльБіруні,  
ІбнСіна, Фірдоусі



26 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

1 2 3 4 5 6 7

17 Арабський халіфат Араби, бедуїни, караван, Аллах, іслам, 
Коран, пророк, мусульманин, намаз, са
рацин, шаріат, хадж, халіф, емір, мечеть, 
мінарет, алгебра, медресе

570–632 рр. — життя Магомета;
622 р. — початок мусульманського літо
числення;
630 р. — об’єднання арабів;
732 р. — битва при Пуатьє

Магомет,  
Омар,  
Лев Математик,  
Прокопій Кесарійський

18 Скандинавія Нормани, вікінги, варяги, конунг, 
 Датське, Норвезьке, Шведське королів
ства, руна, сага

871–900 рр. — правління Альфреда 
 Великого;
1000 р. — висадження норманів на бе
резі Америки;
1066 р. — битва при Ґастінґсі

Ерік рудий,
Лайф Щасливий,  
Альфред Великий,  
Едуард Сповідник,  
Гарольд Синьозубий, 
Вільгельм завойовник

19 Англія: від завою
вання до парла
менту

Англосакси, шериф, «Книга страшного 
суду», Велика хартія вольностей,
парламент, суд присяжних, «щитові гро
ші», палата лордів, палата громад, білль, 
громадянська війна

829 р. — утворення Англії;
886–1042 рр. — панування датчан;
1066 р. — норманське завоювання;
1215 — Велика хартія вольностей;
1265 р. — скликання парламенту;
1455–1485 рр. — війна Червоної та Білої 
троянд

Генріх II Плантагенет, 
Томас Бекет,  
Іоан Безземельний,  
річард I Левове Серце

20 Франція: на шляху 
до єдності 

Генеральні штати, станова монархія, 
 дофін, королівський домен, 
централізована держава, Столітня війна

1302 р. — скликання Генеральних штатів 
у Франції

Філіпп II Август,  
Людовік ХI

21 Столітня війна Орлеанська діва, дофін, Жакерія, 
 повстання Уота Тайлера

1337–1453 рр. — Столітня війна;
1340 р. — битва при Слейсі;
1356 — битва при Пуатьє;
1358 р. — Жакерія;
1429 р — звільнення Орлеана;
1431 р. — спалення Жанни Д’Арк

Жанна Д’Арк,  
Карл V

22 Німеччина Священна римська імперія, династія 
Штауфенів, Саксонська династія, кур
фюрст, династія Габсбургів, Австрія 
 «золота булла», Швейцарський союз

919 р. — утворення Німецького ко
ролівства;
962 р. — утворення Священної римської 
імперії;
1077 р. — похід до Каносси;
1220–1268 рр. –панування династії 
Штауфенів;
1242 р. — битва на Чудському озері;
1356 р — «золота булла»;
1410 р. — Грюнвальдська битва;
1445 р. — винахід друкарства

Генріх I,  
Оттон II, 
Григорій VIII,  
Генріх IV,  
Фрідріх I Барбаросса, 
Фрідріх II,  
Іннокентій III,
Олександр Невський,
Йоганн Гутенберг 

23 Країни басейну 
Середземномор’я

Містадержави, комуни, «заколот чомпі», 
Папська область, Неаполітанське ко
ролівство, дож, Іспанське королівство, 
реконкіста, кортеси

1479 р. — утворення об’єднаного 
 королівства Іспанії;
1492 р. — завершення реконкісти  
в Іспанії

Лоренцо Медичі,
Джироламо Савонарола,  
Фердінанд, Ізабелла

24 Узагальнення

25 Тематичне 
 оцінювання



27Календарне планування уроків

1 2 3 4 5 6 7

17 Арабський халіфат Араби, бедуїни, караван, Аллах, іслам, 
Коран, пророк, мусульманин, намаз, са
рацин, шаріат, хадж, халіф, емір, мечеть, 
мінарет, алгебра, медресе

570–632 рр. — життя Магомета;
622 р. — початок мусульманського літо
числення;
630 р. — об’єднання арабів;
732 р. — битва при Пуатьє

Магомет,  
Омар,  
Лев Математик,  
Прокопій Кесарійський

18 Скандинавія Нормани, вікінги, варяги, конунг, 
 Датське, Норвезьке, Шведське королів
ства, руна, сага

871–900 рр. — правління Альфреда 
 Великого;
1000 р. — висадження норманів на бе
резі Америки;
1066 р. — битва при Ґастінґсі

Ерік рудий,
Лайф Щасливий,  
Альфред Великий,  
Едуард Сповідник,  
Гарольд Синьозубий, 
Вільгельм завойовник

19 Англія: від завою
вання до парла
менту

Англосакси, шериф, «Книга страшного 
суду», Велика хартія вольностей,
парламент, суд присяжних, «щитові гро
ші», палата лордів, палата громад, білль, 
громадянська війна

829 р. — утворення Англії;
886–1042 рр. — панування датчан;
1066 р. — норманське завоювання;
1215 — Велика хартія вольностей;
1265 р. — скликання парламенту;
1455–1485 рр. — війна Червоної та Білої 
троянд

Генріх II Плантагенет, 
Томас Бекет,  
Іоан Безземельний,  
річард I Левове Серце

20 Франція: на шляху 
до єдності 

Генеральні штати, станова монархія, 
 дофін, королівський домен, 
централізована держава, Столітня війна

1302 р. — скликання Генеральних штатів 
у Франції

Філіпп II Август,  
Людовік ХI

21 Столітня війна Орлеанська діва, дофін, Жакерія, 
 повстання Уота Тайлера

1337–1453 рр. — Столітня війна;
1340 р. — битва при Слейсі;
1356 — битва при Пуатьє;
1358 р. — Жакерія;
1429 р — звільнення Орлеана;
1431 р. — спалення Жанни Д’Арк

Жанна Д’Арк,  
Карл V

22 Німеччина Священна римська імперія, династія 
Штауфенів, Саксонська династія, кур
фюрст, династія Габсбургів, Австрія 
 «золота булла», Швейцарський союз

919 р. — утворення Німецького ко
ролівства;
962 р. — утворення Священної римської 
імперії;
1077 р. — похід до Каносси;
1220–1268 рр. –панування династії 
Штауфенів;
1242 р. — битва на Чудському озері;
1356 р — «золота булла»;
1410 р. — Грюнвальдська битва;
1445 р. — винахід друкарства

Генріх I,  
Оттон II, 
Григорій VIII,  
Генріх IV,  
Фрідріх I Барбаросса, 
Фрідріх II,  
Іннокентій III,
Олександр Невський,
Йоганн Гутенберг 

23 Країни басейну 
Середземномор’я

Містадержави, комуни, «заколот чомпі», 
Папська область, Неаполітанське ко
ролівство, дож, Іспанське королівство, 
реконкіста, кортеси

1479 р. — утворення об’єднаного 
 королівства Іспанії;
1492 р. — завершення реконкісти  
в Іспанії

Лоренцо Медичі,
Джироламо Савонарола,  
Фердінанд, Ізабелла

24 Узагальнення

25 Тематичне 
 оцінювання



28 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

1 2 3 4 5 6 7

тема 4. слоВ’яни та їХ сУсіди
26 Центральна та 

Східна Європа
Великоморавська держава, політична 
роздробленість, гусити, чашники, таборі
ти, угри, сейм, шляхта, магнати, унія

1000 р. — проголошення Угорської 
 держави;
1222 р. — «золота булла» угорського ко
роля;
1320 р. — відродження королівської вла
ди в Польщі;
1385 — Кревська унія;
1415 — спалення Яна Гуса;
1419 — 1434 рр. — гуситський рух;
1526 р. — Чехія та частина Угорщини 
увійшли до складу Австрії

Ян Гус,  
Ян Жижка,  
Болеслав I Хоробрий, 
Казимир III,  
Міндовг,  
Ягайло

27 ПівнічноСхідна 
русь 

Новгородська республіка, монголота
тарська навала, золота Орда, хан, ярлик

1147 р. — перша згадка про Москву;
1169 р. — розгром Києва Андрієм Бого
любським;
1240 р. — Невська битва;
1242 р. — битва на Чудському озері

Юрій Довгорукий,  
Олександр Невський

28 Утворення та зміц
нення Москов
ської держави

Централізована держава, боярська дума, 
берестяні грамоти, сказання, літописи, 
кормління, намісник

1380 р. — Куликовська битва;
1480 р. — кінець ординського панування

Іван Калита,  
Дмитро Донськой,  
Іван III,  
Афанасій Нікітін,  
Феофан Грек,  
Андрій рубльов

29 Туреччина Туркисельджуки, Османська імперія, 
шейх, дервіш, яничари, візир, муфтій

1243 р. — розпад Сельджукського султа
нату;
ХIII ст. — утворення Османської держави;
1389 р. — Косівська битва

Осман,  
Милош Обілич,  
Баязед I,  
Мехмед II

тема 5. індія. китаЙ
30 Імперія Гуптів. Де

лійський султанат
Імперія Гуптів, Делійський султанат, 
 Великий Могол, варни, касти, раджа

1206–1526 рр. — Делійський султанат;
1526 р. — заснування імперії Великих 
Моголів

Бабур

31 Китайська імперія 
в III–ХII ст.

Династія Тан 618–907 рр. — правління династії Тан;
1368 р. — вигнання монголів

32 Культура Індії та 
Китаю

Буддизм, індуїзм, брахмани, конфуціан
ство, даосизм, пагода, фарфор

Кабір,  
ТаджМахал,  
Лі Бо,  
Ду Фу, пагоди, 
храм Неба,  
пейзажі, фарфор

33 Узагальнення  
до тем 4 та 5

34 Тематичне оціню
вання до тем 4 та 5

35 Повторювально
узагальнюючий 
урок
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1 2 3 4 5 6 7

тема 4. слоВ’яни та їХ сУсіди
26 Центральна та 

Східна Європа
Великоморавська держава, політична 
роздробленість, гусити, чашники, таборі
ти, угри, сейм, шляхта, магнати, унія

1000 р. — проголошення Угорської 
 держави;
1222 р. — «золота булла» угорського ко
роля;
1320 р. — відродження королівської вла
ди в Польщі;
1385 — Кревська унія;
1415 — спалення Яна Гуса;
1419 — 1434 рр. — гуситський рух;
1526 р. — Чехія та частина Угорщини 
увійшли до складу Австрії

Ян Гус,  
Ян Жижка,  
Болеслав I Хоробрий, 
Казимир III,  
Міндовг,  
Ягайло

27 ПівнічноСхідна 
русь 

Новгородська республіка, монголота
тарська навала, золота Орда, хан, ярлик

1147 р. — перша згадка про Москву;
1169 р. — розгром Києва Андрієм Бого
любським;
1240 р. — Невська битва;
1242 р. — битва на Чудському озері

Юрій Довгорукий,  
Олександр Невський

28 Утворення та зміц
нення Москов
ської держави

Централізована держава, боярська дума, 
берестяні грамоти, сказання, літописи, 
кормління, намісник

1380 р. — Куликовська битва;
1480 р. — кінець ординського панування

Іван Калита,  
Дмитро Донськой,  
Іван III,  
Афанасій Нікітін,  
Феофан Грек,  
Андрій рубльов

29 Туреччина Туркисельджуки, Османська імперія, 
шейх, дервіш, яничари, візир, муфтій

1243 р. — розпад Сельджукського султа
нату;
ХIII ст. — утворення Османської держави;
1389 р. — Косівська битва

Осман,  
Милош Обілич,  
Баязед I,  
Мехмед II

тема 5. індія. китаЙ
30 Імперія Гуптів. Де

лійський султанат
Імперія Гуптів, Делійський султанат, 
 Великий Могол, варни, касти, раджа

1206–1526 рр. — Делійський султанат;
1526 р. — заснування імперії Великих 
Моголів

Бабур

31 Китайська імперія 
в III–ХII ст.

Династія Тан 618–907 рр. — правління династії Тан;
1368 р. — вигнання монголів

32 Культура Індії та 
Китаю

Буддизм, індуїзм, брахмани, конфуціан
ство, даосизм, пагода, фарфор

Кабір,  
ТаджМахал,  
Лі Бо,  
Ду Фу, пагоди, 
храм Неба,  
пейзажі, фарфор

33 Узагальнення  
до тем 4 та 5

34 Тематичне оціню
вання до тем 4 та 5

35 Повторювально
узагальнюючий 
урок
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народЖення середнЬоВіЧного сВітУ,  
осоБлиВості Його розВиткУ
методиЧний аПаРат 
історичний словник
Урок 1. Вступ
Археологія — наука, що займається пошуком і вивченням матеріальних 

пам’яток минулого.
Етнологія — наука, що вивчає побутові та культурні особливості народів 

світу, проблеми їх походження, розселення та культурноісторичних відносин.
Зріле Середньовіччя — XI–XIV ст. — час розквіту епохи.
Історія — минуле людства.
Історичні джерела — це все, що містить інформацію про минуле та дає 

можливість вивчати минуле людства.
Раннє Середньовіччя — V–XI ст. — час зародження нової епохи;
Пізнє Середньовіччя — XIV — к. XV ст. — час тривалого занепаду, посту

пового просування до нового часу.
Середні віки — епоха всесвітньої історії, що охоплює період з V по XV ст.

Урок 2. Народження середньовічної Європи
Вандали — германські племена, які у V ст. захопили Північну Африку, 

а в 455 р. захопили і зруйнували рим.
Вандалізм — безглузде нищення пам’яток культури.
Варвари — племена, що не належали ні до греків, ні до римлян.
Велике переселення народів — це масове переміщення євразійських пле

мен протягом ІV–VII ст., внаслідок якого загинула західна римська імперія 
і на території Європи утворилися варварські королівства.

Династія — монархи того самого роду, які заступають один одного на 
троні в даній державі за правом успадкування або спорідненості.

Європа — частина світу, яка разом з Азією утворює материк Євразію. Це 
слово потрапило до стародавніх греків з аккадскої мови, якою воно означа
ло захід сонця. Географічно Європа простягається від Скандинавії до узбе
режжя Середземного моря, від Атлантичного океану до Уральських гір.

Магнати — великі землевласники.
Майордом — управитель у будинку короля, згодом — головний міністр 

франкської держави.
Меровінги — назва першої династії франкських королів.
Міжусобні війни — війни великих землевласників за владу.
Каролінги — династія франкських королів.
«Каролінгське відродження» — перший в історії середньовічної Європи 

вияв інтересу до античної культури та освіти, що збігся з періодом правлін
ня Карла Великого.

тема 1
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Феод — земля, надана сеньйором своєму васалу за умови несення ним 
військової служби.

Феодал — землевласник.
Феодальне суспільство — поняття, що виникло для позначення особли

вих відносин між сеньйором і васалом у зв’язку з наданням феода й во
лодінням ним.

Франки — германський племінний союз. Назва «франки» перекладаєть
ся як: «вільні», «відважні».

Урок 3. Взаємодія людини та природи
Колонізація — це заселення та освоєння вільних земель.
Натуральне господарство — господарство, в якому майже всі необхідні 

продукти виробляються для власного споживання, а не для продажу.

Урок 4. Середньовічне суспільство
Васал — феодал, що одержував від заможнішого феодаласюзерена зем

лю й заступництво, за що був зобов’язаний нести військову службу.
Васалітет — порядок взаємозалежності феодалів.
Герб — символ родовитості та знатного походження.
Герцог — військовий вождь германців, у період формування феодалізму 

перетворився на великого феодала.
Граф — посадовець у графстві, що представляв короля і наділявся судо

вими, адміністративними та військовими повноваженнями; один з титулів 
знаті.

Духівництво — служителі церкви.
Сеньйор — старший; людина, що володіє винятковим правом власності 

на землю.
Серв — особисто залежний селянин.
Стани — соціальна група людей із закріпленими законом спадкоємни

ми правами та обов’язками, що остаточно склалися під час розшарування 
феодального суспільства.

Рицарство — військовий стан у середньовічній Європі.
Турнір — військові змагання лицарів.

Біографічний довідник
Аларіх (бл. 370–410) — з 395 р. король вестготів. Тричі піддавав рим об

лозі. 24 серпня 410 р. рим — символ потужності та цивілізації — був захоп
лений. Війська Аларіха піддали «Вічне місто» триденному пограбуванню. 

Аттіла (р. н. н. — помер у 453) — відомий вождь гунів, якого прозвали 
«бичем Божим», бо він очолив спустошливі походи до Східної римської ім
перії, Північної Італії, Галії. за часів його правління гунський союз племен 
досяг найбільшої могутності. 

Аецій (бл. 390–454 рр.) — останній римський полководець, переможець 
Аттіли у битві при Каталаунських полях, вважався останнім захисником 
римської імперії.
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Карл Мартелл (Молот) (бл. 688–741) — майордом франків, фактичний 
глава держави. У 732 р. розбив арабів при Пуатьє. здійснив військову ре
форму.

Карл Великий (742–814) — король франків. Правив майже 50 років. 
Провів завойовницькі походи. Покровитель науки та освіти. Від імені Кар
ла походить слов’янське слово «король». У 800 р. став імператором Франк
ської імперії.

Одоакр (бл. 431–493) — начальник одного з германських найманих за
гонів, що перебував на службі у римі. У 476 р., захопивши владу, позбавив 
останнього римського імператора ромула Августула його титула та сим
волів імператорської влади, які відправив до Константинополя імператору 
Східної римської імперії.

Ромул Августул — останній імператор західної римської імперії (475–
476). ромул Августул — це не ім’я, а прізвисько. Насправді імператора зва
ли ромул Август, але сучасникам здавалося, що він не гідний свого імені, 
й до його імені додали суфікс, що має зменшувальне значення.

синХРоністиЧна таБЛиця 

Час Подія 

1 2

V ст.

V ст. початок cередньовіччя
 410 р. захоплення рима вестготами
 455 р. зруйнування рима вандалами
 476 р. кінець західної римської імперії
 498 р. утворення Франкської держави
 498 р. хрещення Хлодвіга

VI ст.
VI ст. створення «Салічної правди»

VII ст.
 622 р. початок мусульманського літочислення

VIII ст.
732 р. битва при Пуатьє
 800 р. Карл Великий отримав титул імператора

IX ст.
 843 р. Верденський договір

X ст. 
X ст. поява середньовічних міст
962 р. утворення Священної римської імперії

XI ст. 
XI ст. початок зрілого cередньовіччя
1066 р. норманське завоювання Англії
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1 2
XII ст.

середина XII ст. утворення Болонського університету
1188 р. виникнення магдебурзького права

XIII ст.
XIII ст. поширення готичного стилю в архітектурі
1215 р. підписання «Великої хартії вольностей» в Англії
1265 р. скликання парламенту в Англії

XIV ст.
XIV ст. початок пізнього cередньовіччя
1302 р. скликання Генеральних Штатів у Франції
1337 –1453 рр. Столітня війна між Англією та Францією

XV ст.
1445 р винайдення друкарства
1492 р. завершення реконкісти в Іспанії

самоосвітня діяЛьність уЧнів 

тема уроку Повідомлення робота з наочністю есе

1 2 3 4

Вступ Намалювати або 
виготовити макет 
середньовічного 
історичного джерела

Народження 
 середньовічної 
Європи.
загибель римської 
імперії та виник
нення вар
варських ко
ролівств

Карл Мартелл — 
переможець 
 арабів.
Діяльність короля 
Карла Великого

заповнити таблицю 
«зміна у королівстві 
франків VI–VIII ст.»

«Карл Великий  
в описах сучасни
ків та істориків»

Взаємодія людини 
та природи

Підготувати пові
домлення про тех
нічні винаходи 
епохи Серед
ньовіччя

Намалювати або 
виготовити макет 
середньовічного 
технічного приладу

«Сільгоспроботи».
«Обід селянина»

Середньовічне 
європейське сус
пільство

Стани суспільства 
середньовічної 
Європі

Намалювати або 
виготовити з плас
тиліну макет серед
ньовічного замку, 
позначити основні 
споруди.
заповнити порів
няльну таблицю 
«Селяни та феодали: 
життя і побут»

«Турнір у ри
царському замку».
«Облога ри
царського замку».
«Один день з жит
тя монаха бене
диктинця».
«Свято в серед
ньовічному селі»
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1 2 3 4

Держава в серед
ньовічній Європі

Англійський пар
ламент.
Генеральні штати 
у Франції

Намалювати струк
туру англійського 
парламенту та Гене
ральних штатів  
у Франції.
заповнити порів
няльну таблицю 
«Становопредстав
ницькі органи Анг
лії та Франції»

«затвердження 
податків в Англій
ському парла
менті».
«засідання Гене
ральних штатів»

Європейське 
 середньовічне 
 місто

Поява серед
ньовічних міст

Намалювати план 
середньовічного 
міста; зробити поз
начки до плану.
Намалювати герб 
середньовічного 
міста

«Один день із 
життя серед
ньовічного бюр
гера».
«засідання міської 
ради».
«Як я здобув сво
боду»

Господарське  
та повсякденне 
життя в серед
ньовічній Європі

Торговельний 
 союз Ганза

Намалювати вивіску 
середньовічної май
стерні, цеховий 
герб.
за картою скласти 
маршрут з Венеції 
до Шампані

«Статут цеху взут
тьовиків».
«Один день з жит
тя ремісника».
«Подорож купця  
з Італії на ярмарок 
до Шампані»

Узагальнення Підготувати крос
ворди за темою

уРок 1

тема.  встуПний уРок

очікувані результати
Після уроку учні зможуть:

• визначати хронологічні межі середніх віків та Великого переселення 
народів;

• називати закони історичного розвитку, характеризувати види історич
них джерел; 

• удосконалити навички роботи з історичними текстами, схемами і таб
лицями.
основні поняття: «Середньовіччя», «історичні джерела».
основні дати:

• V–XI ст. — раннє Середньовіччя;
• XI–XIV ст. — зріле Середньовіччя;
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• XIV– кінець XV ст. — пізнє Середньовіччя;
• 476 р. — падіння західної римської імперії.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань

Фронтальна бесіда за питаннями
1. Що вивчає наука історія?
2. з якими періодами історії ви вже знайомі?
3. Які події з історії давнього світу вам запам’яталися? Чому?
4. Визначте хронологічні рамки історії давнього світу.
5. Яка подія поклала край існуванню римської імперії?
6. Чому, на думку вчених, з падінням західної римської імперії закін

чується історія давнього світу?

ііі. вивчення нового матеріалу

1. знайомство з підручником
Вчитель демонструє підручник з історії середніх віків учням. При цьому 

він звертає їхню увагу на обкладинку, форзаци, умовні позначення, ілюст
рації, документи. Акцентує увагу на змісті та структурі навчального ма
теріалу, на хронологічних рамках періоду, що вивчається.

2. середньовіччя — розділ всесвітньої історії
Учитель повідомляє, що історичний розвиток відбувається за певними 

законами, пропонує учням за допомогою інформації, отриманої під час йо
го розповіді, спробувати визначити закони історичного розвитку.

Робота на дошці та в зошиті
Учитель креслить на дошці «стрічку часу» і наносить на ній періоди 

 історії давнього світу, середніх віків, що вивчатиметься у 7 класі, та новий 
час. 

загибель західної 
римської імперії

давній світ новий чассередні віки
V ст.

заснування  
Києва

476 р. 1492 р. 1914 р.

Відкриття Америки 
Х. Колумбом

Перша письмова
згадка про казаків

1) Скільки приблизно тривала історія давнього світу?
2) Підрахуйте, скільки тривав період середніх віків і нового часу.
3) Яку закономірність ви можете визначити?
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Учитель звертає увагу учнів на те, що у 476 р. під ударами племен вар
варів пала західна римська імперія, а на території майбутньої України у V 
ст. було засновано місто Київ і закладалися основи майбутньої держав
ності.

Учні виводять закони історичного розвитку:
1) закон прискорення історичного розвитку;
2) закон нерівномірності історичного розвитку народів світу.

Учитель звертає увагу учнів на період, що вивчається, — середні віки — 
і пояснює, чому цей період отримав таку назву.

У ч и т е л ь. Середні віки — епоха всесвітньої історії, що охоплює період 
з V по XV ст. Уперше «Середньовіччям» був названий час, що пройшов від 
падіння західної римської імперії до розквіту в Італії культури Відроджен
ня. Назву цьому періоду дали у XVI ст. італійські поети та філософи, які 
мріяли відродити античність, культуру Греції та рима. Вони вважали, що 
Середньовіччя не дало людству нічого, що це був час неуцтва. Тому трива
лий час Середньовіччя називали ще й «темними століттями».

У ч и т е л ь (звертається до классу). Чи так це насправді? Чи дійсно се
редні віки нічого не залишили людству? Давайте пригадаємо, які поняття 
нам можуть нагадати про Середньовіччя.

У ч н і. Хрестові походи, лицарі, арбалет, кінні турніри, любов до Пре
красної Дами.

Учитель, підбиваючи підсумок, говорить про те, що епоха Середньовіч
чя має свій неповторний вигляд, вона різноманітна в усіх проявах і залиши
ла нам багатющу історичну спадщину. Учитель звертає увагу учнів на те, що 
епоха Середньовіччя поділяється на періоди:
• раннє Середньовіччя — V–XI ст. — час зародження нової епохи;
• зріле Середньовіччя — XI–XIV ст. — пора розквіту епохи;
• пізнє Середньовіччя — XIV — к. XV ст. — час занепаду, поступового ви

зрівання елементів нового часу.

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника і ви
значити, які події відповідають кожному періоду епохи Середньовіччя.

Бесіда за питаннями учителя
1) звідки ми дізнаємося про життя людей у далекому минулому?
2) Що ми називаємо історичним джерелом?
3) Які види історичних джерел вам відомі?

Учитель пропонує записати у зошиті визначення поняття «історичні 
джерела» — це все, що містить інформацію про минуле та дає можливість 
вивчати минуле людства.

Учитель пропонує прочитати відповідний пункт підручника та запов
нити таблицю «Історичні джерела епохи Середньовіччя».
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Види історичних 
джерел

Письмові речові Усні образотворчі

іV. Закріплення знань учнів

Тестові завдання
1. Який період історії називається Середньовіччям?

а) III–IX ст.;
б) V–XV ст.; 
в) VI–XVI ст.

2. Яку подію вважають початком історії середніх віків?
а) Перенесення столиці римської імперії до Константинополя;
б) поділ римської імперії на західну та Східну;
в) падіння західної римської імперії. 

3. В якому значенні вживали слово «середньовічний» італійські поети та 
філософи?
а) Доісторичний;
б) неосвічений; 
в) жорстокий.

4. Укажіть, до якого виду історичних джерел належать наведені поняття.

Види історичних джерел Поняття

1) речові а) балада про робін Гуда

2) Письмові б) озброєння лицаря 

3) Усні в) середньовічна ікона

4) Образотворчі г) заповіт лицаря

5. Відновіть хронологічну послідовність.
а) Новий час;
б) первісність;
в) середні віки;
г) давній світ.

6. Назвіть науку, що вивчає народну культуру.
а) Археологія;
б) етимологія;
в) етнологія.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 б; 4 — 1 б, 2 г, 3 а, 4 в; 5 б, г, в, а; 6 в.

V. оцінювання знань учнів

Учитель підбиває підсумки роботи учнів під час уроку.
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Vі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Намалювати або виготовити макет середньовічного історичного джерела.
3. Підготувати повідомлення про Карла Мартелла та Карла Великого.

уРок 2

 тема.  Падіння ЗаХідної Римської імПеРії  
та виникнення ваРваРськиХ коРоЛівств

очікувані результати
Після уроку учні вмітимуть:

• показувати на карті територію Європи, місця розселення племен вар
варів, напрям їхнього руху на територію римської імперії;

• описувати життя германських племен;
• визначати причини падіння західної римської імперії, називати час іс

нування Франкської держави Меровінгів та імперії Карла Великого, 
дату Верденського договору;

• характеризувати правителів: Хлодвіга, Карла Мартелла, Карла Вели
кого;

• показувати на карті напрями завойовницьких походів Карла Великого 
та території «варварських» королівств, розділу Франкської імперії.
основні поняття: «Велике переселення народів», «германці», «варвари», 

«вандали», «вестготи», «остготи», «династія», «“варварські” королівства», 
«імперія», «Каролінгське відродження», «майордом».

історичні діячі: Аларіх, Аттіла, Аецій, Одоакр, ромул Августул, Хлодвіг, 
Карл Мартелл, Карл Великий.

основні події:
• 410 р. — захоплення рима вестготами;
• 455 р. — зруйнування рима вандалами;
• 476 р. — кінець західної римської імперії;
• 498 р. — утворення Франкської держави;
• 500 р. — хрещення Хлодвіга;
• 732 р. — битва при Пуатьє;
• 800 р. — Карл Великий отримав титул імператора;
• 843 р. — Верденський договір.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань

Перевірка домашнього завдання.
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Робота з картками

картка № 1
розбийте наведені поняття за видами історичних джерел.

Вид історичних джерел Поняття

А) речовинні 1) хроніки; 2) гобелен; 3) балади; 4) щит 
і меч лицаря; 5) середньовічна мозаїка; 
6) заповіт лицаря; 7) вітражі у соборі;  
8) монети; 9) листи; 10) арбалет;  
11) літопис; 12) скульптури

Б) Письмові

В) Усні

Г) Образотворчі

Відповідь: А — 2, 4, 8, 10, 12; Б — 1, 6, 9, 11; В — 3; Г — 2, 5, 7, 12.

картка № 2
Вставте пропуски у речення.

1. Епоху історії, яка наступила після епохи стародавнього світу, назива
ють __ (Середньовіччям).

2. Ця епоха історії починається з __ (падіння Західної Римської імперії).
3. Епоха Середньовіччя ділиться на періоди: __, __, __ (раннє, середнє, пізнє).
4. У вивченні епохи Середньовіччя допомагають науки __ __ та багато 

 інших історичних наук (археологія та етнологія).

к а р т к а № 3
розв’яжіть хронологічні задачі.

1. Відомо, що початком римської історії вважається рік заснування рима 
у 753 р. до н. е. Підрахуйте, на якому році римської історії сталося 
падіння західної римської імперії. (753 + 476 — 1 = 1228)

2. Підрахуйте, скільки років і століть відділяє падіння західної римської 
імперії від нашого часу. (2006 — 476 = 1530; 15 століть)

3. Співвіднесіть назви періодів історії з їхніми часовими рамками.

1) Історія давнього світу а) 1492–1914 

2) Історія середніх віків б) 1914–2006

3) Історія нового часу в) до 476 р.

4) Історія новітнього часу г) 476–1492 рр.

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 а; 4 б. 

IіI. вивчення нового матеріалу

1. народження середньовічної Європи
Учитель пропонує учням назвати географічні кордони Європи, які їм 

відомі з курсу географії.
Учні відповідають, що географічно Європа сягає від Скандинавії до уз

бережжя Середземного моря, від Атлантичного океану до Уральських гір.
Учитель пропонує визначити історичне поняття Європа. У разі усклад

нення вчитель нагадує, що для жителів римської імперії Європа — це лише 
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північне узбережжя Середземного моря. Величезні простори західної, 
Центральної та Східної Європи лежали за межами уявлень римлян про 
культурний світ і були лише світом варварів. Саме ж слово «Європа» при
йшло до давніх греків з аккадської мови, «ереб» аккадською означає захід 
сонця. Від греків це слово потрапило до римлян, яких греки теж вважали 
варварами.

Запитання до класу
1) звідки походить слово «варвар»?
2) Кого римляни називали варварами?

Учитель, доповнюючи відповіді учнів, говорить про те, що для римлян 
варварами були народи, що жили на величезних просторах сучасної Євро
пи: слов’яни, кельти, германці.

2. Велике переселення народів
Учитель нагадує, що Велике переселення народів — це епоха масових пе

реміщень племен, що призвели до загибелі західної римської імперії та 
утво рення «варварських» королівств.

Учитель пропонує виконати наступне завдання за допомогою карти ат
ласа «Велике переселення народів. загибель римської імперії»:

1) Визначити територію розселення слов’ян (між річками Вісла та Дніп-
ро), кельтів (північ Європи) та германців (між річками Рейн та Ельба).

2) Визначити за назвою кельтські племена (іри, белги, скотти, брити). 
Назви яких держав нагадують про них (Ірландія, Бельгія, Шотлан-
дія, Британія)?

3) Які племена прийшли на простори римської імперії під час Вели
кого переселення народів? (Гуни, остготи, вестготи, вандали, фран-
ки, англи)

4) Яка частина римської імперії не була захоплена варварами?
5) Які вирішальні події епохи Великого переселення народів відбули

ся на території римської імперії?

Учитель пропонує учням прочитати документ і дати відповіді на запи
тання.

текст 1. «германія». корнелій тацит
Хоча країна не зовсім одноманітна на вигляд, але, взагалі, вона є або 

страшним лісом, або огидним болотом. Для посівів вона родюча, але не го
диться для розведення фруктових дерев. Худобою вона багата.

Германці люблять, щоб худоби було багато, у цьому єдиний та найпри
ємніший для них вид багатства. У золоті та сріблі боги їм відмовили.

Утім, германці й не одержимі такою пристрастю до володіння (дорого
цінними металами) та до користування ними (як інші народи). Втім, най
ближчі (до рейну та Дунаю племена) цінують золото й срібло для вико
ристання у торгівлі.
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заліза у них також не багато, про що свідчить характер їхньої насту
пальної зброї.

Напоєм германцям служить рідина з ячменю або пшениці, перетворена 
на деяку подібність вина шляхом бродіння. Їжа у них проста: дикорослі 
плоди, свіжа дичина або кисле молоко. Жінки часто носять покривало 
з полотна, яке розмальовують пурпуровою фарбою.

Запитання до тексту
1) У долинах яких річок селилися германці?
2) Назвіть заняття германців, про які згадується у тексті.
3) Що германці їли?

3. Падіння західної римської імперії
Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний текст 

 параграфа та скласти хронологічну таблицю «Падіння західної римської 
імперії».

дата Подія значення історична особа

1 2 3 4

378 р. розгром римської армії 
при Адріанополі вестго
тами

Послаблення римської 
імперії

395 р. розподіл римської імпе
рії на західну та Східну

Скорочення торгівлі, 
збільшення податків, 
повстання у провін
ціях, варваризація  армії

410 р. Пограбування вестгота
ми під керівництвом 
Аларіха Вічного міста

рим — символ потуж
ності та цивілізації — 
був захоплений варва
рами, що стало 
передумовою його 
швидкої загибелі

Аларіх — вождь 
 вестготів

451 р. Битва на Каталаунських 
полях

Величезні втрати  
з обох боків, остаточна 
перемога не була на 
боці Аттіли

Аттіла — Бич Божий.
Аецій — останній 
захисник західної 
римської імперії

455 р. Пограбування рима ван
далами

Місто було піддане 
пограбуванню. Протя
гом 14 днів все нищи
лося, внаслідок чого 
були втрачені численні 
пам’ятники культури

476 р. Позбавлення останнього 
римського імператора 
ромула Августула його 
титулу

західна римська імпе
рія припинила своє 
існування

Одоакр — вождь 
 невеликого герман
ського племені
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4. Виникнення варварських королівств
Учитель повідомляє, що після падіння західної римської імперії на її 

території утворилася безліч королівств варварів.
Учитель пропонує за допомогою карти атласа «Велике переселення на

родів. загибель римської імперії» з’ясувати, де та які королівства виника
ють у V ст. Відповіді оформляються в зошиті та на дошці у вигляді схеми:

Королівства варварів

Галія — Бургундське королівство
 Франкське королівство

Італія — Остготське королівство

Іспанія — Вестготське королівство

Північна Африка — Вандальське королівство

У ч и т е л ь. Найміцнішою державою виявилося Франкське королів
ство. Першою династією, яка прийшла тут до влади, були Меровінги, ім’я 
засновника якої у перекладі означає «народжений морем». Франкське ко
ролівство охоплювало значну частину території сучасної Франції.

Германські племена розташовувалися уздовж рейну. Вони зберігали 
традиції родоплемінних стосунків, на чолі кожного племені стояв вождь.

Учитель пропонує учням прочитати текст і дати відповіді на питання.

текст 2.«Франки». опис аполлінарія сідонія V ст.
з голови на обличчя спадає їхнє руде волосся, голена потилиця сяє на 

сонці. У них світлі очі сіроблакитного відтінку, і всі вони чисто поголені. 
замість бороди носять рідкі вуса, за якими старанно доглядають…

Чоловіки носять тісний одяг. розважаються ж вони тим, що кидають 
дволезові сокири та списи на великі відстані. Кинувши спис, вони стрибка
ми намагаються його випередити, щоб, таким чином, першими досягти 
ворога. Любов до війни у них закладається з дитинства.

Запитання до тексту
1) Опишіть зовнішність франків.
2) Опишіть зброю франкських воїнів.
3) Що можна сказати про характер франків на основі тексту.

— У V ст. серед германських вождів виділився Хлодвіг. У 486 р. франки 
на чолі з вождем Хлодвігом з роду Меровінгів розгромили військо рим
ського намісника у битві при Суассоні, а у 500 р. Хлодвіг став королем.

текст 3.«легенда про суассонську чашу»,  
уривок з твору григорія турського (V ст.)
здобувши перемогу при Суассоні, франки серед іншої здобичі захопи

ли дивної краси і розмірів чашу. Хлодвіг попросив віддати цю чашу йому 
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понад належну йому частку. Воїни відповіли: «роби все, що тобі заманеть
ся, бо ніхто не може опиратися твоїй владі». Але один воїн підняв бойову 
сокиру і розрубав чашу, сказавши: «Нічого з цього не отримаєш, крім того, 
що дісталося тобі за жеребом». Всі були вражені цими словами, а король 
приховав образу.

Через рік він наказав всьому війську зібратися на військовий огляд. 
І ось, обходячи ряди, підійшов до цього воїна і сказав: «Ніхто не тримає 
у такому безладі зброю, ніж ти». Вирвавши у нього сокиру, кинув її на зем
лю, а коли воїн нахилився, щоб підняти сокиру, король розрубав йому го
лову. «Так, — сказав він, — ти вчинив із чашею у Суассоні». Коли воїн по
мер, Хлодвіг наказав іншим розійтися по домівках, вселивши їм ще більший 
страх до себе.

Запитання до тексту
1) Що можна сказати про характер Хлодвіга?
2) Як змінилася влада Хлодвіга, порівняно з владою вождів племен?

У ч и т е л ь. Хлодвіг прагнув одноосібної влади. Проте він був змуше
ний спиратися на підтримку графів, королівського двору, військової дру
жини та армії. зміцненню влади Хлодвіга сприяло ухвалення письмової 
збірки законів «Салічна правда» та введення у державі нової релігії — хрис
тиянства. Сам Хлодвіг охрестився у 498 р.

Подальший розгляд нового матеріалу може відбуватися у трьох ва
ріантах.

Варіант 1
Клас заслуховує повідомлення окремих учнів про Карла Мартелла та 

Карла Великого. Під час розповіді вони складають питання, які використо
вуються у грі «Сніжний ком». (Один з учнів ставить питання будь-якому ін-
шому учневі. Учень, що отримав питання, відповідає, а потім ставить своє 
питання іншому учневі.)

Варіант 2
На основі аналізу тексту підручника скласти хронологічну таблицю 

«Правління Карла Мартелла та Карла Великого».

Варіант 3
розповідь учителя супроводжується роботою на дошці та в зошиті.

У ч и т е л ь. По смерті Хлодвіга між його спадкоємцями почалися міжу
собні війни. Королі з династії Меровінгів втратили владу, проте зріс вплив 
майордомів. з початку VII ст. реальна влада у державі була зосереджена в їх
ніх руках. Могутній майордом Карл Мартелл вже власноруч усував і зводив 
королів на престол.

У роки його правління над королівством постала загроза вторгнення 
арабів. Щоб протистояти їм, Карл Мартелл провів військову реформу. 
У 732 р. він розбив арабів при Пуатьє.
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Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника 
і скласти схему «Військова реформа Карла Мартелла».

Схема може мати такий вигляд:

Майордом

земля (феод) Служба

Прибуток Клятва вірності

Важкоозброєний кінний воїн

Учитель акцентує увагу учнів на понятті феод — земля, що давалася, як 
правило, на особливих умовах — за службу.

розквіту Франкське королівство досягло за часів правління Карла Ве
ликого. Цей король перебував при владі майже 50 років, протягом яких 
здійснив численні завойовницькі походи, сприяв розвиткові науки та осві
ти. У 800 р. — з рук Папи римського отримав титул імператора Франкської 
імперії. Але у 843 р. імперія Карла Великого розпалася — його онуки підпи
сали угоду в місті Вердені про розподіл імперії на самостійні держави: 
Францію, Німеччину та Італію.

Учитель пропонує за допомогою карти атласа «Франкське королівство. 
Імперія Карла Великого» та «розподіл Франкської імперії» дати відповіді 
на питання.

Запитання до класу
1. Назвіть напрями та дати найважливіших походів Карла Великого.
2. Назвіть території, завойовані Карлом Великим.
3. Назвіть території, які були залежні від імперії Карла Великого.
4. Назвіть столицю імперії Карла Великого.
5. Назвіть королівства, які виникли після розподілу імперії Карла Великого.

IV. Закріплення знань учнів

1. Дайте відповіді на питання.
1) Для істориків 476 р. — символічна дата, яка розділяє давній світ та 

середні віки. Для сучасників 476 р. практично нічим не запам’ятався. 
Як на вашу думку, яка подія справила на них більше враження і чо
му? (Більше враження на сучасників справило захоплення вестготами 
Рима у 410 р. та пограбування цього міста вандалами у 455 р.).

2) Назвіть, що становило «найбільше багатство» германців. (На думку 
римського історика Тацита, це худоба. Германці не мали запасів зо-
лота й срібла, і тому роль грошей у них виконувала худоба, яку до того 
ж можна було перегнати з одного місця на інше під час переселення.)
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3) Епоху Карла Великого назвали «Каролінгським відродженням». 
Що саме відродилося у цей час? (Інтерес до науки та освіти, спад-
щини античності)

2. розв’яжіть хронологічні задачі.
1) У 476 р. був позбавлений влади останній імператор західної рим

ської імперії, цю дату історики вважають датою падіння західної 
римської імперії. Скільки часу минуло від заснування рима до 
падіння західної римської імперії?

2) У 732 р. Карл Мартелл завдав поразки арабам при Пуатьє. Скільки 
років йому було, якщо відомо, що він народився близько 688 р.? 
Скільки років віддаляє битву при Пуатьє від:

а) заснування рима;
б) падіння західної римської імперії.

3) Імперія Карла Великого розпалася у 843 р. Скільки часу вона проіс
нувала, якщо відомо, що Карла проголосили імператором через 
324 роки після падіння західної римської імперії?

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.
2. заповнити таблицю «зміна у королівстві франків ст. VI–VIII ст.».

об’єкт порівняння держава Хлодвіга імперія карла Великого
Організація управління

Організація війська

закони

3. Підготувати повідомлення про технічні винаходи епохи Середньовіччя.

уРок 3

тема.  Людина в сеРедньовіЧЧі

очікувані результати
Після уроку учні:

• знатимуть, як відбувалася внутрішня колонізація Європи, змінювалися 
навколишнє середовище та чисельний склад населення Європи, які 
чинники впливали на цей процес; 

• називатимуть технічні винаходи Середньовіччя;
• пояснюватимуть особливості взаємодії людини і природи, причини пе

реходу до натурального господарства і розвитку ремесла і торгівлі;
• удосконалять навички роботи з таблицями, схемами, історичними 

 текстами.
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основні поняття: «колонізація», «міграція», «натуральне господарство», 
«трипілля», «ярмарки», «ремесло», «лихвар», «банк».

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Тестові завдання
1. Великим переселенням народів називають __ :

а) відкриття нових земель;
б) завоювання германських племен під тиском гунів;
в) вторгнення арабів на територію Європи.

2. Для греків та римлян варвар — це __ :
а) неосвічена, жорстока людина;
б) чужоземець, мову якого вони не розуміли;
в) безжальний руйнівник усього прекрасного.

3. Пограбуванням «Вічного міста» керував __ :
а) Аецій;
б) Аттіла;
в) Аларіх.

4. західна римська імперія припинила існування у __ :
а) 395 р.;
б) 410 р.;
в) 476 р.

5. Королівство франків виникло на території __ :
а) Галії;
б) Італії;
в) Північної Африки.

6. У 486 р. у битві біля міста Суассон франки розгромили __ :
а) гунів;
б) арабів;
в) римлян.

7. У битві біля міста Суассон франків очолював __ :
а) Карл Мартелл;
б) Аттіла;
в) Хлодвіг.

8. Головним міністром франкської держави був __ :
а) майордом; 
б) герцог;
в) граф.
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9. Найбільш тривалою та важкою була війна Карла Великого з __ :
а) гунами;
б) саксами;
в) бритами.

10. Франкське королівство стало імперією у __ :
а) 500 р.;
б) 732 р.;
в) 800 р.

11. Столицею імперії Карла Великого було місто __ :
а) Ахен; 
б) рим;
в) Париж.

12. Керівники окремих частин держави, що призначалися королем, нази
валися __ :
а) майордом;
б) граф;
в) герцог. 

Відповіді: 1 б; 2 б; 3 в; 4 в; 5 а; 6 в; 7 в; 8 а; 9 б; 10 в; 11 а; 12 б.

Iіі. вивчення нового матеріалу

1. зміни в структурі населення і заняттях людей

У ч и т е л ь. за часів раннього Середньовіччя відбулася внутрішня ко
лонізація Європи.

1) Пригадайте, що таке колонізація.
2) Коли і де ми зустрічалися з цим поняттям?

Відповіді учнів
Колонізація — освоєння нових територій, створення поселень на тери

торіях інших держав і народів. Грецька колонізація тривала з VIII по VI ст. 
до н. е. Її причинами були: перенаселення, відсутність земель, придатних 
для занять землеробством; розвиток торгівлі.

У ч и т е л ь. В Європі на той час вистачало вільних земель, вкритих гус
тими лісами та болотами. 

Робота з таблицею
Учитель пропонує учням ознайомитися з таблицею і схемою та дати 

відповіді на питання.
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зростання населення Європи в 1000–1500 рр. (млн чол.)

країни
роки

1000 1100 1200 1300 1350 1400 1500

Франція 9 11 13 17 15 14 15,5

Англія 1,6 1,8 2,3 3 2,4 3 3,6

Німеччина 5,4 6,4 7,3 9,1 8,5 9,6 10,8

Італія 7 7,5 8 10 8 10 11

Іспанія і Португалія 9 8 7 6 5 6 8,5

Запитання до таблиці
1) Як змінювалася чисельність населення Європи?
2) Чи був час, коли чисельність населення різко скорочувалася?
3) Спробуйте визначити причини такого різкого зменшення числа 

людей, що населяли Європу.

«становище лісового покриву в західній Європі»

поля

до X століття

леса

поля

до XV століття

леса

Запитання до схеми
1) Як змінилося становище лісового покриву Європи?
2) з чим це було пов’язано?

Орієнтовні відповіді учнів
В Європі спостерігалося зростання чисельності населення. Тому ви

никла необхідність у збільшенні запасів продовольства. Ліси вирубувалися 
та оралися під поля. У XIV ст., ймовірно, через голод і хвороби, відбувається 
різке скорочення чисельності населення в Європі.

У ч и т е л ь. Дійсно, порівняно з нинішнім часом, середньовічна Євро
па була дуже мало населена. У 1000 р. в ній проживало близько 38–
39 мільйонів чоловік (зараз понад 460 млн). До середини XIV ст. населення 
Європи збільшилося майже вдвічі та складало вже близько 74 мільйонів чо
ловік. Але потім через чуму та голод відбулося різке зменшення населен
ня — воно скоротилося до 25 мільйонів чоловік. Лише до кінця XVI ст. воно 
досягло свого колишнього рівня — 75 мільйонів чоловік.

Деякі історики вважають, що до початку XVI ст. усі придатні для оброб
ки землі у західній Європі були оброблені, розчищати було вже нічого. У ті 
роки, коли зібраний урожай був нижче за середній, люди голодували. Між 
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1315 та 1320 роками на більшій частині Європи панував голод. Через про
ливні дощі врожай гнив на корені, а тварини через нестачу кормів слабша
ли й гинули. У цей час почалася зміна клімату: зима стала довшою, а лі
то — коротшим і холоднішим. Період XIV–XVII ст. іноді називають малим 
льодовиковим періодом.

2. господарська діяльність населення Європи
У ч и т е л ь. У цей час відбулися зміни й у господарській діяльності 

 людей.
Успіхи в сільському господарстві були пов’язані із застосуванням нових 

знарядь праці. Майже всюди почали використовувати важкий колісний 
плуг. В Європі відбувався поступовий перехід до трипільної системи об
робітку землі. Все це дало можливість збільшити виробництво зерна, овочів, 
м’яса та молока.

схема «трипілля» 

Ярові Пар Озимі

Озимі Ярові Пар

Пар Озимі Ярові

Ділянка землі  
в перший рік

Ділянка землі  
у другий рік

Ділянка землі  
у третій рік

рілля ділилося на три поля. Одне — ярове — засівали навесні, інше, 
озиме — восени, третє перебувало під паром — відпочивало. Щороку ді
лянки змінювалися. Це давало можливість одержувати більший врожай. 
Але після сплати повинностей продовольчого зерна, щоб прожити до вес
ни, врожаю все одно не вистачало.

Це відбувалося тому, що люди Середньовіччя поєднували заняття ре
меслом і землеробством. Селянин сам робив необхідні в його господарстві 
начиння та знаряддя праці. Такий тип господарювання називався нату
ральним. Іноді селянин звертався до ремісників, що працювали у феодаль
ному маєтку. Грошей на той час було обмаль, тому населення намагалося 
придбати найбільш якісні товари. з розвитком міст і торгівлі відбувся оста
точний розподіл праці між ремеслом і землеробством. Селяни почали зай
матися лише сільським господарством, а ремісники почали жити тільки за 
рахунок свого ремесла. Вони перетворювали свій будинок на майстерню. 
Свої вироби ремісники продавали або міняли на продукти харчування. 
Проте селяни не мали можливості купувати багато товарів — грошей у них 
не вистачало. Тому ремісники були змушені шукати покупця на стороні — 
вони почали переселятися до міст.
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3. розвиток техніки. Винаходи
Вчитель пропонує прочитати відповідний розділ параграфа та скласти 

таблицю «розвиток техніки».

технічне  
пристосування

Використання значення

Хомут Нова збруя для тяглових 
тварин

Можливість перевезення більш 
важких вантажів

Домна Плавильна піч Сприяння збільшенню виробниц
тва та якості металів

Ковальська справа збільшення кількості 
залізних виробів

Вдосконалення знарядь праці та 
предметів побуту, розширення 
торгівлі

Гончарна піч збільшення кількості 
гончарних виробів

Вдосконалення знарядь праці та 
предметів побуту, розширення 
торгівлі

Ткацький верстат збільшення продуктив
ності ткачів

збільшення виробництва різно
манітних тканин, розширення 
торговельних зв’язків

Верхньобійне во
дяне колесо

Мускульну силу людини 
замінювала енергія води

збільшення виробництва, зрос
тання обсягів продаж та прибутків

Учитель пропонує ознайомитися з текстом «Водяне колесо» та дати від
повіді на питання.

текст 1. «водяне колесо» (з монастирських записів XIII ст.)
Один з рукавів нашої річки бурхливо спрямовується у млин. Вода при

водить у рух колеса, а вони — жорна й решето. Жорна молотять зерно, а ре
шето відділяє муку від висівок.

річка поперемінно піднімає та опускає важкі молоти й зберігає сукно
валам багато сил. Скільки б коней надривалося, скільки б людей стомлюва
ло свої руки у роботах, які робить за них милостива річка! Покинувши сук
новальню, вона спрямовується на дубильну майстерню і допомагає 
виготовити матеріал для взуття.

Якщо треба випікати, просівати, обертати, дробити, зрошувати, підні
мати молоти, річка пропонує свою допомогу і ніколи у ній не відмовляє.

Запитання до тексту
1) Які ремесла набули розвитку в середньовічній Європі?
2) Де і для чого використовувалася енергія води?

4. торгівля і банківська справа
У ч и т е л ь. за часів раннього Середньовіччя торгівля була розвинена 

досить слабко, панувало натуральне господарство.

Учні записують у зошит визначення.
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— Проте торгові зв’язки поступово розвивалися. зазвичай раз на рік 
у великих містах проводився ярмарок. На них торговці й ремісники приво
зили свої товари. Окрім місцевого населення, на ярмарок приїжджали міс
цеві городяни й сеньйори та торговці з різних країн. У кожній з цих країн 
карбувалася власна монета. Спеціальні люди — міняйли — зважували та 
обмінювали їх на монети, що були в обігу в цій країні. за це вони брали собі 
певну суму. Міняйли займалися так само й лихварством — позичали гроші 
під відсотки. згодом з цією метою було створено спеціальні установи. Так 
виникли банки й банкіри.

IV. Закріплення знань учнів

Запитання для бесіди 
1. Як зростання населення сприяло розвитку господарства?
2. Що змінилося в сільському господарстві?
3. Які винаходи були зроблені за часів Середньовіччя?
5. Що сприяло розвитку торгівлі?
6. Як відомо, в середні віки тривалість життя сягала приблизно 25–32 

років. Чоловіки вважалися немолодими у віці 47 років, а жінка — у 44. 
Сім’я, що складалася з представників трьох поколінь, була рідкістю. 
Назвіть не менше трьох причин даного явища.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Підготувати повідомлення про рицарський стан у середньовічній 

 Європі.

уРок 4

тема.  сеРедньовіЧне євРоПейське сусПіЛьство

очікувані результати
Після цього уроку учні:

• зможуть назвати основні стани суспільства, його характерні ознаки, 
особливості станової монархії;

• порівнювати становище різних станів середньовічного суспільства;
• характеризувати станову монархію, систему васалітету.

основні поняття: «стани», «станова монархія», «васал», «феод», «сеньй
ор», «феодальна драбина». 
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хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Запитання для бесіди
1. Що таке внутрішня колонізація?
2. Які наслідки мала внутрішня колонізація?
3. У чому полягали технічні досягнення в Середньовіччі?

IіI. вивчення нового матеріалу

1. народження нового суспільного устрою

У ч и т е л ь. До кінця раннього Середньовіччя в західній Європі склав
ся феодальний суспільний устрій. земля стала головним джерелом багатс
тва. Вся вона була поділена між землевласниками. Феодали за отриману 
землю несли військову службу. Селяни, що жили на цій землі, повинні були 
працювати на власника землі та віддавати йому частину власного врожаю.

Учитель пропонує ознайомитися з документом та дати відповіді на пи
тання.

текст 1. уривок з поеми алдальберона ланського
Жодна вільна людина не змогла б прожити без сервів: ні виконати будь

якої роботи, ні зробити будьякої покупки. Ми бачимо, що королі й прела
ти (вище духовенство) самі — серви своїх сервів. Серв годує господаря, 
який переконує, що це він годує серва. І не бачить серв кінця своїм сльозам 
і жалям. Так дім Божий, єдиний, шановний, розділений на три частини — 
одні моляться, інші б’ються, треті працюють. Три частини, що є сусідами, 
не страждають від свого розподілу: послуги, що надаються однією з них, 
служать умовою для праці двох інших; у свою чергу, кожна частина бере на 
себе турботу про ціле.

Запитання до тексту
1) Як ви розумієте, хто такі серви?
2) Чи правильне твердження, що «господар годує серва»?
3) На які частини ділить суспільство Алдальберон Ланський?

2. три стани середньовічного суспільства

Учитель говорить про те, що все середньовічне суспільство поділялося 
на три великі групи — стани з певними правами та обов’язками, закріпле
ними в законах держави. Учні записують визначення в зошит.

Учитель звертає увагу учнів на те, що в середньовічній Європі велику 
роль відігравали служителі християнської церкви. розповідь учитель може 
супроводжувати складанням схеми на дошці.
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схема «суспільство в період середньовіччя»

Стани середньовічного суспільства

Ті, що моляться, —  
духівництво

Ті, що воюють, — 
рицарство

Ті, що працюють, —  
залежні селяни

Духівництво просить Бога про 
милість і прощення гріхів, на

гадує всім про християнські 
заповіді та основи віри

рицарство захи
щає суспільство  
зі зброєю в руках 

від ворогів

Селянство забезпечує 
перші два стани ма

теріальними благами, 
оплачує всі їхні примхи

Учитель надає слово учням, які підготували повідомлення про ри
царський стан у середньовічній Європі. 

Учитель поділяє клас на дві групи та пропонує учням прочитати від
повідний пункт параграфа і документ, а потім заповнити таблицю.

текст 2. «звичаї бовезі» із праці французького правника боманура
Існує багато проявів особистої кріпосної залежності. Адже частина крі

паків настільки підлеглі своїм сеньйорам, що ці сеньйори можуть розпо
ряджатися усім їхнім майном, мають над ними право життя та смерті, мо
жуть кидати їх до в’язниці за своїм бажанням — винуватих чи 
безвинних — і ні перед ким за це не відповідають, хіба що перед самим Бо
гом. з іншими поводяться милосердніше, бо за життя сеньйори не можуть 
нічого від них вимагати…, окрім їхніх чинів, ренти та повинностей… І, коли 
вони помирають чи одружуються на вільних жінках, все їхнє майно … 
дістається сеньйору… І, якщо кріпак помирає, немає у нього спадкоємця, 
окрім сеньйора, і дітям кріпака нічого не дістається, якщо вони не запла
тять викуп сеньйорові. 

«Повинності селян» (варіант заповнення таблиці)

Панщина натуральний оброк
грошовий  

оброк
інші повинності

робота на полі та 
в господарстві 
сеньйора на пере
везенні вантажів  
і ремонті доріг

Частина врожаю 
зернових, фрукти, 
овочі, птахи, яйця, 
ремісничі вироби, 
сіно, дрова

Гроші, отримані 
від продажу 
вироб лених  
у господарстві 
продуктів

Пекти хліб  
у печі сеньйора, 
тиснути виноград  
у пресі сеньйора, 
з’являтися на суд 
сеньйора

3. сеньйори та васали
У ч и т е л ь. Серед феодалів були старші, що давали землю, і молодші, 

що несли службу за землю. Старших за становищем феодалів називали 
сеньйорами. Феодалів, що перебували у залежності від сеньйора, називали 
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васалами. Сеньйор дарував васалу землю за службу — феод. Феод, що отри
мав васал, він міг не тільки віддати землю в утримання залежним селянам, 
але й передати власним васалам.

Учитель пропонує учням самостійно опрацювати відповідний пункт 
підручника, що стосується васальної піраміди (феодальна драбина), та дати 
відповіді на запитання.

Запитання 
1) Хто стояв на верхівці васальної піраміди і був верховним власником 

усієї землі в державі?
2) Який зі станів Середньовіччя не входив до васальної піраміди й чому?
3) Якими були обов’язки сеньйора та васала?
4) Як ви розумієте вираз «Васал мого васала — не мій васал».
5) Що означає слово «лицар»? Опишіть озброєння лицаря.

IV. Закріплення знань учнів

Робота з картками

картка № 1
Визначте порядок взаємозалежності феодалів.
• Сеньйор барона; 
• васал маркіза або герцога;
• сеньйор лицаря;
• прямий сеньйор герцога; 
• васал графа; 
• прямий васал короля. 

картка № 2
Співвіднесіть поняття та визначення.

1) Стани а) старший; людина, що володіє винятковим правом власності 
на землю

2) Серв б) ті, хто моляться

3) Васал в) посадовець у графстві

4) Сеньйор г) ті, що воюють

5) Духівництво д) особисто залежний селянин

6) рицарство е) слуга; людина, що уклала з сеньйором договір і зобов’язана 
йому військовою службою

7) Граф ж) суспільні групи людей, що наділені певними правами та 
обов’язками на підставі законів держави, що передавалися спадково

Відповідь: 1 ж; 2 д; 3 е; 4 а; 5 б; 6 г; 7 в.

картка № 3
1. Що таке феодальна драбина?
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2. Укажіть, яке місце на ній посідали король, граф, герцог, чернець, ба
рон, селянин, лицар.

картка № 4
1. До рицарського кодексу честі входили:

а) покірність влади;
б) вірність;
в) хоробрість;
г) щедрість;
д) освіта.

2. Військові змагання лицарів називалися:
а) тренування;
б) турнір;
в) дуель.

3. До рицарського кодексу честі не відноситься:
а) поклоніння Прекрасній Дамі;
б) вірність сеньйору;
в) обережність в бою;
г) ощадливість.

Відповідь: 1 б, в, г; 2 б; 3 в, г.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

Прочитати відповідний параграф підручника.

уРок 5

тема.  деРжава в сеРедньовіЧній євРоПі

очікувані результати
Після цього уроку учні:

• називатимуть держави, що утворилися після розпаду Франкської імперії;
• показуватимуть на карті держави, що утворилися після розпаду імперії 

Карла Великого;
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• познайомляться з процесом формування державної влади; 
• висловлюватимуть судження про причини феодальної роздробленості;
• розумітимуть відмінності між монархічною владою й конституційною 

монархією; 
основні поняття: «майордом», «герцог», «граф», «маркіз», «барон», «мо

нархія», «імунітет», «феодальна роздробленість», «парламент», «Генеральні 
штати», «становопредставницька монархія». 

основні дати:
• 800 р. — Карл Великий дістав титул імператора;
• 843 р. — Верденський договір, розпад імперії Карла Великого;
• 1265 р. — скликання парламенту в Англії;
• 1302 р. — французький король скликав Генеральні штати.

історичні діячі: Хлодвіг, Карл Великий, Філіпп IV.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Запитання для бесіди

1. Які зміни сталися на території Європи внаслідок Великого переселення 
народів? 

2. Що таке держава?
3. Які ознаки держави ви знаєте?
5. Кого із франкських королів ви можете назвати?
6. Що ви пам’ятаєте про цих королів?

Підбиваючи підсумок, учитель говорить про те, що держава — це особ
лива форма організації соціальнонеоднорідного суспільства.

Держава має особливі ознаки: територія, армія, закони, апарат управ
ління.

Учні заносять у зошит визначення.

IіI. вивчення нового матеріалу

1. становлення монархії

розповідь учителя поєднана з реконструкцією засвоєних знань.

У ч и т е л ь. Поселившись на території римської імперії, германці по
знайомилися з більш досконалою політичною організацією. Влада короля 
була набагато сильнішою за владу племінного вождя.

Учитель пропонує учням порівняти владу племінного вождя та короля, 
заповнивши таблицю «Управління у франків».
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Племінне правління державне правління

• Усі найбільш важливі питання вирі
шують народні збори;
• управління зосереджується в руках 
військових вождів;
• основа війська — народне ополчення;
• судові рішення приймали народні 
збори, спираючись на стародавні звичаї

• Влада належала королю та графам;
• народні збори не скликаються;
• основа війська — королівська дружина;
• судочинство здійснюють король  
і знатні франки, спираючись на писем
ні закони «Салічна правда»;
• церква підтримує владу 

Учитель, підбиваючи підсумок, говорить про те, що в середні віки поча
ла формуватися монархія (визначення записується у зошит) — форма дер
жавного управління, за якої влада належить одній людині — королю. Влада 
його вважалася священною і не мала обмежень.

Франкські королі постійно дбали про збільшення території держави. 
Виникла потреба у людях, яким можна було доручити догляд за станом ко
ролівського господарства та поповнення казни.

Уже за Хлодвіга склалася певна система управління.

Король

Майордом — головний міністр у державі

Герцог — глава великих племен (спадкова посада)

Граф — управляв невеликим округом (призначався королем)

Маркграф (маркіз) — управляв прикордонним округом

Учитель акцентує увагу учнів на тому, що з часом королівська влада 
зміцнилася. Карл Великий ліквідував посаду майордома та взяв управління 
до своїх рук.

Для того, щоб контролювати управління на місцях, король призначав 
спеціальних державних посланців, а щоб укази якомога швидше потрапля
ли в усі куточки країни, будувалися так звані королівські дороги. Спеціаль
ні гінці доставляли королівську пошту. 

Вже на етапі становлення у королівської влади виникає могутній союз
ник — церква. Учитель нагадує, що саме Хлодвіг першим прийняв христи
янство, а за ним охрестилися знатні франки. Управляти державою, спира
ючись на церкву, простіше — церква завжди підтримувала державну владу, 
стверджуючи, що вона встановлена Богом. У 800 р. Папа римський Лев III 
проголосив імператором Карла Великого. Через 234 роки після падіння за
хідної римської імперії на карті Європи з’явилася нова імперія — імперія 
Карла Великого. 

2. Феодальна роздробленість
У ч и т е л ь. Для того, щоб заручитися підтримкою феодалів, Карл Ве

ликий запровадив так званий імунітет — надання великим землевласникам 
владних повноважень над населенням певної території. Великі феодали 
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збирали податки, чинили суд, розшукували та карали злочинців. Поступо
во до них перейшла вся повнота влади на цій території. Водночас авторитет 
влади короля втрачався. Панування натурального господарства не стиму
лювало встановлення економічних зв’язків окремих регіонів держави.

У 843 р. між нащадками Карла Великого була підписана Верденська 
угода про розділ імперії.

Учитель пропонує учням прочитати документи та історичні тексти і да
ти відповіді на питання до них.

текст 1. зі «скарги про розподіл імперії»
Франкська нація була блискучою в очах всього світу. Іноземні королівс

тва — греки, варвари і сенат Лаціума надсилали до неї посольства. Плем’я 
ромула, сам рим — мати королівства — були підпорядковані цій нації: там 
її голова, за міццю якого стояв Христос, отримав свою діадему як апос
толічний дар... Але тепер, занепавши, ця велика держава втратила одразу 
й свою пишноту, й титул імперії; державу, нещодавно ще єдину, розділено 
на три частини, й нікого вже не можна вважати імператором; замість воло
даря — дрібні правителі, замість держави — один лише шматочок. загальне 
добро перестало існувати, кожний опікується своїми власними інтересами: 
думають, про що завгодно, одного лише бога забули... Немає більше народ
ного зібрання, немає законів, даремно надумало б посольство прибути 
туди, де немає двору. Що ж сталося з сусідніми народами... Усіх їх, здавна 
об’єднаних узами згоди, за нинішніх часів, коли союз розірваний, будуть 
шматувати сумні чвари.

Запитання до тексту
1) Як ставиться автор до розподілу імперії?
2) До яких наслідків, на думку автора, мав призвести розпад імперії?

текст 2. Феодальна роздробленість. сучасний текст
Одна з частин колишньої імперії Карла Великого — територія сучасної 

Франції — у Х–ХІ ст. розпалася на володіння 40 крупних сеньйорів і безліч 
дрібних. У цей час королі Франції мали владу тільки у власних землях — ко
ролівському домені, який був меншим, ніж володіння окремих крупних 
феодалів. Проїзд територією володарів Нормандії, Бургундії, Анжу був не
безпечним навіть для короля, не кажучи вже про торговців і селян, що їхали 
до Парижа.

Герцоги та графи вважали короля лише першим серед рівних і не раз 
воювали з ним. Король не міг збирати податки з населення країни, не мав 
права судити підданих, що не проживали в його домені, не міг видавати за
гальних для всієї країни законів. У Франції не було постійного війська, єди
ної монети. Великі феодали були повними господарями у своїх володіннях.

Запитання до тексту
1) Яких змін зазнала влада королівська влада у Х–ХІ ст.?
2) Чому сталися ці зміни?
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Робота з історичною картою
Учитель пропонує учням розглянути карту атласа «Англія та Франція 

в XII — на початку XIV ст.» і дати відповіді на питання.
1) Який вигляд мала територія Франції у XII ст.?
2) Кому належала переважна більшість її території ?
3) Як називався домен французького короля?
4) Про що свідчило існування володінь англійської корони на тери

торії Франції?

3. станова монархія
Використовуючи метод «мозковий штурм», учитель пропонуе дати від

повідь на запитання: Кому була вигідна феодальна роздробленість, і ко
му — ні?

Орієнтовні відповідей учнів
1) Феодальна роздробленість була вигідною крупним феодалам.
2) Від феодальної роздробленості потерпали переважно ремісники, 

торговці, селяни, дрібні лицарі, церква.

— На відміну від Франції, в XI ст. в Англії відбувався процес посилення 
королівської влади. Спочатку це було пов’язано із зовнішнім вторгненням, 
але згодом вигоду сильної королівської влади оцінили всі верстви населен
ня. Англія стала першою країною в Європі, яка об’єдналася під владою ко
роля. Але у другій половині XIII ст. в Англії знов спалахнув заколот проти 
короля. Королівське військо було розбито, а сам монарх потрапив у полон 
до одного зі своїх васалів. Для управління країною бунтівні васали склика
ли у 1265 р. зібрання, що отримало назву «парламент». На нього були за
прошені барони, представники лицарів і великих міст. У роботі парламенту 
брали участь представники різних груп суспільства — станів, тому його 
можна назвати становопредставницьким зібранням. з часом парламент 
англійські королі стали скликати регулярно. Парламент домігся права бра
ти участь в ухваленні законів і запровадженні податків. Парламент скла
дався з двох палат: у палаті лордів засідали барони та церковні феодали; до 
палати общин входили лицарі і городяни. Саме вони стали опорою королів 
у боротьбі з великим феодалами.

У Франції в 1302 р. король Філіпп IV Красивий теж скликав станово
представницьке зібрання — Генеральні штати. Вони складалися з представ
ників трьох станів, що засідали у палатах. Духівництво вважалося першим 
станом, феодали належали до другого. Городяни були третім станом.

Франція та Англія перетворилися на становопредставницькі монархії. 
Тут виникли органи, що представляли три стани суспільства. разом із коро
лем вони вирішували важливі питання — про податки, війну та мир, відно
сини з сусідніми країнами. Становопредставницькі органи з’явилися не 
тільки в Англії та Франції, але й в Іспанії — кортеси, у Польщі — сейми. 
У середньовічній Європі сформувалася становопредставницька монархія.
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IV. Закріплення знань

1. Співвіднесіть терміни та поняття.

1) Держава а) форма державного управління, за якої влада належить од
ній людині — королю

2) Монархія б) гадання великим землевласникам владних повноважень 
над певною території

3) Імунітет в) порядок, що склався в середні віки, за якого король для 
вирішення найважливіших питань скликав представників 
станів

4) Феодальна 
 роздробленість

г) це особлива форма політичної влади, що існувала в со
ціально неоднорідному суспільстві

5) Становопред
ставницька мо
нархія

д) період в історії середньовічної Європи, якому був прита
манний поділ держав на великі та дрібні феодальні володіння

Відповідь: 1 г; 2 а; 3 б; 4 д; 5 в.

2. Співвіднесіть дати та події.

1) 1302 р. а) Парламент

2) 1265 р. б) Генеральні штати

Відповідь: 1 б; 2 а.

3. Співвіднесіть ознаки та поняття.

А) Феодалізм.
Б) Натуральне 
господарство.
В) Феодальна 
роздробленість

1) земля — основне багатство;
2) усе необхідне для життя виробляється у господарстві;
3) основні групи населення — феодали та залежні селяни;
4) слабкість королівської влади;
5) феодальні сходи;
6) майже нічого не продається й ніщо не купується;
7) король — перший серед рівних;
8) розподіл єдиної держави на ряд самостійних володінь;
9) феодальна залежність селян

Відповідь: А — 1, 3, 5; Б — 2, 6, 9; В — 4, 7, 8.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Прочитати відповідні розділи підручника. 
2. Письмово дайте відповідь на питання «Основні відмінності між монар

хією та становопредставницькою монархією». 
3. заповніть таблицю «Парламент в Англії та Генеральні штати у Франції».
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Питання для порівняння Парламент генеральні штати
рік створення

Структура

Склад

Повноваження

уРок 6

тема.  євРоПейське сеРедньовіЧне місто

варіант 1

очікувані результати
Після уроку учні:

• знатимуть причини та місця появи міст;
• показуватимуть на карті найбільші міста Європи;
• зможуть описати середньовічні міста, спираючись на ілюстрації та істо

ричні й інформативні тексти; 
• аналізуючи документи, розумітимуть, яким чином міста отримали сво

боду від феодальної залежності; систему міського самоврядування.
основні поняття: «комуна», «магдебурзьке право», «магістрат», «бурго

містр», «мер», «бюргери», «буржуа», «пополани», «плебс», «ратуша».

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Робота з поняттями
за допомогою методу «Мікрофон» учні дають визначення термінам: 

«імператор», «король», «монархія», «феодальна роздробленість», «парла
мент», «Генеральні штати», «станова монархія».

Робота з песоналіями
1. «Цей франк був майордомом. Він отримав прізвисько Молот за роз

гром арабів при Пуатьє. Саме йому належить ідея наділяти воїнів зе
мельними наділами за службу» (Карл Мартелл).

2. «Вправний воїн, 50 років провів у походах і битвах, розширюючи кор
дони своєї держави. Проте велику увагу надавав розвитку освіти та 
мистецтва» (Карл Великий).

3. «Цей король вступив у конфлікт з Папою римським. Він зажадав за
провадження для духівництва особливого податку. Папа опирався. 
У розпалі конфлікту для вирішення спірного питання були скликані 
Генеральні штати» (Філіпп IV Красивий).
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IіI. вивчення нового матеріалу

1. Виникнення міст
Учитель нагадує про те, що після загибелі західної римської імперії ба

гато міст були зруйновано, їхні площі заростали травою, населення пішло 
по селах. Краще було тим містам, які були резиденцією єпископів, але й во
ни практично нічим не нагадували центри античної культури.

X–XIII ст. — час розквіту європейського Середньовіччя. У цей час в Єв
ропі знову починають виникати міста.

Використовуючи метод «Мозкового штурму», вчитель пропонує учням 
відповісти на питання: що зумовило появу середньовічних міст?

Орієнтовні відповіді учнів
1) збільшилася кількість населення.
2) Вдосконалювалися знаряддя.
3) Вдосконалювалися методи обробки землі.
4) збільшився врожай, з’явилися надлишки.
5) Феодали та заможне населення зацікавлені в якісних товарах.

Підсумки роботи можна оформити у схему на дошці та в зошиті.

розвиток сільського господарства 
дозволив деякій частині суспіль
ства займатися тільки ремеслом Відокремлення ре

месла від сіль ського 
господарства

зростання міст як 
центрів ремесла 

та торгівлі
зростає зацікавленість у більш 

якісних товарах

Робота з історичною картою та історичними документами
Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Торгів

ля та ремесло країн Європи та Близького Сходу в X–XV ст.», а потім дати 
відповіді на питання та виконати завдання.

1) Назвіть крупні торговоремісничі міста.
Учні з допомогою карти називають центри ремесла й торгівлі. Учитель 

пропонує подумати над тим, що є загальним у назвах міст Гамбург та зальц
бург, Франкфурт та Оксфорд.

Учні можуть визначити, що закінчення, які використовуються у назвах 
міст, однакові. Учитель наводить приклади закінчень та префіксів, за допо
могою яких були утворені назви міст:
• закінчення: форд, фурт — брід, касл — замок, бридж — міст, хаузен — 

будинок, бург — фортеця; честер — табір;
• префікси: Сент, Сіна, Сан — святий.

2) Подумайте, про що говорять ці назви.
Учні відповідають, що у назві міста використовується місце його засну

вання.
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Учитель пропонує прочитати історичний документ та дати відповіді на 
питання.

текст 1. з розповіді про виникнення міста брюгге (IX ст.)  
[2, с. 121]
Після цього для потреб мешканців замка почали з’їжджатися до воріт 

його моста торговці або продавці більш цінних речей, потім крамарі, потім 
власники заїжджих дворів, щоб нагодувати та дати притулок тим, хто вів 
торгові справи у присутності государя, який часто бував там, почали зводи
ти будинки та влаштовувати готелі, де розміщалися ті, хто не міг мешкати 
всередині замка. Увійшло у них у звичай говорити: «Йдемо до моста». По
селення тут настільки розрослося, що незабаром утворилося велике місто, 
яке й досі у просторіччі носить назву «міст», оскільки їхньою мовою «брюг
ге» означає «міст».

Запитання до тексту
1) Де виникло місто Брюгге?
2) Чому виникло це місто?
3) Про що говорить той факт, що в місті будувалися заїжджі двори та 

готелі?
4) Чому міста утворюються біля стін замків і фортець, біля мостів або 

поблизу монастирів? (Необхідність захисту, «жваве місце», близь-
кість до святого місця, близькість до потенційних покупців)

2. зовнішній вигляд міст
Робота з історичними текстами

текст 2. із найдавнішого опису міста лондона (XII ст.)  
[2, с. 121 — 122]
На сході височіє велика та могутня королівська цитадель (Тауер), внут

рішній двір і стіни якої споруджені на глибокому фундаменті, скріпленому 
розчином крові тварин. На заході знаходяться два добре укріплених замки, 
а стіни міста високі та товсті, з сімома подвійними воротами, а на півночі 
укріплені баштами через рівні проміжки. Так само з півдня Лондон був ук
ріплений стінами та баштами, велика річка Темза повна риби. Також на за
ході над річкою підноситься королівський палац — незрівнянна будівля 
з кріпосним валом й укріпленнями; вона розташована у двох милях від міс
та у багатолюдному передмісті. Домівки городян у передмістях усюди ото
чені великими та прекрасними садами. На півночі також розташовані поля, 
пасовиська та живописні луки, поміж яких біжать річки, які з приємним 
гуркотом приводять у рух млинові колеса. Біля Лондона, в північному пе
редмісті, є чудові джерела з цілющою, солодкою, прозорою водою, які 
струмують світлим камінням, їх відвідують школярі та міська молодь, гуля
ючи літніми вечорами.

Громадяни Лондона, порівняно з жителями інших міст, виділяються 
гідними вдачами, одягом, розкішшю столу...
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Запитання до тексту
1) Як ви вважаєте, чи справді середньовічне місто мало такий пре

красний вигляд?
2) Як, на вашу думку, могли жителі міста влаштовувати собі вечірні 

прогулянки вулицями або околицями міста?

текст 3. середньовічне місто [14, с. 157, 8, 34, 64]
Міста забудовувалися стихійно. Будинки зводилися у декілька поверхів 

і тісно тулилися один до одного. Це пояснювалося високою вартістю місь
кої землі. На нижніх поверхах будинків розташовувалися лавки або реміс
ничі майстерні, вгорі — житлові приміщення.

Вулиці були кривими та настільки вузькими, що на них не завжди мог
ли роз’їхатися два екіпажі. У XIII ст. в Європі з’являються перші правила 
дорожнього руху, згідно з якими порожній віз був зобов’язаний пропустити 
віз із вантажем.

Водопровід і каналізація у місті були відсутні, воду брали з колодязів, 
всі нечистоти виливали прямо на вулицю. В містах було дуже брудно, бруду 
додавали домашні тварини, що гуляли вулицями.

На головній площі розміщувався собор, ринок і будівля міської ради — 
ратуші, де засідала міська рада — магістрат.

Запитання і завдання до тексту
1) Який вигляд мали середньовічні міста?
2) Чи можна стверджувати, що жителі міст займалися виключно ре

меслом? Відповідь обгрунтуйте.
3) Дайте визначення термінам: магістрат, ратуша.

3. Боротьба міст з сеньйорами
У ч и т е л ь. У середньовічній Європі діяв принцип «Нічиєї землі не бу

ває», тому міста засновувалися на землях феодала. Жителі міста підкоряли
ся його владі, міськими справами й судом управляли люди, призначені фе
одалом, а над воротами був прибитий герб сеньйора. Доки міста не зміцніли, 
вони шукали захисту у сеньйора. Міста розросталися, збагачувалися, відтак 
сеньйори намагалися отримати якомога більше податків з городян.

Жителі міст все частіше виявляли незадоволення таким становищем. 
Вони прагнули позбутися залежності від сеньйора. Міста могли позбавити
ся феодальної залежності двома шляхами: силою зброї або переговорами 
про викуп від сеньйоральної залежності. Досить часто королі, щоб заручи
тися підтримкою міст у боротьбі з великими феодалами, брали їх під своє 
заступництво.

Позбувшись залежності, міста отримували спеціальний документ — 
хартію.

Робота з історичними текстами
Познайомтеся з текстами документів і дайте відповіді на питання до них.
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текст 4. хартія міста сент-омера (XII ст.) [17, с. 56–57]
Я, Вільгельм, божою милістю граф Фландрії, не бажаючи заперечувати 

проти клопотання городян СентОмера…, даю їм на віки вічні та наказую, 
щоб залишалися незмінними нижчеописані права та звичаї:

1. Щоб я забезпечив їм мир щодо будького; щоб я підтримував їх і за
хищав як моїх людей, без будьякого прихованого мотиву…

8. Усіх, хто живе й буде жити пізніше у стінах СентОмера, я роблю віль
ними від подушного оброку та від платежів…

10. Я наказую, щоб комуна їхня, яку вони створили під присягою, про
довжувала існувати й надалі, та нікому не дозволю розпустити її, а також 
даю їм всілякі права і правосуддя за кращими зразками того, як влаштовано 
справу на моїй землі, тобто у Фландрії. Я хочу, щоб сентомерці надалі були 
звільнені від усіх звичних податків...

17. Якщо будьякий чужоземець нападе на когось з городян СентОме
ра, образить або скривдить його, або ж примусово забере його майно й до 
того ж поб’є, а після цього викликаний для відповіді каштеляном особисто 
або через його дружину, або через його ключника не вважатиме за потрібне 
протягом трьох днів з’явитися і відшкодувати збитки, самі городяни спіль
но покарають його за образу свого побратима...

текст 5. із міського права, подарованого місту гослару (XII ст.)  
[17, с.57]
1. Якщо хтонебудь проживав у місті Госларі й за своє життя не був 

викритий у рабському становищі, то після смерті його ніхто не сміє назива
ти його рабом або зводити до рабського становища.

2. Коли ж будьякий чужак прийшов жити у назване місто і так зали
шався там протягом року і дня, причому жодного разу йому не зауважували 
щодо рабського становища, не викрили його у цьому і сам він про це не 
зізнався, то нехай він користується спільною з іншими громадянами сво
бодою: і після смерті його ніхто нехай не наважиться оголосити його своїм 
рабом.

Запитання і завдання до текстів 4 та 5
1) Як називалися міста, що отримали право самоврядування?
2) Які пільги надавали сеньйори містам?
3) Чому сеньйори піклувалися про безпеку міст?
4) Поясніть значення середньовічної приказки: «Міське повітря ро

бить людину вільною».

Учитель звертає увагу учнів на те, що деякі міста отримали можливість 
обирати власну адміністрацію та суд, закріплені у магдебурзькому праві.

текст 6. із Магдебурзького права [17, с. 61]
Тепер слухайте про бургомістрів, яких у місті обирають на один рік. 

Отож знайте, яку владу вони повинні мати: вони мають судити про всілякі 
міри, про неправильну вагу, про всякі продажі, про недопечений хліб, продане 
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погане м’ясо і про усякі неправильні терези і про різних торговців, чи не 
порушують вони будьяких правил, встановлених у місті для торгівлі...

Запитання і завдання до тексту
1) Які повноваження мав бургомістр?
2) На який час обиралися бургомістри?

текст 7. із другого міського права м. страсбурга (1215) [2, с. 128.] 
Постановлено, щоб 12 чоловік, а якщо потрібно, й більша кількість лю

дей чесних і гідних, мудрих і надійних... щорічно призначалися міськими 
консулами. з них один або двоє, коли знадобиться, обираються бургоміст
рами... А засідати для суду вони будуть кожного тижня двічі... І суд веде 
бургомістр, вирок ухвалюють консули. Ніхто з консулів не повинен переда
вати будьчиїх промов і не повинен без дозволу бургомістрів і консулів 
звертатися за порадою стосовно судових справ до будького з друзів. Не до
пускається одночасне обрання консулами батька з сином або двох братів.

Запитання до тексту
1) Які повноваження мав бургомістр?
2) Які обмеження існували під час вибору бургомістрів?

Робота з історичною картою
Учитель пропонує учням за допомогою карти історичного атласа «Тор

гівля та ремесло країн Європи та Близького Сходу в X–XV ст.» виконати 
завдання:

а) назвіть містакомуни;
б) назвіть міста, що отримали магдебурзьке право.
Учитель повідомляє учнів, що жителів міст Німеччини називали бюрге

рами, у Франції — буржуа, в Італії — пополанами. заможні городяни скла
дали патриціат, бідні відносилися до плебсу.

IV. Закріплення знань

1. з допомогою карти атласа виписати у зошит (або назвати) назви міст, 
у яких містяться слова «міст», «фортеця», «будинок», «замок», «табір».

2. Співвіднести терміни та поняття.

1) Магістрат а) місто, що отримало право на самоврядування

2) Комуна б) міський житель

3) Бюргер в) міська рада

3. Якими були причини появи нових міст у середньовічній Європі?
а) зміцнення позицій феодалівземлевласників;
б) відокремлення ремесла від сільського господарства, розвиток тор

гівлі;
в) послаблення королівської влади.

Відповідь: 2 — 1 в, 2 а, 3 б; 3 б.
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V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Прочитати відповідні розділи підручника.
2. Підготувати історичні реконструкції цехового виробництва та ярмарку: 

прочитати історичні документи, намалювати вивіски ремісничої майс
терні, емблему цеху, підібрати матеріал про грошові розрахунки та яр
марки в Європі.

варіант 2*

навчальна мета: ознайомити учнів з історичними даними, розширити 
уявлення про культуру, громадське життя Середньовіччя.

розвиваюча мета: розвивати вміння та навички роботи з текстом і до
датковою літературою при підготовці повідомлень та відповідей; розвивати 
вміння логічно мислити, аналізувати історичні факти, пов’язувати їх з окре
мими історичними діячами; розвивати пізнавальну активність учнів.

Виховна мета: продовжувати формування історичного світогляду й ми
слення учнів, виховувати працелюбність, повагу до інших, стимулювати 
творчу активність.

обладнання: дошка, карта, конспекти, ілюстративний матеріал.
тип уроку: комбінований.
Методи навчання: інформаційнорецептивний, інструктивнорепро

дуктивний, проблемного викладу, евристичний.
Форми організації навчальної діяльності: індивідуальна, фронтальна, ди

ференційногрупова.

План вивчення нового матеріалу
1. Середньовічне місто.
2. ремесло й торгівля в середньовічному місті:
 • цехи;
 • майстерні ремісників;
 • торгівля.
3. Середньовічні школи та університети.

хід уроку

і. організаційна частина уроку 

Постановка та формулювання цілей і задач уроку, запис теми уроку 
в зошитах (3–5 хв).

іі. мотивація знань учнів

Учитель. Всесвітньо відомі міста — Париж, Лондон, Венеція — виник
ли в середні віки. Як це відбувалося, ми розглянемо на уроці.

* Урок розроблений Власенко О. В.
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ііі. вивчення нового матеріалу

і. середньовічне місто
У ч и т е л ь . На світанку Середньовіччя більшість античних міст лежала 

в руїнах. Ті, які збереглися, мали досить жалюгідний вигляд. Прекрасні 
площі римських часів заросли бур’яном або перетворилися на ріллю та па
совиська. Лише півторадва десятки хаток тулилися до стін церкви або ук
ріпленого житла сеньйора.

У Х–ХІ ст. відбулися важливі зміни. У цей час буквально на очах почали 
відроджуватися старі й зростати нові міста. Міста виникали як центри ре
месла й торгівлі, тому основну масу їхнього населення складали ремісники 
й торговці.

Від чого утворилися назви середньовічних міст?
Коли місто утворювалося навколо монастиря, назва його починалася 

частками «санкт», «сен», «сан», тобто «святий».
В разі виникнення міста на переправах через річку назва міста в німець

кій мові закінчувалася на «фурт» («брід»), а в англійській — на «форд» 
(«брід»), «бридж» («міст») або «честер» («табір»). Наприклад, Оксфорд — 
«бичачий брід», Франкфурт — «вільний брід», Кембрідж — «міст через ріку 
Кем», Манчестер — «чоловічий табір» тощо.

розміри середньовічних міст були невеликими. звичайно число меш
канців обмежувалося кількома тисячами (1–5 тис.). Великими містами 
вважилися такі, в яких населення сягало 20–30 тис. чоловік. Лише деякі — 
Константинополь, Париж, Флоренція, Мілан тощо — мали значно більшу 
кількість населення (80–100 тис.) і здавалися сучасникам велетенськими.

Давайте з вами, діти, знайдемо найбільші міста середньовічної Європи 
та позначимо їх на контурній карті, яка лежить перед вами.

— Міста різко виділялися з навколишнього сільського світу своїм зов
нішнім виглядом. Більшість з них була захищена зубчастими мурами й вар
товими вежами. Мури оточував рів з водою, через нього перекидався міст. 
На ніч міст піднімався, а ворота зачинялися. На мурах залишалися охорон
ці з числа городян, які складали міське ополчення.

Центром міста була простора ринкова площа, розмір якої складав тре
тину від розміра всього міста. 

На площу виходила й ратуша — будинок, де засідала й вирішувала важ
ливі справи міська рада — магістрат. Сюди ж дивилися вікна будинків най
більш багатих і поважних городян. На площу сходилися, щоб вислухати 
розпорядження властей, обрати органи влади, відзначити свято.

Від ринкової площі в різні боки розбігалися вулиці, які з’єднувалися 
кривими провулками. Прокладаючи вулиці, часто керувалися правилом 
«не ширше довжини спису». Далеко не завжди в місті могли розминутися 
два візки. В Брюсселі навіть існувала вулиця одного пішохода.
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землі в місті не вистачало, й будинки зводили впритул один до одно
го — так, що верхні поверхи нависали над нижніми. Вулиці були вузькими, 
темними й брудними. Каналізації не існувало, сміття викидали прямо на 
вулицю. У дощ вона перетворювалася на справжнє болото, яке пішохід міг 
подолати лише на ходулях.

До речі, є такий цікавий факт: наприкінці ХІІ ст. французький король 
Філіпп ІІ Август знепритомнів від тих «пахощів», які через відчинено вікно 
увірвалися до його паризького палацу. Після цього він наказав замостити 
дорогу. Мабуть, це була перша в Європі міська бруківка. Систематичне за
мощення міст починається лише з середини ХІІІ ст. Але до кінця Серед
ньовіччя мощених вулиць було мало. Ще в ХV ст. імператор Фрідріх ІІ лед
ве не потонув у центрі міста разом з конем.

2. ремесло й торгівля в середньовічному місті

ремесло й цехи
У ч и т е л ь . Середньовічне місто зароджувалося й зростало насамперед 

як центр ремесла. На відміну від селян ремісники із самого початку виго
товляли свою продукцію на продаж, працювали на ринок.

Майже водночас з містами з’явилися й перші цехи — союзи ремісників 
однієї або кількох споріднених спеціальностей. Ці об’єднання утворювали
ся для захисту від конкуренції з боку ремісників сусідніх сіл і міст. Проте 
вони могли не тільки вигнати чужинців з міського ринку. В умовах, коли 
покупців було мало, цехи гарантували високу якість виробів: це була голов
на зброя в боротьбі з конкурентами.

Більшість середньовічних цехів займалися виготовленням різноманіт
них продуктів харчування: пекарі, м’ясники, пивовари тощо. Чимало цехів 
виробляли одяг і взуття: кравці, капелюшники, шевці. Важлива роль нале
жала цехам, які займалися обробкою металів і деревини: ковалі, теслі, сто
ляри. 

з розвитком ремесла від нього відокремлювалися нові спеціальності 
й утворювалися нові цехи.

Повноправним членом цеху був лише майстер. разом з підмайстрами 
й учнями він працював у власній майстерні. зі своєї сировини й своїм ін
струментом він від початку до кінця виготовляв власний виріб.

Головним органом управління цеху були загальні збори майстрів. На 
них приймався статут — правила діяльності цеху, а також обиралися стар
шини, які наглядали за виконанням цехових порядків.

Цех об’єднував ремісників не тільки в праці. Він виставляв воїнів для 
ополчення й вартової служби на мурах і вежах міста, допомагав удовам і си
ротам своїх померлих колег, будував церкву або каплицю на честь свято
го — покровителя свого ремесла.

У святкових процесіях під своїми прапорами й гербами — емблемами 
ремесла — рухалися окремими колонами всі міські цехи.
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Цехи відіграли дуже важливу роль у вдосконаленні середньовічного ви
робництва. Але, побоюючись його розширення, вони стали згодом заборо
няти нововведення й тим гальмували його розвиток.

торгівля й лихварство
зростання середньовічних міст сприяло розвитку торгівлі. зовнішня 

торгівля в XI–XV ст. зосереджувалася в основному на двох торгових пере
хрестях. Одне з них — у Середземномор’ї — зв’язувало між собою Іспанію, 
Центральну й Південну Францію та Італію, а також Візантію та країни Схо
ду. Першість тут належала Генуї та Венеції. Про мешканців цих італійських 
міст говорили: «Весь народ — купці!». Із заходу на Схід постачали зброю, 
золото й срібло. зі Сходу привозили предмети розкоші, прянощі, вино, 
зерно.

Другий торговий район охоплював Балтійське й Північне моря. Тут 
торгували товарами широкого вжитку: рибою, сіллю, хутрами, вовною, 
льоном, воском, деревиною, зерном.

У середині ХІІІ ст. купецтво 60 німецьких міст на чолі з Любеком ство
рило торговельне об’єднання — Ганзу. Вона здійснювала переважно тран
зитну, або посередницьку, торгівлю. До кінця Середньовіччя Ганза тримала 
в своїх руках монополію (виключне право) на торгівлю в цьому районі. Во
на була настільки могутньою, що здійснювала політичний тиск на цілі дер
жави, а в разі необхідності вела з ними війни.

Завдання
• Давайте попрацюємо з картою. знайдіть міста, які відігравали першо

рядну роль у середземноморській торгівлі, та міста, які об’єдналися 
в Ганзу.

— Міські купецькі союзи нагадували собою цехи й називалися гільдія
ми. При вступі до них необхідно було сплатити внесок та влаштувати вечір
ку для товаришів. Очолював гільдію старшина, а порядок у ній регулювався 
статутом. Члени гільдії були зобов’язані допомагати один одному, разом за
хищатися від розбійників. У ті часи, якщо при аварії торгове судно викида
ло на берег, вантаж переходив у власність місцевого феодала. Саме в ті часи 
виникає прислів’я «Що з возу впало, те пропало». Крім того, в умовах полі
тичної роздробленості купцям доводилося сплачувати безліч мит.

Але, незважаючи на все це, кількість купців зростала. Їх приваблювала 
можливість швидко розбагатіти, а також відвідати далекі землі.

3. середньовічні школи та університети.  
Виникнення та діяльність університетів у Європі

У ч и т е л ь. з розвитком міст і посиленням держави зростала потреба 
в освічених фахівцях — юристах, лікарях, учителях. Настав час створення 
університетів.
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Університет — вищий навчальний заклад і науководослідна установа 
з різноманітними відділами з різних галузей знань.

Перші університети виникли в ХІІ ст. в Болоньї та Парижі, а наприкін
ці ХV ст. їх існувало в Європі вже 79.

Найбільшу славу мали Паризький, Болонський, Кембріджський, Окс
фордський, Празький, Краківський. Усі вони діють і сьогодні, ревно збері
гаючи свої традиції.

Завдання
• Діти, давайте з вами визначимо на контурній карті за допомогою атласа 

міста, в яких існували найбільш відомі університети середньовічної Єв
ропи.

— Університети поділялися на факультети. Молодшим, обов’язковим 
для всіх, був артистичний факультет (від латинського слова «мистецтво»). 
На ньому вивчалися «сім вільних мистецтв».

Потім ішли юридичний, медичний та богословський (він існував не 
всюди). До речі, якщо підготовка майбутнього юриста або лікаря тривала 
5–6 років, то філософабогослова — набагато більше. Скільки — нам допо
може з’ясувати вчитель математики.

На заняттях студенти слухали й записували лекції (латиною — «читан
ня») професорів. Проводились також диспути — спори стосовно заздале
гідь ви значених питань. Вони бували такими гарячими, що іноді перетво
рювалися на справжню бійку між учасниками.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Прочитати відповідні розділи підручника.
2. Скласти словник.

уРок 7 

варіант 1

тема.  ГосПодаРське й Повсякденне життя  
в сеРедньовіЧній євРоПі

очікувані результати
Під час уроку учні візьмуть участь в історичній реконструкції; вони от

римають знання про цеховий устрій Середньовіччя шляхом персоніфікації 
та драматизації; продовжать роботу з історичними джерелами, історичною 
картою, додатковою літературою; знатимуть, як розвивалася торгівля в се
редні віки.
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хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Самостійна робота
1. Підкресліть ті слова, які свідчать про розвиток міського самоврядування.

Бургомістр, старшина, учень, мер, гільдія, міська рада, цех, шедевр, 
розподіл праці, підмайстер. (Бургомістр, міська рада, мер)

2. Допишіть слова до середньовічної приказки: «Міське повітря робить 
людину __» . (вільною)

3. заповніть пропуски у тексті «Життя у середньовічному місті». 
Будинки будували у __ поверхи. На центральній міській площі будува

ли __ та __. Помиї зазвичай виливали __. Увійти до міста можна було тільки 
через __. (два, собор і ратушу, на вулицю, ворота)

4. Оберіть правильну відповідь.
Середньовічні міста з’являлися:
а) на перетині торгових шляхів;
б) у морських гаванях і переправах;
в) біля стін великих монастирів і замків феодалів;
г) правильно все перераховане.
Відповідь: г.

5. Співвіднесіть терміни та поняття.

1) ратуша а) документ, який надавав або підтверджував ті або інші права

2) Бургомістр б) будівля місцевого самоврядування

3) Хартія в) група найбагатших і найвпливовіших городян

4) Патриціат г) глава місцевого самоврядування

Відповідь: 1 б; 2 г; 3 а; 4 в.

ііі. вивчення нового матеріалу

1. розвиток ремесла
Історична реконструкція
Ця частина уроку готується заздалегідь. Група учнів знайомиться з тек

стом параграфа та історичними документами. Малюються вивіски реміс
ничих майстерень, емблеми цехів, які розвішуються в класі.

Обираються майстри, підмайстри та учні, король, воїни, купці, міняй
ли, визначається місце проведення ярмарку.

Учитель виступає в ролі розповідача.

У ч и т е л ь. Дія розгортається на вулиці Святого Якоба біля невеликого бу
динку, над дверима якого висить вивіска із зображенням ювелірних прикрас.
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Б ю р г е р  Й о г а н н  То й н б у р г. Я, старий бюргер міста Кельна, ого
лошую всім, що віддаю благопристойному мужеві, золотих справ майстру 
Айльфу Бруверу, мого законного сина Теніса, для вивчення ремесла золо
тих справ у Кельні на 8 років без перерви.

Те н і с. Я даю на це свою згоду.
з о л о т и х  с п р а в  м а й с т е р  А й л ь ф  Б р у в е р. Я беру Теніса уч

ням та зобов’язуюсь годувати Теніса усі 8 років.
Б ю р г е р  Й о г а н н  То й н б у р г. Я зобов’язуюсь всі 8 років одягати 

його відповідно до становища, яке він посідає.
Те н і с. Якщо трапиться, що я, названий вище Теніс, втечу від Айльфа, 

мого майстра, і стану самостійно займатися вказаним вище ремеслом до 
закінчення восьми років, то я зобов’язаний заплатити майстрові Айльфу 
штраф у 42 гульдени. (Із договору про наймання учня [12, С. 54–55].)

У ч и т е л ь. Пройшло 8 років. Теніс став підмайстром, але це далося йо
му нелегко.

Те н і с. Я вісім років тягав воду, рубав дрова, топив піч, наглядав за 
дітьми, бігав містом за дорученнями майстра. Я терпів голод, побої та лай
ку. Я вчився. Тепер я став підмайстром. Мені потрібно заробити грошей, 
зняти хатину та купити їжі. А ще я дуже хочу стати майстром. Я вже почав 
роботу над шедевром.

У ч и т е л ь. з’являються друзі Теніса — підмайстри — Альфред і Же
рар.

А л ь ф р е д (підмайстер-ткач). Привіт Теніс! Де ти житимеш на цьому 
тижні? У передмісті стара Гуттенберг здає хатину. разом нам вийде дешев
ше. У мене справи зовсім погані. Я працюю у старого Кертіса, ну ти 
знаєш, — синя вивіска, а на ній червоне полотно. Господар замучив своїми 
прискіпуваннями та штрафами. Ми навіть допомогти один одному під час 
роботи не можемо. Так я можу й у «вічних підмайстрах» залишитися.

Ж е р а р (підмайстер-кушнір). А все тому, що ви не вступаєте до союзу 
підмайстрів! Ось ми вчора відправили листа підмайстрам зі Страсбурга. 
Слухайте! (Поважно читає документ.)

«Ми просимо вас, дорогі друзіпідмайстри, щоб ви припинили роботу 
у Страсбурзі доти, доки майстри не погодяться дотримуватися наших ста
рих звичаїв та грамоти, скріпленої печаткою. Якщо ж ви не зробите того, 
про що ми просимо, то знайте, що всі добрі підмайстри поставлять вам це 
у провину та вам доведеться відповідати за це. Ми сподіваємося, що ви не 
підете проти всіх добрих підмайстрів і не дасте вмовити себе. Якби це тра
пилося, то підмайстри років 10–20 не забудуть цього. Убережи вас Бог від 
цього. робіть нам те, що ви хотіли б, щоб ми робили вам. Ми, підмайстри, 
повинні міцно триматися один одного, бо майстри інших міст підтримують 
страсбурзьких майстрів» [3, С. 181].

У ч и т е л ь. Поки Жерар читав приятелям звернення до побратимів
підмайстрів, до них підійшов старий майстер Йоганн Тойнбург.
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Й о г а н н  То й н б у р г. Досить даремно базікати! Тенісе, на тебе чекає 
старшина нашого цеху. Йдемо.

Старий майстер і Теніс рушили до будинку, де на них чекав старшина. Над бу
динком висів герб цеху золотих справ майстрів. Старшина цеху Вальтер Штрас уро
чисто зачитав статут Тенісу.

С т а р ш и н а  ц е х у  В а л ь т е р  Ш т р а с. Охочий посідати місце са
мостійного майстра в цеху повинен зробити золоту каблучку ажурної робо
ти, англійський зап’ясток, зап’ясток, який дарують на заручинах, гравіро
ваний та черлений, і кільце для рукоятки кинджала (Зі статуту ювелірів 
міста Любека [3, С. 180].)

Те н і с. Я не впораюся з цим і за декілька років. Так я можу у «вічних 
підмайстрах» залишитися.

У ч и т е л ь. Пройшло п’ять років і ось, нарешті, Теніса урочисто при
ймають у майстри. Він присягає на вірність цеху.

Те н і с. Я свято зберігатиму таємниці майстерності свого цеху.
Я зобов’язався купувати сировину для своїх виробів лише у торговців 

Бремена.
Я зобов’язався не мати більше двох учнів.
Я зобов’язався не працювати з настанням ночі та при світлі місяця.
Я зобов’язався продавати свої вироби за цінами, встановленими 

цехом.
Я зобов’язався дотримуватися вимог щодо якості виробів, встановле

них цехом.
Якщо я порушу це правило, то вважатиму справедливим накладення 

штрафу, покарання біля ганебного стовпа, вигнання з цеху залежно від моєї 
вини [10, С. 67–68].

Запитання для бесіди
1) Як ви вважаєте, для чого були необхідні вивіски над ремісничими 

майстерними?
2) за яких умов хлопчик міг стати учнем?
3) Яку роботу виконував учень?
4) Скільки могло пройти часу, перш ніж учень ставав підмайстром?
5) Наскільки відрізнялося життя учня та підмайстра?
6) Як підмайстри намагалися захистити свої права?
7) Що повинен був зробити підмайстер, щоб стати справжнім май

стром?
8) Яким чином цех обмежував діяльність майстра?
9) Що чекало на майстра в разі порушення цехового статуту?

2. розвиток торгівлі
У ч и т е л ь. Ніч застала італійських купців у дорозі. Караван рухався 

вузькою дорогою лісу, і було важко будьщо побачити на відстані 10 кроків.
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Непривітний темний ліс раптово наповнився гучними криками, дзво
ном заліза та іржанням коней, що вискочили зза дерев; люди у кольчугах 
хапали мулів за поводдя, оточували розгублених купців, стягували з коней 
пакунки. результат сутички був вирішений: купців потягнули у хащі.

К у п ц і. Куди ви нас тягнете? Сам папа дав нам охоронну грамоту! Ви за 
все відповісте, я скаржитимуся королю!

У ч и т е л ь. Відповідь, що прозвучала, приголомшені купці усвідомили 
не одразу.

В о ї н. Так ось і сам король!
У ч и т е л ь. При неясному світлі, що виглянуло через хмари місяця, всі 

побачили надзвичайно огрядну людину, що сиділа на пні, та почули, як 
воїн у кольчузі доповідав йому про здобич. Це був король Франції 
Філіпп I.

К о р о л ь  Ф р а н ц і ї  Ф і л і п п  I. Жерар, половину казни віддай 
італійським купцям. Поверни гостям половину пакунків — для нашого 
двору вистачить й однієї половини. Не можна відібрати все — це б було 
негостинно для нашої країни. Достав їх до найближчого млина, й нехай 
вони там переночують до ранку, а звідти дістануться до Шампані.

У ч и т е л ь. Коли король сховався у пітьмі, пролунали вигуки обу
рення.

К у п ц і. Хіба це король?! Що це за вартовий порядку, якщо він нас 
обібрав?! Цей король — розбійник або це не король взагалі!

У ч и т е л ь. Але купцям нічого не залишалося, як чекати до ранку, 
а потім продовжувати свій шлях на ярмарок до Шампані [6, С. 86–87].

Робота з історичним документом
Учитель пропонує учням прочитати історичний документ та дати від

повіді на запитання.

текст 1. із митної відомості ринку м. нарбонні (XIII ст.)  
[17, с. 55–56]
Кольорове і біле французьке сукно... Червоне сукно, пофарбоване ко

шеніллю. Фіжакське, кагорське й альпійське сукно. Лерідське сукно, ко
ричневе й пурпурове. Нарбоннське сукно. ряднина й полотно. Шампансь
кі полотна. реймські полотна. Біла й кольорова ломбардська та 
барселонська бумазея. Біла й фарбована барселонська бумазея. Кордовська 
шкіра і баранячі шкури, підбиті кордовською шкірою. Оленячі шкури. Чер
вона кордовська шкіра. Вичинені баранячі шкури. Кролячі та білячі шкур
ки. Кроляче хутро. Шкури видри. Шкури козенят. Віск і голови цукру. Га
лун... римський кмин, мигдаль; камедь, чорнильний горішок..., рис, вовна, 
льон, коноплі, мідь, латунь..., олово, залізні горшки, бургундський та ін
ший дріт. залізо, сталь, білило і тверде мило, рідке мило, смола, борошно, 
свинець, фіги, ізюм, каштани, мед, сірка, красильний жовтник, дьоготь, 
солонина, попруги, тятиви, вірьовки, горіхи, жир, сало і сир, масло, вино, 
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жито, наконечники списів і металеві пластинки, стремена, шпори, вовняні 
ковдри, чашки, оброблений самшит, дзеркала, ложки, срібло, золото, пан
цири, папір, коцюби, лемеші й мотики, склянки, посуд.

Запитання до тексту
1) Які ремесла були розвинені у середньовічній Європі?
2) В яку пору року проводився такий ярмарок?

Робота з історичною картою атласа «Торгівля та ремесло країн Європи 
та Близького Сходу у X–XV ст.». 
Учитель пропонує учням назвати місця найбільших ярмарків.
У ч и т е л ь. Існував розклад проведення будьякого ярмарку:
1) показ (8 днів) — розпаковування товарів і розміщення їх на лавках; 
2) продаж (60 днів) — продаж сукна (10 днів), шкір і хутра (10 днів), 

спецій (10 днів), вагових товарів (30 днів);
3) розрахунки (14 днів) — оплата куплених товарів.

Учитель наголошує, що вельми важливим питанням була оплата товару, 
та надає слово міняйлам.

Міняйли готують зображення монет на папері, які демонструють класу.

С т а р ш и й  м і н я й л о. В Європі у середні віки перебували в обігу різ
номанітні грошові одиниці:
• денарій — протягом VIII–XIII ст.;
• гріш і флорін — у середині XIII — на початку XVI ст.;
• талер — у XVI–XVIII ст.

Ф р а н ц у з ь к и й  м і н я й л о. У 1266 р. у Франції в результаті грошо
вої реформи з’явився гріш. Один гріш дорівнював 12 денаріям. У 1360 р. 
з’явився перший франк, який як основна грошова одиниця Франції дожив 
до XX ст. Були також екю, луїдори, флоріни, салю.

А н г л і й с ь к и й  м і н я й л о. В Англії карбували пенні, шилінги, які 
дорівнювали 12 пенні, нобль, що складав 10 шилінгів. Перші талери почали 
карбувати у 1518 р. [6, С. 88–89].

У ч и т е л ь. Купці міст для реалізації товарів об’єднувалися в гільдії. 
А міста об’єднувалися у спеціальні торговельні союзи.

Робота з історичною картою атласа «Торгівля та ремесло країн Європи 
та Близького Сходу в X–XV ст.»
Учитель пропонує учням дати відповіді на питання й виконати завдання.
1) Назвіть міста, які були об’єднані у торговельні союзи. Який союз 

об’єднував ці міста?
2) Назвіть основні напрями перевезення товарів.
3) Що везли на ярмарки до Європи, що вивозили з Європи на Схід?
4) Назвіть великі центри виробництва тканини, металевих виробів, 

суднобудування.
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IV. Закріплення знань

Запитання для бесіди
1. Дайте характеристику умовам торгівлі.
2. Назвіть причини виникнення купецьких гільдій.
3. Назвіть найважливіші райони середньовічної торгівлі.
4. Для чого були необхідні міняйли?

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Прочитати відповідні розділи підручника.
2. Описати шлях купця з Італії міста на ярмарок до Шампані.
3. Підготуватися до уроку узагальнення: скласти по 6 питань до кожної 

теми.

варіант 2

тема.  РемесЛо й тоРГівЛя в сеРедньовіЧному місті*

Мета: з’ясувати, яким чином успіхи в господарстві призвели до виникнен
ня міст — торговельноремісничих центрів, показати роль селян і ремісників 
у виникненні суспільного розподілу праці; продовжувати формувати вміння 
працювати з навчальним текстом та картами, робити висновки, порівнювати 
історичний матеріал, складати опорні схеми; виховувати повагу до історичних 
надбань минулого, дбайливе ставлення до пам’яток історії і культури.

очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

• давати визначення понять «ярмарок», «лихварі», «цех», «статут», «суспіль
ний розподіл праці»;

• визначати, хто працював у майстерні ремісника;
• показувати на мапі напрямки італійської торгівлі;
• скласти перелік товарів, які перевозили Середземним морем;
• указати причини виникнення у містах ремісничих цехів;
• узагальнити правила, які встановлювалися в цехах.

тип уроку: комбінований.
обладнання: підручник (Карліна О. Історія середніх віків. — К.: Ґенеза, 

2003), карта «Європа XIV–XV ст.», «Франкська держава V–ІХ ст.».

хід уроку

і. організація початку уроку

Постановка та формулювання цілей і задач уроку, запис теми уроку 
в зошитах.

* Урок розроблений Сушко О. М.



78 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

II. актуалізація опорних знань

Розв’язати задачу
Кому належало село, якщо лицар одержав його як феод від барона, 

а той, у свою чергу, від свого сеньйора — графа, а граф — від герцога, а гер
цог — від короля? Від кого залежали селяни?

Фронтальне опитування
1. Кого називали феодалами?
2. Як називали особу, яка отримала феод?
3. Як називали середньовічних поетів?
4. Які людські якості найбільше цінувалися серед лицарів?
5. Як з’явився лицарський кодекс гідності?
6. розкрити поняття «феодальна драбина».

III. мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Падіння римської імперії призвело і до занепаду міст. Май
же на 500 років Європа повернулася до сільського життя. Лише подекуди 
збереглися окремі осередки міського життя, але вони мало чим відрізняли
ся від сільського. Навіть Капітолій Вічного міста (рима), яким захоплюва
лися в давнину, став безлюдним, а місцеві жителі прозвали його Козячою 
горою. Проте в Х–XI ст. у країнах західної і Центральної Європи почина
ють відро джуватися старі й виникають нові міста. Ми з вами з’ясуємо сьо
годні на уроці, що послужило причиною цього процесу.

IV. вивчення нового матеріалу

Ознайомлення учнів з темою та метою уроку.

План
1. Виникнення середньовічних міст.
2. Цехи. Майстерня ремісника.
3. Торгівля. Лихварі й банкіри.

1. Виникнення середньовічних міст
Завдання
У європейських мовах назви міст мають однакові частини: «бург» 

(нім.) — міцність, «хафен» (нім.) — гавань, «честер» (лат.) — табір, «фурт» 
(нім.) — брід, «бридж» (англ.) — міст. знайдіть на карті атласа міста, що 
у своїх назвах містять ці частини. Поясніть, як виникли ці назви. зробіть 
висновок.

Робота з документом
Прочитайте текст історичного документа та дайте відповідь на питання.
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текст. з розповіді про виникнення міста брюгге (IX ст.)
...Для потреб жителів замка почали сходитися до воріт цього міста тор

говці або продавці коштовних речей, потім торговці, потім власники по
стоялих дворів для підгодовування і притулку тих, хто вів торговельні спра
ви в присутності государя, що часто бував там же; будувати будинки і готелі, 
де розміщалися ті, хто не міг жити усередині замку. І перетворилося на 
звичку казати «йдемо до мосту»; тут поселення настільки розрослося, що 
незабаром утворилося велике місто, що й тепер зветься «міст», тому що їх
ньою мовою «Брюгге» означає «міст».

Запитання до тексту
1) Як виникло місто Брюгге?
2) Які головні причини виникнення цього міста?

Робота за схемою

розвиток  
сільського  

господарства

Відокремлення ремесла  
від сільського  
господарства

регіональна  
спеціалізація 

окремих частин 
країни

розвиток 
торгівлі

Причини і передумови

Формування центрів 
християнства  

(міста поломництва, 
монастирі)

Необхідність створення 
воєнних центрів  

для організації захисту 
 певної території

Потреба в існуванні 
адміністративно
 територіальних 

 центрів

Учитель організовує роботу з настінними картами «Європа XIV–XV ст.», 
«Франкська держава V–ІХ ст.», в ході якої учні визначають збільшення 
кількості міст в Європі.

2. цехи. Майстерня ремісника
У ч и т е л ь. ремісники (майстри) од нієї спеціальності, які мешкали 

в од ному місті, об’єднувалися у спіл ки — цехи. Цех на спільних зборах при
ймав статут — правила, обов’яз кові для всіх членів цеху. Статут передбачав 
рівень якості та зразки виробів, кількість обладнання, учнів, підмайстрів, 
правила продажу (не можна було забирати одне в одного замовників, зни
жувати самостійно ціну). На чолі цеху стояли старійшини, які обирались 
майстрами. Цех проводив спільні свята, організовував допомогу членам 
цеху. Члени цеху по черзі несли охоронну службу у місті. Цех мав свій герб, 
прапор, церкву, цвинтар. Багато часу цехи сприяли розвитку ремесла, ство
рюючи рівні умови для виробництва й продажу виробів. (Наприкінці се
редніх віків цехи почали стримувати розвиток техніки та перешкоджати 
росту промислового виробництва.)



80 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

Робота з документом
Статут паризьких ткачів (ХІІІ ст.) із «Книги ремесел», із цехового стату

ту кельнських ткаль шовкових виробів (XV ст.) — Хрестоматія з історії се
редніх віків (Київ: Освіта, 1998. С. 59–61).

Запитання
1) знайдіть у документі рядки, які свідчать про контроль цеху за якіс

тю вироблених товарів, кількістю верстатів, учнів. Чим це поясни
ти — прагненням просто контролювати роботу майстра чи побою
ванням, щоб окремі майстри не брали більше замовлень і тим самим 
не завдали шкоди інтересам інших членів цеху?

2) Чи сприяла така чітка регламентація всіх сторін життя і діяльності 
ремісника розвиткові виробництва?

3) за текстом документів опишіть становище учня.
4) Якими були причини та мета виникнення цехів?
а) захист від нападів лицарів, організація оборони міста на випадок 

війни;
б) захист від конкуренції;
в) створення для усіх майстрів однакових умов, а також єдиних правил 

з виробництва та продажу виробів.

Поміркуйте
1412 р. у Кельні майстри цеху ткачів заборонили винахідникові колеса 

для прядіння і ткацтва шовку запровадити винахід у виробництво. Чому 
майстри так вчинили? Яку роль у розвитку техніки відіграв у даному випад
ку цех?

Робота з документом
«Договір про наймання учня (XV ст.)» вміщений у посібнику: Вовк Ю., 

Мадзей С. Історія середніх віків. — Тернопіль, 1998. — С. 54.

Робота за схемою

Майстерня ремісника

Дрібне вироб
ництво. 

Відсутність роз
поділу праці

ручна праця

Особиста праця майс
тра.  

Експлуатація під
майстрів та учнів

Виготовлення 
виробів  

на замовлення 
чи продаж

Бесіда за питаннями
1. Чому зазвичай встановлювалися тривалі терміни навчання ремеслу?
2. Як виробишедеври сприяли розвитку виробництва та культури країн 

Європи?

Завдання
Поясніть значення поданих слів і встановіть зв’язок між ними.
Майстер, цех, статут, шедевр, підмайстер, старшина.



81Тема 1. Народження середньовічного світу, особливості його розвитку

3. торгівля. лихварі та банкіри
Коментоване читання підручника, в ході якого учні повинні визначити:
а) що сприяло розвитку торгівлі;
б) основні торгові шляхи та центри Європи;
в) найпопулярніші товари для продажу;
г) місця здійснення торгових операцій.

Робота з поняттями
записати в зошит.
Ярмарок — великі щорічні торги, в яких брали участь купці з різних 

країн.
Лихварі — люди, які позичали гроші під відсотки.
Вексель — документ, згідно з яким одна особа доручає іншій сплатити 

визначену суму в певному місті третій особі, зазначену в документі.
Гільдія — об’єднання купців.

V. Закріплення вивченого  матеріалу

Фронтальне опитування
1. Які причини виникнення міст у середньовічній Європі?
2. Що таке цехи?
3. Яка їхня роль у житті міста?
4. Охарактеризуйте особливості торгівлі в середні віки.
5. Яку роль відігравали лихварі та міняйли у розвитку торгівлі?

Встановіть відповідність

1) Лихвар а) власник банку

2) Ярмарок б) економічна установа, де зберігаються тимчасово 
вільні кошти

3) Товар в) щорічний великий торг

4) Банк г) річ, вироблена для продажу

5) Банкір д) людина, яка обмінювала гроші на ярмарках

6) Міняйло е) людина, яка дає гроші в позику під проценти

Vі. Підсумок уроку

У ч и т е л ь. В Х–XI ст. у західній Європі відроджуються та з’явля ють ся 
нові міста. Вони стають центрами ремесел та торгівлі. В умовах обмеженос
ті внутрішнього ринку для захисту своїх прав, щоб уникнути конкуренції, 
ремісники об’єднують ся в цехи, купці — в гільдії.
Оцінювання роботи учнів.

Vіі. Рефлексія

заповнити таблицю.
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знаю та пам’ятаю оцінка

Причини появи нових міст

ремесло — це __

Причини відокремлення сільського господарства від ремесла

Громадський розподіл праці — це __

Опис середньовічного міста

Цех — це __

Причини створення цехів

Опис майстерні ремісника

Ярмарок — це __

Лихварі — це __

0 — не розумію,
! — недостатньо розумію,
!! — розумію, але не все запам’ятав,
!!! — розумію та пам’ятаю.

VіIі. домашнє завдання

1. Опрацювати § 17 підручника (Карліна О. Історія середніх ві ків. — К.: 
Ґенеза, 2003).

2. Дати відповідь на запитання в кінці параграфа.
3. Скласти план оповідання на тему «У середньовічній майстерні реміс

ника».

уРок 8

тема.  уЗаГаЛьнення За темою «наРодження сеРед-
ньовіЧноГо світу, осоБЛивості йоГо РоЗвитку»

очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

• давати характеристику історичним діячам; упізнавати історичного дія
ча за описом;

• показувати на карті території середньовічних держав;
• орієнтуватися в часі й називати дати найважливіших подій теми;
• описувати життя різних верств середньовічного суспільства;
• розповідати про устрій та управління середньовічного міста;
• розповідати про зміни, що відбулися в житті в житті середньовічних 

людей.
обладнання уроку: комплект кросвордів, історичний атлас, листки, 

олівці.
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хід уроку
Підготовча частина уроку
Напередодні учні отримали завдання підготувати по десять запитань до теми.

і. організаційна частина уроку

іі. основна частина уроку

1. Учні мають описати «свій» шлях на ярмарок Шампані. Найцікавіші від
повіді відзначаються призовими балами.

2. Цей етап уроку проводиться за методом «Історичне фехтування» — учні 
ставлять один одному питання по черзі. Якщо один з учнів не відповів, 
учитель передає хід іншому. Асистент стежить за балами, які заробля
ють учні.

3. розв’язання кросвордів.

кросворд 1
У цьому кросворді остання літера попереднього слова є першою лі те рою 

наступного слова.

1) земельний наділ, який отримував воїн за службу у війську. (Феод)
2) Кількаповерхова кам’яна вежа у замку феодала. (Донжон)
3) Держава, на території якої зародилося магдебурзьке право. (Німеч-

чина)
4) Середньовічна зброя. (Арбалет)
5) Гарантований прибуток, який давав священику феодал. (Титул)
6) Людина, яка дає гроші в борг під великі відсотки. (Лихвар)
7) знатний воїн часів Середньовіччя. (Рицар) 
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8) Місто, яке у 455 році захопили вандали. (Рим)
9) Управитель королівським двором у франків. (Майордом)
10) До якої династії належали перші королі франків? (Меровінгів)
11) «Васал мого ... — не мій васал». А чий? (Васала)
12) Титул французького католицького священика. (Абат)
13) змагання рицарів. (Турнір)
14) Німецький парламент. (Рейхстаг)
15) Титул вищого дворянства. (Герцог)
16) Дворянський титул, середній між герцогом і бароном. (Граф)
17) Власник земельного наділу. (Феодал)
18) Середньовічна зброя. (Лук)
19) Ім’я першого імператора франків. (Карл)
20) Ім’я онука К. Великого. (Лотар)
21) Останній імператор західної римської імперії... Августул. (Ромул)

кросворд 2
У цьому кросворді всі слова закінчуються літерою И.

1) Представники привілейованого стану середньовічного суспільства. 
(Дворяни)

2) «Ті, що працюють». (Селяни)
3) Професійні союзи ремісників. (Цехи)
4) західні готи. (Вестготи)
5) Германські племена, які у 455 році захопили рим. (Вандали)
6) Міста, які отримували самоврядування — міста__ . (Комуни)
7) Повноправні городяни. (Бю р ге ри)
8) Ті, хто обмінювали гроші. (Міняли)
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9) «Північні люди». (Нормани)
10) Жителі міст. (Городяни)
11) Германські племена, які переселилися на територію сучасної Фран ції. 

(Франки)
12) Германські племена, які переселилися на територію сучасної Англії. 

(Сакси)

ііі. оцінювання знань учнів

Оцінку 12 отримує учень, що набрав найбільшу кількість балів в осо
бистому заліку. розрив між оцінками може становити від 3 до 7 балів на 
розсуд учителя і за результатами уроку.

іV. домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.

уРок 9

тема.  тематиЧне оцінювання За темою  
«наРодження сеРедньовіЧноГо світу,  
осоБЛивості йоГо РоЗвитку»

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. основна частина уроку

Учні виконують тестові завдання. 

Варіант 1

І рівень (1–3 бали)
Оберіть правильну відповідь.

1. Власник землі, що в перекладі з латини означає «старший».
а) Старійшина;
б) сеньйор; 
в) васал.

2. У перекладі з німецької слово «лицар» означає:
а) слуга сеньйора;
б) благородний;
в) кінний воїн. 

3. Назва «донжон» означає:
а) військове звання;
б) вид зброї;
в) головну башту замка. 
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4. У Німеччині всіх повноправних городян називали бюргерами, а у Фран
ції __ :
а) патриціями;
б) буржуа; 
в) пополанами.

5. Приказка «Міське повітря робить людину вільною» означала, що в міс
тах __ :
а) існувало самоврядування;
б) повітря було чисте, дихалося легко;
в) селяникріпаки, проживши в місті один рік та один день, ставали 

вільними. 

6. Подібно до ремісників, купці об’єднувалися в особливі союзи, які мали 
назву __ :
а) гільдії; 
б) братства;
в) партії.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 в; 4 б; 5 в; 6 а.

ІІ рівень (4–6 балів)
1. Представники феодальних сходів зашифровані в анаграмах. розшиф

руйте їх та розставте на сходах у тій послідовності, в якій вони підпо
рядковувалися один одному. 

о к р о ь л

р и ц а л і

о ц г е г р и

р и н б о а

ф и а р г

Відповідь: 1 — король; 2 — лицарі; 3 — герцоги; 4 — барони; 5 — графи. 
1 — 3 — 5 — 4 — 2.

2. Співвіднесіть поняття та визначення.

1) Комуна а) господар і старший працівник майстерні

2) Шедевр б) міський житель

3) Бюргер в) місто, що отримало право самоврядування

4) Майстер г) зразковий виріб для складання іспиту на звання майстра

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 б; 4 а.
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ІІІ рівень (7–9 балів)
1. розподіліть за відповідними розділами наведений нижче перелік по

нять і виразів, які вживали в середньовічній Європі. Деякі поняття мо
жуть відповідати декільком розділам.

А) Селяни та сеньйори.
Б) Сеньйори та васали.
В) рицарство

1) домен;
2) вірність;
3) феод;
4) особиста залежність;
5) хоробрість;
6) селянські тримання;
7) турнір;
8) грошовий оброк;
9) «Немає землі без сеньйора»;
10) повинності;
11) «Васал мого васала — не мій васал»;
12) зброєносець

Відповідь: А — 3, 4, 6, 8, 10; Б — 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12; В — 2, 3, 5, 7, 12.

2. Прочитайте уривок з поеми англійського поета XIV ст. Дж. Чосера та 
дайте відповіді на запитання [4, С. 54].

Купец с ним ехал, подбоченясь фертом, 
Напялив много пестрого добра. 
Носил он шляпу фландрского бобра 
И сапоги с наборным ремешком 
Да бороду. Он толковал о том, 
Как получить, как сберегать доходы. 
Он требовал, чтоб охранялись воды 
В пути от Мидлбурга в Оруэлл. 
Он курс экю высчитывать умел 
И знатно на размене наживался 
И богател, а то и разорялся, 
Но ото всех долги свои скрывал. 
Охотно деньги в рост купец давал, 
Но так искусно вел свои расчеты, 
Что пользовался ото всех почетом.

Запитання до тексту
Про які заняття купця розповів поет?

ІV рівень(10–12 балів)

1. Дайте характеристику демографічній ситуації середньовічної Європи.
2. Проаналізуйте, у чому полягала несвобода феодалів.
3. Складіть невелику розповідь про життя ваших ровесників, представни

ків різних верств, у середньовічному замку.
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Варіант 2

І рівень (1–3 бали)
Оберіть правильну відповідь.

1. У період Середньовіччя феодальний замок був оточений декількома 
кріпосними стінами, тому що це __ :
а) демонструвало заможність господаря;
б) дозволяло утримати багатомісячну облогу;
в) цього вимагав указ короля.

2. Обов’язок селянина — працювати на панському полі — називався __ :
а) панщина; 
б) оброк;
в) повинність.

3. В Європі до X–XI ст. затвердився принцип «Немає землі без сеньйора», 
тому що __ :
а) цього вимагав указ короля;
б) перейти владу феодалів селян примушувала церква;
в) повне право власності на землю належало феодалам. 

4. Об’єднання ремісників однієї спеціальності, що проживали в одному 
місті, називається:
а) цех; 
б) гільдія;
в) товариство.

5. Становище купців характеризує приказка __ :
а) «Васал мого васала — не мій васал»;
б) «Міське повітря робить людину вільною»;
в) «Що з возу впало, те пропало». 

6. Товарне господарство характеризує виробництво продукції для __ :
а) короля;
б) продажу на ринку;
в) власного споживання.

Відповідь: 1 б; 2 а; 3 в; 4 а; 5 в; 6 б.

ІІ рівень (4–6 бала)
1. Представники середньовічних станів зашифровані в анаграмах. роз

шифруйте їх та розставте у тій послідовності, в якій вони підпорядкову
валися один одному.

р т ю п ю а ь ц

я т о л м ь с я

о ю ь в т

Відповідь: 2 — 3 — 1 (1 — працюють 2 — моляться; 3 — воюють). 
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2. Співвіднесіть поняття та визначення.

1) Цех а) товариство купців, створене для захисту їхніх торгових інтересів

2) Статут б) будівля, де засідала міська рада

3) ратуша в) союз ремісників однієї спеціальності

4) Гільдія г) запис норм, що визначали професійну діяльність майстрівреміс
ників

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 б; 4 а.

ІІІ рівень (7–9 балів)
1. Співвіднесіть наведені поняття та притаманні їм ознаки. Деякі поняття 

можуть відповідати декільком розділам.

А) Феодалізм.
Б) Натуральне 
господарство.
В) Феодальна 
роздробленість

1) земля — основне багатство;
2) усе необхідне для життя вирощується в господарстві;
3) основні групи населення — феодали та залежні селяни;
4) слабкість королівської влади;
5) феодальні сходи;
6) майже нічого не продається та ніщо не купується;
7) король — перший серед рівних;
8) розпад єдиної держави на ряд самостійних володінь;
9) феодальна залежність селян

Відповідь: А — 1, 3, 5; Б — 2, 6, 9; В — 4, 7, 8.

2. Прочитайте уривок з вірша Бертрана де Борна — «співака середньовіч
ного рицарства» [3, С. 158] та уривок з «Пісні про роланда» [20, С. 22] 
і дайте відповіді на питання.

Бертран де Борн
А рыцарю стареть бы не давали  
Отважный риск и вкус к делам большим,  
Пиры в его гостеприимном зале  
И щедрость, чей порыв неудержим:  
Пусть на турнир иль боевой отряд  
Свое добро он тратит все подряд,  
В пылу игры умеет все спустить  
И знает, как красавицу прельстить…

«Пісня про роланда» (XII ст.)
Великий гул услышали французы.  
«Товарищ мой, — воскликнул Оливье, —  
Сдается мне, что ныне с сарацином  
Жестокий бой французам предстоит».  
роланд в ответ: «Ну что же, слава Богу!  
за короля должны мы славно биться:  
Обязан каждый витязь за сеньора  
Терпеть лишенья, раны, холод, зной,  
Жалеть не должен кровь свою и тело!»
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Запитання до тексту
Які рицарські чесноти уславлювали поети Середньовіччя?

ІV рівень (10–12 балів)
1. Дайте характеристику змінам господарського життя середньовічної Єв

ропи, які відбулися протягом ХІІ–ХІІІ ст.
2. Проаналізуйте несвободу городян. У чому вона виявлялася?
3. Складіть невелику розповідь про життя ваших ровесників, представни

ків різних верств, у середньовічному місті.

ііі. домашнє завдання

Підготувати повідомлення про чернечі ордени: бенедиктинців, фран
цисканців, домініканців.
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релігіЙне та кУлЬтУрне Життя  
середнЬоВіЧної ЄВроПи
методиЧний аПаРат 

історичний словник

Урок 10. Релігія та церква у середньовічній Європі
Аутодафе («акт віри») — у середні віки прилюдне спалення на вогнищі 

оголошених за вироком інквізиції єретиками.
Духовно-рицарські ордени — військовочернечі організації західноєвро

пейських лицарів, що створювалися під керівництвом католицької церкви 
у XII–XIII ст. з метою розширення та захисту володінь хрестоносців.

Єпископ — вищий священнослужитель, що стоїть на чолі церковного 
округу та керує церквами й монастирями на цій території.

Єресь — релігійне навчання, що суперечать панівному церковному 
віровченню.

Ієрархія — розташування службових звань у порядку їх підпорядкуван
ня (ієрархічні сходи), порядок відносин, за якого нижчі підкоряються ви
щим.

Індульгенція — грамота про відпущення гріхів.
Інквізиція — суд католицької церкви, створений для боротьби з єрети

ками та іншими ворогами церкви.
Кардинал — духовна особа, в ієрархії католицької церкви стоїть після 

Папи римського. Призначається папою, є його найближчим помічником 
в управлінні церквою. Бере участь в обранні Папи римського.

Конклав — зібрання кардиналів для обрання Папи римського.
Чернечий орден — об’єднання монастирів, чиї статути та порядки були 

однаковими.

Урок 11. Хрестові походи
Госпітальєри — орден лицарів, що лікували хворих і надавали допомогу 

паломникам, що прямували до Єрусалима. Носили червоні плащі з білим 
хрестом.

Тамплієри — орден лицарівхрамовників. Носили білі плащі з червоним 
хрестом.

Тевтони — орден лицарів, що об’єднував вихідців з Німеччини. Носили 
білі плащі з чорним хрестом.

Урок 12. Культура Середньовіччя
Алхімія — наука, що передувала виникненню хімії. Головною метою ал

хіміків у середні віки був пошук філософського каменя.

тема 2
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Астрологія — наука, що вивчала вплив зірок на долю людини.
Вагант — мандрівний студент у середньовічній Європі.
Диспут — відкрита суперечка учнів університету.
Схоластика — панівний напрям у середньовічній філософії, представ

ники якої за допомогою філософських положень обґрунтовували основні 
засади богослов’я.

Університет — вищий навчальний заклад у середньовічній Європі.

Урок 13. Культура Середньовіччя

Вітраж — зображення, складене зі шматків кольорового прозорого ск
ла, поєднаних свинцевими смужками.

Відродження — період в історії середньовіччя, коли відродився інтерес 
до античної спадщини.

Готичний стиль — стиль у мистецтві, що переважав в Європі у XIII–XV ст.
Гуманізм — ідеї та погляди, що висувають на перший план людину, про

голошуючи її життя найбільшою цінністю.
Романський стиль — стиль у мистецтві, що переважав в Європі у XI–XII ст.
Фреска — зображення, отримане шляхом розпису водяними фарбами 

по сирій штукатурці.

Біографічний довідник

Урок 10. Релігія і церква в житті суспільства

Алкуїн (Флакк Альбін, 735–804 рр.) — був випускником, а потім викла
дачем Йорської школи, яка вважалась тоді одним з головних центрів євро
пейської освіти. Він познайомився з Карлом Великим і був запрошений 
ним навчати юнаків у Франкському королівстві. Алкуїн заснував палацову 
школу, в якій навчався сам Карл, його родичі, придворні, світські вельможі 
і духовенство. Алкуїн та його учні сприяли поширенню античної освіче
ності, відомої як «Каролінгське відродження».

Генріх IV (1050–1106) — з 1056 р. — імператор Священної римської ім
перії. Суперник папи Григорія VII у боротьбі імперії та папства. «Ходіння 
до Каносси» та вимолювання прощення у папи — найбільш відомий епізод 
цієї запеклої боротьби.

Григорій VII (між 1015 та 1020–1085) — з 1073 р. — Папа римський. 
Енергійний борець за підкорення королів та імператорів владі папи. Актив
ний учасник клюнійського руху за очищення церкви та підтримки її авто
ритету.

Іннокентій III (близько 1160–1216) — з 1198 р. — найвидатніший Папа 
римський Середньовіччя. за його часів папу почали називати «намісником 
Христа», у цей період папство досягло найбільшого за всю історію впливу 
та влади в Європі.
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Урбан II (близько 1042–1099) — з 1088 р. — Папа римський, організатор 
Першого хрестового походу. Його промова в Клермоні із закликом звіль
нити Гроб Господень сильно вплинула на слухачів.

Урок 13. Культура Середньовіччя
Данте Аліґ’єрі (1265–1321) — видатний італійський поет, автор «Божес

твенної комедії». «Божественною» його книгу назвали сучасники.
Боккаччо Джованні (1313–1375) — видатний флорентійський письмен

ник, автор «Декамерона».
Донателло (близько 1386–1466) — видатний флорентійський скульптор 

епохи Відродження.
Боттічеллі Сандро (1445–1510) — видатний італійський живописець 

епохи Відродження, автор картин на біблійні та міфологічні теми «Весна», 
«Народження Венери».

Брунеллескі Філіпп (1377–1446) — видатний італійський архітектор епо
хи Відродження. Особливу славу приніс йому купол собору Санта Марія
дель Фьоре у Флоренції.

Петрарка Франческо (1304–1374) — автор збірки сонетів «Книга пі
сень».

синХРоністиЧна таБЛиця 

століття Подія 

1 2

X ст. 

X ст. поширення романського стилю в архітектурі

XI ст.

XI ст. початок зрілого середньовіччя

XI ст. поява перших шкіл з вивчення права, медицини  
та богослов’я

1054 р. розкол християнства на католицьку та православну 
церкви

1077 р. шлях до Каносси Генріха IV

1095 р. церковний собор у Клермоні; заклик Папи римського 
Урбана II до хрестового походу за звільнення Гроба 
 Господнього з рук невірних

1096–1099 рр. Перший хрестовий похід

XII ст.

1147–1149 рр Другий хрестовий похід

1189–1192 рр. Третій хрестовий похід

середина XII ст. утворення Болонського університету

XIII ст.

XIII ст. поширення готичного стилю в архітектурі

1270 рр. закінчення хрестових походів
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1 2
XIV ст.

XIV ст. початок пізнього середньовіччя
1309 — 1377 рр. Авіньйонський полон пап

самоосвітня діяЛьність уЧнів 

тема уроку Повідомлення робота з наочністю есе
релігія  
та церква  
в житті 
 суспільства

Обрядовість  
в католицькій 
церкві

Намалювати ченця, єпис
копа, кардинала, Папу 
римського

«Паломництво до 
Константинополя».
«На конклаві».
«Генріх і Григорій».
«Єретик перед су
дом інквізиції».
«Лист черниці мо
настиря кармеліток 
батькам»

Хрестові 
 походи

«Похід 
 бідноти»
«Дитячий 
хрестовий 
похід»

зробити малюнок «Битва 
хрестоносців і сарацинів».
«Лицартамплієр»,
«Лицаргоспітальєр».
По карті скласти маршрут 
проходження війська 
хрестоносців із Франції 
до Латинської імперії

«звільнення Гроба 
Господнього».
«Штурм Констан
тинополя».
«рицарські 
 ор дени».
«Падіння останньо
го оплоту хресто
носців»

Культура се
редньовічної 
Європи. Освіта 
та наука

Підготувати 
повідомлення 
про заснуван
ня Болонсько
го універси
тету.
«Марко По
ло — великий 
мандрівник».
«Першодрукар 
Іоганн Гутен
берг»

Виготовити макет серед
ньовічної книги.
Скласти схему організації 
середньовічного універ
ситету.
Скласти схему появи наук 
хімії та астрономії

«Університетська 
освіта сьогодні та  
у середні віки».
«У лабораторії 
 алхіміка».
«Я — студент Бо
лонського універ
ситету». 
«роджер Бекон — 
людина, що випере
дила час».
Написати пісеньку 
вагантів

Культура се
редньовічної 
Європи. 
Мистецтво та 
література

Підготувати 
повідомлення 
про Франсуа 
Віньйона, Дан
те Аліґ’єрі, 
Бертрана 
де Борна

Намалювати готичний  
і романський собори.
Намалювати ілюстрації до 
«романа про лисицю», 
«Тристана та Ізольди», 
«Пісні про роланда»

Написати сонет

Узагальнення Скласти кросворди  
за темою
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уРок 10

тема.  РеЛіГія та цеРква в житті сусПіЛьства

очікувані результати
Після уроку учні зможуть:

• розповідати про становище християнської церкви в ранньому Серед
ньовіччі;

• даватимуть оцінку ролі церкви в суспільстві;
• виробити уявлення про причини виникнення появи єресей та про ме

тоди боротьби християнської церкви з ними;
• давати характеристику історичним діячам: Григорію VII; Іннокен

тію III, Торквемаді;
• показувати на карті території поширення католицької та православної 

релігій.
основні поняття: «церква», «церковний розкол», «патріарх», «Папа 

римський», «кардинал», «конклав», «духовенство біле та чорне», «єпис
коп», «ченці», «ченціжебраки», «католицькі ордени», «духовнорицарські 
ордени», «інтердикт», «єресі», «вальденси», «катари», «альбігойці», «інкві
зиція», «аутодафе».

історичні діячі: Григорій VII, Іннокентій III, Торквемада.
основні події:

• 756 р. — утворення Папської держави;
• 1054 р. — розкол християнської церкви на католицьку та православну;
• 1077 р. — шлях до Каносси Генріха IV;
• 1309–1377 рр. — Авіньйонський полон пап.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Запитаннями для бесіди 

1. Коли і де виникло християнство? (У перші століття нашої ери воно по-
ширилося по всій території Римської імперії.)

2. Яким спочатку було ставлення в римській імперії до християнства? 
(Піддавали гонінням.)

3. Коли і ким було дозволено вільне сповідання християнства? (313 р., ім-
ператором Костянтином)

4. Де розв’язувалися головні питання церковного життя? (На церковних 
соборах.)

5. Яка книга була головною для християн? (Біблія)
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IіI. вивчення нового матеріалу

1. Християнська церква в ранньому середньовіччі

У ч и т е л ь. з’явившись у римській імперії, християнство пережило її 
загибель та перетворилося на фундамент середньовічної європейської 
цивілізації. Єдине, що об’єднувало ворогуючі між собою держави на тери
торії Європи, — це приналежність до християнської церкви. Ще одним 
об’єднуючим фактором була мова церкви — в усіх країнах вона була одна
ковою — латина, на основі якої почала формуватися нова середньовічна 
культура.

Учитель пропонує учням прочитати текст підручника [10, С. 76] та виді
лити позитивні й негативні сторони впливу церкви на суспільство.

Учитель звертає увагу учнів на той факт, що у 1054 р. єдина християн
ська церква розкололася на католицьку й православну, між якими розпоча
лася боротьба за поширення свого впливу на віруючих.

1054 р. Християнська церква

Католицька — «всесвітня» Православна — «правильна віра»

Віруючі

Робота з історичною картою
Учитель пропонує розглянути карту історичного атласа «Християнська 

церква в Європі у VI–XV ст.» і дати відповіді на питання.
1) Чи можна сказати, дивлячись на карту, що кордони церковного 

розколу повторюють кордони Східної та західної римської ім перії?
2) Назвіть народи, які сповідували католицтво.
3) Назвіть народи, які прийняли православ’я.

У ч и т е л ь. На території Центральної та західної Європи поширився 
католицизм. Церковні обряди в католицькій та православній церкві вико
нувало духовенство. Воно поділялося на біле та чорне. До білого духовенс
тва належали священики, що відправляли богослужіння та жили в миру, 
серед людей. Чорне духовенство становили ченці — священики, що усаміт
нювалися від світського життя в монастирях. Церква, як і суспільство, мала 
свою ієрархію, передбачаючи підпорядкування нижчих священиків вищім.

Біле духовенство Чорне духовенство

Папа римський
Кардинали
Єпископи
Священики
Диякони
Ченці

Бенедиктинці
Францисканці
Домініканці
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Слово надається учням, що підготували повідомлення про чернечі ор
дени.

У ч и т е л ь. Протягом IX–XI ст. вплив пап послабився. Церква почала 
втрачати свій авторитет серед віруючих.

На це були свої причини.

Робота з історичним документом

текст 1. «з історії моїх бідувань». п’єр абеляр [17, с. 64–65]
В абатстві, до якого я вступив, вели цілковито мирське життя, й до того 

ж, вельми негоже; сам абат, що стояв вище за інших за саном, був нижчим 
від них за способом свого життя й ще більше — за своєю поганою сла
вою... 

Є деякі священики, які не лише через помилки обманюють прихожан, 
запевняючи їх, що за грошові приношення скасовують або послаблюють 
покарання, накладені у спокуту, думають вони не стільки про те, щоб дого
дити Богові, скільки про те, аби найбільше отримати грошей. І не тільки 
священики, а й начальників священиків, тобто єпископів, як нам відомо, 
охопило користолюбство, і коли при освяченні церков, вівтарів чи благо
словенні цвинтарів або будьяких інших свят збирається простий люд, від 
якого вони сподіваються (отримати) багаті дарунки, то вони суттєво 
пом’якшують покарання: дарують їм то четверту, то третю частину пока
рання, зрозуміло, під приводом якоїсь милості, насправді ж — безмежної 
жадібності.

Запитання до тексту
1) Чому, на ваш погляд, падав авторитет церкви? Свою відповідь 

обґрунтуйте.
2) Які риси духовенства піддає критиці автор?
3) Як дії таких священиків могли впливати на мораль суспільства?

2. зростання могутності католицької церкви
У ч и т е л ь. У Х–ХІ ст. у католицькій церкві виник рух за посилення 

влади папи та проти зловживань серед духовенства. Ініціатором руху висту
пив монастир у Клюні (знайдіть це містечко на карті атласа «Християнська 
церква в Європі в VI–XV ст.»).

Один із лідерів клюнійського руху Григорій VII був обраний папою.
У цей час була проведена реформа, згідно з якою папу відтепер мали 

обирати лише кардинали без втручання імператорів чи інших світських го
сударів. Для цього зібрання кардиналів замикали в залі, доки не закінчать
ся вибори нового папи. Відтоді зібрання кардиналів з обрання папи почали 
називати конклавом (у перекладі з латинської — «під ключ»). Якщо через 
три дні кардинали не доходили згоди, їхнє харчування обмежували, а ще 
через п’ять днів, щоб прискорити вибори, переводили на хліб і воду.

Церква проголошувалася вищою за світську владу. Правом церкви було 
прощати гріхи всім бажаючим — треба було лише придбати грамоту про 



98 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

відпущення гріхів — індульгенцію. Папська влада проголошувалася вищою 
за владу королів та імператорів.

Робота з історичним документом
Учитель пропонує учням прочитати документи та дати відповіді на пи

тання.

текст 2. із церемоніалу папського прийому [17, с. 64]
Усі смертні, а особливо віддані Христу, незалежно від їх походження 

і майнового становища, щойно вони звертаються до первосвященика, по
винні тричі преклонити на певній відстані перед ним коліна і на честь Спа
сителя нашого Ісуса Христа, якого заступає він на землі, поцілувати його 
стопи. Імператор, королі, найбільші князі, представники князів і володарів 
допускаються до поцілунку в руку та губи у першу чергу, решта ж — лише до 
стоп. Кардинали двічі низько вклоняються, а втретє, підійшовши близько, 
преклоняють коліна і цілують ногу первосвященика (папи). Кардинали ці
лують праву руку у застібки мантії, єпископи лише коліна, імператори 
і найбільш знатні князі — лише руку і ноги.

текст 3. «із диктату папи» (XI ст.)
Тільки римський єпископ по праву називається вселенським. Тільки 

він сам може усувати єпископів і призначати їх... Один він має право розпо
ряджатися знаками імператорської влади. Тільки папі всі князі цілують но
ги... Один він у світі іменується папою. Він може усувати імператорів... Ні
хто не може скасувати його (папи) рішення, а він сам скасовує будьчиє.

Ніхто йому не суддя...

текст 4. із повідомлення папи григорія VII духовним і світським 
князям німеччини про каноссу. 1077 р. [10, с. 166–167]
Він (імператор Генріх IV) прибув, нарешті, добровільно, не виявляючи 

ні ворожості, ні зухвальства, з невеликою кількістю людей до стін Каносси, 
де ми перебували. І тут упродовж цілих трьох днів, біля воріт замка, відки
нувши все царствене, у жалюгідному вигляді, босий і в сорочці, обливаю
чись безупинно слізьми, благав він про допомогу і втіху апостольського 
нашого милосердя, тому в усіх, хто тут був і до кого дійшли чутки про це, 
він викликав почуття жалю. заступаючись за нього і проханнями, і слізьми, 
всі дивувалися незвичній жорстокості нашого характеру, а окремі навіть во
лали, що ми засвідчуємо не суворість грізного Апостола, а лють тирана.

Нарешті, переможені силою його покаяння і великим молінням усіх 
присутніх, ми, знявши з нього відлучення, повернули його в лоно святої 
матері нашої церкви...

Запитання до текстів 
1) Доведіть, використовуючи текст документів, що Папа римський 

дістав вищу владу.
2) Чим, на вашу думку, закінчився конфлікт між Григорієм VII та 

Генріхом IV?
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У ч и т е л ь. Найбільшої могутності влада папи досягла за Інокентія III, 
який проголосив папу намісником Бога на землі.

Посилення могутності церкви супроводжувалося зростанням церков
ного багатства.

Використовуючи метод «Мозкового штурму», учитель пропонує дати від
повідь на запитання: якими були джерела збагачення католицької церкви?

Орієнтовні відповіді учнів фіксуються на дошці та у зошиті.
1) Доходи від володіння землею і селянами.
2) Продаж індульгенцій.
3) Платня за церковні обряди.

Доповнення вчителя
1) Церковна десятина.
2) Продаж церковних посад.

3. Боротьба з єрессю
У ч и т е л ь. Церква збагачувалася, вище католицьке духовенство купа

лося в розкоші, тоді як мирян вони закликали жити у бідності та правед
ності. Не тільки серед мирян, але й у деяких представників духовенства це 
викликало невдоволення. Вони почали відкрито виступати з осудом збага
чення церкви. Цей рух проти церкви в Європі дістав назву єресі.

Працюємо з історичними текстами
Учитель пропонує опрацювати у групах інформативні тексти [3, С. 229–

231] та текст підручника і заповнити таблицю «Єретичні рухи в Європі».

назва катари Вальденси альбігойці

Склад учасників руху

Походження назви руху

Погляди учасників руху

Доля представників руху

текст 5. вальденси
Опорою єресі були міста. Городяни більше спілкувалися один з одним. 

До міст приходили мандрівники та купці з усієї Європи, навіть зі Сходу. 
Новини та ідеї поширювалися в містах значно швидше, та й освічених лю
дей тут було більше.

Назва цієї єресі походить від імені французького купця — П’єра Валь
до. Його послідовників називали вальденсами. Вальдо залишив дім, роздав 
майно бідним та з групою прихильників почав проповідувати Священне 
Писання. Спочатку його ворожість до церкви не була дуже великою. Він ли
ше засуджував нечесних священиків і ченців та стверджував, що вони не по
винні служити Богові. Гоніння почалися одразу ж. Вчення Вальдо оголосили 
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єрессю. Його послідовники багато десятиріч продовжували свої проповіді 
по всій території Європі. Їхнє ставлення до церкви стало во рожим.

текст 6. катари
Ще далі пішли катари (від латинського «чисті»). Світ поділився на дві 

половини: «чисту», створену Богом, і «брудну», яка породжена дияволом. 
Католицька церква — будинок диявола і служить йому. Катари створили 
свою власну церкву «досконалих», спеціальні знаки, за якими легко 
впізнавали один одного, й не хотіли мати нічого спільного з «підручними 
диявола».

Вчення катарів в усьому суперечило церковним догматам, але воно на
раховувало тисячі прихильників. Цілі області Європи перебували під їхнім 
впливом.

текст 7. альбігойці
У південних областях Франції катарам вдалося привернути до себе не 

тільки городян, але також лицарів, крупних сеньйорів та навіть правителя 
Тулузи графа раймунда VI. Кажуть, що один з «досконалих» завжди перебу
вав при ньому і користувався великою пошаною, на відміну від католиць
кого єпископа. Катарів називали за назвою міста Альби — альбігойцями.

текст 8. із «едикту» германського короля та імператора священної 
римської імперії Фрідріха II (XIII ст.) [17, с. 65–66]
Фрідріх, Божою милістю імператор римський, завжди священний… 

вірнопідданим нашим... Ухвалюємо і затверджуємо, щоб єретики, як би во
ни не позначались і в якому б місці імперії не були засуджені церквою і пе
редані до світського суду, були покарані з належним сумлінням. Якщо хтось 
з вищеназваних буде спійманий і, наляканий смертю, виявить бажання по
вернутись в лоно церкви у вірі, то такі, згідно з канонічними постановами, 
повинні бути замкнені для відбування покарання — довічного ув’язнення.

текст 9. із «семи партид» (XIII ст.) [17, с. 65–66]
Єретики — це ті божевільні, які намагаються перекрутити слова Госпо

да нашого Ісуса Христа і надати їм іншого змісту..., протилежного тому, 
якого надали їм Отці, і в який вірить Свята римська церква, і який вона 
велить зберігати...

«Єресь»... означає поділ, і звідси походить слово «єретик», тобто хрис
тиянин, який відійшов від католицької релігії. Існує дуже багато... кате
горій єретиків, але дві з них найголовніші. До першої належать ті, хто вірує, 
але його вірування розходяться зі справжньою вірою, яку римська церква 
велить сповідувати й оберігати. До другої категорії належать ті, хто взагалі 
не вірує, і це дуже негідні люди, які вважають, що душа вмирає разом із ті
лом і що ні за добро, ні за зло, яке людина робить у цьому світі, вона не 
дістане ні нагороди, ні кари...

Єретики можуть бути звинувачені будьякою людиною з народу перед 
місцевим єпископом. І якщо трапиться, що будуть чинити опір, то їх треба 
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судити... і передати їх потім світським суддям, і ті повинні покарати їх так: 
якщо проповідував єресь, був затятим, то його треба спалити на вогні так, 
щоб він помер. І на таке ж покарання заслуговують невірні, котрі, як ми 
вказали вище, в попередньому законі, не вірять ні в нагороду, ні в кару в ін
шому світі...

Групи презентують результати своєї роботи.

іV. Закріплення знань учнів

Варіант 1. «Кросворд»
Учитель пропонує учням розбитися на групи та скласти кросворди за 

матеріалами уроку. Кросворд повинен містити не менше 8 слів. По закін
ченні роботи учні обмінюються своїми роботами та переходять до 
розв’язання кросвордів інших груп.

Варіант 2. «Історичне фехтування»
Учні складають 6 питань за матеріалом уроку, а потім ставлять їх одне 

одному.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф теми. 
2. Скласти речення зі словами:

а) кардинали, конклав, реформа;
б) єресь, церква, індульгенції.

уРок 11

тема.  ХРестові ПоХоди

очікувані результати
Після уроку учнів знатимуть причини хрестових походів, хід подій та 

результати; продовжать формування навичок самостійної роботи з підруч
ником і складання таблиць, орієнтуватимуться у хронології подій.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Запитання для бесіди
1. Що відбувається у християнському світі в середині XI ст.?
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2. Які світові релігії існували в XI ст.? (Для відповіді на це питання можна ско-
ристатися картою атласа «Християнська церква в Європі VI–XV ст.».)

3. Яким було ставлення до мирського життя у середні вікі?
4. Чим можна було заслужити прощення і «вічне блаженство»?
5. Яку роль відігравала церква у житті середньовічної людини?
6. На які стани поділялося середньовічне суспільство?

IіI. вивчення нового матеріалу

1. Причини хрестових походів
У ч и т е л ь. В ХІ ст. виникає нова грізна сила — туркисельджуки. Вони 

завоювали значні території Малії Азії та перекрили шлях християнським 
паломникам до Єрусалима. У 1095 р. на церковному соборі в Клермоні Па
па римський Урбан II закликав християн до хрестового походу за звільнен
ня Гроба Господнього з рук невірних. Віруючі з натхненням підтримали 
християнську церкву.

Учитель пропонує учням відповісти на запитання про причини, що 
спонукали населення Європи до участі у хрестових походах.

Враховуючи рівень підготовки класу, учитель обирає:
1-й варіант – метод «Мозкового штурму».
2-й варіант – робота з підручником.
3-й варіант – групова робота над таблицею.

Варіант 1
Орієнтовні відповіді учнів
залежні селяни хотіли отримати свободу та землю, оскільки в Європі не 

було вільної землі — збільшувалася кількість населення, освоювалися нові 
території. Не завжди вистачало хліба.

Купцям була необхідна вільна і безпечна торгівля.
Бідні лицарі сподівалися отримати феод.
знатні та багаті люди хотіли на завойованих землях заснувати свої ко

ролівства.
Католицька церква прагнула поширити свій вплив на Схід та звільнити 

християнські святині з рук мусульман.
результати роботи фіксуються в зошиті та на дошці.

Варіант 2
Учитель пропонує учням прочитати текст підручника та дати відповіді 

на питання у зошиті письмово: Якою була мета учасників хрестових по
ходів?

Варіант 3
Учитель пропонує учням розбитися на групи що представляють селян, 

лицарів, городян, купців, сеньйорів. Учні повинні пояснити, чому вони за 
закликом Папи римського вирушили у хрестовий похід. результат роботи 
заноситься до таблиці «Мета учасників хрестових походів».
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Учасники хрестових походів Мета учасників хрестових походів

Спільна мета

звільнити Гроб Господень з рук невірних

Відмінності

Селяни Позбутися феодальної залежності та отримати землю

Лицарі Придбати багатства за рахунок пограбування 
 завойованих країн

Сеньйори заснувати на завойованих землях нові держави; 
 отримати більше підданих

Купці Отримати нові багатства за рахунок розширення 
торгівлі з іншими країнами

Духівництво розширити сферу впливу католицької церкви, укрі
пити її авторитет та збільшити її багатства 

2. Хрестові походи. Виникнення рицарських орденів
Самостійна робота з текстом підручника та картами історичного атла-

са «Перший, другий та третій хрестові поході (1096–1192)», «Держави хрес
тоносців» і «Четвертій — восьмий хрестові походи (1202–1291)».

Учні знайомляться з текстом підручника та складають хронологічну 
таблицю «Хрестові походи».

Подія дата Учасники результат значення

Учитель стисло розповідає про появу рицарських орденів.

3. наслідки хрестових походів
У ч и т е л ь. Будьяка подія має як позитивні, так і негативні наслідки. 

Пропоную по ходу моєї розповіді самостійно оформити відповідь на це пи
тання у зошитах у вигляді таблиці «Наслідки хрестових походів». 

Позитивні негативні

1. розширення знань християн і мусульман одне про 
одного.
2. розвиток торгівлі зі східними країнами.
3. запозичення наукових знань європейцями.
4. знайомство європейців з новими сільськогоспо
дарськими культурами.
5. Сприйняття європейцями нових звичаїв (вико
ристання подушок, виделок, миття рук перед їжею)

1. Численні людські 
 жертви.
2. руйнування міст і заги
бель пам’ятників культури.
3. Посилення ворожнечі 
між православним Сходом 
(Візантією) та католиць
ким заходом (римом)

IV. Закріплення знань

Учитель пропонує розставити уривки з історичних документів у хроно
логічному порядку та обґрунтувати свій вибір.
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текст 1. зі спогадів сучасника про підготовку до походу [17, с. 67]
...Графи ще думали про свої приготування, рицарі лише починали про 

них думати, коли народ уже почав рухатись з неcтримним запалом. Ніхто 
з бідняків не думав про відсутність коштів та про труднощі такого шляху. 
Кожний залишав свій дім, виноградник, свій спадок, продавав їх за мізерну 
ціну і з радістю йшов у похід. Франція потерпала тоді від голоду, через не
врожаї, що сталися один за одним, піднялися ціни на хліб... зажерливі, як 
і годиться, користувались загальним лихом. Хліба було мало, і він був доро
гий. Бідні замість нього їли коріння та дикі трави. Як раптом пролунав 
скрізь заклик до хрестового походу...

текст 2. дитячий хрестовий похід [3, с. 228] 
«…великі юрби хлопців та дівчат із гучними співами, веселими крика

ми, сміхом йшли запорошеними дорогами Німеччини та Франції. Їх було 
так багато, що купецькі каравани зупинялися у гучному дитячому натовпі... 
Кажуть, що того року до 50 тисяч дітей залишили свої будинки, незважаю
чи на всі умовляння батьків і друзів.

Вони поспішали вчинити подвиг у славу Господа. Дорогою багато хто 
помер від голоду, спеки і спраги. Ті, що залишилися, наполегливо йшли 
вперед, до Середземного моря. Їм пощастило дістатися французьких та 
італійських портів. Сумна доля чекала на дітей! Підступні корабельники 
обіцяли довезти їх до Святої землі, а самі відвезли їх до Єгипту і продали 
там у рабство».

текст 3. з промови папи римського урбана II на клермонському 
соборі (XI ст.) [17, с. 67]
Адже необхідно, аби ви якомога швидше поквапились із допомогою ва

шим братам, що перебувають на Сході і потребують вашої допомоги, яку ви 
їм не раз обіцяли. На них напали, як про це вже більшості з вас стало відо
мо, турки й араби, які дістались аж до самого Середземного моря... багатьох 
вони вбили або захопили в полон; церкви зруйнували, а імперію спустоши
ли. Й коли ви спокійно допустите, щоб ще деякий час чинились такі на
сильства, вони нападуть на ще більшу кількість людей, відданих Богові.

Тому і звертаюсь я з уклінним проханням, і не я, а Господь, щоб ви, 
провісники Христові, частіше переконували всіх, до якого стану б вони не 
належали, як піших, так і кінних, як бідних, так і багатих, своєчасно допо
могти східним християнам вигнати за межі християнського світу цю негід
ну породу людей. Кажу це присутнім, доручаю передати це відсутнім. Адже 
Христос велить це.

Усім, хто йде туди, у разі їх смерті на суші або на морі, або в бою з пога
ними віднині хай буде відпущення гріхів. Цю обіцянку даю я тим, хто йде 
як уповноважений Бога. 

текст 4. з Єрусалимської історії Фулькерія Шартрського [17, с. 68]
...Другого дня, подавши сурмами сигнал, вони ще більш мужньо поча

ли битися і, б’ючи таранами в одне місце, проламали стіну... Вже у кам’яній 
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стіні запалала одна башта, яку наші механіки закидали палаючими голо
вешками. Від неї, через те, що вогонь поглинув серед дерев’яних частин 
пальні речовини, пішов такий дим і полум’я, що жоден із захисників міста 
не міг там далі залишатися.

Отже, незабаром франки велично вступили до міста, опівдні, 
у п’ятницю, у день, коли Христос визволив увесь світ. Лунали роги: всі були 
схвильовані, мужньо бились, вигукували: «Допоможи, Боже!». Над стіною 
підняли прапор. Язичники так злякались, що де й поділась їх відвага, і по
чали тікати...

Відповідь: 3, 1, 4, 2.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.
2. Відповісти у зошиті на питання: «Чи можна вважати, що хрестові похо

ди — це лише боротьба між християнами та мусульманами»? Свою від
повідь обґрунтуйте.

уРок 12

тема.  куЛьтуРа сеРедньовіЧної євРоПи. освіта та наука

очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

• розповідати про розвиток науки й освіти в період Середньовіччя;
• давати характеристику рівню освіти; 
• називати причини поширення освіти;
• давати характеристику стану науки в середні віки;
• оцінювати вплив церкви на розвиток науки та освіти;
• розповідати про видатних учених Середньовіччя та їхній внесок у роз

виток світової культури.
основні поняття: «релігійний світогляд», «схоластика», «сім вільних 

мистецтв», «ректор», «декан», «студент», «професор», «колегія», «бака
лавр», «магістр», «ваганти», «панацея», «алхімія».

історичні діячі: Алкуїн, П’єр Абеляр, Йоганн Гутенберг, Марко Поло, 
Фома Аквінський, роджер Бекон.

основні події:
• XI ст. — поява нових шкіл з вивчення права, медицини, богослів’я;
• сер. XII ст. — утворення Болонського університету.
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хід уроку

і. організаційна частина

іі. актуалізація знань

Учитель вибірково заслуховує домашнє завдання.

Тестові завдання
Оберіть одну правильну відповідь.

1. Ініціатором першого хрестового походу був:
а) Урбан II;
б) Григорій VII;
в) Іннокентій III.

2. Метою першого хрестового походу було:
а) завоювання Константинополя;
б) завоювання Антіохії;
в) завоювання Єрусалима. 

3. Мусульман в Європі називали:
а) саладинами;
б) сарацинами; 
в) вальденсами.

4. Причиною участі лицарів у хрестових походах було:
а) бажання отримати свободу та землю;
б) бажання отримати нові ринки збуту;
в) бажання отримати землю та підданих. 

5. Встановіть відповідність.

1) Падіння Акри а) 1099 р.

2) захоплення Константинополя хрестоносцями б) 1204 р.

3) захоплення хрестоносцями Єрусалима в) 1291 р.

6. Встановіть відповідність.

1) Тамплієри а) лікували хворих і надавали допомогу паломникам, що йдуть 
до Єрусалима; носили червоні плащі з білим хрестом

2) Госпітальєри б) більшість лицарів цього ордена були родом з Німеччини; 
 носили білі плащі з чорним хрестом

3) Тевтони в) храмовники; носили білі плащі з червоним хрестом

Відповіді: 1 а; 2 в; 3 б; 4 в; 5 — 1 в, 2 б, 3 а; 6 — 1 б, 2 а, 3 в.

IіI. вивчення нового матеріалу

1. Поява шкіл. Учителі та учні
2. Університети. Ваганти
У ч и т е л ь. Що б ви хотіли дізнатися про освіту середніх віків?
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У ч н і. Коли з’явилися школи? Чого і як учили? Чи були вищі навчальні 
заклади? Чого там учили? Хто міг стати студентом? Як жили студенти?

Питання учнів учитель записує на дошці.
Потім учитель пропонує учням обрати собі питання для вивчення та 

сформувати експертні групи.
На основі матеріалів історичних документів та інформативних текстів 

учні готують групове повідомлення з обраного питання.

Учитель нагадує алгоритм роботи у групі.

текст 1. із «капітулярія про заняття науками» карла великого  
[17, с. 28]
Нехай буде відомо... благочестю вашому (про нижченаведене): спільно 

з вірними нашими визнали ми за корисне, щоб у єпископствах і в монасти
рях, христовим піклуванням нам ввіреним для управління, крім дотриман
ня статутів чернечого життя.., були старанними і в навчанні наук кожного, 
хто, в міру своїх здібностей, з божою допомогою, зможе вчитися. Бо, оскіль
ки дотримання монастирських статутів береже чистоту правил, остільки 
навчання і вчення упорядковує й прикрашає слова мови. Ті ж, хто прагне 
догодити богові праведним життям, нехай не нехтує догоджати йому також 
і правильною мовою.

текст 2. із «загального напучування» карла великого [17, с. 29]
Нехай засновуються школи для навчання хлопчиків читання. Псалми, 

ноти, посібники зі співів та лічби, граматики і богослужебні книги в монас
тирях та єпископствах повинні бути виправлені. Бо часто буває, що деякі, 
бажаючи молитися богові, погано моляться з невиправлених книг. І не доз
воляйте хлопчикам вашим псувати їх, читаючи й пишучи. Якщо ж буде 
потреба переписати Євангеліє, Псалтир чи молитовник, хай переписують 
їх якнайстаранніше люди зрілого віку.

Запитання до тексту
1) Коли виникли перші школи? Як називають цей час у ранньому 

 Середньовіччі?
2) Кого й де навчали читання в середні віки? 
3) Хто, на думку короля, міг здобути освіту?
4) Як Карл Великий радив ставитися до книг?

текст 3. «ступені середньовічної освіти» — документ з історії 
 середніх віків, складених у наш час [19, с. 287–288]
Навчання було платним. Учитися було важко, оскільки все доводилося 

заучувати напам’ять. Чіткої структури освіти у Середньовіччі не було. Най
більш «прийнятою системою «семи вільних мистецтв» була така послідов
ність шкільних дисциплін: перший ступінь — граматика, риторика, діалек
тика; другий ступінь — арифметика, геометрія, астрономія, музика; все це 
зводилося до навчання грамоти (граматика), вміння правильно будувати 
фразу (риторика), робити правильні висновки з посилок (діалектика — 
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формальна логіка). Арифметика зводилася до чотирьох основних дій, гео
метрія була переважно вивченням властивостей поверхні (землемірне 
мистецтво), астрономія була пов’язана з обчисленням християнського ка
лендаря (перехідних свят), музика — вивченням правил музичного твору 
церковних співів».

Запитання до тексту
1) Назвіть дисципліни, які вивчалися на першому та другому ступенях 

середньовічної школи.
2) Які знання та вміння повинні були отримати учні у середньовічній 

школі?
3) Які з перерахованих предметів вивчаються в сучасній школі?

текст 4. «як навчали у середньовічній школі» — документ історії 
середніх століть, складений у наш час [3, с. 236]
Учитися було нелегко. Майже все було потрібно вчити напам’ять. Про 

підтримку інтересу до навчання замислювалися мало. Палка або різка були 
в руках учителя основним засобом примусити дітей займатися старанно. 
Батьки учнів навіть спеціально вносили гроші на покупку різок. Скарг на 
грубість учителів дійшло до нас чимало. Проте, якщо на сповіді у церкві 
дитина зізнавалася, що затамувала образу на вчителя, їй належало покаяти
ся. Образа на педагога вважалася гріхом.

Серед учителів переважали люди духовного звання: диякони, священики. 

Запитання до тексту
1) Чи цікаво було учитися в середньовічній школі?
2) Що в середні віки вважалося найбільш дієвим стимулом старанного 

навчання?
3) Хто навчав учнів?

текст 5. «як виникли університети» — документ з історії середніх 
віків, складений у наш час [3, с. 237]
Уже в XI ст. виникли нові школи для тих, хто хотів присвятити себе пра

ву, медицині або богослов’ю. Через сто років, в середині XII ст., в італій
ському місті Болонья відбулася нібито невизначна подія. Місцеві школярі 
(ми назвали б їх студентами) об’єдналися для захисту своїх інтересів. Трохи 
пізніше у Парижі викладачі декількох шкіл вчинили так само. Ці співтова
риства отримали назву університетів. До початку XIII ст. студенти і профе
сори об’єдналися. Університети стали співтовариствами школярів та вчи
телів, пов’язаних спільними інтересами, які вони відстоювали. Навчальне 
життя університетів нічим не відрізнялося від сучасного, окрім набору дис
циплін, що вивчалися. Наприклад, у Паризькому університеті було чотири 
факультети — «сім вільних мистецтв», юридичний, медичний та бого
словський. Вивчення наук передбачало заучування цитат з певних книг. 
знання сприймалося як даність. Воно спиралося на авторитет відомих уче
них. Такий метод вивчення наук дістав назву «схоласта». Втім, на додаток 
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до зубріння і лекцій влаштовувалися диспути, де студенти повинні були 
відстоювати у суперечці ті або інші твердження.

Запитання до тексту
1) Коли виникли перші університети?
2) Для чого були створені перші університети?
3) Які факультети існували в перших університетах?
4) Яким методом користувалися в університетах під час навчання?
5) Що таке диспут?

текст 6. з поезії вагантів — мандрівних студентів
Вірш XIII століття «добрий старий час» [3, с. 237–241]

Вершина знань, думки колір —  
Таким був університет. 
А нині волею долі 
він перетворюється на кубло.  
Гуляють, бенкетують, споживають, 
книг зроду в руки не беруть, 
для шибеникашколяра  
навчання — то неначе гра.  
У минулі дні такий шибеник  
все життя над книжками сидів  
і навчався він — тільки уяви —  
до дев’яноста років без нудьги. 
Ну, а зараз за десять років 
закінчують університет  
і в життя виходять тому, 
не навчившись геть нічому.

«орден вагантів»

Буде нині встановлений  
Наш союз вагантів  
Для людей будьяких племен, 
звань та талантів.  
Усі — сміливець ти чи боягуз,  
Йолоп або геній —  
Приймаються у союз  
Без обмежень. 
«Кожна добра людина, — 
Сказано в Статуті, —  
Німець, турок або грек, 
Стати вагантом то не гріх». 
Чи визнаєш ти Христа, 
Це нам не важливо, 
Лише була б душа чиста 
Та серце не продажне. 
Всі бажані, всі рівні, 
До нас вступають у братство, 



110 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

Незважаючи на чини  
Титули, багатство,  
Наша віра — не в псалмах!  
Панів ми славимо  
Тим, що у горі та сльозах  
Брата не залишимо.

Убогий студент

Я кочівний школяр...  
На мене доля  
свій обрушила удар, 
немов твоя дубина. 
Не для суєти, 
не для розваги —  
через гірку убогість  
кинув я навчання. 
На осінньому холоді  
лихоманка мучила, 
у драному плащу я йду  
під дощем колючим. 
До церкви хлинув натовп, 
довго триває меса. 
Тільки слухаю попа  
я без інтересу. 
До милосердя абат  
паству закликає, 
а його бездомний брат  
мерзне, знемагає. 
Подаруй, святий батько, 
мені свою сутану, 
і тоді я нарешті  
мерзнути перестану. 
А за душку твою  
я поставлю свічку, 
щоб Господь тобі в раю  
підшукав містечко.

Запитання до тексту
1) Як ви зрозуміли, хто такі ваганти?
2) Чому стала можливою поява мандрівних студентів?
3) Хто міг стати студентом?
4) Які людські якості більш за все цінували ваганти?
5) розкажіть про життя середньовічних студентів.
6) Чому університет назвали кублом?

Спікери груп, використовуючи метод «Навчаючи – вчуся», виступають 
із повідомленнями.
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Учитель перед виступами учнів дає завдання групам по ходу повідом
лення скласти по два питання, на які повинні будуть відповісти представ
ники інших експертних груп. за допомогою методу «Історичне фехтуван
ня» учні ставлять питання групам.

3. стан наукових знань у середні віки
Учитель говорить про те, що середньовічне суспільство було дуже мар

новірним. Це наклало свій відбиток і на науку. 
Учитель пропонує прочитати уривки з твору Альберта Великого (XIII ст.).

текст 7. з твору альберта великого (XIII ст.)  
«про властивості сущого» [19, с. 282–283]
…роза — п’ятнадцята трава. Візьми грам її та грам гірчиці на ніжку 

миші, повісь все це на дерево, і воно не даватиме плодів. І якщо все згадане 
покласти біля сіті, то до неї зберуться риби.

…Якщо хочеш додати мудрості й уникнути дурості, візьми камінь, який 
називається хризоліт, світлозелений, облямований у золото; він виганяє 
дурість і приносить мудрість.

...Пугач — птах досить відомий. Чудові властивості цього птаха. Бо, 
якщо її серце й праву ногу покласти над сплячим, негайно він тобі розкаже 
все, що не запитаєш у нього...

…Кріт — тварина досить відома. У цієї тварини є дивна властивість, як 
кажуть філософи. Якщо загорнути його ніжку в лавровий лист і покласти 
до рота коня, то він втече від страху...

Запитання та завдання до тексту
1) Оцініть рівень наукових знань середньовічної людини.
2) Доведіть, що наукові уявлення Альберта Великого є фантастичними.
3) Що, на думку автора, може зробити людину мудрою?
4) Для чого пропонує використовувати властивості тварин і трав Аль

берт Великий?

У ч и т е л ь. Окрім предметів, що вивчалися в університетах, в Європі 
процвітали астрологія та алхімія. Астрологія існує й у наш час, ми з вами 
з цікавістю читаємо складені астрологами гороскопи.

Головною метою тогочасних алхіміків було отримати особливий міне
рал — філософський камінь. за середньовічними переконаннями, філо
софський камінь мав магічні властивості: продовжував життя, виліковував 
будьякі хвороби, робив літніх людей молодими. До того ж він мав влас
тивість перетворювати будьякі метали на золото.

Але не всі дотримувалися схоластичного методу отримання знань.
Наприклад, роджер Бекон виявився основоположником нового експе

риментального напряму в науці. Він стверджував, що доказом у науці є не 
цитата, а експеримент. Бекон залишив безліч праць з медицині, історії, 
природознавства. 
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текст 8. «користь математики» [19, с. 284]
«Усі науки пов’язані одна з одною та взаємно одна одну підтримують; 

успіх однієї допомагає всім іншим...
Математику помилково вважають наукою важкою... Але ж яка вона 

важлива, яка корисна!
Можна побудувати пристосування для плавання без веслярів, так, щоб 

найбільші кораблі, морські та річкові, приводилися у рух силою однієї люди
ни, рухаючись притому з набагато більшою швидкістю, ніж якби вони були 
повні веслярами. Так само можна зробити вози без жодного запрягання, які 
можуть котитися з надзвичайною швидкістю; літальні машини, сидячи в яких 
людина може приводити в рух крила, що б’ють повітря, подібно птахам.

Прозорі тіла можуть бути так оброблені, що віддалені тіла здаються 
близькими та навпаки. На надзвичайній відстані можна буде прочитати 
найменші букви, розглягнути зірки».

Запитання до тексту
1) Для чого, на думку автора, була необхідна математика?
2) Появу яких винаходів передбачив роджер Бекон?

текст 9. «середньовічна географія» [19, с. 284]
«рай — на крайньому Сході. Є там древо пізнання добра та зла. Древо 

це справді видиме і тілесне, як будьяке інше дерево.
…земля круглої форми, оскільки вона на зразок колес. з усіх боків обті

кає її кругом океан та поділяє її на три частини, тобто на Азію, Європу та 
Африку. Одна Азія становить половину світу. Європа та Африка — іншу. роз
тинає їх Середземне море. Обіймає Азія третю сторону, обмежується вона зі 
сходу сходом сонця, з півдня — океаном, із заходу ж — нашим морем. з пів
ночі межа її — озеро або болото Меотійське (Азовське) та річка Таной (Дон).

Запитання до тексту
1) Як ви вважаєте, який метод пізнання світу використовував укладач 

карти? У чому це виявилося?
2) Чи можна говорити про подвійне сприйняття світу середньовічною 

людиною? У чому воно виявилося?

У ч и т е л ь. Одним з тих, хто вважав, що головне джерело пізнання — 
розум, був П’єр Абеляр. Він наполегливо доводив користь світських знань, 
античної науки. Церква переслідувала Абеляра, закривала школи, де він 
працював; церковний собор засудив його на «довічне мовчання».

А ось богослова Фому Аквінського зарахували до лику святих. за його 
невпинні проповіді про погляди церкви на устрій світу, моралі, торгівлі та 
лихварства.

В епоху Середньовіччя вперше починають друкувати книги. Це було 
викликано розширенням мережі шкіл та університетів, яким книги були 
просто необхідні. Честь винаходу книгодрукування належить Йоганну Гу
тенбергу.
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У середні віки люди все частіше почали залишати свої рідні місця. Ман
дрівники потрапляли далеко за межі християнського світу та привозили 
додому відомості про життя різних країн і народів. Таким мандрівником 
був і Марко Поло — венеціанський купець та мандрівник XIII ст. Він три
валий час подорожував країнами Далекого Сходу, жив у Китаї. «Книга 
Марко Поло» тривалий час служила керівництвом для складання карт.

іV. Закріплення знань

Запитання для бесіди
1. Що змінилося в системі освіти у період розквіту Середньовіччя?
2. Які якості розвивала в учня середньовічна школа?
3. Як вплинув на рівень освіти суспільства винахід Йоганна Гутенберга?
4. Як ви вважаєте, чому студенти і викладачі різних країн розуміли один 

одного?
5. Які предмети вивчали в університетах?
6. Назвіть методи отримання наукових знань у середні віки.
7. Які уявлення про навколишній світ існували в середні віки?
9. Назвіть вчених, відомих у середні віки.

за домогою методу «Мікрофон» учні дають визначення термінів та по
нять: університет, «Каролінгське відродження», ваганти, «сім вільних 
мистецтв», диспут, алхімія, схоластика, філософський камінь, астрологія.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Прочитати відповідний розділ підручника.
2. Письмово в зошиті відповісти на питання «Спільне та відмінне в уні

верситетській освіті Середньовіччя та сьогодення».
3. Підготувати повідомлення про Франсуа Віньйона, Данте Аліґ’єрі, Берт

рана де Борна.

уРок 13

варіант 1 

 тема.  куЛьтуРа сеРедньовіЧної євРоПи.  
ЛітеРатуРа та мистецтво

очікувані результати
Після уроку учні вмітимуть:

• розрізняти романський та готичний стилі в архітектурі;
• пояснювати причини переходу від романського стилю до готичного;
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• порівнювати архітектурні стилі;
• визначати літературні жанри, поширені в середні віки;
• розповідати про представників раннього Відродження та їхню твор

чість.
основні поняття: «романський стиль», «готичний стиль», «ранній гу

манізм і Відродження».
історичні діячі: Франсуа Віньйон, Данте Аліґ’єрі Бертран де Борн. 
основні події:

• X–XII ст. — час існування романського стилю;
• XIII ст. — початок поширення готичного стилю.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань

Учитель вибірково заслуховує відповідь на питання домашнього зав
дання.

Тестові завдання
1. Прояв інтересу до античної культури за часів Карла Великого називався:

а) «Каролінгське відродження»; 
б) гуманізм;
в) ренесанс.

2. Перші університети виникли у __ :
а) IX ст.;
б) XIII ст.;
в) XII ст. 

3. Ваганти — це __ : 
а) мандрівні студенти; 
б) студенти, яких відрахували;
в) студенти, що залишилися на повторний курс навчання.

4. здатність правильно, послідовно мислити називається __ :
а) філософія;
б) риторика;
в) логіка. 

5. Які предмети вивчалися в університеті?
а) Філософія та право;
б) геометрія та філософія; 
в) право та алхімія.
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6. Хто з середньовічних учених був прихильником експериментального 
пізнання світу?
а) Йоганн Гутенберг;
б) Фома Аквінський;
в) роджер Бекон. 

7. Учених, які вважали, що джерелом будьякого знання є розум, назива
ли __ :
а) схоластами; 
б) алхіміками;
в) альбігойцями.

8. Винахід книгодрукування належить __ :
а) Йоганну Гутенбергу; 
б) Фомі Аквінському;
в) роджеру Бекону.

9. Марко Поло був автором книги з __ :
а) математики;
б) географії; 
в) алхімії.

10. Наука алхімія займалася пошуками __ :
а) розуму;
б) істини;
в) філософського каменя.

11. Наука, що вивчала вплив зірок на долю людини, називається __ :
а) астрономія;
б) астрологія; 
в) теологія.

12. Філософський камінь, на думку середньовічних учених, давав мож
ливість __ :
а) вказувати правильний шлях мандрівникам;
б) впливати на морські відливи та приливи;
в) перетворювати будьяку речовину на золото. 

Відповіді: 1 а; 2 в; 3 а; 4 в; 5 б; 6 в; 7 а; 8 а; 9 б; 10 в; 11 б; 12 в.

IіI. вивчення нового матеріалу

1. Мистецтво
У ч и т е л ь. Культура в середні віки була нерозривно пов’язана з церк

вою. Церква переконувала людей, що земне життя є лише підготовкою до 
переходу у кращий (позаземний) світ. Щоб потрапити туди, треба відмови
тися від земних бажань. релігія впливала на розвиток архітектури, живопи
су, літератури. Головними фігурами у творах мистецтва та літератури були 
біблійні святі, ченці, праведники.
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Архітектура також зазнала значного впливу релігії.
Учитель пропонує учням прочитати відповідний текст параграфа, роз

глянути ілюстрації [10, С. 114–118] та заповнити таблицю «Архітектура 
в середні віки».

архітектурні стилі романський готичний

Час X–XII ст. XIII ст.

Особливості 
 архітектури

Наслідування римських спо
руд. Масивні стіни, важка на
півкругла споруда, вузькі вікна

Легкі, ажурні споруди. Вели
ка кількість шпилів і башто
чок. Стрілчасті вікна та арки

Внутрішнє 
вбрання

Фрески, рельєфи, скульптури 
святих. Скульптори вважали, 
що їх головна задача показати 
міць духу 

Велика кількість вітражів. 
Більш реалістична скульптура

Пам’ятники 
 архітектури

Собор у Вормсі (Німеччина); 
церква Св. Віри у Франції.

Собор у реймсі (Франція, 
XIII ст.). Нотрдам де Парі

2. література
У ч и т е л ь. У середні віки вже існувала жанрова література. Великою 

популярністю користувалися героїчні епоси, рицарська та міська література.
Учитель пропонує учням ознайомитися з фрагментами середньовічних 

літературних творів та визначити, до якого жанру їх можна віднести.
Цей етап уроку доцільно провести у вигляді групової роботи.

текст 1. із роману «про лиса»
Я Ізегріма обдурив,  
І став він ворогом моїм.  
В довіру втерся я йому,  
Та скоро так дружка свого  
До злої халепи призвів:  
Монахом я його зробив.  
І до того його схилив,  
Щоб зі зла у дзвони задзвонив.  
Підступний задум дав плоди:  
Піп з сотнею селян сюди  
Прибіг, давай кричати, та ревти  
Та бити — ледве встиг втекти...  
«Як я втомивсь! — сказав Баран. — 
Я далі йти вже не берусь.  
Назад я краще повернусь».  
Бернар сказав: «І я назад,  
Так мандрувати я не рад!»  
ренар промовив: «Хоч така  
Важка дорога і тяжка,  
Той буде праведний святим,  
Який повік не піде в рим.  
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Хто у семи святих бував,  
Той гіршим, аніж був, ставав. 
Тому, як ви, додому повернусь, 
за чесні я діла візьмусь,  
Трудом правдивим буду жить 
І біднякам добро робить.  
Ходімо!.. Піде все на лад...»  
І втрьох вони пішли назад.

текст 2. з «пісні про роланда» (XII ст.)
День миновал, вечерний час подходит, 
Но меч враги не вкладывают в ножны. 
Отважны те, кто рати свел для боя. 
Их ратный клич звучит, как прежде, грозно. 
«Пресьоз!» — кричит эмир арабский гордо, 
Карл: «Монжуа!» — в ответ бросает громко. 
По голосу один узнал другого. 
Сошлись они на середине поля. 
Тот и другой пускают в дело копья, 
Врагу удар наносят в щит узорный, 
Его пронзают под навершьем толстым, 
распарывают на кольчугах полы, 
Но невредимы остаются оба. 
Полопались у них подпруги седел. 
С коней бойцы свалились наземь боком, 
Но на ноги вскочили тотчас ловко,  
Свои мечи булатные исторгли,  
Чтоб снова продолжать единоборство.  
Одна лишь смерть конец ему положит.

текст 3. переказ роману про тристана та ізольду [2, с. 110]
«Славний король Тристан вірою та правдою служив своєму дядькові, 

королю Корнуеллу Марку. Тристан вчинив безліч подвигів і зумів спочатку 
перемогти давніх ворогів Корнуелла — ірландців, а потім помирити обидві 
ворогуючі багато років сторони. Король Марк повелівав Тристану привезти 
йому ірландську принцесу, біляву Ізольду, про незрівнянну красу якої Трис
тан багато йому розповідав. Ірландці віддали Ізольду до Корнуелла, Трис
тан і Ізольда випадково випили разом приворотного зілля й спалахнули 
одне до одного нечуваною пристрастю. Проте Ізольда повінчалася з коро
лем Марком, після чого почалося життя, болісне для всіх трьох. Пристрасть 
боролася у душах Тристана та Ізольди з почуттям обов’язку — вірної дружи
ни та вірного васала. Король Марк мучився підозрами, але теж любив 
Ізольду і глибоко поважав доблесного лицаря — свого племінника. Після 
безлічі бід і поневірянь, відчайдушного божевілля та кровопролиття Трис
тан та Ізольда загинули. Їх поховали поряд. «І з могили Тристана піднявся 
прекрасний терновий кущ і, перекинувшись через каплицю, вріс у могилу 
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Ізольди... Тричі наказував король зрізати цей кущ, але щоразу наступного 
дня він був таким же прекрасним, як і раніше».

Запитання до текстів
1) Як ви вважаєте, до яких літературних жанрів належать ці твори? 

Свою відповідь обґрунтуйте.
2) Про кого розповідають ці літературні твори?
3) Які зміни сталися в середньовічній літературі?

Учитель, підбиваючи підсумок, говорить про те, що поступово в серед
ні віки формується новий світогляд, у центрі якого стояла людина, а не Бог. 
Новий світогляд отримав назву «гуманізм». (Визначення заноситься в зо-
шит.) Нова епоха — Відродження — була започаткована у містах Північної 
Італії. Її відзначав світський характер, гуманістичний світогляд, повернен
ня до античної культурної спадщини. (Визначення заноситься в зошит.)

3. раннє Відродження
Учитель надає слово учням, що підготували повідомлення. Під час роз

повіді необхідно використовувати ілюстрації або комп’ютерну презента
цію. Водночас з їхньою розповіддю доцільно заповнити таблицю «Діячі 
раннього Відродження».

ім’я роки життя  твори Внесок в мистецтво

Данте 
Аліґ’єрі

1265–1321 «Божественна комедія» Твір написаний італійською 
мовою. Велика увага приді
ляється переживанням лю
дини

Джотто 1266–1337 Фрески на сюжети 
Євангелія та життя 
Франциска Ассизського

Показана гідність людини

Франческо 
Петрарка

1304–1374 «Книга пісень» Відродження античної тра
диції віршування

Джованні 
Боккаччо

1313–1375 «Декамерон» Головна ідея твору: люди
на — господар своєї долі та 
земного світу

Донателло 1386–1466 Статуя Давіда Відродження скульптурних 
традицій античності

Сандро 
 Боттічеллі

1445–1510 Картини «Весна»,  
«Народження Венери»

Натхненність живопису

Брунеллескі 1377–1446 Купол собору Санта
Марія та будівля капели 
Падді у Флоренції

Новаторське застосування 
досягнень античної архітек
тури, створення теорії перс
пективи
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іV. Закріплення знань

Запитання для бесіди
1. Назвіть основні ознаки романського стилю в архітектурі.
2. з чим, на вашу думку, пов’язана поява гуманізму?
3. Чому в XIV ст. починається період, що отримав назву Відродження?
4. Що нового з’являється в літературі, живописі, скульптурі?

V. оцінювання знань учнів

V. домашнє завдання

1. Прочитати відповідні розділи підручника.
2. Підготуватися до уроку узагальнення.

варіант 2

тема.  сеРедньовіЧна ЛітеРатуРа та мистецтво*

Мета: продовжити вивчення культури епохи Середньовіччя, з’ясувати 
основні риси культури, розглянути архітектурні стилі, а також особливості 
культури арабського світу.

завдання: вчитися аналізувати історичні факти й події; оцінювати зна
чення історичних подій, явищ; порівнювати архітектурні стилі, визначати 
відмінне; давати оцінку, характеристику пам’яткам культури; визначати їх 
значення та місце в історичному процесі.

тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами рольових ігор.
обладнання: стенд «Сьогодні на уроці» — картини з альбому «Історія 

культури»: собор Паризької Богоматері, будівництво храму готичного сти
лю, собор у Вормсі, собор у Кельні, загальна панорама середньовічного 
міста, зображення мечеті.

хід роботи

і. організаційна частина уроку

іі. викладення нового матеріалу

1. середньовічна література
розгляд розпочинається з бесіди.
1) Нагадайте, коли виникло книгодрукування.
2) Хто його започаткував?
3) Якою була тематика перших книг? Чому?

У ч и т е л ь. Та перші видання були не лише релігійної тематики. 

* Урок розроблений Дудар Т. Ю.
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Робота в групах з використанням методу «Спільний проект»
Учні з’ясовують основні напрямки середньовічної літератури. (Кожна 

група розглядає один напрямок.) По завершенні роботи групи звітують й на 
дошці записують свій напрям у вигляді схеми.
• I-а група. Охарактеризувати героїчний епос, використовуючи текст під

ручника. 
• II-а група. Охарактеризувати рицарську літературу.
• III-я група. Охарактеризувати міську літературу.

Середньовічна література

Героїчний епос:  
оспівування королів  
і героїв. «Пісня про 

роланда», «Пісня про 
Нібелунга»

рицарська література:  
оспівування героїзму  
та відданості воїнів.  
рицарські романси,  
«Трістан та Ізольда»

Міська література: 
висміювання недолад

ності суспільства  
і звеличення кмітливо

го героя

2. картина світу середньовічної людини
У ч и т е л ь. Чим можна пояснити розмаїття напрямків середньовічної 

літератури?
розгляньте малюнки «Бій Олександра Великого з  перевертнями», XIII сто

ліття; «Диявол пожирає людину», XII століття, (підручник Крижанівського, 
С. 118.)

1) Що зображено на малюнках?
2) Чи викликають у вас ці малюнки страх. Чому?
3) Чому ці малюнки були створені в епоху Середньовіччя? Про що це 

свідчить?
4) Яким середньовічна людина уявляла світ відповідно до малюнка?

(Учні зазначають, що середньовічна людина відчувала страх перед потой-
бічними силами, в усьому вбачала підступність диявола. Людина боялася згрі-
шити. Але й тут був засіб — сповідь. Людина вірила в забобони.)

У ч и т е л ь. Чим можна пояснити забобонність середньовічної люди
ни? Чи могла середньовічна людина уявити світ поіншому? Чому?

3. архітектура та мистецтво
Переходячи до наступного питання, учні згадують:
1) Що таке архітектура?
2) Які найбільші споруди будували в містах? (Храми)
3) згадайте, яким був їх зовнішній вигляд. Чому більшість споруд Єв

ропи XI–XII ст. мали вигляд замків, фортець?

Учитель пояснює, що на той час ці споруди будувалися в романському 
стилі.
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Рольова гра
Д і й о в і  о с о б и: мандрівник Вірус та середньовічний Архітектор. 
Гра відбувається біля стенду з картинами «Собори романського й готичного 

стилів».

У ч и т е л ь. Давайте, мандруючи разом з Вірусом, з’ясуємо, що нового 
з’явилося в архітектурі ХІІІ ст.

В і р у с. здається, я потрапив на будівництво. Але що це таке? Я опи
нився поряд з величною, надзвичайної краси спорудою. Треба дізнатися, 
хто і що тут будує.

А р х і т е к т о р. Я — архітектор цього собору. Одержавши добрі знання 
в школі, я і мої помічники розробили нову техніку, яка дозволяє нам підня
тися нагору і зводити високі споруди. Ось подивись — ескіз майбутнього 
собору.

Учитель розповідає, що цей стиль називається готичним. Визначають
ся основні риси готичного та романського стилів порівняно із зображен
ням собору Паризької Богоматері у Франції та з храмом у Вормсі. Ознаки 
записуються учнями в зошит.

готичний стиль романський стиль

стрілчасті арки масивність

високі башти приземкуватість

значна кількість великих вікон масивні колони

вітражі товсті стіни

зовнішня легкість споруди мозаїка

У ч и т е л ь. Усередині готичного собору було багато світла, що прони
кало крізь довгасті вікна, прикрашені вітражами — декоративними компо
зиціями з кольорового скла. Давайте на хвилину відчуємо той дух, що пану
вав у храмі.

звучить музика Баха. Далі вчитель пояснює, чому готичні храми називали «Біб
лією в камені».

— Готичний стиль вплинув на всі види мистецтва, у тому числі й на 
письмо. Літери готичного письма почали витягувати вгору і надламувати, 
наче від подуву сильного вітру. (Учні дивляться зображення на стенді.)

У XIII ст. завершилось оформлення готичного стилю в книжковій 
мініатюрі. Композиції мініатюр чітко побудовані, фарби яскраві. На полях 
книжки художники малювали рослини або геометричні орнаменти.

А зараз за допомогою Віруса перенесемося із Європи на Схід.
Тихо лунають східні мотиви, вчитель зачитує одну із казок «1000 та однієї ночі» 

де є опис міста чи палацу.
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4. культура арабського світу
У ч и т е л ь. До складу халіфату входили землі з традиціями грецької 

і римської культур. Народившись з поєднання власного доісламського ми
нулого і традицій інших давніх цивілізацій, культура арабів досягла вели
ких успіхів в багатьох галузях знань і творчості. Арабські дослідники зроби
ли значний внесок у розвиток медицини, географії, історії, астрономії, 
літератури. Арабські поети оспівували військові подвиги, кочове життя. 
Поет Фірдоусі склав велику поему «Книга царів», присвячену подвигам ле
гендарних героїв. Складались дивовижні казки, які увійшли до всім відомої 
збірки «1000 і одна ніч».

Запитання
1) Можливо, хтось із вас читав ці казки?
2) Що найбільше сподобалося в казках?
3) Що їх об’єднує?

У ч и т е л ь. Ми бачимо, які чудові, казково багаті міста Сходу. І це було 
насправді, а не лише в казках.

Продовжимо подорож арабським містом, а допоможе нам у цьому му
сульманин Алі.

Учень біля стенду з арабськими спорудами.

А л і. Як правило, в центрі арабського міста знаходилась мечеть — храм 
мусульман.

Учні переглядають зображення мечеті Купол Скали, VII ст. Учень пояснює, чо
му ця мечеть має саме таку назву.

А л і. У мечеті мусульмани розміщувались рядами, ніби військо, що ви
шикувалося обличчям у бік Мекки, й молилися. Такий храм вміщував ти
сячі людей. 

Учні переглядають зображення Великої Мечеті Омейядів в Дамаску.

Поряд з мечеттю будували мінарет — високу башту, з якої священик 
закликав мусульман до молитви. (Учні переглядають зображення мінарету 
аль-Мальвія, Великої мечеті Мутавакіля в Самарі.)

Мечеть відігравала роль головного центру міста, тут чинили суд, вла
штовували наукові дискусії, призначалися ділові зустрічі, читалися лекції 
та проповіді.

А тепер зверніть увагу на красу і неперевершеність палацу Альгамбра 
в Гранаді. Легкі колони утримують на собі перекриття.

Учитель показує учням зображення замку Коср альХейр аль Гарбі в Йорданії.

У ч и т е л ь. Це, так званий, «замок пустелі» — резиденція халіфів, побу
дований далеко від багатолюдних міських центрів. Сьогодні, можливо, він 
здається нам безрадісним і суворим, але тоді, в ті давні часи, ці замки пос
тачалися водою, біля них були побудовані канали, підземні сховища для 
води, тут обробляли землю й вирощували чудові сади.
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Запитання для бесіди
1) Що, на вашу думку, об’єднує всі ці споруди у зовнішньому вигляді?
2) Чи схожі вони на споруди, з якими ви вже знайомилися раніше?
3) Чим це можна пояснити?
4) Чи є схожість з європейськими спорудами?

Учні доходять думки, що всі ці споруди нагадують фортеці, оточені глу
хими стінами, і схожі на споруди романського стилю. Вчитель повинен на
голосити, що схожість з романським стилем не є випадковою, оскільки 
перші мечеті араби перебудовували із перших християнських базилік. 
А зовнішня суворість — особливість арабського стилю. Всередині ж спору
ди були багато прикрашені мармуром, мозаїкою і позолотою.

У ч и т е л ь. Араби вважали мистецтвом не лише архітектуру, а й калігра
фію. Головними святинями в ісламі є не ікони, а старі рукописні Корани. 
Бога в ісламі зображувати не можна, але позначати його буквами і знаками 
дозволялося, тому каліграфія перетворилась в одну із форм орнаменту. 
В мистецтві, особливо в оздобленні храмів, набув розвитку геометричний 
орнамент, який складався із знаків. Наприклад, слово «Аллах» позначалося 
4мя вертикальними лініями, які схематично виражали літери цього арабсь
кого слова.

Таким чином, ми бачимо, що араби створили прекрасну і своєрідну 
культуру, яка увібрала деякі елементи античності та середньовічної Європи.

Iіі. Підбиття підсумків уроку

У ч и т е л ь. Давайте з’ясуємо, що нового ви дізналися сьогодні на уроці.

Учні працюють методом «Незакінченого речення...».

Висновок. Ось і завершили ми знайомство з культурою Середньовіччя. 
Побачили, що в цей період поширюється освіта, завдяки появі міських 
шкіл та університетів. В архітектурі зароджується новий стиль — готичний. 
Отже, світ не стояв на місці. Досягнення в галузі культури в епоху Серед
ньовіччя мали велике значення для подальшого розвитку людства. Універ
ситети, засновані в XII–XIII ст., існують і сьогодні. Серед них світової  слави 
зажили Оксфордський та Кембриджський в Англії, Паризький університет 
Сорбонна. Книгодрукування сприяло поширенню освіти, зробило книгу 
доступною для людей. Храми Середньовіччя зберегають своє значення як 
пам’ятники світової культури.

іV. оцінювання знань учнів

V. домашнє завдання

Повторити відповідний матеріал теми, підготуватися до тематичної 
атестації.
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уРок 14

тема.  уЗаГаЛьнення За темою «РеЛіГійне та куЛьтуРне 
життя сеРедньовіЧної євРоПи»

варіант 1

1. розв’язання кросвордів.

кросворд 1

Сектор А
1) Глава православної церкви. (Патріарх)
2) Король франків, який першим прийняв християнство. (Хлодвіг)
3) Винахідник книгодрукування. (Гутенберг)
4) Назва племен, від яких походить назва готичного стилю. (Готи)

Сектор Б
1) Папа римський, який закликав до хрестових походів. (Урбан)
2) Німецькоскандінавський героїчний епос «Пісня про __». (Нібе-

лунгів)
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3) Німецький композитор, який використав легенду про нібелунгів 
у сво їх творах. (Ва г нер)

4) Французький епос «Пісня про __». (Ро ла н да)

Сектор В
1) Італійський поет, родоначальник гуманізму в літературі Франческо 

__ . (Петрарка)
2) Видатний італійський поет Данте __ . (Аліґ’єрі)
3) «Трістан та __». (Ізо ль да)
4) Видатний середньовічний філософбогослов, поет П’єр __ . (Абеляр)

Сектор Г
1) Одне із семи вільних мистецтв. (Риторика)
2) ІбнСіна. (Авіценна)
3) Житель Аравійського півострова. (Араб)
4) Автор книги «Декамерон». (Бо к кач чо)

кросворд 2

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Мандрівний студент. (Вагант)
2) Один із стилів середньовічної архітектури. (Романський)
3) Вища школа в західній Європі. (Університет)
4) Середньовічний вчений, прихильник пізнання миру експеримен

тальним шляхом. (Бекон)
5) Учений, що займається пошуком філософського каменя. (Алхімік)
6) Ім’я автора «Божественної комедії». (Данте)
7) Відкрита суперечка студентів середньовічного університету. (Дис-

пут)
8) Сучасна назва міста рома. (Рим) 

При розв’язанні кросворда 2 у вертикальному стовпці з’явиться слово, 
що позначало лицаряпоета у середньовічній Франції. (Трубадур) 
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кросворд 3

1

2

3

4

5

6

7

8

1) збір кардиналів, що обирає Папу римського. (Конклав)
2) Спалювання на багатті єретика. (Аутодафе)
3) Ім’я Папи римського, що закликав до хрестового походу для звіль

нення гроба Господнього. (Урбан)
4) Виплата на утримання церкви. (Десятина)
5) Духовна особа в католицькій церкві. (Єпископ)
6) Люди, що відмовилися від мирського життя. (Ченці)
7) Назва рицарського ордена, члени якого носили білі плащі з чорним 

хрестом. (Тамплієри)
8) Послідовники одного з єретичних вчень. (Альбігойці)

розв’язавши кросворд 3, у вертикальному стовпці з’явитися слово, яке 
означає другу особу після Папи римського в католицькій церкві. (Кардинал)

2. Учитель пропонує групам учнів скласти власні кросворди, кількість 
слів, в яких і складність обговорюються заздалегідь.

3. Обмін кросвордами для нового розв’язання.

4. Домашнє завдання.
1) Повторити параграфи теми.
2) Підготуватися до тематичного оцінювання.

варіант 2

Брейн-ринг

Клас ділиться на чотири команди. Відповідає та команда, яка швидше 
за всіх подала сигнал про свою готовність.

Гру веде вчитель.

I тур
1. Яке місце в житті людини посідала церква?
2. Чому в Середньовіччі батьки віддавали до школи тільки тих дітей, яких 

призначали для служіння Богу?
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3. Чому в середні віки була можливість здобути освіту в будьякій країні, 
причому не знаючи мови, що була в ній поширена? 

4. Чому люди, які мали добру пам’ять, користувалися в середні віки особ
ливою пошаною?

5. Чому з’являються єретичні вчення?
6. Як церква боролася з єретиками?
7. Які шари середньовічного суспільства були зацікавлені у хрестових по

ходах та чому?
8. У хрестових походах брали участь воїни різних країн. Якою мовою хрес

тоносці розмовляли між собою?
9. Чому європейські монархи не брали участь у першому хрестовому по

ході?
10. Чому всі хрестові походи закінчилися невдало?
11. Що є характерним для мистецтва раннього Відродження?
12. Чому саме в північній Італії виникає Відродження?

Учитель підбиває підсумки. за наслідками I туру дві команди, що на
брали найбільшу кількість балів, виходять у фінал і продовжують боротьбу. 
Команди, що програли, займають місця глядачів.

II тур
1. Учитель готує картки із зображеннями силуетів середньовічних соборів. 

Учням пропонується визначити, до якого виду архітектури належать 
представлені зображення.

2. Учитель пропонує до репродукцій шедеврів раннього Відродження 
підібрати назви та ім’я автора (готуються окремі картки).

3. Перед вами історичні атласи. розгляньте карту «Перший, другий та 
третій хрестові походи (1096–1192)». Яким шляхом рухалися хресто
носці до Єрусалима?

4. Що нового в житті середньовічного європейського суспільства з’явилося 
після хрестових походів?

5. Що таке гуманізм і Відродження?
6. Чому в Середньовіччі живопис назвали «літературою для мирян»?
7. Чому в пізньому Середньовіччі з’являється портретний живопис 

і відроджується мистецтво скульптури?
8. Чому схоластика, така популярна у середні віки, була знехтувана гу

маністами?
9. Чому творчість Данте та Петрарки символізує перехід від Середньовіч

чя до Відродження? 

оцінювання знань учнів

домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.
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уРок 15

варіант 1

тема.  тематиЧне оцінювання За темою «РеЛіГійне  
та куЛьтуРне життя сеРедньовіЧної євРоПи»

очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

• давати самооцінку власним знанням з даної теми;
• визначити недоліки у знаннях та скоригувати їх.

тип уроку: перевірки та корекції знань.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. основна частина уроку

Тематичне оцінювання відбувається у вигляді тестів за двома варіантами.

Варіант 1

I рівень
1. Оцініть твердження.

У XIII ст. в європейській архітектурі набуває поширення романський 
стиль.

а) Так;
б) ні.

2. Виключіть зайве з логічного ряду. Свою відповідь поясніть.
Францисканці, домініканці, госпітальєри, бенедиктинці.

3. Оберіть правильну відповідь.
Слово «студент» утворилося від:
а) німецького «обробляти землю»;
б) латинського «старанно займатися»;
в) англійського «переконливо говорити».

II рівень
1. розставте події в хронологічному порядку:

а) захоплення хрестоносцями Константинополя;
б) «дитячий хрестовий похід»;
в) заклик папи Урбана II до хрестового походу.

2. Визначте особу за описом.
Видатний середньовічний вчений. Його доля склалася трагічно. Він 

був звинувачений в єресі. Його книги були спалені. Він став ченцем. На
прикінці життя написав нову книгу «Історія моїх поневірянь».
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3. Співвіднесіть імена авторів та назви творів.

1) Данте Аліґ’єрі а) фрески на сюжети Євангелія та життя Франциска 
Ассизського

2) Джотто б) «Книга пісень»

3) Франческо Петрарка в) «Божественна комедія»

III рівень
1. Поясніть поняття.

Філософський камінь — це __ .

2. Складіть речення, використовуючи запропоновані слова.
Католицька церква, єретики, боротьба, автодафе, багатства, пересліду

вання, інквізиція.

3. Виправте помилки в тексті.
У 1270 р. розпочалися хрестові походи. Папа Іоанн II закликав до хрес

тового походу проти язичників, що живуть навколо Балтійського моря. 
У цьому поході взяли участь королі європейських країн і руські князі.

IV рівень
Складіть розповідь від імені хрестоносця, що пройшов шлях від Клер

мона до Єрусалима.

Варіант 2

I рівень
1. Оцініть твердження.

В європейській середньовічній літературі був поширений жанр ри
царського роману.

а) Так;
б) ні.

2. Виключіть зайве з логічного ряду. Свою відповідь поясніть.
Фрідріх I Барбаросса, Іоанн Безземельний, річард I Левове Серце, 

Філіпп II Август.

3. Оберіть правильну відповідь.
У середньовічному університеті одним з видів занять був:
а) колоквіум;
б) семінар;
в) диспут.

II рівень
1. розставте події в хронологічному порядку.

а) захоплення хрестоносцями Єрусалима;
б) восьмий хрестовий похід;
в) «похід бідноти».
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2. Визначте особу за описом.
Чернець ордену францисканців. Викладач Оксфордського і Паризько

го університетів. Багато років займався алхімією та астрологією. Основою 
пізнання істини вважав досвід. Критикував духовенство, через що був ки
нутий до в’язниці. Випередив свій час, передбачивши появу літальних апа
ратів та транспорту, що рухався без допомоги коней.

3. Співвіднесіть імена видатних діячів середньовічної культури у галузі 
науки та освіти з їхніми справами.

1) Марко Поло а) винахідник книгодрукування

2) Йоганн 
 Гутенберг

б) італійський вчений та письменник, навчався торгової справи  
і права. Отримав доступ до двору короля. Написав книгу «Декамерон»

3) Джованні 
 Боккаччо 

в) венеціанський купець і мандрівник, тривалий час жив у Китаї

III рівень
1. Поясніть поняття.

Вагант — це __ .
2. Складіть речення, використовуючи запропоновані слова.

Сарацини, жорстокий бій, машини, що рушать стіни, хрестоносці, 
фортеця, перемога.
3. У XI ст. влада короля була вищою за владу Папи римського. Королі на 

раді обирали папу. Папа римський під час зустрічі з королем мав по
цілувати йому руку.

IV рівень
Складіть промову єретика, який виступає проти зловживань католиць

кої церкви.

варіант 2

тема.  катоЛицька цеРква в XI–XIII ст. ХРестові ПоХоди*

Мета: перевірити й оцінити знання учнів з даної теми; продовжувати 
вдосконалювати вміння учнів працювати у великих групах; розвивати вмін
ня аналізувати, характеризувати, критично давати свою оцінку історичним 
явищам і особам, відстоювати свою точку зору; виховувати християнську 
культуру; формувати толерантну позицію щодо релігійних об’єднань і кон
фесій нашої дер жави, нашого краю, села.

очікувані результати
Після цього уроку учні повинні знати:

• причини розколу в християн ській церкві;
• ієрархічну драбину католицької і православної церков;
• відмінності між католицизмом і православ’ям;

* Урок розроблений Коток С. І.
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Вміти:
• пояснити визначені поняття;
• розповісти про суть католицизму, православ’я і єретиків;
• пояснити причини і наслідки Хрестових походів.

обладнання: карта «Європа в Середньовіччі», підручники, ілюстрації: 
«Спалення єретика на вогнищі», храми готичного і романського стилю, 
магнітофон із записами органної музики.

тип уроку: урок перевірки й оцінювання знань учнів.

хід уроку
і. організаційна частина уроку
Учні поділені на три команди.

іі. мотивація навчальної діяльності учнів
звучить органна музика.

У ч и т е л ь. Християнська церква як організація, утворилася у IV ст.  
А в ХІ–ХІІІ ст. вона перетворилася на найбагатшу організацію та найбіль
шого землевласника в Європі. Папа римський вважав себе «намісником 
Бога на землі», «найвищим володарем церкви і світу». Імператор Карл Ве
ликий (742–814) був одним з тих, хто сприяв досягненню папством рівня 
найбільш впливової сили. Карл, ідучи на прийом до Папи римського 
Льва III, ставав на коліна, долав сходи, коридор і залу і, лише поці лувавши 
туфлю і руку папи, зводився на ноги. Перед папою схилялися монархи Єв
ропи і навперейми дарували йому коштовні подарунки.

Папа римський називав себе Апо столом Петром, тому вершив суд над 
людьми на землі. за часів Середньовіччя за вироком інквізиції були при
вселюдно спалені сотні людей.

Водночас у Східній римській імперії — Візантії — сформувалася хрис
тиянська церква, що мала певні відмінності від римської католицької, яка 
дістане назву «православна».

ііі. основна частина уроку
— Сьогодні ви будете працювати у великих групах. за кожну правильну 

відповідь учасника команда буде отри мувати 1 бал. Є також завдання, які 
оцінюються за п’ятибальною системою.

анкета
1. Коли відбувся поділ церков? (1054 р.)
2. Центр католицької церкви? (Рим)
3. Центр православної церкви? (Константинополь)
4. Глава католицької церкви? (Папа Римський)
5. Глава православної церкви? (Візантійський імператор)
6. Яка релігія в Х–ХІ ст. була поширена в Київській русі? (Православна, 

запозичена Володимиром Великим із Візантії)
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7. Джерела збагачення католицької церкви. (Десятина, деякі люди перепису-
вали майно на церкву, церква мала багато землі, продавала індульгенції та ін.)

колективна робота
1-а команда. Накреслити ієрархічну драбину католицької церкви.
2-а команда. Накреслити ієрархічну драбину православної церкви.
3-я команда. Назвати відмінності між романським та готичним архітек

турним стилем.

Відповіді
Учні малюють ієрархічну структуру на великих листах аркушу, виходять 

до дошки і пояснюють її.

католицька Православна

Папа Глава церкви Візантійський імператор,  
якому підпорядковувався Кон

стантинопольський патріархКардинали

Архієпископи
Управляли великими 

областями
Владики

Єпископи
Управляли меншими 

областями
Благочинні

Абати
Настоятелі церков,  

монастирів
Священики

Ченці Проживали в монастирях Монахи

Миряни
Люди, які приходили  

до храмів
Прихожани

Учні заповнюють таблицю відмінностей між романським та готичним 
архітектурним стилем.

Відмінності між романською й готичною архітектурою
готичний архітектурний стиль романський архітектурний стиль

притаманний католицькій церкві притаманний православній церкві
1) Будівля була витягнута більше по го
ризонталі. Дах — загострений

1) Храм був витягнутий із заходу на 
схід у вигляді хреста

2) Екстер’єр прикрашали скульптури, 
мозаїка, святі, ангели, химери, потвори

2) Основна увага приділялася інтер’єру 
будівлі (фрески, ікони)

3) Вікнавітражі 3) Маленькі вікна, грубі кам’яні стіни
4) Прихожани у храмі сидять 4) Прихожани у храмі стоять
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Пояснити поняття
• Целібат — заборона одружуватись духовним особам.
• Конклав — з римської «під ключ». збори кардиналів для обрання папи. 

Кардиналів замикали, щоб вони швидше обирали папу. А за три дні пе
реводили на хліб і воду.

• Інквізиція — церковний суд в католицькій церкві над єретиками.
• Індульгенція — папська грамота про прощення гріхів.
• Кардинали — духовні особи в католицькій церкві, наступні після папи. 

Із них обирали папу.
• Єретики — віруючі люди, які виступали з критикою церкви і папи. Ка

толицька церква в середні віки вважала єретиками вчених.
• Вітражі — вікна в готичному архітектурному стилі, малюнки з різно

кольорового скла.
• Фреска — малюнок різнокольоровими фарбами по сирій штукатурці. 

В основному притаманна православним храмам.
• «Шлях до Каносси» — піти на принизливе каяття. Папа Григорій VII 

вступив у конфлікт із німецьким імператором Генріхом IV за право при
значати єпископів у Німеччині. Папа відлучив від церкви імператора. 
Цим скористалися вороже налаштовані феодали і виступили проти ім
ператора. Генріх в одязі розкаяного грішника прийшов пішки до Ка
носси, де перебував папа, і просив вибачення. Папа простив імперато
ра, але коли той впорався із бунтом феодалів, то знову пішов на конфлікт 
із папою.

• Відлучення від церкви — це жорстоке середньовічне покарання єретиків 
католицькою церквою. Адже, за християн ськими віруваннями, та лю
дина, яка не ходить до храму, не сповідує гріхи, після смерті потрапляє 
в пекло.

• Десятина — податок на користь церкви. Була трьох видів: із зерна (ве
лика), з приплоду худоби (крові), з урожаю плодів та овочів (мала).

Пошук відмінностей
Учні повинні назвати якнайбільше відмінностей між православною 

і католицькою церквами (5 балів). 

католицька церква
Питання  

для порівняння
Православна церква

1 2 3

Від БогаОтця і БогаСина Сходження Свято
го Духу на людину

Тільки від БогаОтця

Мали право читати і тлума
чити тільки духовні особи

Біблія Мали право читати всі люди, 
а тлумачити тільки духовні особи

Дотримувалися целібату всі 
духовні особи

Целібат Дотримувалися лише монахи. 
решта духовних осіб могли 
одружуватися лише один раз
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1 2 3

Були Індульгенції Не було

Вчення про чистилище було Чистилище Не було

П’ятьма пальцями Кладуть хрест Трьома пальцями

Обливання водою Обряд хрещення занурення дитини у воду

Хлібом і вином причаща
лися лише духовні особи

Причастя Причащалися всі прихожани

Служба проходила лише 
латиною

Служба Божа Служба відбувалася місцевою 
мовою

Прихожани сиділи під час 
служби

Прихожани стояли під час 
служби

Готика Архітектура романський стиль

анкета «Хрестові походи»
1. Чому Хрестові походи дістали таку назву? (Хрестоносці мали звільнити 

Гроб Господень з рук невірних. На своєму одязі вони нашивали хрести.)
2. Скільки було хрестових походів? (Сім з половиною (один — дитячий)).
3. Коли відбувся перший хрестовий похід. (1095–1099 рр., хрестоносці за-

хопили Єрусалим.)
4. Коли відбувся другий хрестовий похід. (1147–1149 рр., затримав падін-

ня Єрусалима.)
5. Коли відбувся третій хрестовий похід. (1189–1191 рр., військо не потра-

пило до Єрусалима.)
6. Коли відбувся четвертий хрестовий похід. (1201–1204 рр., хрестоносці 

захопили і сплюндрували Константинополь. Цей похід засвідчив, що 
релігійні мотиви для хрестоносців одійшли на другий план.)

7. Коли відбувся п’ятий хрестовий похід. (1228–1229 рр. Хрестоносці під-
корили Єрусалим, але ненадовго.)

8. Коли відбувся шостий хрестовий похід. (1248–1254 рр., повна поразка 
хрестоносців.)

9. Коли відбувся сьомий хрестовий похід. (1270–1272 рр., невдалий.)
10. Хто з відомих монархів брав участь у хрестових походах? (Річард Левове 

Серце, Фрідріх І Барбаросса)
11. Кому належать слова: «Вбивайте усіх, а Бог на небі розбере, хто є хто…»? 

(Папі Урбану ІІ)
12. Представників яких країн переважно обирали на посаду папу за часів 

Середньовіччя? (З країн Західної Європи: Франції, Німеччини, Італії)
13. Який Папа римський вперше в історії пап ства був слов’янином? (Іоанн 

Павло II (поляк). Він у 2000 році попросив вибачення у мусульман за хрес-
тові походи і визнав дії католицької церкви стосовно інквізиції і хрестових 
походів за часів Середньовіччя неправильними.)
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IV. Підбиття підсумків уроку

Підраховуються бали, зароблені командами. Визначення переможця. 
Виставлення оцінок.

додатки

Золотий вік папської влади (1049–1294)
• Гільдебранд, папа Григорій VIII (1073–1085). Його головною метою бу

ло реформування священства. Два гріхи, які були поширені серед свя
щеників, — це неморальність і купівля церковної посади за гроші. Цер
ква володіла великим майном і мала великі доходи. Практично всі 
єпископи і священики купували собі посади, бо це давало їм можливість 
жити в розкоші. Гільдебранд був малим на зріст, негарного вигляду, із 
слабким голосом, але людиною великого інтелекту, палкого духу, рішу
чий і завзятий оборонець папського абсолютизму, привів папство до 
його золотого віку.

• Віктор III (1086–1087).
• Урбан II (1088–1099) продовжував війну з німецьким імператором і став 

лідером у хрестовому поході.
• Паскаль II (1099–1118) продовжував війну з німецькими імператорами.
• Галасій ІІ (1118–1119).
• Каліст ІІ (1119–1124).
• Гонорій II (1124–1130).
• Іннокентій II (1130–1143) тримався на папському троні завдяки війсь

ку, яке утримував для боротьби з антипапою Ано клетієм II, обраним 
певними впливовими родинами в римі.

• зеніт папської влади — Іннокентій III (1198–1216), найсильніший з усіх 
пап. Претендував на звання «намісника Бога», «найвищого володаря 
церкви і світу». Він вимагав права усувати королів і принців, кажучи, 
що «усе на землі, на небі і в пеклі підлягає намісникові Христа». за ньо
го церква почала домінувати над державою. Королі Німеччини, Фран
ції, Англії та практично усієї Європи корилися його волі. Він навіть мав 
конт роль над Візантійською імперією. Ніколи в історії чоловік ще не 
мав стільки влади у своїх руках. Він організував два хрестових походи. 
Видав декрет про перевтілення, підтвердив таємницю сповіді, заявив 
про те, що наступник Петра «ніколи і в ні якому випадку не може відхи
литися від католицької віри», висунув догму про папську безпомил
ковість. засудив Велику хартію вольностей (Англія, 1215 р.), заборонив 
читання Біблії не латиною, розпорядився знищити «усіх єретиків і пов
сюди». Установив інквізицію, запровадив масове вбивство альбігойців.

Інквізиція
Інквізиція називалася «Свята установа», була заснована папою Інно

кентієм III й удосконалена наступним папою Григорієм IX. Це був церков
ний суд для розшуку і покарання єретиків. згідно із законом цього суду, 
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кожний громадянин мав доносити на єретиків. І кожна особа, яку підозрю
вали в єресі, підлягала тортурам. Суд був таємним, і підсудному не викри
вали ім’я донощика. Інквізитор оголошував свій вирок і передавав жертву 
світській владі, яка кидала звинуваченого до тюрми на все життя або най
частіше спалювала. Адже, за християнськими віруваннями, нечисту силу 
можна знищити лише вогнем. Майно жертви конфісковувалося: половину 
забирала церква, а половину — держава.

Чернецтво
Чернецтво було започатковане в Єгипті Антонієм (250–350 по р. Х.), 

який пішов у пустелю і жив там усамітнено. Багато хто наслідував його. На 
сході кожен монах жив у власній печері або в хатині. В Європі монахи жили 
разом в монастирі, проводячи час в праці і молитвах. Їхня кількість відчут
но зросла, тоді виникли ордени монахів і монахинь.

Вселенські собори
• Нікейський — 325 по р. Х., засудив аріанство.
• Константинопольський — 381 р., скликаний з приводу аполінаріанізму.
• Ефеський — 431 р., скликаний з приводу євтихіанської полеміки.
• Константинопольський — 553 р. скликаний з приводу монофізитської 

полеміки.
• Константинопольський — 680 р., зібрався з приводу доктрини двох воль 

Христа.
• Нікейський — 787 р., затвердив іконопоклонство.
• Константинопольський — 1054 р., остаточний розкол між Східною та за

хідною християнською церквами на православну та католицьку.
• римський — 1123 р., вирішено дозволити папі призначати єпископів.
• римський — 1139 р., спроба при мирити Східну і західну церкви.
• римський — 1179 рік. Вжито заходи щодо встановлення дисципліни 

в церкві.
• римський — 1215 р., виконання повеління Інокентія ІІІ.
• Ліонський — 1245 р., примирення папи з імператором.
• Ліонський — 1247 р., намагання об’єднати Східну і західну церкви.
• Віденський — 1311 р. щодо придушення ордену тамплієрів.

(За довідником Г. Геллея Історія папства. — Сanada, 1985.)
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методиЧний аПаРат

історичний словник 

Урок 16. Візантійська імперія
Ікона — картина з християнської теми, написана на дерев’яній дошці 

спеціальними фарбами.
Мозаїка — зображення, що створювалося на стінах, підлогах будівель із 

дрібних шматочків кольорового непрозорого скла.
Смальта — шматочки кольорового непрозорого скла, з яких складалася 

мозаїка.
Фреска — зображення, отримане шляхом розпису водяними фарбами 

на сирій штукатурці.

Урок 17. Арабський халіфат
Джихад — священна війна мусульман за віру.
Іслам — нова релігія, заснована Мухаммедом.
Коран — священна книга мусульман.
Медресе — вища школа для мусульман.
Мечеть — будівля для молитов у мусульман.
Мінарет — башта, з якої служителі мечеті закликають мусульман до мо

литви.
Мусульманин — люди, що сповідують іслам.
Султан — титул мусульманського світського правителя.
Шейх — титул правителя князівства або вождя племені кочових племен 

в Аравії, глава мусульманської секти.
Шаріат — зведення мусульманських правил.
Хіджра — рік переселення Мухаммеда з Мекки, початок мусульмансь

кого літочислення.
Хадж — паломництво мусульман до святих місць.

Урок 18. Скандинавія
Берсеки — безстрашні воїни, що йшли у бій, роздягнувшись по пояс 

і відкривши груди.
Бонди — вільні общинники.
Дракар — парусне судно норманів.
Конунги — військові вожді норманів.
Нормани, варяги, вікінги — назви жителів Скандинавії. 
Саги — оповіді норманів про героїчні походи.
Скальди — норвезькі та ісландські співаки, поети й воїни.

тема 3
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Руни — таємниця; у норманів існувало рунічне письмо; вважалося, що 
воно має магічну силу.

Ярли — знатні землевласники у Скандінавських країнах. 

Урок 19. Англія: від завоювання до парламенту
Династія — ряд послідовно правлячих монархів з одного роду, що змі

няли один одного за правом спорідненості та законами престолонасліду
вання.

Парламент (від французького — «говорити») — становопредставниць
ке зібрання в Англії.

Стани — суспільні групи, наділені за законом держави певними права
ми та обов’язками.

Шериф — королівський урядовець, що керує графством.
«Щитові гроші» — податок на утримання найманого війська в Англії.

Урок 20. Франція: на шляху до єдності
Генеральні штати — орган становопредставницької монархії у Франції.
Домен — спадкове земельне володіння короля в країнах західної Європи.
Станова монархія — монархія, за якої король скликав для вирішення 

найважливіших питань представників різних станів.
Централізована держава — держава, в якій визнається єдина влада ко

роля, єдині закони, органи управління, існують єдині податки та постійна 
армія.

Урок 21. Столітня війна
Бургундці — прихильники герцогів Бургундських під час Столітньої війни.
Дофін — спадкоємець французького престолу.
Орлеанська діва — Жанна д’Арк.

Урок 22. Німеччина
Курфюрсти — князі в Німеччині, які обирали імператора.
Священна Римська імперія — держава, започаткована Оттоном I, до якої, 

окрім Німеччини, входили Північна Італія та Баварія.

Урок 23. Країни басейну Середземномор’я
Гвельфи — в Італії прихильники римських пап у боротьбі проти німець

ких імператорів.
Гібелліни — в Італії прихильники німецьких імператорів у боротьбі про

ти римських пап.
Гільдія купецька — станове об’єднання купців, які захищали інтереси та 

привілеї своїх членів.
Дож — довічно обираний глава республіки у Венеції та Генуї.
Інквізиція — церковний суд.
Повстання «чомпі» — повстання найманих робітників суконних майс

терень у Флоренції.
Конкіста — завоювання арабами Піренейського півострова.
Реконкіста — вигнання арабів з території Піренейського півострова. 
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Біографічний довідник
Урок 16. Візантійська імперія
Велісарій (близько 504–565) — візантійський полководець часів Юс

тиніана. розгромив вандалів, воював проти остготов, персів, гунів. Приду
шив повстання «Ніка» в Константинополі. 

Кирило (ім’я, прийняте під час вступу до чернецтва, у миру — Костян
тин, 826/827–869) — просвітитель слов’янських народів, творець 
слов’янської писемності. Грек за походженням; провів основну частину 
життя в Болгарії та Моравії, автор слов’янського перекладу Біблії.

Мехмед II Завойовник (1432–1481) — султан турківосманів з 1451 р. 
У травні 1453 р. захопив Константинополь, перейменувавши на Істанбул. 
До християн завойованої Візантії виявляв відносну терпимість.

Феодора (500–548) — дружина візантійського імператора Юстиніана. 
Юстиніан І (482 або 483–565) — імператор Візантії (з 527 р.). за його 

правління імперія досягла найвищої могутності. за вказівкою Юстиніана 
було складено зведення римського права — Кодекс Юстиніана.

Урок 17. Арабський халіфат
Мухаммед (близько 570–632) — згідно з Кораном, останній пророк Ал

лаха. засновник ісламу та Арабської держави в Аравії.

Урок 18. Скандинавія
Альфред Великий (849–900) — король Англії, який уславився тим, що 

вигнав датчан з країни. за його правління з’явилася назва країни «Англія», 
що пішло від назви племен англів та саксів.

Вільгельм Завойовник (1027 або 1028–1087) — з 1035 р. — герцог Нор
мандії; з 1066 р. — король Англії. Норманське завоювання Англії, здійснене 
під його керівництвом, стало важливою подією в англійській історії.

Ерік Рудий — у 986 р. спорядив експедицію з 25 суден через Атлантичний 
океан до Гренландії. Своєї мети він досяг.

Кнуд Могутній — датський король, що завоював Англію. Він створив 
величезну державу, до якої входила Данія, Норвегія та Англія.

Лейв Щасливий — у 1000 р. досяг узбережжя Америки, якому дав назву 
«Вінланд» — країна винограду.

Урок 19. Англія: від завоювання до парламенту
Гарольд II (близько 1021–1066) — в 1066 р. був королем Англії. загинув 

під час битви при Ґастінґсі 14 жовтня 1066 р.
Генріх II Плантагенет (1133–1189) — з 1154 р. — король Англії. Одру

жився з Елеонорою Аквітанською, чим значно розширив свої спадкові во
лодіння у Франції. Енергійний правитель, рішуча, запальна, мстива люди
на. Уславився через конфлікт з Томасом Бекетом, архієпископом 
Кентерберійським.

Едуард Сповідник (близько 1003–1066) — король Англії з 1042 р., за
сновник абатства у Вестмінстері, де поховано багато видатних діячів анг
лійської історії, культури та літератури.
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Іоанн Безземельний (1167–1216) — з 1199 р. — англійський король. за
знав поразки у боротьбі з французьким королем Філіппом II Августом, Па
пою римським Іннокентієм III. У 1215 р. був змушений поступитися баро
нам і підписати Велику хартію вольностей.

Ричард Левове Серце (1157–1199) — англійський король з 1189 р. Воро
гував із французьким королем через свої володіння у Франції. Один з керів
ників третього хрестового походу. 

Урок 20. Франція: на шляху до єдності
Людовик VI (близько 1081–1137) — з 1108 р. — король Франції. з його 

ім’ям пов’язують початок «збирання» Франції навколо ІльдеФранса.
Людовик VII (1119 або 1121–1180)— з 1137 р. — король Франції. Через 

його помилки (участь у хрестовому поході, розлучення з Елеонорою Акві
танською) послабилися позиції королівської влади.

Людовик IX Святий (1214–1270) — з 1226 р. — король Франції. здійснив 
найважливіші перетворення в країні. 

Людовик XI (1423–1483) — король Франції з 1461 р. У боротьбі проти 
Карла Сміливого відстоював єдність країни. Один з тих «нових монархів», 
яких не цікавила військова слава й рицарська доблесть. Віддавав перевагу 
інтригам і дипломатії.

Філіпп II Август (1165–1223) — король Франції з 1180 р. Досяг серйоз
них успіхів у боротьбі за об’єднання країни.

Філіпп IV Красивий (1268–1314) — король Франції з 1285 р. У боротьбі 
з папою Боніфациєм VIII здобув рішучу перемогу. Скликав перші Генераль
ні штати. заборонив орден тамплієрів і стратив його Великого магістра.

Урок 21. Столітня війна
Жанна Д’Арк (близько 1412–1431) — народна героїня Франції. з її ім’ям 

пов’язують збереження незалежності Франції, піддану загрозі під час 
Столітньої війни. Спалена за вироком інквізиції в 1431 р. Пізніше її справа 
була переглянута й усі звинувачення зняті.

Карл VII (1403–1461) — з 1422 р. — король Франції («буржський ко
роль», оскільки його владу не визнавали бургундці та англійці, які захопили 
велику частину країни). У 1429 р. у реймсі коронувався за давньою фран
цузькою традицією. Успішно завершив Столітню війну, запровадив постій
ні податки та створив постійну армію.

Філіпп VI Валуа (1293–1350) — король Франції з 1328 р. Під час його 
правління розпочалася Столітня війна.

Урок 22. Німеччина
Йоганн Гутенберг (близько 1399–1468) — винахідник книгодрукування. 
Оттон І (912–973) — перший імператор Священної римської імперії. 

У 962 р. коронований імператорською короною в Італії.
Фрідріх I Барбаросса (близько 1125–1190) — імператор Священної рим

ської імперії з 1152 р., учасник третього хрестового походу, енергійний бо
рець за підкорення Італії. Боротьба з італійськими містами відволікла увагу 
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й сили імператора від Німеччини, де посилювалася влада князів. Потонув 
під час хрестового походу.

Фрідріх II (1194–1250) — імператор Священної римської імперії з 1212 р. 
Більшість часу провів у Південній Італії. Чудово володів іноземними мова
ми, здобув відмінну освіту, виявляв інтерес до науки та мистецтва. Не раз 
перебував під підозрою в єресі й піддавався церковному відлученню.

Урок 23. Країни басейну Середземномор’я
Джиролама Савонарола — настоятель монастиря у Флоренції, за напо

ляганням якого з міста вигнали лихварів, неімущих звільнили від боргів, 
був запроваджений податок для заможних. Схоплений супротивниками та 
осуджений як єретик.

Ізабелла Кастильська (1451–1504) — королева Кастилії, дружина коро
ля Арагону Фердинанда. Під час її правління було завершено відвоювання 
в арабів Іспанії.

Козімо Медичі (1389–1464) — флорентійський банкір, який у 1434 р. 
став правителем республіки. Покровитель мистецтв і наук.

Лоренцо Медичі (1449–1492) — син Козімо, правитель Флоренції з 1469 р. 
Отримав прізвисько Прекрасний за поетичний талант і покровительство 
гуманістів.

Фердинанд II Арагонський (1452–1516) — король Арагону, Кастилії, Си
цілії. завершив відвоювання земель Іспанії у арабів. Був прозваний Като
ликом, всіляко заохочував діяльність інквізиції.

синХРоністиЧна таБЛиця 

Час Подія 

1 2

IV ст.

330 р. Візантій став столицею римської імперії

395 р. утворення Східної римської імперії

V ст.

V ст. початок Середньовіччя

VI ст.

527 р. початок правління Юстиніана у Візантії 

532 р. повстання «Ніки» у Візантії 

570–632 рр. роки життя Магомета

VII ст.

622 р. початок мусульманського літочислення

630 р. об’єднання арабів

VIII ст.

717 р. напад арабів на Константинополь

726–843 рр. боротьба з іконоборцями у Візантії
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1 2

732 р битва при Пуатьє між арабами та франками

IX ст.

829 р. утворення Англії

871–900 рр. правління Альфреда Великого, короля Англії

886 р. початок панування датчан в Англії

X ст. 

919 р. утворення Німецького королівства

962 р. утворення Священної римської імперії

1000 р. висадка норманів на березі Америки

XI ст.

XI ст. початок зрілого Середньовіччя

1042 рр. вигнання датчан з Англії 

1066 р. битва при Ґастінґсі, норманське завоювання Англії

1077 р. подорож германського імператора Генріх IV до Каносси

XIII ст.

1204 р. пограбування Візантії хрестоносцями

1215 прийняття «Великої хартії вольностей» в Англії 

1220–1268 рр. панування династії Штауфенів у Німеччині 

1242 р. битва на Чудському озері (Льодове побоїще)

1261 р відродження Візантії

1265 р. скликання парламенту в Англії 

XIV ст.

XIV ст. початок пізнього Середньовіччя

1302 р. скликання Генеральних штатів у Франції

1337 — 1453 рр. Столітня війна

1340 р. битва при Слейсі (Столітня війна)

1356 р. битва при Пуатьє (Столітня війна)

1356 р прийняття «золотої булли»

1358 р. Жакерія у Франції 

1381 р. повстання Уота Тайлера в Англії 

XV ст.

1410 р. Грюнвальдська битва 

1429 р звільнення Орлеана (Столітня війна)

1431 р. спалення Жанни д’ Арк (Столітня війна)

1445 р. винахід друкарства 

1453 р. захоплення турками Константинополя 

1453 р. закінчення Столітньої війни
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1 2

1455 — 1485 рр. війна Червоної та Білої троянд в Англії 

1479 р. утворення об’єднаного королівства Іспанії

1492 р. завершення реконкісти в Іспанії

самоосвітня діяЛьність уЧнів 

тема уроку Повідомлення робота з наочністю ессе

1 2 3 4

Візантійська 
імперія

Скласти таблицю 
«зовнішня і внутрішня 
політика Юстиніана»

Написати листа від імені 
купцякараванника 
 «Великого шовкового 
шляху». 
«Я був свідком слави 
Юстиніана». 
«Я захищав Константи
нополь від хрестоносців»

Арабський 
халіфат

Виникнення 
 ісламу

Скласти таблицю 
 «завойовники і ско
рені народи: обмін 
культурою»

«Чудеса Сходу: досяг
нення науки».
«Лист паломника до 
Мекки»

Сканди
навія

Духовний світ 
вікінгів.
Берсеки. 
Відкриття Аме
рики

Намалювати карту сві
ту вікінгів.
Намалювати вікінгів  
і їх кораблі.
Скласти по карті мар
шрут торгового шляху 
«з варяг в греки»

«Пригоди Еріка рудого»

Англія: від 
завоювання 
до парла
менту

Нормандське 
завоювання.
ричард Левове 
Серце.
реформи Генрі
ха Плантагенета

Скласти хронологічну 
таблицю «Англія  
в кінці X–XVI ст.»

Написати тронну мову 
Генріха II про необхід
ність реформ.
Написати спогади учас
ника битви при Ґастінґсі.
Написати листа з вимо
гою прийняти «Велику 
хартію вольностей»

Франція:   
на путі до 
єдності

Скласти хронологічну 
таблицю «Створення 
централізованої фран
цузької держави».
Скласти синхронічну 
таблицю подій в Англії 
та Франції наприкінці 
X–XVI ст.

Написати розповідь про 
засідання Генеральних 
штатів
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1 2 3 4

Столітня 
війна

Жанна д’Арк Скласти хронологічну 
таблицю подій Сторіч
ної війни

«розповідь очевидця про 
звільнення  Орлеана»

Німеччина Утворення Свя
щенної рим
ської імперії

«Подорожні записки 
купця з Ганзи в Данію»

Країни ба
сейну Серед
земно мор’я

Історія життя 
Савонароли

Скласти по карті мар
шрут подорожі гену
езького купця

Написати розповідь  
«Каналами і вулицями 
Венеції»

Узагаль
нення

Підготувати кросворди 
за темою.
Скласти описиспога
ди про історичних осіб

уРок 16

тема.  віЗантійська імПеРія

очікувані результати 
Після уроку учні:

• показуватимуть на карті територію Візантії;
• матимуть уявлення про історію Візантійської імперії;
• характеризуватимуть внутрішню та зовнішню політику Юстиніана; 
• даватимуть характеристику особи Юстиніана.

основні дати та події:
• 330 р. — римський імператор Костянтин переніс столицю імперії на 

місце колишньої грецької колонії Візантія;
• 395 р. — розподіл римської імперії на західну та Східну;
• 476 р. — припинення існування західної римської імперії;
• V–VI ст. — Велике переселення народів;
• 527–565 рр. — правління Юстиніана;
• 532 р. — повстання «Ніка»;
• 534 р. — створення Кодексу Юстиніана;
• 1204 р. — взяття Константинополя хрестоносцями;
• 1453 р. — падіння Константинополя під ударами Мехмеда II завойов

ника.
основні поняття:
Імперія ромеїв — Візантійська імперія; ромеї — візантійці; повстання 

«Ніка»; «Великий шовковий шлях»; торговий шлях «з варяг у греки»;
імена історичних діячів:
Юстиніан, Прокопій Кесарійський, Феодора, Велісарій, Лев Матема

тик, Мехмед II завойовник.
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обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 
історичні тексти, ілюстрації.

Форма проведення: 
Варіант 1: комбінований урок.
Варіант 2: комбінований урок з елементами лабораторнопрактичної 

роботи.

хід уроку

варіант 1

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація опорних знань учнів

Актуалізацію опорних знань можна провести у вигляді бесіди у поєд
нанні з роботою по карті.
1. Яка подія сталася у 330 р.?
2. Покажіть на карті столицю римської імперії. звідки походить його 

 назва?
3. Яка подія сталася у 395 р.? 
4. Покажіть на карті території західної та Східної римської імперій.
5. Внаслідок яких подій сталося падіння західної римської імперії?

ііі. мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. У 476 р. вождь невеликого германського племені Одоакр 
відібрав імператорський титул у ромула Агустула. знаки імператорської 
влади –діадему та пурпурну тогу — він відправив до Константинополя. Те
пер була тільки одна римська імперія — Східна. Жителі імперії назвали 
свою імперію ромейською, а себе — ромеями. Візантійська імперія проіс
нувала майже на тисячу років довше, ніж західна римська імперія.

Сьогодні ми з вами познайомимося з історією Візантійської імперії.

IV. вивчення нового матеріалу

1. на перехресті заходу та сходу
У ч и т е л ь. Візантія мала дуже вигідне географічне положення. Ця дер

жава знаходилася на перехресті Сходу та заходу. Більшість населення імпе
рії складали греки, тому й державною мовою вважалася грецька. Через 
Константинополь проходили важливі торгові шляхи «Великий шовковий 
шлях» та «з варяг у греки».

«Великий шовковий шлях» — це караванна дорога, що існувала протя
гом багатьох століть. Цією дорогою йшли купецькі каравани, що перевози
ли шовк, прянощі з Індії, прикраси та срібний посуд з Ірану, фарфор з Ки
таю. Європейські купці, що досягали до Китаю, витрачали на дорогу 
близько трьох років. Від берегів Східного Середземномор’я вони рухалися 
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крізь Сирію та Іран до середньоазійських міст Самарканда та Бухари, де 
також виготовляли шовкові тканини, а потім через Північний Памір, обхо
дячи пустелю з півдня та півночі, степами добиралися Китаю. На шляху їх 
чатували небезпеки: негода й спека, напади розбійників.

Окрім «Великого шовкового шляху», через Візантію проходив «шлях 
пахощів».

Учитель роздає учням наперед підготовлені контурні зображення та 
пропонує їм накреслити на карті «Великий шовковий шлях».

Учні працюють з картами. Один або два учні на вибір учителя озвучу
ють свій маршрут.

У ч и т е л ь. Через Візантію проходив також і торговий шлях «з варяг 
у греки». Цей шлях виник набагато пізніше, ніж «Великий шовковий 
шлях».

за допомогою карти історичного атласа «Візантія та слов’яни у VII–
IX ст.» та «Візантія та слов’яни у X–XI ст.», визначте, які країни поєднував 
торговий шлях «з варяг у греки».

— Як ви думаєте, що могли возити купці цим шляхом?

Орієнтовні відповіді учнів
з Києва — хліб, віск і ремісничі вироби; з Новгорода — ліс і хутра; з Ві

зантії — коштовні тканини, прянощі, книги, ювелірні та скляні вироби.

У ч и т е л ь. Візантією керував імператор. Грецькою мовою це слово 
звучало як василевс. Він був «земним Богом», його влада нічим не обмежу
валася. ромеї були переконані, що їх василевс — володар усього христи
янського світу. У Візантії був створений потужний апарат державного управ
ління. Урядовці призначалися імператором та отримували подарунки. 
Спеціальні служби відповідали за збирання податків, пошту, дороги, існу
вала також таємна поліція. Візантія мала сильну армію та флот.

— Давайте визначимо причини зростання могутності Візантійської ім
перії. 

результат обговорення записується на дошці. 

Орієнтовні відповіді учнів
1) Вигідне географічне положення — на перехресті торгових шляхів.
2) Традиційно розвинені ремесло і торгівля.
3) Сильна армія та флот.
4) Міцна імператорська влада.

результат роботи заноситься в зошит.

2. Візантія в зеніті могутності
У ч и т е л ь. Давайте розглянемо карти історичного атласа «Велике пе

реселення народів. загибель західної римської імперії» та «Європа у ІІ пол. 
VI ст. Візантія за Юстиніана» та дамо відповіді на питання.

1) Коли кордони Візантійської імперії досягли найбільших розмірів? 
2) Які території включала Візантійська імперія?
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У ч и т е л ь. Найбільшої могутності Візантія досягає у період правління 
імператора Юстиніана (527–565 рр.), який проводив активну внутрішню та 
зовнішню політику.

Я пропоную вам розділитися на групи, потім прочитати відповідний 
пункт підручника та скласти план відповідей на наступні запитання:

1) зовнішня політика Юстиніана.
2) Внутрішня політика Юстиніана.
3) Імператор Юстиніан — характеристика історичного діяча.

зовнішня політика.
1) розгром вандалів у Північній Африці.
2) Війна з вестготами. Приєднання Південної Іспанії.
3) Війна з остготами. Приєднання Італії.
4) Приєднання Південного берега Криму.

Внутрішня політика.
1) Створення Кодексу Юстиніана.
2) розвиток культури.
3) Широке будівництво (храм Святої Софії)
4) залучення на службу державі талановитих людей.
5) розправи над неугодними.

Імператор Юстиніан — характеристика історичного діяча.
1) Хитрий та гнучкий правитель.
2) Виявив страх під час повстання «Ніка».
3) Жорстокість імператора.

Підсумки роботи всіх груп стисло заносяться в зошит.

3. загибель Візантії
У ч и т е л ь. за допомогою карти історичного атласа «Візантія та 

слов’яни у VII–IX ст.» та «Візантія та слов’яни у X–XI ст.» покажіть кордо
ни Візантійської імперії у ІІ пол. IX ст. та ІІ пол. XI ст. та дайте відповідь на 
питання, які племена вторгалися на територію Візантії у цей час.

Після смерті Юстиніана імперія почала втрачати могутність. Скорочу
валася її володіння, населення переїжджало до сільської місцевості, скоро
чувалася торгівля. Тільки двічі за п’ять століть існування Візантії по смерті 
Юстиніана вона змогла лише наблизитися до процвітання.

Останній період підйому був пов’язаний з періодом правління династії 
Комнінів. Але на імперію обрушилися туркиосмани. Проте не кочовики 
стали причиною першого зруйнування Константинополя.

Давайте разом прочитаємо документи та дамо відповіді на питання.

текст 1. захоплення та розгром константинополя.  
з мемуарів жоффруа віллардуена [17, с. 231–232]
У цю ніч… через страх, що греки можуть напасти на нас, хтось підпалив 

квартал, що відокремлював нас від греків. І місто запалало, і палало усю цю 
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ніч і до вечора наступного дня. Це була третя пожежа у Константинополі з 
часу прибуття франків, під час якої будинків згоріло більше, ніж було у трь
ох найбільших королівствах Франції.

…здобич же була настільки великою, що ніхто не був у змозі визначити 
кількість знайденого золота, срібла, судин, коштовних каменів, оксамиту, 
шовкових матерій, хутряного одягу та інших предметів.

текст 2. із хроніки нікіти хоніата [17, с. 232]
Деякі латиняни розбивали дорогоцінні чаші, прикраси з яких ховали за 

пазуху, а з чаш пили, ніби з келихів. Про грабіж головного храму не можна 
слухати байдужо. Святі налої, прикрашені коштовностями надзвичайної 
краси, що захоплювали подих, були розрубані на шматки та розділені між 
воїнами. Коли їм треба було вивезти з храму священні судини, предмети 
надзвичайного мистецтва…, срібло й золото…, вони завели до храмів мулів 
і коней з сідлами.

Запитання до текстів
1) Як ви вважаєте, коли сталися описані у документах події?
2) Кого автори документів називають франками та латинянами?

У ч и т е л ь. Я нагадую, що ця подія сталася у 1204 році, під час хресто
вих походів. На території Візантії була створена Латинська імперія, але ві
зантійці поступово відвоювали свої землі, й у 1261 р. Візантійська імперія 
була відновлена.

Остаточно Константинополь під ударами Мехмеда II завойовника ско
рився у 1453 р. (Учні заносять дати у зошит.)

Як це було, ми дізнаємося, прочитавши історичний документ.

текст 3. Михайло дука про трагедію у храмі святої софії  
[2, с. 249–250]
Отже, коли був ранній ранок і день світив ще, як вовк очима, деякі з ро

меїв під час вторгнення турок до міста та втечі громадян прибігли, щоб 
дістатися своїх домівок та захистити дітей та дружин. Жінки питали їх: «Що 
ж трапилося?» А коли почули жінки огидну ту мову: «Вороги всередині стін 
міста та вбивають ромеїв», — спочатку не вірили цьому, та, правду кажучи, 
навіть лаялися та висловлювали презирство, як віснику, що накликав не
щастя. Побачивши ж позаду інших, всіх у крові, зрозуміли, що наблизилася 
до вуст чаша гніву Господа. І тоді всі жінки й чоловіки, ченці й черниці 
побігли до Великої церкви з дітьми своїми на руках, залишивши домівки 
свої охочому ввійти. І можна було бачити, що вулиця забита людьми. Отже, 
величезний храм той в одну годину заповнився як чоловіками, так і жінка
ми: й унизу, й вгорі, й у бічних прибудовах, й в усякому місці натовп незлі
ченний. замкнувши двері на замки, стояли, чекаючи на порятунок...

Турки, розбігаючись в усі сторони, вбиваючи та беручи у полон, при
йшли, нарешті, до храму, коли ще не минула перша година ранку, і, поба
чивши, що ворота замкнені, розламали їх сокирами. Коли вони, озброєні 
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мечами, увірвалися всередину й побачили незліченний натовп, кожний 
став в’язати свого полоненого. В одну хвилину розрубали собаки святі іко
ни, викравши з них прикраси, намиста й браслети.

Запитання до тексту
1) Де шукали порятунку жителі Константинополя?
2) Яка доля спіткала жителів міста?

4. культура Візантії
Це питання готується заздалегідь декількома учнями.
Учитель пропонує заслухати повідомлення учнів «У візантійській 

школі», «Досягнення науки Візантії», «Мистецтво у Візантії».

V. узагальнення та систематизація знань

Узагальнення та систематизація знань може відбуватися у двох варіантах. 

Варіант 1. Метод «Шапка питань»
Учні на листочках записують по два питання, листочки перемішуються 

в спеціальній шапці, учень має відповісти на питання, яке йому дісталося. 

Варіант 2
Учні відповідають на питання та виконують завдання.

1. Імператор Юстиніан царював у 527–565 рр. Визначте, яке це століття. 
(VI ст.)

2. Назвіть ремесла, які були розвинені у Візантії. (Гірська справа, виробниц-
тво зброї, сільськогосподарських знарядь, шовку, папірусу, скла)

3. Назвіть одну з найбільш відомих архітектурних пам’яток Візантії. (Со-
бор Святої Софії)

4. Де відбулося протистояння партії зелених із синіми? Чим закінчилося 
це протистояння? (Під час циркової вистави зелені підняли повстання 
проти синіх — прихильників Юстиніана. Повстання, що отримала назву 
«Ніка», було жорстоко придушене.)

5. Що вважають найбільшим здобутком Юстиніана? (Складання збірки за-
конів)

6. Назвіть титул правителя Візантії. (Василевс)
7. Кого у Візантії побоювалися й бідні, й багаті? (Таємної поліції)
8. Чому територія Візантії скорочувалася? (Через постійні напади кочовиків)
9. Під час яких подій сталося перше пограбування Константинополя? 

(Під час четвертого хрестового походу)
10. Скільки років проіснувала Візантійська імперія? (З 395 по 1453 рр.)

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Написати розповідь на вибір: від імені купцякараванника «Великого 

 шовкового шляху»; від імені прихильника Юстиніана; від імені 
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 супротивника Юстиніана; від імені захисника Константинополя від 
хрестоносців.

3. Підготувати повідомлення про виникнення ісламу.

варіант 2

і. організаційна частина уроку

Учитель нагадує учням про порядок утворення групи та правила групо
вої роботи і роздає набори карток.

іі. мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Історія Візантії починається з розподілу римської імперії 
на дві частини — Східну та західну. Після загибелі західної римської імперії 
Східна її частина вважала себе спадкоємицею великого риму. Візантійська 
імперія пережила західну римську імперію майже на 1000 років.

ііі. актуалізація опорних знань учнів

іV. вивчення нового матеріалу

1. Початок Візантійської історії
Актуалізація опорних знань проводиться за допомогою карток. На карт

ках міститься вже відома інформація та нові факти з історії Візантії невідо
мі учням. Учні повинні відсортувати інформацію та підготувати презентації 
відповідей на питання.

картка № 1
Візантію населяло близько 35 млн чоловік. Це була дуже багата держа

ва. Жителі займалися ремеслом, сільським господарством, торгівлею. Че
рез Візантію проходили найважливіші торгові шляхи: «Великий шовковий 
шлях», «шлях пахощів» та «шлях з варяг у греки».

картка № 2
У 476 р. Одоакр — вождь одного з племен варварів прислав до Констан

тинополя пурпурну тогу та діадему західних римських імператорів. Тепер 
існувала лише одна імперія — Східна, або імперія ромеїв.

картка № 3
На території колишньої західної римської імперії панувало запустіння. 

Колись квітучі міста були зруйновані. На форумах паслися кози. Усе жителі 
переїхали до села. ремесла й торгівля прийшли у занепад.

картка № 4
Нова держава у певний період включала багаті провінції колишньої 

римської імперії: Балканський півострів із Грецією, Малу Азію, Сирію, Па
лестину, Єгипет, узбережжя Північної Африки та Південної Іспанії, тери
торію Італії та Сицілії.
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картка № 5
У 395 р. територія римської імперії розділилася на західну та Східну. 

Територія західної римської імперії стала ареною постійних воєн з варва
рами. У 410 р. «Вічне місто» було пограбовано військами Аларіха.

картка № 6
Багатства Візантії були забезпечені корисними копалинами, сирови

ною, продуктами сільського господарства. Візантія залишалася країною 
міст, кількість яких сягала тисячі. Міста ставали центрами ремесла, мистец
тва, освіти. золота візантійська монета бизант користувалася попитом 
в Європі та Азії.

картка № 7
Візантія була дуже багатою країною і мала можливість відкупитися від 

варварів. застосовуючи хитрість, візантійські імператори залучали деяких 
королів варварів на свій бік.

картка № 8
У Візантії збереглася освіта. У школах продовжували вивчати античних 

авторів. Візантії були потрібні освічені люди, які повинні були поповнюва
ти армію урядовців, що керували державою.

картка № 9
У 330 р. римський імператор Костянтин переніс столицю імперії на 

місце колишньої грецької колонії Візантії. Місто отримало ім’я імперато
ра — Константинополь. Нова столиця іменувалася «другим римом».

картка № 10
У Константинополі тривалий час зберігалися традиції античної культу

ри. Місто прикрашали прекрасні храми, палаци та громадські споруди. На 
площах стояли статуї античних богів і героїв. У Константинополі був цирк 
та іподром, на якому влаштовувалися змагання колісниць.

картка № 11. із «подорожніх нотаток веніаміна з тудели»  
[19, с. 43–44]
Окружність міста Константинополя дорівнює 18 милям. Половина міс

та оточена морем, а друга — сушею. Він розташований між двома рукавами 
моря або найбільших водних потоків, з яких один витікає з руссії, другий 
з Іспанії. Сюди приходять купці для торгівлі з землі Вавилонської, з Месо
потамії, Персії, Мідії, усіх царств землі Єгипетської, з землі Ханаанської 
(Палестини), руссії, Угорщини, землі печенігів, Хозарії, Ломбардії та Іс
панії. 

картка 12. із «подорожніх нотаток веніаміна з туделі»  
[19, с. 43–44]
Там міститься храм Святої Софії, й там мешкає грецький папа, тому що 

він не підпорядковується Папі римському. Усередині храму колон й лампад 
із золота і срібла є стільки, що людина не здатна перелічити.



152 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

Там біля стіни палацу є місце розваг царя, яке називається іподромом. 
Щорічно у день Ісусового різдва цар влаштовує там великі видовища. 
У присутності царя і цариці відбуваються вистави... Нацьковують левів, ле
опардів, ведмедів та диких віслюків один на одного, й, звичайно, також 
птахів, і у жодній країні не можна побачити подібних розваг...

Ця країна велика і має вдосталь усіх плодів, а також хліба, м’яса й вина, 
отож жодна країна не може зрівнятися з нею в заможності. Жителі знають 
усю грецьку літературу, живуть спокійно й щасливо.

Для війни з турецьким султаном вони наймають військових людей з усіх 
народів, тому що в них (самих) немає військової мужності: вони подібні до 
жінок, у яких відсутня сила військового опору.

2. Правління Юстиніана. Візантія у зеніті могутності
У ч и т е л ь. Цей імператор, за свідченнями Прокопія Кесарійського, 

був постійно охоплений турботою про знищення роду людського, вигадую
чи разом з усією дружиною нові причини для цього. Це була людина під
ступна та мінлива, він не був вірний друзям, нещадний до ворогів [Про
копій Кесарійський. Таємна історія. — М., 1991]. Проте Візантія досягла 
піку своєї могутності саме під час його правління. Для того, щоб познайо
митися з особою та діяльністю Юстиніана, необхідно вивчити додаткову 
інформацію.

текст 1. життя Юстиніана [17, с. 65]
При дворі свого дядька, який зробив його співправителем, Юстиніан 

здобув прекрасну освіту, а так само досвід участі у державних справах. На 
відміну від лінивих аристократів, він був надзвичайно працелюбний і пра
цездатний — його оточення стверджувало, що він ніколи не спить. При
дворні інтриги привчили його до виверткості, підступності та жорстокості.

текст 2. лист Юстиніана одному з «варварських» племінних вождів 
[19, с. 39]
Я надіслав свої подарунки наймогутнішому з ваших вождів. Вони були 

призначені тобі.., але інший силою перехопив мої подарунки, заявивши, 
що він перший між вами. Доведи йому, що ти вище за всіх, відбери у нього 
те, що він узяв у тебе, помстися йому.

текст 3. з «таємної історії» прокопія кесарійського*

…Ця людина не мала спокою у своєму лютому шаленстві, доки не наць
кує варварів один на одного.

Цей імператор без жодного коливання підписував папери, призначені 
для руйнування містечок, знищував великі міста пожежами, захоплював 
у рабство цілі племена без жодної провини з їхнього боку…

Цей імператор ніколи не розслідував справи, а вислуховував донощиків 
і виносив своє рішення.

* Прокопий Кесарийский. Тайная история. — М., 1991.
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текст 4. становище візантійської імперії за часів Юстиніана  
[2, с. 59–62]
зі сходженням Юстиніана на престол Візантійська імперія вступила 

у період розквіту. Він вів війни. Поступово, крок за кроком, під владу Ві
зантії поверталися володіння західної римської імперії. за Юстиніана те
риторія Візантійської імперії збільшилася вдвічі.

Юстиніан був стурбований також створенням єдиного для всієї імперії 
законодавства.

за Юстиніана почався розвиток виробництво шовку.

текст 5. реформи Юстиніана [10, с. 57–59]
Юстиніан був одним з найвидатніших правителів Візантії, людиною 

великого розуму й твердого характеру. знехтувавши умовностями, імпера
тор узяв шлюб з простою актрисою. Феодора — так звали його дружину — 
була красива й розумна.

Юстиніан провів реформи у державі. Він зменшив кількість провінцій. 
У руках намісників він зосередив цивільну та військову владу. захоплення 
вельможами селянських земель були заборонені. Багато уваги Юстиніан 
приділяв зміцненню обороноздатності імперії. Всі міста уздовж кордонів 
були пов’язані між собою лінією фортець. Їхні гарнізони були завжди за
безпечені достатньою кількістю зброї та води.

Вживалися заходи щодо розвитку торгівлі. У провінціях будувалися до
роги, викопувалися колодязі. за час свого правління Юстиніан заснував 
наново понад 150 міст. Велике значення він приділяв зміцненню христи
янської релігії. Основним правилом його політики була «єдина держава, 
єдиний закон, єдина релігія».

Запитання до текстів
1) Чи гідний пошани політик Юстиніан?
2) Чи гідний пошани Юстиніан як людина?
3) Які якості були притаманні Юстиніану як людині та політику? Які 

з цих якостей викликають у вас повагу, а які ні?
4) Доведіть, що під час правління Юстиніана Візантія досягла піку 

своєї могутності.

3. культура Візантії
Учитель пропонує учням прочитати документ.

текст 6. «константинополь — центр освіти» [23, с. 120]
Константинополь після того, як був проголошений столицею держави 

та резиденцією Августів, стає головним центром освіти в імперії. Сюди із 
Греції, Сирії, Малої Азії, Африки прибувають граматики, ритори, філосо
фи самостійно або за викликом уряду. Вслід за ними до Константинополя 
з’їжджаються численні слухачі. У столиці відкриваються приватні школи, 
де навчають грецької та латинської граматики, красномовству й філософії. 
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У 425 р. за наказом імператора у Константинополі був заснований універ
ситет. У ньому викладали грецьку й латинську граматику та риторику, філо
софію та право. Навчання велося грецькою та латинською мовами.

Запитання до тексту
1) Чому Константинополь перетворився на центр освіти у V ст.?
2) Якою мовою та які предмети викладалися в університеті Констан

тинополя?

У ч и т е л ь. Державною мовою вважалася грецька: нею велося навчан
ня у школі, складалися документи, відбувалося богослужіння. Держава бу
ла зацікавлена в освічених людях, тож велика увага приділялася освіті.

Існувало декілька ступенів для здобуття знань. Початкові школи, де 
безкоштовно навчалися діти протягом 2–3 років. Потім слідувала школа 
граматики, там навчалися ті, хто хотів стати урядовцем. закінчити освіту 
можна було у вищих школах, там навчалися діти вельмож, майбутні вчені.

У Візантії розвивалася алгебра, засновником якої вважається Лев Ма
тематик. Йому також належить винахід світлового телеграфу.

У X ст. у Візантії були складені сільськогосподарська, історична та ме
дична енциклопедії.

У XI ст. візантійці оволоділи тайною виробництва «грецького вогню» — 
запальної суміші, яку не можна було погасити водою. Це давало перевагу 
в морських битвах.

Продовжувала розвиватися архітектура. Для оздоблення будівель і хра
мів використовувалася мозаїка. Храми до того ж прикрашали фресками та 
іконами.

з Візантії відбулося поширення християнства. Болгарія, Сербія й русь 
прийняли християнство від Візантії. Першими вчителями слов’ян вважа
ються Кирило та Мефодій.

4. загибель Візантії
У ч и т е л ь. У 2000 р. Папа римський Іоанн Павло ІІ приніс офіційні 

вибачення за хрестові походи. Проте саме хрестоносці стали однією з при
чин падіння Візантії. Це сталося у 1204 р. Хрестоносці пограбували і спали
ли Константинополь. Вони поводилися так жорстоко, що навіть виклика
ли засудження Папи римського. 

Давайте прочитаємо документ.

текст 7. лист папи іннокентія III маркізу Монферратському.  
[19, с. 233–234]
Ви, не маєте жодного права, жодної влади над Грецією, нерозсудливо 

відхилилися від вашого чистого наміру, спрямувалися не на завоювання 
Єрусалима, а на завоювання Константинополя, віддаючи перевагу благам 
земним небесним. Але ваша вина набагато більше обтяжується тим, що ні
кому не було пощади: ні релігійному сану, ні зросту, ні статі. І недостатньо 
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вам було вичерпати багатство імператора та оббирати малих і великих, ви 
протягнули руки до майна церков, привласнюючи собі хрести, ікони та 
реліквії. Для того, щоб грецька церква відмовилася повернутися до покори 
апостольському престолу, убачаючи з боку латинян лише бузувірства та 
справи диявольські, й мали право ставитися до них з огидою, як до собак.

Запитання до тексту
1) Як поводилися хрестоносці у Константинополі?
2) Що понад усе розгнівало Папу римського?

У ч и т е л ь. На території Візантії була створена Латинська імперія, але 
візантійці поступово відвоювали свої землі та у 1261 р. Візантійська імперія 
була відновлена. Остаточно Константинополь здався у 1453 р. під ударами 
Мехмеда II завойовника, який перейменував місто на Стамбул.

V. узагальнення та систематизація знань

Тестові завдання
1. римська імперія була поділена на західну та Східну у:

а) 330 р.;
б) 395 р.; 
в) 410 р.

2. Правитель Візантійської імперії іменувався грецькою:
а) цезар;
б) конунг;
в) василевс. 

3. Державною мовою у Візантії у VII–VIII ст. була:
а) грецька; 
б) латина;
в) арабська.

4. До складу Візантії не входили:
а) Мала Азія;
б) Британські острови; 
в) Балканський півострів.

5. Імператор Юстиніан володарював у:
а) 527–562 рр.; 
б) 500–538 рр.;
в) 538–576 рр.

6. До історії Візантії не має відношення:
а) створення кодексу законів;
б) будівництво храму Святої Софії;
в) розгром столиці варварами. 

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 а; 4 б; 5 а; 6 в. 
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Vі. оцінювання знань учнів

Vіі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф.
2. Скласти речення зі словами:

1) Храм, мозаїка, Свята Софія, фрески, ікони.
2) Алгебра, Лев Математик, світловий телеграф, винахід.
3) Федора, порфіра, повстання, саван, сміливість, Юстиніан, розгуб

леність.
4) Константинополь, Стамбул, арабське завоювання, султан Мех

мед II, загибель імперії.
3. Письмово відповісти на питання «Напрямки внутрішньої та зовніш

ньої політики Юстиніана».
4. Підготувати повідомлення про виникнення ісламу.

уРок 17

тема.  аРаБський ХаЛіФат

варіант 1

очікувані результати
Після уроку учні:

• показуватимуть на карті територію Арабського халіфату;
• матимуть уявлення про історію Арабського халіфату;
• знатимуть особливості життя арабів.

основні дати та події:
• 570–632 рр. — роки життя Мухаммеда;
• 610 р. — виступ Мухаммеда з першою проповіддю;
• 622 р. — хіджра, початок літочислення за мусульманським календарем;
• 732 р. — битва при Пуатьє.

основні поняття: «хіджра», «Коран», «іслам», «мусульманин», «міна
рет», «мечеть», «халіф», «хадж», «шаріат».

імена історичних діячів: Мухаммед.
обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 

історичні тексти, ілюстрації.
Форма проведення: комбінований урок.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація опорних знань

Запитання та завдання для бесіди
1. Чому західна римська імперія припинила своє існування, хоча історія 

Візантії тривала ще близько 1000 років?
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2. У чому полягало вигідне становище Візантії?
3. з правлінням якого імператора пов’язують розквіт Візантії та чому?
4. Покажіть на карті територію Візантії, Константинополь.
5. Назвіть території, що були приєднані Візантійськими імператорами.
6. Коли та ким був завойований Константинополь?

ііі. мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Араби обрушилися на Іран та Візантію. Населення не чи
нило арабам опору. Місцеві жителі говорили: «Бог помсту послав арабам, 
щоб звільнити нас від жорстокості ромеїв». Хто ж були ці араби? звідки 
вони прийшли? Чому так швидко завойовували всі нові й нові території?

іV. Засвоєння нового матеріалу

1. аравійський півострів та його жителі
Вивчення цього питання можна провести за допомогою методу кри

тичного мислення.
Учитель пропонує розглянути карту атласа «Арабські завоювання 

в VII–IX ст. Утворення халіфату» та дати відповіді на питання:
1) Якими були природнокліматичні особливості Аравійського пів

острова?
2) Чим займалося його населення?

Під час обговорення разом з учнями можна скласти схему: 

Араби

землероби — фелахи Скотарі — бедуїни

захід та Південь Аравії — оази, прибережні 
райони.
Вирощували: хлібні злаки, цукор, бавовник, 
кавуни, дині, мигдаль, маслини, виноград

решта території Аравії — пусте
ля, кам’янисте плоскогір’я.
розводили верблюдів, коней, 
овець

Торгівля на ярмарках у містах Мекка та Ясріб, через які проходив «шлях пахощів»

У ч и т е л ь. Майже всі жителі Аравійського півострова були язичника
ми. Головною святинею вважалася Кааба — стародавнє святилище, у стіну 
якого було вмуровано чорний камінь, у самому святилищі містилися свя
тині усіх арабських племен.

На чолі арабських племен стояли шейхи. Вони керували воїнами під час 
набігів, викупляли полонених, розв’язували суперечки. Племена доволі час
то воювали між собою. за убитого родича мстився увесь рід; кровна помста 
могла тривати декілька поколінь. Через війни торгівля прийшла у занепад.
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— Що могло припинити постійні війни?

Орієнтовні відповіді учнів
1) Поява зовнішнього грізного ворога.
2) Бажання купців спокійно торгувати.
3) Поява нової релігії.

У ч и т е л ь. Усе це ми віднайдемо в історії Арабського халіфату. Аравії 
загрожували Візантія та Іран. Купці зазнавали збитків, ремісники, землеро
би, скотарі позбавлялися заробітків. Усі відчували необхідність об’єднання. 
започаткував цей процес засновник нової релігії — Мухаммед.

2. Пророк Мухаммед і нова релігія
Учитель пропонує заслухати повідомлення учнів про засновника нової 

релігії Мухаммеда. Після повідомлення вчитель пропонує попрацювати 
з історичними документами та доповнити розповідь. 

Робота з історичними документами

текст 1. Мухаммед — засновник ісламу*

згідно з мусульманською традицією, Мухаммед народився у 570 р., у рік 
Слона. 

Батько Мухаммеда помер ще до народження, мати — через кілька років. 
Хлопчик виховувався у будинку свого діда. з молодих років він був знайо
мий з караванною торгівлею.

Мухаммед найнявся вести торгові справи багатої вдови Хадіджи з Мек
ки, з якою й одружився у віці 25 років.

У караванних поїздках Мухаммед із цікавістю слухав розповіді христи
ян та іудеїв. Він любив самотність та благочестиві роздуми, часто йшов 
один до сусідніх з Меккою гір. Коли йому виповнилося 40 років, він впер
ше побачив видіння.

Мухаммед спав у печері, як раптом невідомий голос вимовив: «Чи
тай!» — «Я не вмію читати», — відповів Мухаммед. Але голос двічі повторив 
свою вимогу: «Читай!». Хтось невідомий став душити його. злякавшися за 
своє життя, Мухаммед запитав: «Що ж я повинен читати?». І тоді зазвучали 
перші слова Корану:

Читай! В ім’я Господа твого, який  
Створив людину зі згустка крові. 
Читай! І господь твій найщедріший, 
Який навчив людину письмовою тростиною, 
Навчив того, чого вона не знала.

Мухаммед прокинувся. Він вийшов з печери і знов почув голос: «Ти — 
посланник Аллаха».

Приблизно у 610 р. Мухаммед почав проповідувати своїм одноплемін
никам. Його дружина Хадіджа першою повірила в нього та підтримала 

* религии мира. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М., 1997.



159Тема 3. Європа. Візантія. Арабський світ

 його. Мухаммед говорив, що існує лише один Бог — Аллах, що немає й не 
може бути інших богів. Він говорив про всемогутність Аллаха, який ство
рив небеса і землю, зірки і гори, тварин і людину. Все у світі відбувається 
тільки за волею Аллаха. Аллах милостивий для добрих справ, проте Аллах 
суворий до тих, хто не вірить у нього і творить погане. На них чекає страш
не покарання.

Мухаммед назвав себе посланником Бога — його Пророком. Мухаммед 
закликав арабів об’єднатися, прийнявши єдину віру.

У Мухаммеда з’явилися прихильники. Усі, хто прийняв нову релігію — 
іслам, називали себе мусульманами, тобто покірними Богу. Але, окрім при
хильників, у Мухаммеда з’явилися й супротивники. Вони переслідували 
його. Побоюючись за своє життя, Мухаммед залишає Мекку та пересе
ляється до сусіднього оазису, пізніше названого на його честь — місто Про
рока — Медіна. рік переселення Пророка — хіджра (622 р.) — вважається 
початком мусульманського літочислення. Почалася боротьба, у результаті 
якої у 630 р. Мухаммед узяв гору. Більшість арабських племен прийняли 
мусульманство. Мухаммед став главою арабської держави. Помер Мухам
мед у 632 р. за легендою, його останніми словами були про Аллаха та вічне 
життя у раю.

текст 2. військо арабів*

Кращою й головною частиною арабського війська була кіннота, яка 
поділялася на легку і важку. Важка кіннота мала на озброєнні довгі списи, 
мечі та бойові палиці, бойові сокири, захисну зброю, більш легку, ніж у ли
царів західної Європи. Арабські воїни мали такі бойові мечі, якими вони 
розтинали коней супротивника. Легка кіннота була озброєна луками зі 
стрілами і довгими, тонкими дротиками.

Бойовий порядок арабського війська складався з декількох ліній, що 
мали образні назви. Перша лінія, авангард, складалася з розсипного поряд
ку вершників та мала назву «ранок псового гавкоту». Друга — «день допо
моги». Головні сили війська знаходилися у третій лінії, яка називалася 
«Вечір потрясіння». Воїни там шикувалися у шаховому порядку. Четверта 
лінія — це резерв, складений з добірних дружин, що захищали «прапор» — 
п’яту лінію. резерв вступав у бій лише у крайньому випадку.

Придбати та утримувати коня міг далеко не кожний, тому в складі 
арабського війська була й піхота. Для прискорення маршу піхоти араби ви
користовували верблюдів. Для ведення бою воїни на верблюдах озброюва
лися довгими списами.

Арабські війська у бою відрізнялися наполегливістю та завзятістю. 
У зміцненні військової дисципліни велику роль відігравав іслам.

У ч и т е л ь. Я пропоную вам визначити п’ять обов’язків правовірного 
мусульманина.

* Дюпюи р., Дюпюи Т. Всемирная история войн. — М.: АСТ, 2006.
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Для цього необхідно відновити правильний порядок слів у реченнях.
1) Лише, єдиний, що, вірити, Аллах, Мухаммед, Пророк, існує, його, 

а, Бог. (Вірити, що існує лише єдиний Бог — Аллах, а Мухаммед — його 
Пророк.)

2) День, на, п’ять, молитися, разів. (П’ять разів на день молитися.)
3) Поста, зі, священний, рамадан, світанку, місяць, сонця, до, дотри

муватися, у, заходу. (Дотримуватися поста у священний місяць рама-
дан зі світанку до заходу сонця.)

4) П’яту частину, допомоги, доходу, бідним, милостині, для, сиротам, 
і, роздачу, на. (Витрачати п’яту частину доходу на роздачу милос-
тині — для допомоги бідним і сиротам.)

5) Мекку, хоча б, паломництво, Медіну, раз, святі місця, життя, у, зро
бити, у. (Вчинити хоча б раз у житті паломництво у святі місця — 
Мекку і Медіну.)

У ч и т е л ь. Всі одкровення вчителя пізніше були записані в Корані — 
священній книзі мусульман. Остаточного вигляду він набув наприкінці 
VII ст. У Корані містилося 114 сур (глав). Також мусульмани шанують збір
ку висловів Мухаммеда та розповідей про його життя — Суну.

На основі Корану були розроблені правила поведінки для мусульман, 
вони називаються шаріат — правильний шлях. Вже після смерті Мухамме
да в ісламі затвердилася ще одна вимога — участь у священній війні проти 
невірних — джихаді. 

Араби обрали заступника Пророка — халіфа — й почали священну війну.

3. арабський халіфат
У ч и т е л ь. Після смерті Мухаммеда державою керували халіфи. Перші 

чотири халіфи були його найближчими сподвижниками й родичами. Це 
був час, коли почалися перші завоювання арабів. Основу їхнього війська 
складала легка кіннота.

Учитель пропонує учням описати арабського воїна, скориставщись до
датковою інформацією.

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Араб
ські завоювання у VII–IX ст. Утворення халіфату», виконати завдання та 
дати відповіді на питання:

1) Покажіть територію Арабської держави часів Мухаммеда.
2) з якою могутньою державою межувала держава арабів?
3) Коли починаються завойовницькі походи? Укажіть напрями завой

овницьких походів.
4) Під час правління якої династії територія Арабського халіфату 

збільшується у декілька разів?
5) Назвіть держави, які були знищені під час завойовницьких походів 

арабів.
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6) Назвіть найбільш визначні битви?
7) Якого року араби з’явилися біля стін Константинополя?
8) Пригадайте, чим закінчилася битва при Пуатьє у 732 р.
9) Назвіть резиденції халіфів.

У ч и т е л ь. Як ставилися араби до завойованих народів, ми дізнаємося, 
прочитавши документи.

текст 1. становище християн у завойованих мусульманами країнах 
[23, с. 135–136]
Коли мусульмани завоювали християн, між ними був укладений мир

ний договір з умовою, щоб ні храми, ні церкви християн не руйнувалися, 
щоб їм дарували життя, щоб мусульмани билися за них і захищали їх проти 
тих ворогів, які чекатимуть на них, щоб вони могли виносити хрести під час 
їхніх свят.

Але християни сплачуватимуть поголовний податок і не будуватимуть 
нових храмів і церков, вони вказуватимуть шлях мусульманину, що заблу
кав, і будуватимуть через річки мости за власний рахунок. Вони надавати
муть притулок подорожнім мусульманам протягом трьох днів, не показува
тимуть ворогу на слабкі місця мусульман.

текст 2. становище християн у завойованих мусульманами країнах 
[23, с. 135–136]
Під час збирання з християн поголовного податку слід накладати пе

чатки на їхні шиї, доки не буде закінчений огляд. І слід наказати, щоб не 
допускали жодного з них бути схожим на мусульман одягом та зовнішніс
тю. зобов’язати їх, щоб вони носили пояс, подібний до грубого шнурка. 
Щоб їхні шапки були пікейні, щоб заборонили їхнім жінкам їздити на вер
блюдах. Християнам дозволяти жити у містах і на ринках мусульманських 
продавати й купувати, причому вони не продаватимуть ні вина, ні свиней 
та в містах не виставлятимуть напоказ своїх хрестів. Християни зобов’язані 
дотримуватися такої зовнішності, щоб їх можна було відрізнити від мусуль
манина.

Цього року (850 р. н. е.) халіф наказав примусити всіх християн: надя
гати шарфи жовті та пояси, їздити на сідлах з дерев’яними стременами, на
шивати на плаття дві жовті латки, які бувають у рабів. Якщо ж хтось із них 
носить чалму, то чалма його повинна бути жовтого кольору.

Запитання до тексту
1) Назвіть умови, яких мали дотримуватися християни на завойова

них мусульманами територіях.
2) Яким було ставлення мусульман до християнства?
3) У чому, на вашу думку, виявилося нерівноправне становище хрис

тиян?
4) До чого могло призвести приниження арабами підкорених на

родів?
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У ч и т е л ь. розквіт халіфату не був тривалим. Надто велика територія 
опинилася під владою Дамаску та халіфів з династії Омейядів. У 750 р. було 
повалено династію Омейядів. До влади прийшла нова династія — Аббаси
ди. Арабський халіфат отримав нову столицю — Багдад. Аббасиди здійсни
ли незначне розширення території.
• Назвіть території, приєднані Аббасидами.

Але держава почала розпадатися. В Іспанії відновили свою владу Омейя
ди, самостійними стали й інші держави.

• Назвіть ці держави, скориставшись картою атласа «розпад Арабського 
халіфату».

4. культура арабського халіфату
Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний розділ під

ручника та дати відповіді на такі питання.
1) Як формувалася арабська культура?
2) Чому араби вважаються спадкоємцями античної культури?
3) Які відмінності мусульманської та європейської культур?

V. узагальнення й систематизація знань

У ч и т е л ь. Щоб перекласти дату з чинного у нас григоріанського ка
лендаря на мусульманський, застосовують таку формулу:

М = Гр — 622 + [(Гр — 622): 32],
де Гр — рік за григоріанським календарем,
М — за мусульманським.
залишок від поділу на 32 означає, що отриману цифру треба збільшити 

на одиницю. Наприклад, якщо ви отримали 1222 р., то відомий нам рік за 
григоріанським календарем відповідає 1222–1223 рокам [4, С. 96].

Підрахуйте, який рік йшов у мусульман, коли:
а) відбулася битва при Пуатьє;
б) араби вторглися до Константинополя.

У другому завданні необхідно відновити слова, склади яких розміщені 
по трьох стовпчиках. Поясніть значення цих слів.

мед ма ть

ра рі фат

ша че зан

ха лі рет

ме ре ат

мі на се

Відповідь: медресе, рамазан, шаріат, халіфат, мечеть, мінарет.
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Vі. оцінювання знань учнів

Vіі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Скласти кросворд за темою.
3. заповніть таблицю.

Чого араби навчилися  
у завойованих народів

Чого завойовані народи навчилися у мусульман

Використовувати: софу, підставку для книг, письмовий 
стіл, ліхтар, лампу, годинник; вживати каву; мити руки 
перед їжею.
Познайомилися: з каліграфією, працями Евкліда, 
арабськими цифрами

варіант 2*

Мета: познайомити з історією арабських народів та особливостями іс
ламського світу; з’ясувати роль ісламу у створенні Арабської держави, роз
глянути основні положення мусульманського вчення; формувати вміння 
аналізувати й узагальнювати історичний матеріал, вчитися самостійно ви
словлювати думку, працювати з історичним документом; виховувати у дусі 
толерантності до інших культур.

завдання: з’ясувати роль ісламу в історії арабського світу.
основні поняття: «араби», «мусульмани», «іслам», «халіфат», «шиїти», 

«суніти».
тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь та навичок.
обладнання: підручник О. П. Кри жанівського «Історія середніх віків. 

7 клас», карта «Арабський халіфат», схема «Арабські племена», роздаваль
ний матеріал з документами.

хід уроку
і. організаційний момент
іі. активізація попередніх знань учнів

1. Гра «Історичний словник» за темою: « релігійноцерковне життя серед
ньовічної Європи»
Клас ділиться на 2 групи, кожна з яких складає словник історичних 

термінів і понять. Одна команда називає термін, інша пояснює його.

2. Письмово встановіть відповідність:

1) 1054 р. а) перший хрестовий похід

2) 1270 р. б) четвертий хрестовий похід

3) 1096 р. в) восьмий хрестовий похід

4) 1202–1204 рр. г) розкол християнської церкви

* Урок розроблений Дудар Т. Ю.
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3. Уявне інтерв’ю.
Уяви себе журналістом і постав питання уявному учаснику хрестових 

походів. (Визначаються краще питання і відповідь.)

ііі. мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Всі ви читали казки «1000 й одна ніч» про дивовижний світ, 
про Аладдіна. Ці оповідання пов’язані з народом, історію якого ми сьогод
ні будемо вивчати. Цей народ – араби, що проживали на Аравійському пі
вострові, стали засновниками нової релігії — ісламу. 

IV. Формування нових знань, умінь і навичок

План
1. Аравійський півострів та його населення.
2. Доісламські вірування арабів.
3. Мухаммед і виникнення ісламу.
4. Арабський халіфат. 

У ч и т е л ь. Творці ісламу – жителі Аравійського півострова. Що являє со
бою цей півострів? Якими морями омивається ? (Учні працюють з атласом.) 

Метод «Пошук інформації»

документ 1. ібн-хосров «сафар-наме» Мекка...
Це місто, що лежить на краю пустелі, земля там волога і вкрита солон

чаками. Проточна вода є, та її дуже мало. Там є плантації фінікових пальм.
Цього року із Магрібу* прибув великий караван, і, коли повертався 

 назад, бедуїни** біля воріт міста Медини вимагали з прочан сплати грошей 
за право вільного проїзду. Клімат у Мецці надзвичайно спекотливий. 
У кінці січня я бачив свіжі огірки, баклажани... У кінці березня старого ка
лендаря достиг виноград, його почали привозити із сіл в міста і продавати 
на базарах. (Хрестоматія з історії середніх віків Ч. 1)

У ч и т е л ь. Використовуючи атлас і документ № 1, дайте відповіді на 
питання:

1) Охарактеризуйте кліматичні умо ви Аравійського півострова.
2) Чому місто Мекка розташоване на краю пустелі?
3) Чим займалось населення півострова згідно з документом?
4) Які нові слова ви зустріли в документі?
5) Хто такі бедуїни ?

 * Країни Магрібу – країни Північної Африки.
** Бедуїни — кочові скотарські пле мена.
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Пояснення вчителя за схемою «Арабські племена в Аравії».

арабські племена в аравії

Північні
Бедуїни — «кочові скотарі»

скотарство, торгівля
поклонялись вертикально поставленим 
каменям, що вважалися втіленням бога

 Південні
землеробифелахи

землеробство, мореплавство
поклонялися богам природи 

Висновок. Таким чином, в арабів не було єдиної релігії. 

розповідь вчителя про релігійний центр Мекку і святилище Коабу.
У ч и т е л ь. Проте знайшлася людина, яка не побоялася підняти руку 

на релігію давніх предків. Це був Мухаммед.

Учень робить повідомлення про життя Мухаммеда.
робота в парах. Учні обговорюють документи.

документ 2. із книги ібн-ісхака, найвідомішого біографа 
Мухаммеда «життя посланця божого»
Купці покликали до себе Мухаммеда і сказали: «...Ми не знаємо нікого 

з арабів, хто б наслав на свій народ те, що ти наслав на нас, ти принизив 
нашу віру, богів наших, вніс розкол у нашу общину... Якщо ти приніс нову 
віру тільки для того, щоб досягти багатства, то ми зберемо тобі з наших ба
гатств стільки, що ти станеш найбагатшим...».

Мухаммед сказав їм: «Те, що я приніс, я приніс не для того, щоб дома
гатися багатства вашого, пошани поміж вас чи влади над вами. Але Аллах 
направив мене до вас посланцем, подарував мені книгу (Коран) і наказав 
мені бути для вас благовісником і застережником...». (Хрестоматія з історії 
середніх віків. – Ч. 1)

Запитання
1) Ким виступає тут Мухаммед ? Чиїм посланником він є?
2) Як купці поставились до слів Мухаммеда?
3) Чому, на вашу думку, вони не сприйняли його ідеї?
4) Чи є переконливими слова Мухаммеда, на вашу думку?
5) Як Мухаммед називає свого  бога?

документ 3
Потім люди навертались в іслам натовпом... так, що поширились слова 

про іслам по Мецці і розповіді про нього... Прихильники Мухаммеда йшли 
в печери, щоб молитися, вони переховувались для молитов. І ось, коли 
СабІбнАбуВакас з групою прихильників Мухаммеда був в одній із печер 
Мекки, застала їх група багатобожників, а вони молились. Ті стали кричати 
на них, поки не почали бійку. Це була перша кров, що пролилась за іслам. 
(Хрестоматія з історії середніх віків. – Ч. 1) 
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Запитання
1) Про що йдеться в документі?
2) Про що це свідчить?
3) з історією якої релігії схожі ці події?

У ч и т е л ь. Таким чином, завдяки Мухаммеду серед арабів поширюва
лась, а згодом була встановлена нова релігія – іслам.

Робота зі словником
Іслам – релігія, в основі якої лежала віра в Аллаха. 
Мусульмани – послідовники Мухаммеда. 
Коран – Священна книга мусульман. 

Учень повідомляє про основні положення ісламу.
Учитель пропонує учням самостійно прочитати документ на С.100 під

ручника, де наведено уривки із Корану, і дати відповіді на питання:
1) До чого закликав Коран?
2) Кого називав Коран «невір ними»?
3) Хто вважається, згідно з Кораном, правовірними?

У ч и т е л ь. Після смерті Мухаммеда мусульманську державу очолили 
його найближчі соратники, яких називали халіфами – «заступниками» 
Пророка. Перші халіфи походили з роду Омейядів, які розуміли, що для 
зміцнення ісламу необхідні воєнні успіхи, які б ще більше згуртували всіх 
арабів. Найбільші за воювання здійснив Халіф Умар (Омар), який правив 
у 634–644 рр. Його політику продовжив Усман І (Осман І). У VIII ст. Араб
ська держава, яка стала називатись Арабський Халіфат, охоплювала значну 
територію.

Працюючи з картою, учні визначають території, завойовані арабами. 
(Єгипет, Магріб, Ізраїль, Сирія, Вір менія, Іспанія)

Учитель розповідає про завоювання арабів: 
• 640 р. – захоплення Візантії, Сирії та Палестини; 
• 642 р. – Єгипет, 
• 709 р. – Північна Африка; 
• 711 р. – Піренейський півв; 
• 732 р. – битва при Пуатьє та поразка арабів від франків.

Вирішення проблемного завдання уроку за методом «Прес»

• Чи можна стверджувати, що іслам сприяв об’єднанню арабських пле
мен? (Відповіді учнів)

У ч и т е л ь. Отже, виникнення ісламу сприяло об’єднанню арабських 
племен. «Священна війна» проти «невірних» ще більше згуртувала арабів, 
які збагачувалися за рахунок військової здобичі.

Та араби завзято воювали не лише проти «невірних», як того вимагав 
Коран, а й поміж собою. Справа в тому, що після смерті Мухаммеда му
сульмани розділились на дві течії — шиїтів і сунітів.
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Шиїти визнавали Священною книгою ісламу лише Коран, а суніти 
визнавали Коран і Суну – збірку оповідей про життя Мухаммеда та його 
вчення. Політична обстановка в державі була напруженою. Майже всі халі
фи з роду Омейядів загинули насильницькою смертю. зрештою, в середині 
VIII ст. влада халіфів перейшла до Аббасидів – нащадків Аббаса, дядька 
пророка Мухаммеда. Вони проголосили столицею м. Багдад. Аббасиди не 
проводили активної зовнішньої політики і почали поступово втрачати те
риторії, Арабський халіфат почав розпадатися.

• Поміркуйте, чому Арабський халіфат так швидко почав розпадатися.

V. Закріплення одержаних знань 

Графічний диктант
Поставити знак «+» чи «–».

1. Більша частина Аравійського півва — пустеля. (+)
2. Найбільше значення для торгівлі мали для арабів караванні шляхи. (+)
3. Північні араби займались землеробством. (–)
4. релігійним центром доісламської Аравії було місто Коаба. (–)
5. засновник ісламу — Мухаммед. (+)
6. Священна книга мусульман називалася Суна. (–)
7. «Правовірні», згідно з ісламом, — християни. (–)
8. Халіфи — «заступники Пророка». (+)
9. Араби завоювали Іспанію. (+)

VI. Підсумки уроку

Оцінювання учнів.

VII.  домашнє завдання

Опрацювати відповідний підручника. Виписати у словник нові терміни 
й поняття.

уРок 18

тема.  скандинавія

очікувані результати 
Після уроку учні:

• показуватимуть на карті Скандинавські країни;
• познайомляться з особливостями життя північних народів;
• матимуть уявлення про духовне життя норманів, знатимуть про від

криття вікінгів.
основні дати та події:

• VIII–XI ст. — епоха вікінгів.
• 960 р. — король Данії Гарольд Синьозубий приймає христианство.
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• 1000 р. — висадка норманів біля берегів Америки.
• 1016 р. — датський король Кнуд Могутній стає королем Англії.
• 1066 р. — нащадок вікінгів Вільгельм, що осів у Нормандії, завойовує 

Англію.
основні поняття: «нормани», «варяги», «вікінги», «конунги», «ярли», 

«бонди», «рабитроли», «дракар», «берсеки», «скальди», «саги», «руни».
імена історичних діячів: Ерік рудий, Лейв Ерікссон, Альфред Великий, 

Кнуд Могутній, Вільгельм завойовник.
обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 

історичні тексти, ілюстрації.
Форма проведення: комбінований урок.

хід уроку

варіант 1

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація опорних знань

Запитання та завдання
1. Учитель вибірково заслуховує відповіді на питання домашнього завдання.
2. Учитель роздає для розв’язання кросворди.

Кросворди учитель може використовувати як у традиційній формі, так 
і запропонувати учням скласти питання — завдання до вже заповненого 
кросворда.

кросворд № 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) Священна книга мусульман. (Коран)
2) Назва розділу математики, створеного арабськими вченими. (Ал-

гебра)
3) заступник Пророка. (Халіф)
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4) Переселення Пророка, початок мусульманського літочислення. 
(Хіджра)

5) Священна війна мусульман. (Газават)
6) Священний місяць, протягом якого заборонено приймати їжу до 

заходу сонця. (Рамадан)
7) Паломництво. (Хадж)
8) Селяниземлероби. (Фелахи)
9) Висока башта у мечеті. (Мінарет)
10) Алгебра у перекладі з арабської. (Порядок)

У стовпчику по вертикалі: 
Мистецтво красивого та витонченого письма. (Каліграфія)

кросворд № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

1) заступник Пророка. (Халіф)
2) Норми мусульманського права. (Шаріат)
3) Священний місяць, протягом якого дотримується пост. (Рамадан)
4) Головна святиня мусульман. (Кааба)
5) Місце молитов для мусульман. (Мечеть)
6) збірка висловів Мухаммеда та розповідей про його життя. (Суна)
7) Священна книга мусульман. (Коран)
8) Намісник скореної території. (Емир)

У стовпчику по вертикалі:
Візерунок з використанням арабського шрифту. (Арабески)

ііі. мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. раннім червневим ранком 793 р. ченці, що вийшли на берег 
багатого монастиря на острові Ліндісфарна, поблизу північносхідного уз
бережжя Англії, з тривогою стежили за флотилією, що наближалася. Понад 
десяток кораблів під смугастими павстяними вітрилами грізно насувалися 
на острів. Голови казкових чудовиськ на кормі кораблів хижо роззявляли 
пащі, виблискували, сяючи на сонці, щити, підвішені зовні уздовж бортів. 
Судна підійшли до самого берега, і сотня воїнів, здіймаючи галас та роз
махуючи мечами, через мить опинилася серед переляканих беззбройних 



170 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

жителів. Крики жаху і стогони поранених сповнили повітря. Іноземці без
жально прокладали собі дорогу до монастирських будівель, де сподівалися 
знайти багату здобич.

Декілька годин опісля над островом запанувала тиша, яку порушував 
лише тріск догораючих споруд. Більшість ченців і жителів були убиті, доро
гоцінні церковні прикраси, одяг і книги були перенесені на кораблі, туди 
ж зігнали купку людей, що залишилися живими, та худобу з навколишніх 
пасовиськ. розгром цього монастиря показав жорстокість скандінавських 
завойовників, яких в Європі називали норманами, або вікінгами.

IV. Засвоєння учнями нового матеріалу

1. Життя та побут норманів
У ч и т е л ь. Вікінги, нормани, варяги — назва північних народів, які 

з кінця VIII ст. вторгаються до Європи. Їхнє нашестя тривало близько 
300 років і закінчилося наприкінці XI ст.

Учитель пропонує учням розглянути карту атласа «Європа у IX–XI ст. 
Походи норманів» і скласти схему, які народи відносилися до норманів.

Нормани

Норвежці Шведи Ісландці Датчани

У ч и т е л ь. Що ви можете сказати про кліматичні та природні умови 
цих країн?

Учитель за допомогою методу «Мозкового штурму» пропонує визначи
ти причини завойовних походів норманів.

Відповіді учнів фіксуються на дошці та в зошитах.

Орієнтовні відповіді учнів
1) Суворий клімат, недостатня кількість родючих земель.
2) Військова здобич — додаткове джерело коштів для існування.
3) Міжусобні війни між родами. Переможені відправлялися у вигнання.

У ч и т е л ь. Походи вікінгів були вдалими, оскільки у цей час європей
ські країни переживали період занепаду, країни роздирали внутрішні усо
биці, королівська влада була слабкою.

2. Походи вікінгів
Учитель пропонує розглянути учням ілюстрації із зображенням вікінгів 

та їхні військові кораблі.

Завдання для учнів
1) Опишіть зброю вікінга, його бойовий корабель.
2) Складіть розповідь про життя вікінга.
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У ч и т е л ь. Вікінги були такими могутніми й безстрашними воїнами, 
що йшли у бій без кольчуг і шоломів, оголившися до пояса. У бою вони 
сповнювалися такою люттю і так шаленіли, що навіть не відчували болю від 
отриманих ран. Вони кидалися у саму гущавину ворогів, трощили все на 
своєму шляху. Таких воїнів називали «берсеками». Вони наводили жах на 
супротивника, часто обертаючи його на втечу лише самим своїм виглядом.

Учитель пропонує учням розглянути карти атласа «Британські острови 
у VII–XI ст.» та «Європа у IX–XI ст. Походи норманів» і дати відповіді на 
питання: «Які території були завойовані норманами?»

—  Нормани двічі піддавали облозі Париж, допливали до рима, грабу
вали міста Німеччини, вчиняли набіги на русь. Священики у той час часто 
зверталися до Бога з молитвою, що починалася словами: «Боже, позбав нас 
люті норманів!»

На деяких землях вони засновували власні держави. Нормани заселили 
Ісландію, заснували герцогство Нормандію, Сицілійське королівство, дер
жави в Ірландії та Англії.

Проте нормани відомі не лише як жорстокі воїни, а й як купці і відваж
ні мореплавці.

Учитель пропонує учням самостійно прочитати в підручнику відповід
ний розділ і підготувати розповідь на тему «Відкриття скандінавських мо
реплавців».

3. духовний світ норманів
Цей етап уроку готується заздалегідь. Учитель дає завдання учням 

підібрати ілюстрації із зображеннями норманських богів або зробити ма
люнки, щоб розповіді були більш образними.

У ч и т е л ь. Про духовний світ норманів нам розкажуть жителі північ
них країн.

1й  в і к і н г. Ми знаємо, що вся наша земля плоска та з усіх боків ото
чена Світовим океаном, у глибинах якого ховається Світовий змій. Під 
землею знаходиться темне, холодне царство, куди спускаються після смер
ті душі злих людей.

2й  в і к і н г. Веселка веде до небесного царства, обителі богів. Світове 
дерево ясен пов’язує небо та землю. Його гілки торкаються неба. Один 
з його трьох коренів досягає царства мертвих, другий — проходить під зем
лею, третій — сягає краю землі, де живуть велетні.

3й  в і к і н г. У нас багато богів. Ми шанували Одина — бога війни, він 
мчить небесами на восьминогому коні та править небесним палацом.

Воїнів, загиблих у бою, забирають до цього небесного палацу валь
кірії — дівивоїни. Бог грому — Тор — один з наших улюблених богів.

Три сестри богині норни мешкають біля одного з коренів Світового де
рева. Їхні обличчя закриті, день і ніч вони сукають нитку життя і смерті.
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С к а л ь д. Я поет. Я перебуваю на службі у військового вождя. У своїх 
віршах я прославляю військові подвиги мого пана. Мої пісні приносять ус
піх і славу.

Идем строгим 
Вперед строем 
Без кольчуг, 
С мечом синим. 
Блещут шлемы, 
А я — без шлема, 
Лежит в ладьях 
Вооруженье. 
Бледен я де ликом — 
Платье иве в диво,  
Кровью красной рдея 
раны нас не красят. 
Стрел пурга тугая 
Губит многих, люба, 
Вострый вихрь вонзился, 
Верно, прямо в сердце.

1й  в і к і н г. Пісні скальдів вважаються магічними. Магія оточує нас 
усюди. Вона викладена у стародавніх рунічних написах. руна означає 
«таємниця». руни вирізувалися на дереві або висікалися на камені, тому 
букви складалися з прямих ліній. Ми віримо, що ці написи можуть захис
тити у бою та на морі, вилікувати хворого, зробити непідвладними чарам 
відьми.

2й  в і к і н г. Один з наших конунгів Гарольд Синьозубий прийняв 
християнство, побачивши, як єпископ спокійно тримає у руках брусок роз
жареного заліза. Норвезький король Олаф силою примусив прийняти 
християнство жителів Скандинавії.

3й  в і к і н г. Вікінги першими відкрили нові землі — Ісландію, Грен
ландію, узбережжя Америки.

На початку IX ст. ми з’явилися на русі. Слов’яни називали нас варяга
ми. Це слово означає воїн. Багато хто з нас осів у містах і поступив на вій
ськову службу, багато хто торгував зі слов’янами. Вам, звичайно, відомий 
шлях «із варяг у греки», яким відбувалася торгівля з Візантією.

1й  в і к і н г. Багато наших ідеалів — честь, законність, демократія, 
рівноправ’я жінок — і сьогодні є ідеалами в багатьох країнах.

V. узагальнення та систематизація знань

Тестові завдання
1. Перші напади вікінгів на західну Європу відносяться до:

а) VII ст.;
б) VIII ст.; 
в) IX ст.
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2. рухаючись річками Лопать, Дніпро, «північні люди» досягали Чорного 
моря, а звідти потрапляли до Константинополя. Цей шлях називався:
а) «з варяг у греки»;
б) «з варяг у ромеї»;
в) «Великий шовковий шлях».

3. Норманів, які розбишакували у західній Європі, називали:
а) скандинавами;
б) варягами; 
в) вікінгами.

4. На русі «північних людей» називали:
а) норманами;
б) вікінгами;
в) варягами. 

5. Тором називають:
а) час, коли тане сніг;
б) бога грому; 
в) місто, засноване конунгом Еріком рудим.

6. Норни — це:
а) три богині, що плетуть нитку долі;
б) три грізні скелі поблизу узбережжя Скандинавії;
в) три велети.

Відповіді: 1 б; 2 а; 3 б; 4 в; 5 б; 6 а. 

Vі. оцінювання знань учнів

Vіі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф.
2. Намалювати карту світу вікінгів.
3. Намалювати вікінгів та їхні кораблі.
4. Скласти питання для «історичного фехтування».
5. Підготувати повідомлення про робін Гуда.

варіант 2

Цей урок готується заздалегідь у вигляді проекту. Основною метою 
є розвиток в учнів дослідницьких умінь: висування та побудова гіпотез, по
шук шляхів вирішення проблем, збір інформації з різних джерел; сприяння 
підвищенню особистої самооцінки (дати можливість кожному учню поба
чити себе як людину компетентну).

запуск проекту має відбуватися заздалегідь. Учитель добирає ілюстрації 
та мотивує учнів до пошуку інформації. разом з учителем учні визначають 
коло питань, які їх можуть цікавити.
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У ч и т е л ь. Про що б ви хотіли дізнатися з життя «північних людей»?

Орієнтовні відповіді учнів
Чому нормани вчиняли набіги? Який вигляд вони мали? На чому пла

вали? Чим вони ще займалися? Як одягалися? Що їли? Які були у них бу
динки? Яким було їхнє дозвілля? В яких богів вірили?

Учитель записує відповіді учнів на дошці. 
Потім учитель пропонує учням обрати собі питання для вивчення 

й сформувати експертні групи.
На основі зібраних матеріалів учні готують групову презентацію з обра

ного питання. Одним із завдань проекту є виготовлення моделей. Кожна 
група готує моделі корабля вікінга, їхні будинки, одяг, зброю. Моделі мо
жуть бути виконані з будьякого матеріалу.

Учитель нагадує алгоритм роботи у групі та надає учням право ско
ристатися «скринькою підказок» з історичними документами.

Робота з історичними документами

текст 1. вірування норманів
Північні народи були язичниками. Вони вірили у безліч богів.
Один — верховний бог, носій магічної сили. Один — бог війни, пред

ставник «дикого полювання», керує Валгаллою, чертогом обраних. Він 
мчить небесами на восьминогому коні, у супроводі вовків. Воїнів, загиблих 
у бою, забирали у Валгаллу валькірії (дівивоїни). У цьому раю вікінги увесь 
день воювали і бенкетували всю ніч. Один був також богом мудрості й пра
родителем писемності та поезії.

Тор — бог грому, бурі та родючості. Божественний багатир, що захищає 
богів і людей від велетів і страшних чудовиськ. Тор протегував закону та 
справедливості. День Тора — четвер, цього дня завжди скликався ісланд
ський схід.

текст 2. уявлення про світ
за уявленнями норманів, вся земля плоска та з усіх боків оточена Світо

вим океаном, у глибинах якого ховається Світовий змій. Під землею знахо
диться темне, холодне царство, куди спускаються після смерті душі злих 
людей.

Веселка веде до небесного царства, обителі богів. Світове дерево ясен 
пов’язує небо й землю. Його гілки торкаються неба. Один з його трьох ко
ренів досягає царства мертвих, другий — проходить під землею, третій — 
сягає краю землі, де живуть велети.

текст 3. становище в суспільстві
У Скандинавії правили конунги (королі). Конунг був представником 

великих землевласників — ярлів, які служили йому. Всі вільні люди — бон
ди — могли стати воїнами.
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У норманів були раби. На вигляд вони відрізнялися від вільних людей: 
їхній одяг був нефарбованим, а волосся обстриженими.

Вікінгами спочатку називали військових вождів, а потім ця назва по
ширилася на всіх воїнів.

текст 4. житло вікінгів
У краях, де зими були не дуже холодні, домівки будували з дерева. А у бід

ній деревами Ісландії та Гренландії будинки зводили з каменю, а потім об
кладали дерном. Уся велика сім’я жила і спала в одній кімнаті. Посеред кім
нати знаходилося вогнище, де готували їжу. Дим йшов через двері або через 
отвір під дахом. Вікон не було.

Спали на лавках, що стоять уздовж стін. Меблів практично не було — 
стіл і табурети. У багатих будинках на стіни вішали декоративні тканини. 
Багато місця займав ткацький верстат. Їжу зберігали в діжках великих роз
мірів.

текст 5. їжа вікінгів
Вікінги споживали те, що вирощували на своїх полях. У лісі вони зби

рали гриби, суницю, дикий лук. Їм доводилося тримати худобу: свиней, 
корів, кіз. Вікінги пекли хліб, вміли збивати молоко у масло, робити сир, 
варити пиво, коптити рибу, солити та маринувати м’ясо. Порції нарізували 
ножем, їли руками, а за необхідності й ложкою.

текст 6. ремесла й торгівля
Вікінги багато що робили з дерева: домівки, ворота, забори, сани, вози, 

ткацькі верстати.
Нормани знали ковальську справу. Вони вміли робити бойові сокири, 

ножі, мечі та необхідні у господарстві речі: сковороди, ключі, висячі замки, 
казани. Нормани вміли робити ювелірні вироби зі срібла, виготовляли на
миста з бурштину, вироби з кісток і роги.

текст 7. берсеки [13, с. 68] 
Були серед відважних мешканців півночі й такі могутні й безстрашні 

воїни, що йшли в битву без кольчуг і шоломів, оголившися до пояса. У бою 
вони сповнювалися такою люттю і так шаленіли, що навіть не відчували 
болю від отриманих ран. Вони кидалися у саму гущавину ворогів, трощили 
все на своєму шляху. Таких воїнів називали «берсеками». Вони наводили 
жах на супротивника, часто обертаючи його на втечу лише самим своїм 
виглядом.

Берсеків поважали й побоювалися. Мати одного з них у колі своїх друзів 
було за велику честь. Цією дружбою пишалися й дорожили. Вважалося, що 
берсеки приносять успіх, і кожний конунг прагнув мати на своєму кораблі 
хоча б одного такого воїна.

текст 8. кораблі вікінгів
Вікінги вміли будувати чудові кораблі, обладнані веслами й вітрилами. 

Це були невеликі дерев’яні судна, що вміщали по 40–60 чоловік, проте 
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настільки міцні, що витримували навіть далекі морські походи. Великий 
корабель містив 42 пари весел, кожним веслом гребло 2 чоловік. Ці кораблі 
називали «дракарами». Вікінги давали своїм кораблям такі імена, як «Во
рон вітру», «Бик, що мчить океаном», «Довгий змій». Дракари були швид
кохідні та маневрені. Їхній ніс та корма були високими і вузькими, це доз
воляло їм, не розвертаючись, плисти кормою вперед у вузьких протоках.

Носи своїх кораблів вікінги прикрашали пташиними дзьобами або дра
коновими головами, щоб лякати ворогів. Для цього ж вони носили рогаті 
шоломи, а кидаючись у битву, голосно виспівували войовничі пісні.

текст 9. набіги норманів.  
уривок з літопису абатства св. петра Шартрського [23, с. 93]
Але, свого часу припливши зза моря на кораблях з пташиними дзьоба

ми, язичницький народ майже всю місцевість жорстоко голим мечем спус
тошив, святі місця розорив і всепожираючому полум’ю віддав; міста захо
пивши, зрівнявши із землею, християн же або залізом знищив, або 
захоплених у полон продав у вічне рабство. До того дійшло шаленство цих 
язичників, що на веслах піднялися вони річкою Сіною, підійшовши до міс
та Шартр, всю округу пройшовши, розорили та знелюднили.

текст 10. облога норманами парижа.  
уривок з твору ченця аббона з абатства св. германа [23, с. 94]
Кров твоя, Париж, пролита цими варварами, що припливли на 700 па

русних кораблях та інших маленьких судах, кількість яких і дізнатися не
можливо. Поверхня глибоких вод річки Сени до того вкрита ними, що її 
хвилі зникли під їхніми судами протягом 2 миль. Ледве піднялася зоря, як 
вождь варварів повів їх на битву. Усі вони кидаються з кораблів і біжать до 
башти, обсипаючи її ударами і градом стріл. Місто сповнилося криками, 
всі біжать і прагнуть знайти захист на башті. Ворог прагне розхитати башту 
за допомогою підкопів. Але жителі ллють на них масло, перемішане з вос
ком і порохом. Масло ллється на них вогненним струмком, палить і палить 
волосся на голові норманів. Багато хто з них загинув, багато хто шукає по
рятунку у водах річки.

текст 11. Шлях «з варяг у греки»
Шлях, що пов’язує північну русь з південною, Скандинавію з Візан

тією. з півдня дорогою возили: з Візантії — вино, прянощі, ювелірні та 
скляні вироби, дорогі тканини, ікони, книги. з Києва — хліб, ремісничі 
вироби, срібло. зі Скандинавії везли деякі види зброї та вироби художнього 
ремесла.

По закінченні роботи експертні групи, спираючись на ілюстративний 
матеріал і власні моделі, проводять захист своїх проектів методом «Навча
ючи — вчуся». Презентацію можна виконати на комп’ютері.

Учитель перед захистом проектів дає завдання членам інших груп під 
час повідомлення підготувати по два питання, на які мають відповідати як 
експерти, так і члени інших груп (Метод «Історичне фехтування»).
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Vі. оцінювання знань учнів

Vіі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф.
2. Намалювати карту світу вікінгів.
3. Намалювати вікінгів та їхні кораблів.
4. Скласти питання для «історичного фехтування».
5. Підготувати повідомлення про робін Гуда.

уРок 19

тема.  анГЛія: від Завоювання до ПаРЛаменту

очікувані результати
Після уроку учні:

• показуватимуть на карті Англію, її основні міста; 
• матимуть уявлення про розвиток Англії у період Середньовіччя;
• розповідатимуть про реформи Генріха II Плантагенета;
• знатимуть про процес формування в Англії станової монархії.

основні дати та події:
• 829 р. — рік утворення Англії;
• 886–1042 рр. — панування датчан;
• 1066 р. — норманське завоювання;
• 1215 — «Велика хартія вольностей»;
• 1265 р. — скликання парламенту.

основні поняття: «англосакси», «шериф», «лорд», «Книга Страшного 
суду», «хартія», «Велика хартія вольностей», «парламент», «суд присяж
них», «щи тові гроші».

імена історичних діячів: Вільгельм завойовник, Генріх II Плантагенет, 
Томас Бекет, Іоанн Безземельний, ричард I Левове Серце.

обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 
історичні тексти, ілюстрації.

Форма проведення: комбінований урок.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація опорних знань

На цьому етапі уроку можна використовувати гру «Чарівний олівець». 
Учитель пропонує учням виправити намальовані з помилками зображення 
вікінга і дракара.

Учитель перевіряє домашнє завдання.
Метод «Історичне фехтування» — учні ставлять питання одне одному.
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Цей етап уроку можна провести й у формі гри «Дерево знань». Учитель 
наперед готує на великому аркуші малюнок дерева, до якого прикріплює 
листочкипитання.

Питання для гри «Дерево знань»
1. Що таке «руна»? (Таємниця, у норманів існувало рунічне письмо; вважало-

ся, що воно наділене магічною силою.)
2. Як у норманів звали бога війни, мудрості та прародителем писемності 

й поезії? (Один)
3. Про кого нормани говорили: «Це дуже приємна у спілкуванні людина, 

поки її не розсердили»? (Берсеки)
4. Чим для норманів була веселка? (За уявленнями норманів, веселка вела до 

небесного царства, обителі богів.)
5. Як на русі називали норманів? (Варяги)
6. Яким шляхом йшли торговці зі Скандинавії до Візантії? (Торговим шля-

хом «з варяг у греки».)
7. Як перекладається слово «норман»? (Північна людина)
8. На чому плавали нормани, який вигляд мали їхні кораблі? (На драка-

рах, що мали дерев’яну безпалубну туру, весла й вітрило.)
9. Які країни відкрили нормани? (Ісландію, Гренландію, узбережжя Аме-

рики)
10. Хто з північних королів першим прийняв християнство? (Гарольд Синьо-

зубий)
11. Назвіть причини норманських завоювань? (Суворий клімат, нестача 

родючих земель; військова здобич служила додатковим джерелом існуван-
ня; переможені у міжусобних війнах вирушали у вигнання.)

12. Які держави були засновані норманами? (Нормани заселили Ісландію, 
заснували герцогство Нормандію, Сицілійське королівство, держави в Ір-
ландії та Англії.)

ііі. мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Англія була однією з перших держав, де був створений пар
ламент. Парламент затверджував податки та шанобливо вказував королю 
на непорядки в управлінні країною. Представники станів Англії зробили 
перший крок до управління державою. Парламент обмежував владу коро
ля, тут висловлювали свої погляди представники різних станів. Англій
ський парламент, створений у 1265 р., продовжує свою роботу й сьогодні.

іV. вивчення нового матеріалу

1. норманське завоювання англії
У ч и т е л ь. На початку Х ст. на півночі Франції з’явилося нове князів

ство — Нормандія. В XI ст. його очолив енергійний, властолюбний та ро
зумний герцог Вільгельм.



179Тема 3. Європа. Візантія. Арабський світ

В Англії у цей час тривала боротьба з датчанами. У 1042 р. англійський 
король Едуард Сповідник вигнав датчан з острова. У 1066 р. він помер, не 
залишивши спадкоємця. Англійці обрали нового короля — Гарольда.

Цей етап уроку можна провести з допомогою гри «Tubula rasa».
Учитель пише на дошці питання, на які повинні відповісти учні, прочи

тавши документи. Після відповіді на питання запис на дошці стирається. 
Цей вид роботи краще проводити в парах.

1) Як ви вважаєте, хто був автором документа — прихильник чи про
тивник нормандського завоювання?

2) На якій підставі Вільгельм II почав завоювання Англії?
3) Чому, на вашу думку, Гарольд програв битву при Ґастінґсі?
4) Яким чином Вільгельм II зумів утримати владу над Англією?
5) Який громадський порядок, що існував у західній Європі, змінив 

Вільгельм II?
6) Що було записано у «Книзі страшного суду»? Чому ця книга отри

мала таку назву? Для чого ця книга була складена?

текст 1. з діянь вільгельма II, герцога норманів, короля англів  
[20, C. 264]
раптово дізналися у нас (в Нормандії)..., що Англія позбавилася свого 

короля Едуарда [Сповідувача] та що Гарольд оволодів його короною... Віль
гельм порадився зі своїм оточенням і вирішив помститися зброєю за завда
ну йому образу... він зважився повернути силою спадок, якого його позба
вили...

Папа Олександр (II)... дав йому... благословення.
Нарешті, цілий флот, зібраний з такими стараннями, залишив гирло 

р. Діви..., де він доволі часто чекав на попутний вітер, і... безперешкодно 
увійшов до порту Пепепсеп поблизу Ґастінґса, 28 вересня 1066 р.

текст 2. з великої історії англії, або хроніки від 1066 до 1259 рр. 
Матвія паризького [22, C. 78–79]
зі смертю Едуарда перервалася королівська лінія в Англії... Гарольд.., 

посівши трон, поклав на себе без церковного благословення корону.
Вільгельм, герцог Нормандії..., відправив послів до папи Олександра 

з проханням затвердити... задумане ним завоювання (Англії)... Вільгельм 
зібрав... баронів й спитав у кожного... думку щодо цієї виправи. Усі вони 
зобов’язалися діяти із завзяттям, дали герцогові багато обіцянок... У при
значений день вони... прибули... Усі зійшли на кораблі й за сприяння швид
кого вітру, пристали до Ґастінґса...

Гарольд..., коли до нього дійшла звістка про прибуття Вільгельма..., не
гайно поспішив до Ґастінґса...

з обох сторін зроблені були всі... приготування. Англійці..., піші, озбро
єні своїми двосічними сокирами і з’єднавши щити..., утворили непроник
ну стіну... Гарольд — також піший — стояв разом з братами біля свого пра
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пора, щоб нікому не могло спасти на думку втекти... Вільгельм озброїв свій 
передовий загін піхотинців луками та дротиками, вершники... йшли за ни
ми... Бились оскаженіло... Обидві сторони не хотіли поступатися. раптом 
з’явився Вільгельм і подав своїм військам сигнал до удаваної втечі. Поба
чивши це, англійці послабили свої щільні лави і швидко погналися за 
 втікачами... Між тим нормани, повернувшись до ворога, напали на нього 
й, у свою чергу, змусили тікати англійців... Втім, перемога не схилялася ні 
на той, ні на той бік... Врешті, Гарольд, поранений стрілою в голову, заги
нув на полі битви і тим приніс перемогу норманам...

текст 3. грамота вільгельма місту лондону [20, C. 266]
Вільгельмкороль Вільгельмуєпископу... та всім лондонським городя

нам, франкам та англам дружній привіт. Бажаю, щоб ви користувалися всі
ма законами часу короля Едуарда, про що й доводжу до вашого відома. І ба
жаю, щоб кожен син був спадкоємцем свого батька після його смерті. І не 
потерплю, щоб будьхто завдавав вам образу. Бережи вас Господь.

текст 4. з «саксонської хроніки» (1086 р.) [20, C. 266]
Прийшов він [Вільгельм] в день св. Петра... в Сальсбері, і з’явилися тут 

до нього… землевласники всієї Англії, хто б вони не були, і всі били йому 
чолом, і зробилися його людьми, і присягнулися клятвою вірності в тому, 
що вірно служитимуть йому проти всіх.

текст 5. із «книги страшного суду» [22, C. 79]
Тут записане обстеження земель, як їх королівські барони обстежували, 

а саме: за клятвою шерифа графства, всіх баронів та їх вільнонароджених 
дітей та всієї сотні (адміністративний підрозділ графства), священика, ста
рости, шести вілланів з кожного села. А саме, як називається помістя, хто 
володів ним за Едуарда короля, хто тепер володів; скільки в ньому гайд*, 
скільки плугів на панській землі, скільки у людей, скільки вілланів, скільки 
ктаріїв**, скільки рабів, скільки вільних людей, скільки сокменів***, скільки 
лісу, скільки луків, скільки млинів, скільки рибних угідь, скільки додалося 
або зменшилося; скільки давало все разом (раніше) і скільки дає тепер; 
скільки там кожна вільна людина і сокмен мав (раніше) і має (тепер). Усе це 
тричі, саме: за часів Едуарда короля, і коли король Вільгельм дав, і як воно 
є тепер; і чи може давати більше, ніж дає нині.

2. реформи генріха II Плантагенета
У ч и т е л ь. Генріх II Плантагенет, за свідченням сучасників, був широ

коплечим, міцної статури з бичачою шиєю та міцними руками, володів різ
ким і грубим голосом. Цей король мав мінливу вдачу: він міг бути відкри

  * Гайди — земельний наділ — близько 48 га.
 ** Ктарїі — селяникріпаки, які володіли невеличкими клаптиками землі в межах помістя.
*** Сокмени — вільні землероби.
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тим і щедрим, але коли впадав у гнів, то перетворювався на розлюченого 
злобного тирана. Генріх II володів шістьма мовами, проте не знав англійсь
кої. Він мав прекрасну пам’ять та ґрунтовні знання, був невтомний у спра
вах і сповнений рішучості боротися з непокірними феодалами. Для зміц
нення своєї влади Генріх провів реформи [1, C.165].

Робота з історичним документом

текст 6. із «асизи про озброєння» (XII ст.) [22, C. 80]
1. Кожний, хто володіє феодом одного рицаря, повинен мати панцир 

і шолом, щит і спис, і кожний рицар повинен мати стільки панцирів і шо
ломів, щитів та списів, скільки він має рицарських феодів у своєму домені.

2. Будьяка вільна людина світського звання, яка має рухоме майно або 
прибуток вартістю 16 марок, повинна мати панцир й шолом, і щит і спис; 
кожна ж вільна людина світського звання, що має рухоме майно або прибу
ток вартістю 10 марок, повинна мати кольчугу і залізний шишак і спис.

3. …Всі городяни і вся община вільних людей повинні мати фуфайку 
і залізний шишак та спис...

5. Якщо той, у кого є ця зброя, помре, його зброя має залишитись його 
спадкоємцеві. Якщо ж спадкоємець ще не досяг такого віку, щоб зброя мог
ла стати йому у пригоді, то той, хто здійснюватиме над ним опіку, повинен 
мати під своєю опікою також і зброю і мусить знайти людину, яка могла 
б застосовувати цю зброю на службі володарюкоролю доти, доки спадкоє
мець досягне такого віку, що буде спроможний носити зброю, і тоді нехай 
він і володіє нею...

9. Судді повинні звеліти... занести до списку, хто скільки має рухомо
го майна або прибутку і яку повинен мати зброю; після цього... на загаль
них зборах вони мають прочитати цю асизу про озброєння і примусити їх 
присягтися, що вони матимуть цю зброю відповідно до цінності свого ру
хомого майна або прибутку і використовуватимуть її на службі володарю
королю згідно з названою вище асизою за наказом і зберігаючи вірність 
володарюкоролю Генріху та королівству його.

Запитання до тексту
1) Які обов’язки мали рицарі, що володіли феодом?
2) Що рицарі мали на озброєнні?
3) Яким чином відбувалася присяга на вірність володарюкоролю?

Учитель пропонує учням прочитати відповідний розділ параграфа і ви
писати у зошит зміст реформ Генріха II Плантагенета.

Метод «Коментоване читання»
Учитель звертає увагу учнів на нові терміни, які також заносяться в зошит.
1) Судова реформа — запровадження королівських судів та суду при

сяжних.
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2) Військова реформа — лицарі могли не брати участь у поході в разі 
сплати «щитових грошей» — особливого внеску, на який наймалося 
військо. 

3) Адміністративна реформа. На місцях була посилена влада ше
рифів — королівських урядовців, що керували графствами. Шериф 
збирав податки з населення, переслідував порушників, командував 
ополченням.

У ч и т е л ь. Кажуть, що Генріх помер від потрясіння, дізнавшись про 
зраду улюбленого сина Іоанна.

3. Що англійці вважають початком своєї свободи? 
У ч и т е л ь. Англійська корона дісталася старшому сину Генріха План

тагенета — ричарду на прізвисько Левове Серце.
ричарда Левове Серце називали королемлицарем, королембродягою. 

за 10 років правління в Англії король провів не більше року. Від Англії ри
чард вимагав лише грошей для участі у хрестовому поході. Він воював все 
життя, але так нічого й не домігся. Під час облоги одного із замків ричард 
був поранений отруєною стрілою і помер, залишивши корону своєму бра
тові Іоанну.

Іоанн на прізвисько Безземельний керував країною, доки ричард пере
бував у походах, і чекав звістки про кончину короля. Він не мав друзів, а ли
ше постійно наживав ворогів. Він був неврівноваженим, запальним, бояз
ким. Іоанн на свій розсуд підвищував податки, вступив у конфлікт з церквою 
та баронами.

У результаті цієї боротьби король був змушений прийняти «Велику хар
тію вольностей».

Учитель пропонує учням прочитати документ і дати відповіді на питання.

текст 7. із «великої хартії вольностей» (XIII ст.) [22, C. 81–82]
<...> 9. Ні ми, ні наші чиновники не будемо захоплювати ні землі, ні 

прибутки з неї за борг, доки рухомого майна боржника вистачає для сплати 
боргу; і поручителів самого боржника не будуть змушувати (до сплати його 
боргу), доки сам головний боржник буде здатний сплатити борг...

13. І місто Лондон повинне мати всі стародавні вольності і вільні свої зви
чаї як на суші, так і на воді. Крім того, ми бажаємо і наказуємо, щоб усі інші 
міста і бурги, і містечка, і порти мали всі вольності та вільні свої звичаї...

16. Нікого не можна спонукати до виконання служби, більшої за свій 
рицарський лен або за інше вільне володіння, ніж та, яка належить з нього.

39. Жодна вільна людина не буде заарештована й ув’язнена або позбав
лена майна, або будьяким (іншим) способом знедолена, ...інакше як за 
вироком рівних, за законами держави...

41. Усі купці повинні мати право вільно і безпечно виїжджати з Англії та 
в’їжджати до Англії, і перебувати та їздити по Англії як по суші, так і по 
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воді, для того, щоб купувати і продавати без всякого незаконного мита, 
сплачуючи лише старовинні і справедливі, встановлені звичаєм мита, за 
винятком воєнного часу і якщо вони будуть з країни, що воює проти нас...

45. Ми будемо призначати суддів, констеблів, шерифів лише з тих, які 
знають закон королівства і мають бажання його добросовісно виконувати.

Запитання до тексту
1) Які права отримувала церква згідно з Хартією вольностей?
2) Які права отримали міста й купці?
3) Як мав вчинити король, щоб затвердити нові податки?
4) Яке положення з Хартії вольностей, на ваш погляд, є одним з най

важливіших?

У ч и т е л ь. XIII ст. принесло ще одну перемогу англійським баронам, 
лицарям і городянам. У 1265 р. утворився парламент. (Пригадайте значення 
слова «парламент».) Англійський парламент складався з двох палат: палати 
лордів, до якої входили представники духівництва, знатні барони, запро
шені королем, і палати общин, до якої входили городяни і лицарі, обрані 
у графствах.

V. узагальнення та систематизація знань

Тестові завдання
1. Назвіть територію Франції, що була володіннями англійського короля.

а) Аквітанія;
б) Шампань;
в) Бургундія.

2. Сучасником та учасником третього хрестового походу був:
а) Вільгельм завойовник;
б) Генріх II Плантагенет;
в) ричард Левове Серце.

3. Як звали норманського герцога, який став королем Англії?
а) Вільгельм завойовник;
б) Генріх II Плантагенет;
в) ричард Левове Серце.

4. «Велику хартію вольностей» та діяльність парламенту об’єднують:
а) боротьба з Папою римським;
б) обмеження влади короля;
в) надання самоврядування містам.

5. «Щитові гроші» — це:
а) податок на утримання найманої армії; 
б) податок на утримання шерифів;
в) податок на утримання фортець. 
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6. Відновіть відповідність:
а) ухвалення «Великої хартії вольностей»;
б) норманське завоювання Англії;
в) скликання першого парламенту;
г) реформи Генріха II Плантагенета.

Відповіді: 1 а; 2 в; 3 а; 4 б; 5 а; 6 б, г, а, в.

Vі. оцінювання знань учнів

Vіі. домашнє завдання

1. Опрацювати зміст відповідного параграфа.
2. Скласти розповідь від імені:

1) учасника битви при Ґастінґсі;
2) Генріха ІІ про необхідність реформ;
3) барона, що вимагав ухвалення «Великої хартії вольностей».

3. Підготувати повідомлення про Генеральні штати.

уРок 20

тема.  ФРанція на шЛяХу до єдності

очікувані результати 
Після уроку учні знатимуть:

• як відбувалося формування єдиної Французької держави;
• показуватимуть на карті домен французького короля, територію Франції;
• знатимуть про розвиток Франції у період Середньовіччя;
• розумітимуть процес формування у Франції станової монархії.

основні дати та події:
• 1302 р. — «битва шпор»;
•  1302 р. — скликання Генеральних штатів у Франції 

основні поняття: «Авіньйонський полон пап», «битва шпор», «Гене
ральні штати», «станова монархія», «королівський домен», «централізована 
держава».

імена історичних діячів: Людовик VII, Філіпп II Август, Людовик ХI.
обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 

історичні тексти, ілюстрації.
Форма проведення: комбінований урок.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація опорних знань

Учитель вибірково заслуховує відповіді учнів на питання домашнього 
завдання і пропонує за допомогою методу кубіювання (методика з курсу 
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«Читання і письмо для критичного мислення») попрацювати з поняттями 
(парламент, хартія, реформа, лорд, шериф, домен, феод, васал, васальна 
залежність, феодальна роздробленість, династія, стани).

Перед уроком вчитель готує куб, на гранях якого зроблені написи:
• «Опишіть це».
• «Порівняйте це».
• «Встановіть асоціації».
• «Проаналізуйте це».
• «Назвіть аргументи “за” та “проти”».
• «знайдіть застосування цьому в сучасному суспільстві».

Учитель пропонує поміркувати, чому в історії практично всіх держав 
існував період феодальної роздробленості. (Через слабкість королівської 
влади)

У ч и т е л ь. за яких обставин виникає потреба у сильній королівській 
владі?

Орієнтовні відповіді учнів
а) Для організації торгівлі;
б) для зміцнення обороноздатності країни.

ііі. мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. АбодеФрансом — у дослівному перекладі це означає ост
рів Франція — називають сьогодні невеликий район у сучасній Франції. Ця 
територія була єдиним земельним володінням, яке належало французьким 
королям у XI–XII ст. Більше ніж половиною території Франції володів анг
лійський король. Процес збирання французьких земель розпочав король 
Людовик VI і тривав він понад три століття — з XII до середини XV ст.

іV. вивчення нового матеріалу

1. Початок об’єднання Франції
Учитель пропонує учням прочитати документ, в якому подається опис 

Франції першої половини ХІІ ст. під час боротьби королів за посилення 
своєї влади.

текст 1. «про життя короля людовика товстого»  
абата сугерія (XII ст.) [22, C. 74–75]
Священний обов’язок королів — могутньою рукою приборкувати зу

хвалість тиранів, котрі роздирають країну безкінечними війнами, грабують, 
бідний люд гублять, церкви розорюють і так несамовито, що коли давати їм 
волю, то запалюються з дедалі більшою люттю... Приклад тому — Томас 
Марль, людина відчайдушна. Диявол йому сприяв, як буває це з божевіль
ними, яких успіхи незмінно приводять до загибелі. У той час, коли Людовик 
(король) був зайнятий вищезгаданими та іншими війнами, він, не боячись 
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кари церковної, розорював і, мов хижий вовк, пожирав округи Ланську, 
реймську та Ам’єнську... Неприступні замки — Кресі та Ножан, як ніби во
ни були його власні, гідними подиву валами і найвищими баштами укріпив 
і, зробивши з них немов гніздо драконів та вертеп розбійників, усю майже 
округу немилосердно піддавав пограбуванню й пожежам. ... Високошанов
ний святої римської церкви легат Конон, єпископ Пренесте, почувши не
зчисленні та гіркі скарги церков, бідняків та сиріт, вразив цього тиранана
сильника мечем блаженного Петра, тобто загальним церковним 
відлученням, і за одностайним вироком заочно позбавив його, як мерзен
ного лиходія і ворога, імені християнського, рицарського пояса... Король 
негайно кинув проти нього своє військо. У супроводі кліру, до якого завжди 
ставився він зі смиренною пошаною, попрямував король до найміцнішого 
замку Кресі і раптово захопив його могутньою рукою своїх воїнів або, 
скоріше, (рукою) Божою. Приступом взявши міцну башту, немовби вона 
була хатиною селянина..., їх знищив.

здобувши цю перемогу,… попрямував король до іншого замку — Но
жан,… зруйнував це пекельне й злочинне місце (1115 р.) та, відпустивши 
невинних, винних піддав тяжкій карі.., а зруйнувавши ці прелюбодійні зам
ки..., повернувся король до міста Ам’єна й обложив башту цього міста, 
в якій засів якийсь Ада, жорстокий тиран, що розорював церкви і всю окру
гу. Тримав господар Людовик у тісній облозі цю башту без малого два роки, 
поки не примусив оборонців здатися на його милість... зруйнувавши цю 
башту, встановив він у країні солодкий мир... Відомо, що у королів довгі 
руки.

Запитання до тексту
1) У чому полягає священний обов’язок короля?
2) Доведіть, що феодали не давали можливості королю об’єднати дер

жаву та зміцнити владу.
3) Як ви вважаєте, у першій половині ХІІ ст. у Франції переважали при

хильники чи противники об’єднання держави під владою короля?

Для опрацювання тексту підручника учитель пропонує учням розбити
ся на групи, щоб від імені кожного стану визначити своє ставлення щодо 
посилення королівської влади.
• 1-а група. Великі феодали.
• 2-а група. Лицарі.
• 3-я група. Духівництво.
• 4-а група. Городяни.

Учитель пропонує використати формулювання від першої особи: «Ми, 
лицарі, виступаємо на підтримку королівської влади тому, що…».

за підсумками цього етапу уроку можна оформити таблицю.
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Представники 
станів

ставлення до посилення королівської влади

Великі феодали
Виступали проти посилення королівської влади, хотіли зберег
ти свою власну владу

Лицарі Виступали за посилення королівської влади, шукали у короля 
захисту від сваволі сеньйорів

Духівництво Виступали за посилення королівської влади, шукали у короля 
захисту від сваволі великих феодалів

Городяни Виступали за посилення королівської влади, хотіли звільнити
ся від влади сеньйорів, зробити більш безпечною торгівлю, 
скасувати мита та митниці

2. зміцнення королівської влади
У ч и т е л ь. Філіпп II Август (1180–1123) вступив на престол у 15 років. 

Він продовжив збирання французьких земель.

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Англія 
та Франція в ХII ст.», «Англія та Франція у XIII — на початку XIV ст.» та 
виконати завдання, давши відповіді на питання.

1) Покажіть на карті АбодеФранс.
2) Покажіть на карті території, приєднані Філіппом II Августом. На

звіть ці території.

— Спадкоємці Філіппа II Августа Людовик IX Святий та Філіпп III Смі
ливий приймали закони, які укріплювали королівську владу.

Прочитайте документи і дайте відповіді на питання до них.

текст 2. з указу людовика IX про скасування поєдинків (XIII ст.)  
[22, C. 76]
Ми усім забороняємо поєдинки, в усіх наших володіннях, але зовсім не 

скасовуємо позовів, протестів, договорів..., які укладаються у світському 
суді й донині відповідно до звичаїв інших країн, але тільки скасовуємо бої 
і замість битв встановлюємо докази через свідків, а також не скасовуємо 
інших дійсних і законних доказів, які були (у вжитку) у світському суді.

текст 3. з указу Філіппа III щодо міжусобиць [22, C. 76–77]
здавна, а саме указами блаженної пам’яті Людовика Святого, короля 

Франції, попередника нашого, за життя його постановлено й наказано, 
щоб кожного разу, коли виникнуть між баронами нашого королівства якісь 
чвари, суперечки, бійки або бешкети, влаштовані підступно й умисно, від 
чого нерідко буває багато убивств, каліцтв та інших тяжких кривд, кровні 
родичі учасників цього перебували і повинні перебувати у своєму стані 
(тобто в мирі) з дня згаданого нападу або злочинства протягом наступних 
сорока днів, крім тільки тих, хто (безпосередньо) почав ворогувати між со
бою; ці останні за свої злочини могли бути взяті і затримані як протягом 
згаданих сорока днів, так і пізніше, і ув’язнені в тюрмах при судах... І коли 
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у вищезгаданий сорокаденний термін хтось із родичів, дітей, єдинокровних 
або свояків будького з головних учасників справи будькому з родичів ін
шої сторони завдасть якимось чином кривди або шкоди на відплату або 
якось інакше, то, крім згаданих вище злочинців, що, як уже сказано вище, 
[завжди] можуть бути взяті і покарані в міру провини, ці [що втрутилися 
в сварку перших] повинні бути засуджені і покарані належно як зрадники 
або викриті у злочині та як порушники королівських статутів і кодексів.

Запитання до тексту
1) У чому виявилося обмеження влади великих феодалів?
2) У чому виразилося посилення влади короля?

3. Перемоги та поразки Філіппа IV красивого
Учитель пропонує учням ознайомитися з текстом підручника та істо

ричних документів і дати оцінку діяльності Філліпа IV Красивого як полі
тика.

Метод «коментованого читання». Учитель на дошці виписує основні 
події правління короля. Після закінчення роботи учні повинні обміркувати 
своє ставлення до тієї чи іншої події, починаючи словами «Я вважаю, що … 
було політичним успіхом (невдачею), тому що…».

текст 4. запрошення представників міст на генеральні штати. 
грамота короля від 1302 р. [20, C. 240]
Філіпп, милістю божою король франків, сенешалу Босера та його за

ступнику привіт. Бажаючи обговорити й розглянути спільно з прелатами, 
баронами та іншими нашими і вірними підданими нашого королівства ба
гато скрутних обставин, які досить суттєво позначаються на положенні 
й вольностях наших, а також королівства нашого, церков, духовних осіб, 
знаті, світських людей, общин і окремих жителів зазначеного королівства, 
наказуємо вам розпорядитися і наказати від нашого імені... консулам й об
щинам... міст і містечок Монпальє та Босера..., щоб зазначені консули та 
общини згаданих міст і містечок обрали двітри кращих та досвідчених чо
ловіки..., які б з’явилися у неділю перед Вербним тижнем до Парижа для 
спільного з нами розгляду, обговорення, взяття до уваги, виконання і схва
лення від імені консулів і зазначених общин усього того,... що вже нами 
вище постановлено.

текст 5. із хроніки про скликання 1308 р.  
у м. тур генеральних штатів [22, C. 77]
Король зібрав у Турі парламент із благородних і неблагородних, що 

прибули з усіх замкових округ і міст його королівства. Перш ніж вирушити 
до папи в Пуатьє, він хотів порадитися з ними, що треба зробити з тамп
лієрами, згідно з їх зізнаннями. Для всіх запрошених було призначено 
день — перше число місяця, що йде за Великоднем (який був того року 
14 квітня). Король хотів діяти обережно, і, щоб не викликати нарікань, він 
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бажав заручитися підтримкою і згодою людей різного звання у своїй дер
жаві. Ось чому йому потрібні були суд і вирок не лише благородних та вче
них, а також городян і мирян. Ті, прибувши особисто, виголосили майже 
одностайно, що тамплієри заслуговують на смерть. Від Паризького універ
ситету й особливо від професорів теології конче вимагалося, щоб вони вис
ловили свій погляд на цю справу, що вони і зробили... у суботу після Воз
несіння.

Запитання до тексту
1) Які верстви населення брали участь у засіданні Генеральних штатів?
2) Які питання обговорювались на засіданнях?
3) Чому тамплієри заслуговивали на смерть?

Орієнтовні відповіді учнів
1) Приєднання Шампані та Наварри;
2) продовження війни проти Англії;
3) вторгнення до Фландрії, «битва шпор»;
4) конфлікт із Папою римським, Авіньйонський полон пап;
5) скликання Генеральних штатів;
6) процес тамплієрів.

Учитель звертає увагу учнів, на те, що у Франції був сформований пред
ставницький орган французьких станів — Генеральні штати.

— Чим відрізнялися Генеральні штати від англійського парламенту?

V. узагальнення та систематизація знань

Запитання для бесіди
1. з чого почалося об’єднання Франції?
2. Які верстви населення підтримували короля у боротьбі за об’єднання 

країни? Свою відповідь поясніть.
3. У чому виразилося посилення влади короля у XIII ст.?
4. Що можна віднести до успіхів Філіппа IV Красивого?
5. Для чого Філіпп IV скликав Генеральні штати?
6. розкажіть, як розв’язувалися державні питання Генеральними шта

тами.

Vі. оцінювання знань учнів

VII. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Скласти описзагадки французьких королів для гри «Портретна галерея».
3. Скласти хронологічну таблицю «Створення централізованої Французь

кої держави».
4. Підготувати повідомлення про Жанну д’Арк.



190 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

уРок 21

тема.  стоЛітня війна

варіант 1

очікувані результати
Після уроку учні:

• знатимуть причини Сторічної війни;
• матимуть уявлення про хід війни;
• знатимуть, як вплинула війна на Францію та Англію;
• даватимуть оцінку історичним діячам;
• показуватимуть на карті місця основних битв.

основні дати та події:
• 1337–1453 рр. — Столітня війна;
• 1340 р. — битва при Слейсі;
• 1356 р. — битва при Пуатьє;
• 1358 р. — Жакерія;
• 1381 р. — повстання Уота Талера;
• 1429 р. — звільнення Орлеана;
• 1431 р. — спалення Жанни д’Арк.

основні поняття: «Орлеанська діва», «дофін», «Жакерія», «повстання 
Уота Тайлера», «національна незалежність».

імена історичних діячів: Едуард III, Філіпп VI Валуа, Іоан II, Етьєн Мар
сель, Карл V.

обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 
історичні тексти, ілюстрації.

Форма проведення: комбінований урок.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація опорних знань

Учитель вибірково заслуховує відповіді учнів на питання домашнього 
завдання. 

Робота з історичними постатями
1. Цей король почав збирання французьких земель. Він не приєднував но

вих територій, наводив лад у власних володіннях — вступив у боротьбу із 
французькими сеньйорами. Будував фортеці, спалював замки непокір
них феодалів, карав грабіжників. (Король Людовик VI)
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2. Цей король ухвалив рішення брати участь у хрестовому поході та прирік 
Францію на збільшення податків. Він розлучився зі своєю дружиною 
Елеонорою Аквітанською та втратив найважливішу область Франції — 
Аквітанію, яка стала володінням англійської корони. (Людо вик VII)

3. Цей король посідав престол 43 роки. Він відвоював у англійських ко
ролів майже все, що належало їм у Франції. (Філіпп II Август)

4. Цей король заборонив судові поєдинки. Будьхто міг звернутися до ко
ролівського суду. Цей король оголосив міжусобні війни у своїх володін
нях злочином. (Людовик IX)

5. Цей король ухвалив рішення про скликання Генеральних штатів; про
грав «битву шпор». (Філіпп IV Красивий)

ііі. мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Насправді Сторічна війна тривала понрад сто років: з 1337 
по 1453 рр., але остаточний мирний договір був підписаний лише через 
18 років. Головні учасники цієї війни — Англія та Франція. Військові дії 
відбувалися на території Франції. В результаті війни відбулося остаточне 
об’єднання Франції.

іV. Засвоєння нового матеріалу

1. Причини столітньої війни
Учитель нагадує учням пам’ятку щодо вивчення подій війни.

1. Хронологічні рамки війни.
2. Причини початку війни.
3. Привід для початку війни.
4. Хід війни.
5. Підсумки війни.

План записується до зошита. У процесі уроку необхідно дати відповіді 
на всі пункти плану.

Учитель пропонує учням розглянути карти історичного атласа «Англія 
та Франція у ХII ст.», «Англія та Франція в XIII — на поч. XIV ст.», «Століт
ня війна 1337–1453 рр.» та спробувати відповісти на питання, якими ж все
таки були причини Столітньої війни.

Орієнтовні відповіді учнів
1) Французькі королі протягом багатьох років намагалися зібрати ра

зом землі держави і хотіли позбавити англійську корону володінь на 
території Франції.

2) Англійці хотіли повернути свої володіння на континенті.

Відповідно до рівня підготовки учнів учитель має можливость провести 
цей етап уроку у двох варіантах.
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Варіант 1 
У ч и т е л ь. Існувало ще дві причини, через які почалася Столітня вій

на: суперечка англійської й французької династії за престол Франції та бо
ротьба за вплив на багаті міста Фландрії.

Після смерті сина Філіппа IV Красивого припинилося існування дина
стії Капетингів, і на трон Франції став претендувати король Англії Едуард 
III — онук Філіппа IV Красивого.

Французи не могли прийняти короляанглійця, і королем Франції був 
проголошений племінник Філіппа IV Красивого Філіпп Валуа, що став за
сновником нової династії.

Учитель пропонує учням знайти на карті Фландрію та пояснює су
перечності, що виникли між Англією та Францією.

— Французькі королі давно хотіли приєднати Фландрію до своїх володінь, 
проте марно. Міський люд підтримувала Англія, яка мала з Фландрією тісні 
торгові зв’язки: з Англії вони отримували вовну для виробництва сукна.

Приводом для війни послужила заява Філіппа VI про позбавлення Еду
арда III французьких володінь. Едуард на це відповів війною.

Варіант 2
Учитель пропонує учням прочитати відповідний розділ підручника і са

мостійно встановити причини і мотив початку Столітньої війни.
Причини і привід для початку війни записуються в зошит.

2. Успіхи англійців
Учитель пропонує учням розглянути ілюстрації із зображенням англій

ських і французьких воїнів і скласти словесний опис учасників Столітньої 
війни.

Як на вашу думку, чи існували відмінності в англійських і французьких 
арміях?

Орієнтовні відповіді учнів
Королі Англії проводили військові реформи, в армії була дисципліна, 

усі підкорялися королю, діяв принцип «васал мого васала — мій васал».
У французькій армії дисципліни не було. зберігався принцип «васал 

мого васала — не мій васал». Лицарі підпорядковувалися лише своїм 
сеньйорам.

Учитель пропонує учням знайти в підручнику й зачитати відомості, що 
характеризують військових сили ворогуючих сторін.

3. орлеанська діва. Успіхи французів
Цей етап уроку вчитель проводить з використанням хронологічної таб

лиці. Хронологічну таблицю можна підготувати наперед і роздати учням, 
а можна намалювати на дошці під час розповіді.

Учитель роздає тексти історичних та інформативних документів.
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Робота з історичними документами

текст 1. битва при креси [20, с. 244]
Коли король Філіпп дійшов аж до того місця, поблизу якого розташу

валися у бойовому порядку англійці, то, побачивши їх, кров скипіла у ньо
му, бо він дуже їх ненавидів. Він сказав своїм маршалам: «Пропустіть впе
ред наших генуезців (стрільців з арбалета) і починайте бій». Там було цих 
генуезьких стрільців з арбалета приблизно 15 тисяч, які не були в змозі по
чати битву, оскільки сильно втомилися і змучилися через тривалий перехід 
у 6 льє у повному озброєнні, несучи арбалети.

Коли генуезці були всі зібрані, вишиковані й повинні були почати на
ступ, то вони почали дивно голосно горланити; і робили вони це, щоб ура
зити англійців, але англійці мовчки стояли на місці і не звертали на це ні
якої уваги. Генуезці натягнули тятиви своїх арбалетів і почали стріляти. 
Англійські стрільці з лука, побачивши такий стан речей, просунулися тро
хи вперед і почали з великою майстерністю пускати у генуезців свої стріли, 
які летіли так густо, немов сніг. Генуезцям ніколи ще не доводилося зустрі
чатися в бою з такими стрільцями з лука, якими були англійці, — і коли 
вони відчули ці стріли, що пронизують їхні руки, ноги і голову, то були мо
ментально розбиті. І багато хто з них перерізував тятиви своїх луків, а деякі 
кидали луки, — так вони почали відступ.

Поряд з ними верхи на доглянутих конях і розкішно одягнені, стояли 
лицарі та спостерігали за сутичкою генуезців і за тим, як вони билися. Коли 
ж останні щільними рядами спробували повернути назад, то не змогли 
цього зробити. Бо король Франції, сильно розгнівавшись і побачивши їх
ній жалюгідний лад і те, що вони зазнали поразки, так повелівав і сказав: 
«Тепер же перебийте цю шушваль: вони обтяжують нас і без толку загро
маджують нам шлях». І було видно, як лицарі, затиснені між генуезцями, 
почали їх бити, і багато хто спотикався серед них і падав між ними, не в 
змозі піднятися. А англійці, як і раніше, посилено стріляли у саму гущави
ну натовпу, і жоден постріл не було зроблено дарма... 

текст 2. битва при пуатьє.  
із «нормандської хроніки XIV ст.» [22, с. 82–83]
Англійці виставили два крила зі своїх лучників по обидві сторони своєї 

бойової лінії й вишикувались у бойовому порядку на великому полі... Ко
роль Іоанн мав до 12 тис. важко озброєних, але мало інших солдат, якот: 
лучників і стрільців з арбалета, і тому англійські стрільці влучали певніше, 
коли битва уже розпочалася. Король Іоанн виставив кілька бойових ліній 
і доручив першу з них маршалам, які так поспішали зіткнутися з ворогом, 
що лінія короля була ще далеко позаду, а маршали пройшли вже крізь ого
рожу (поля) і схопилися з англійцями... І одразу ж вони були розбиті... зго
дом по тому підійшов герцог Нормандський, який мав дуже щільну лінію 
важкоозброєних воїнів, але англійці зібралися біля проломів огорожі 
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і вийшли трохи вперед; дехто з людей герцога перейшов за огорожу, але анг
лійські лучники почали пускати таку хмару стріл, що лінія герцога почала 
задкувати, і тоді англійці перейшли у наступ. ...Англійці з’єднали свої ряди 
і трохи перепочили, а король і його люди пройшли великий і довгий шлях, 
що їх дуже виснажило. Тоді король і його корпус почали змикатися, і тут 
сталася велика і жорстока битва, і багато англійців повертали назад і тікали, 
але французи так скупчилися під жорстоким обстрілом лучників, які влу
чали їм в голови, що більшість з них не могла битися, і вони падали один на 
одного. Поразка французів була очевидною. Тут були взяті в полон король 
Іоанн та його син Філіпп...

текст 3. біди французьких селян.  
з «хроніки жана де венетта. XIV ст.» [22, с. 83–84]
У цьому 1358 р. багато неукріплених селищ перетворило свої церкви на 

справжні замки, обкопавши їх ровами, встановивши на баштах і дзвіницях 
військові машини, каміння і балісти, щоб захищатися від англійських най
манців у разі їх нападу, а це, як здається, траплялося дуже часто. Ночами на 
вершинах цих башт стояли вартові. Стояли там діти, щоб попередити про 
наближення ворога. Помітивши їх здалеку, вони здіймали тривогу, б’ючи 
у дзвони і сурмлячи у труби. Почувши цей сигнал, селяни, залишаючи свої 
хати і поля, якомога швидше шукали притулку в церкві. Інші, на берегах 
Луари, проводили ночі зі своїми сім’ями та худобою віддалік від своїх хат на 
островах річки або ж у човнах, поставлених на якорі посеред її течії.

Цього року виноградники, джерела благотворної вологи, що тішить 
серце людини, не оброблялись; поля не орались і не засівались; бики і вівці 
не випасались; церкви і будинки... скрізь мали на собі сліди руйнівного 
вогню або являли собою купи сумних, ще тліючих руїн. Око не тішили, як 
раніше, зелені луки і жовті ниви, скрізь були самі колючки й бур’ян. Дзво
ни не дзвонили радісно, закликаючи віруючих до служби Божої, а лише 
били на сполох, подаючи селянам сигнал тікати при наближенні ворога.

текст 4. ремонстрація про управління державою [20, с. 251–252]
Це послання було відправлено університетом Парижа королю Франції.
2. ...Усім відомо, що англійці у Вашій державі і багато інших збройних 

загонів, як Вашого королівства, так й інших країн, розоряють Вашу країну 
і шкодять Вашим підданим: 

3. Граф Арманьяк, який є Вашим підданим, не звертає уваги і не вико
нує клятви щодо вищезгаданого миру, але завжди підтримує та веде війну 
у Вашій державі, як то кажуть...

11. Так само є великі зловживання у... грошовій палаті. Урядовці збира
ють дуже великі суми грошей і використовують їх за іншим призначенням, 
а не для Вашої користі. 

15. Що стосується відновлення Ваших замків, млинів, ярмарок та ін., — 
все руйнується та занепадає.
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текст 5. з листа жанні д’арк королю англії [22, с. 85]
Ви, король Англії..., виявіть справедливість щодо короля неба: віддайте 

діві, посланій сюди Богом, ключі від усіх добрих міст, які ви здобули і під
дали насильству у Франції. Вона прийшла сюди, щоб зажадати назад ко
ролівську кров. Вона цілком готова прийти до мирної угоди, а саме: якщо 
ви бажаєте як слід задовольнити її, поверніть Францію і заплатіть за те, що 
володіли нею. І ви всі, лучники, військові товариші, джентльмени та інші, 
що стоїте під Орлеаном, забирайтеся, прошу вас Божим ім’ям, до своїх 
країн, а коли не зробите так, чекайте вістей від діви, яка скоро прийде до 
вас, на ваше велике горе. Якщо ви, король Англії, не зробите так, то я беру 
на себе керівництво війною і, де б не застала ваших людей у Франції, при
мушу їх піти з власної волі або проти волі... Я послана сюди Богом, небес
ним королем як його заступниця, щоб вигнати вас з усієї Франції.

По ходу розповіді вчитель просить учнів знайти у документах історичні 
свідоцтва подій. Один або декілька учнів роблять повідомлення про Жанну 
д’Арк.

Орієнтовні відповіді учнів
1) Переваги Англії — 1337–1429 рр.:
а) початок війни, висунення претензій англійського короля на фран

цузький престол — 1337 р.;
б) морська битва при Слейсі — 1340 р., розгром французького флоту;
в) битва при Пуатьє — 1356 р., французький король та знатні лицарі 

потрапили в полон;
г) Жакерія — 1358 р.;
д) перемир’я — 1360–1369 рр.;
е) міжусобні війни у Франції;
ж) селянське повстання в Англії — 1381 р.;
з) битва під Айзенкуром — 1415 р.;
і) розкол у стані французів: північ підтримувала англійців, південь — 

дофіна Франції;
к) облога Орлеана (1428).

2) Переваги Франції:
а) поява Жанни д’Арк; зняття облоги з Орлеана; коронація дофіна 

у реймсі — 1429 р.;
б) захоплення бургундцями Жанни д’Арк, продаж її англійцям — 1430 р.;
в) страта Жанни д’Арк — 1431 р.;
г) перемога французів; вигнання англійців із Франції — 1453 р.

4. завершення та підсумки війни
Учитель пропонує учням назвати основні підсумки війни за допомогою 

методу «Мозковий штурм». Відповіді учнів записуються на дошці та у зо
шиті.
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Орієнтовні відповіді учнів
1) Англійців було вигнано з території Франції. 
2) Прискорився процес об’єднання Франції.
3) Влада короля зміцнилася.
4) В Англії після війни Червоної та Білої троянд на троні затверджуєть

ся династія Тюдорів.
5) В Англії посилюлюються позиції парламентаризму.

V. узагальнення та систематизація знань

картка 1
Описуючи причини Жакерії, французький хроніст згадує байку про 

вовка і собаку. 
«Був колись сильний собака, до якого мав повну довіру його пан, ос

кільки сподівався, що він захищатиме його овець від нападів вовка. Так ба
гато разів і було. Але згодом вовк зробився близьким другом собаки, який 
дозволяв йому безкарно відносити овець, а сам удавав, що переслідує його, 
щоб відняти вівцю і повернути її своєму панові. Коли ж вовк і собака були 
сам на сам поряд із лісом і оддалік очей пастуха, вони разом ласували вів
цею. Такий прийом повторювався часто, і завжди собака одержував похва
ли від свого пана, упевненого у тому, що, переслідуючи вовка, вірний пес 
робив для порятунку вівці все від нього залежне. Так цей проклятий собака 
вмів приховувати свою підступність. Врештірешт, він разом із товаришем 
пожерли... всіх овець свого пана [20, С. 247].

Запитання
Кого французький хроніст має на увазі, говорячи про собаку, вовка, па

на й овець? (Король, урядовці, сеньйори, селяни)

картка 2
розумна, мужня людина, сільський ремісник. Брав участь у Столітній 

війні, знав військову справу. Прагнув навести у повстанських загонах лад 
і дисципліну. Він користувався такою пошаною серед повстанців, що вони 
присягалися виконувати тільки його закони. Був убитий під час зустрічі 
з королем.

Запитання
Назвіть ім’я цієї людини. В якій події він брав участь? (Уот Тайлер)

картка 3
1. Висока, сильна й витривала селянська дівчина. 
2. Була родичкою короля.
3. Брала участь у битві при Пуатьє.
4. Володіла швидким, кмітливим розумом і чудовою пам’яттю. 
5. Чула голоси святих, була переконана, що їй призначено Богом врятува

ти країну від англійців.
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Завдання:
Назвіть ім’я цієї людини та виберіть твердження, які підходят до опису 

(Жанна д’Арк; твердження 1, 4, 5 ).

картка 4
У травні 1431 р. Жанна д’Арк була спалена на багатті у місті руані. Її 

звинуватили в єресі та чаклунстві. Тільки через 19 років було проведено но
ве розслідування і винесений вердикт: «Жанна д’Арк не винна». 

Завдання:
Чому король Франції Карл VII нічого не зробив, щоб її врятувати? 

(Ймовірно, король боявся зростання популярності Жанни д’Арк, боявся, що 
після війни вона зажадає пільг для простого народу або очолить нове пов-
стання.)

Vі. оцінювання знань учнів

VII. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Підготувати по 3 питання з теми для «історичного фехтування».

варіант 2*

Мета: з’ясувати привід, причини, значення та підсумки Столітньої вій
ни; сформувати в учнів яскравий образ Жанни Д’Арк, показати її роль у пе
ребігу Столітньої війни, героїзм і любов до народу; продовжувати формува
ти вміння визначати причиннонаслідкові зв’язки між окремими подіями; 
виховувати почуття патріотизму на прикладі європей ських народів.

основні поняття та терміни: «Столітня війна», «Жакерія», «повстання 
Уота Тайлера», «дофін».

обладнання: 
1. Документ «Із Хронік» французького поета і хроніста Фруассара про 

битву під Кресі (1346 р.); Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія середніх 
віків. 7 клас: Плани конспекти уроків. — Харків: Веста: ранок, 2005.

2. Світ навколо нас. Історія. — К.: Кобза, 2004. — С. 126–127.
3. Карліна О.М. Історія середніх віків: Підручник для 7 кл. загальноосвіт

нього навчального закладу. — К.: Ґенеза, 2003.
4. Карта «Європа в XIV–XVI ст.».
5. Атласи з історії середніх віків (V–XV ст.). 7 кл.
6. Таблиця «Орлеанська діва».
7. Дидактичний матеріал.

тип уроку: вивчення нового матеріалу із застосуванням вправ А. Гіна 
«здивуй!», «Відтягнута відгадка» та інтерактивних методів навчання.

* Урок розроблений Лисенко Л. О.



198 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

План
1. Причини, привід і початок Столітньої війни.
2. Жанна Д’Арк.
3. значення Столітньої війни.

Вона була непохитною у своїй вірі, як скеля, коли люди ні в що не вірили 
і над усім глумилися; вона була вірною, коли скрізь панувала зрада.

Марк Твен

хід уроку

і. мотивація (вправи а. Гіна «Здивуй!»  
та «відтягнута відгадка»)

У ч и т е л ь. Вивчаючи історію, ви неодноразово зверталися до теми 
«Війна». Сьогодні на уроці йтиметься про війну незвичайну, бо вона була 
найбільшою в історії людства і найбільш важкою. Вона мала далекосяжні 
наслідки для розвитку західної Європи. Незвичність цієї війни полягала 
ще в тому, що завдяки селянській дівчині на ім’я Жанна Д’Арк французи 
нарешті перемогли у Столітній війні. Вона зуміла переломити хід війни на 
користь Франції. Жителі Орлеану прозвали її Орлеанською дівою.

Як 19річна селянська дівчина в рицарських латах стала провідником 
визвольного ратоборства свого народу?

Сьогодні на уроці ви спробуєте дати власну відповідь на це питання.

іі. оголошення теми та очікуваних результатів

У ч и т е л ь. Після уроку ви зможете пояснювати привід, причини та на
слідки Столітньої війни; розповідати про окремі події Столітньої війни; 
показувати на карті місця битв; висловлювати власну думку щодо вирішен
ня проблем уроку; підбивати підсумки Столітньої війни.

Наприкінці уроку перевіримо, чи досягли ми поставленої мети.

ііі. надання необхідної інформації

Робота над поняттями

На дошці записані дати:
• 1337–1453 рр.

звернувшись до підручника (параграф 19, С. 180), з’ясуйте:
1) яка подія пов’язана з цією датою; (Столітня війна)
2) чому вона так називалася; (Вона тривала понад 100 років)
3) між якими країнами відбувалася ця війна. (Між Англією та Францією)

У ч и т е л ь. У XIV ст. на політичній арені Європи постали національні 
держави. Утратило сенс створення національної держави під зверхністю ім
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ператора або Папи римського. Франція та Англія були двома національни
ми королівствами в західній Європі.

Що призвело до війни між ними?

іV. інтерактивні вправи

Робота в парах

з’ясувати, осмислити, записати у зошиті привід, причини війни у ви
гляді текстової схеми.

Завдання
1-й учень. за 3 хвилини з’ясуйте у параграфі 19 на С. 179 причини 

 війни.
2-й учень. за 3 хвилини з’ясуйте у параграфі 19 на С. 179 та за картою на 

С. 181 й осмисліть привід до війни.

По закінченні роботи з підручником по черзі перекажіть одне одному 
зміст протягом 2х хвилин. Той, хто слухає, має поставити не менше одного 
запитання і вислухати відповідь.

Перевірка виконання завдання: вислуховую одну пару. Якщо є час, то 
записуємо привід до війни і причини війни на дошці та в зошиті.

Причини війни Привід до війни

Володіння анг лійського короля  
у Франції перешко джали об’єд
нанню країни.
Суперництво Англії та Франції за 
володіння Фландрією

По смерті синів Філіппа IV не залишилося 
прямих спадкоємців. Англійський король, 
що доводився родичем французькому коро
лю, заявив про свої права на французький 
престол

1) Чим завершилася морська битва при Слейсі (1340)? (Англійці розби-
ли французький флот й перешли до дій на суші.)

2) завдяки чому перемогли англійці в битві під Кресі (1346)? (Англійці 
перемогли через неузгодженість дій французів.)

3) Які наслідки мала битва під Пуатьє (1356)? (Англійці повернули собі 
майже всі колишні володіння Плантагенетів у Франції.)

заслухавши уривок з документа «Із Хронік» французького поета і хро
ніста Фруассара про битву під Кресі (1346), учні з’ясовують причини пере
моги англійців.

Учні доходять висновку, що англійське військо на той час було більш 
боєздатне, ніж французьке, краще озброєне (застосовували лук зі стрілами, 
а французькі воїни мали важкі арбалети).

Висновки учнів
1) Англійці протягом військових дій 1337–1370 рр. перемогли в битвах 

при Кресі (1346), Пуатьє (1356), захопили в полон короля та чимало 
знатних феодалів.
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2) розорили, пограбували північ і пів день Франції.
3) Англійці повернули майже усі володіння Плантагенетів, зазнали 

значних руйнувань на території Франції.

У ч и т е л ь. Увесь тягар війни і негараздів ліг на плечі селян. за три роки 
епідемії чуми населення Європи скоротилося на третину. Це значно погір
шило становище селян Франції і Англії, що й призвело до селянських пов
стань.

Запитання
• Які ж селянські повстання спалахнули у Франції та Англії у ІІ половині 

XIV ст.? (Див. підручник на С. 183.)

У ч и т е л ь. На початку XV ст. бойові дії продовжилися. Восени 1415 р. 
англійська армія висадилася в Нормандії. Біля міста Азенкур вона зіткнула
ся з французьким військом. Французи не зробили для себе висновків з по
разки під Кресі та Пуатьє. І цього разу англійські лучники перемогли фран
цузьку кінноту. Англійці захопили більшу частину території Франції, в т. ч. 
Париж. за таких умов на підставі мирної угоди у 1420 р. Франція та Англія 
обєдналися в одне королівство. здавалося, війна завершена. Але це було не 
так. Вона тривала ще не один рік, але її характер поступово змінився.

Робота в групах (диференційована). Вирішення проблемних питань
1-а група. «Хочу — можу» працює з параграфом 19 п. 2. «Жанна Д’Арк» 

та з’ясовує:
1) Яким чином Жанна Д’Арк змогла переломити хід війни на користь 

французів?
2) Як 19річна селянська дівчина стала символом визвольної боротьби 

свого народу?

2-а група. «Хочу — не можу» працює з підручником на С. 185–186, з’ясо
вує:

1) Чому жителі Орлеану прозвали Жанну Д’Арк Орлеанською 
 дівою?

2) Чого ми можемо у неї повчитися?

3-а група. «Не хочу — не можу» працює з підручником на С. 186, 
з’ясовує:

1) Коли було страчено Жанну Д’Арк?
2) Хто такий дофін?
3) Чому не було врятовано Жанну Д’Арк?

Презентація результатів
1-а група. «Хочу — можу».
Вона повірила в те, що їй призна чено Богом визволити Францію, і зумі

ла в цьому переконати дофіна Карла, який дав їй військо. Військо і фран
цузький народ повірили Жанні, натхненні її любов’ю до батьківщини.
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2-а група. «Хочу — не можу».
Під керівництвом Жанни Д’Арк військо здобуло перемогу під Орлеаном, 

за це її прозвали Орлеанською дівою. Успіх під Орлеаном посилив віру наро
ду у свою перемогу. Цю віру в перемогу вселила Жанна. за її участі була звіль
нена значна територія Франції, відбулася коронація короля.

3-а група. «Не хочу — не можу».
Жанну спалено 30 травня 1431 року, тому що вона потрапила в полон, 

а король Карл VII нічого не зробив, щоб її врятувати. Він злякався над
звичайної популярності цієї дів чини серед народу, який вважав її своєю ря
тувальницею.

V. узагальнення

Страта Орлеанської Діви не принесла користі англійцям, які почали 
програвати, втрачаючи провінцію за провінцією. До 1453 р. англійців було 
повністю вигнано з усіх володінь на континенті, крім порту Кале.

Учні відповідають на питання та виконують завдання.
1. Коли англійці були повністю вигнані з території Франції й усіх володінь 

на континенті? (У 1453 р. лише порт Кале залишився в їхніх руках.)
2. Опрацюйте останній пункт § 19 «значення Сторічної війни» на С. 186–

188, складіть таблицю «Підсумки Сторічної війни».

для Франції для англії

Посилилась королівська 
влада.
До кінця XV ст. заверши
лось об’єднання Франції

Війна Червоної та Білої троянд — почала правити 
 династія Тюдорів.
Королівська влада значно посилилася.
Англія перетворилася на країну, яка суттєво вплива
ла на розвиток Європи.
В Англії зміцніли традиції парламентаризму

Через 25 років після смерті Жанни Д’Арк Карл VII скористався її ім’ям 
у власних цілях. за його наказом судову справу Жанни Д’Арк було перегля
нуто, й Орлеанська Діва була визнана невинною. згодом народна героїня 
Франції була оголошена святою. Французи шанують пам’ять про Жанну 
Д’Арк, бо, за словами Марка Твена, «вона була правдивою, коли неправда 
не сходила у людей з язика; вона тримала своє слово, коли цього не чекали 
ні від кого; вона була скромна й делікатна серед загальної безсоромності 
і брутальності; вона була сповнена жалю, коли навкруги переважала жорс
токість; вона була непохитною у своїй вірі, як скеля, коли люди ні у що не 
вірили і над усім глумилися; вона була вірною, коли скрізь панувала зрада».

Vі. Підбиття підсумків, оцінювання результатів

Вчитель оцінює, коментуючи роботу учнів на уроці.
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Бесіда з учнями
1. Чи досягли учні поставленої мети?
2. Що нового дізналися на уроці?
3. Яких навичок набули?
4. Що сподобалось на уроці?

Vіі.  домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 19.
2. Письмово дати відповіді на питання:

1) Чому на початку ХV ст. Франція ледь не втратила незалежність?
2) Хто найбільше скорис тався наслідками Столітньої війни?

уРок 22

тема.  німеЧЧина

очікувані результати
Після уроку учні:

• знатимуть етапи створення Священної римської імперії;
• матимуть уявлення про військові походи німецьких імператорів, Ган

зенський союз;
• розповідатимуть про похід німецьких лицарів на Схід;
• характеризуватимуть історичні події та їхніх учасників;
• показуватимуть на карті територію Священної римської імперії. 

основні дати та події:
• 919 р. — утворення Німецького королівства;
• 962 р. — утворення Священної римської імперії;
• 1077 р. — похід до Каносси;
• 1220–1268 рр. — панування династії Штауфенів;
• 1242 р. — битва на Чудському озері;
• 1356 р — «золота булла»;
• 1410 р. — Грюнвальдська битва;
• 1445 р. — винахід друкарства.

основні поняття: «Священна римська імперія», «династія Штауфенів», 
«Саксонська династія», «курфюрст», «династія Габсбургів», «Австрія».

імена історичних діячів: Генріх I, Оттон II, Григорій VIII, Генріх IV, 
Фрідріх I Барбаросса, Фрідріх II, Іннокентій III, Олександр Невський.

обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 
історичні тексти, ілюстрації.

тип уроку: комбінований.
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хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація опорних знань

Учитель перевіряє домашнє завдання за допомогою методу «Історичне 
фехтування».

Одночасно декілька учнів можуть виконувати роботу за картками.

картка 1
Співвіднесіть дати та події.

1) звільнення Орлеана а) 1358 р.

2) Жакерія б) 1340 р.

3) Битва при Слейсі в) 1429 р

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

картка 2
Співвіднесіть дати та події.

1) Повстання Уота Тайлера а) 1356 р.

2) Спалення Жанни д’Арк б) 1381 р

3) Битва при Пуатьє в) 1431 р.

Відповідь: 1 б; 2 в; 3 а.

картка 3
Співвіднесіть терміни та поняття з їх визначеннями.

1) Дофін а) селянське повстання у Франції

2) Станова монархія б) нащадок французького престолу

3) Жакерія в) монархія, за якої король скликав для вирішення най
важливіших питань представників різних станів

Відповідь: 1 б; 2 в; 3 а.

картка 4
Співвіднесіть терміни та поняття з їх визначеннями.

1) Централі
зована 
 держава

а) ряд послідовно правлячих монархів з одного роду, що змінюва
ли один одного за правом спорідненості і законами престолонас
лідування

2) Династія б) спалення на багатті

3) Автодафе в) держава, в якій затверджується єдина влада короля, встановлю
ються єдині закони, єдині органи управління, вводяться єдині 
податки й постійна армія

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.
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ііі. мотивація навчальної діяльності

Німецька держава утворилася у 919 р. Її король Оттон мріяв про віднов
лення імперії Карла Великого, про об’єднання всіх християнських народів 
Європи. Він завоював рим. Папа проголосив його імператором. Нова імпе
рія отримала назву Священної римської імперії. Німецькі королі у Німеч
чині почувалися не дуже певно, тому вони не полишали сподівань зміцни
ти свій авторитет за рахунок Італії. У той час, коли імператори завойовували 
Італію, німецьке рицарство вирушило у хрестовий похід на Схід.

іV. вивчення нового матеріалу

Учитель пропонує увазі учнів питання, які вони розглядатимуть на уро
ці. Учитель нагадує алгоритм роботи у групі: під час роботи учні мають пра
во користуватися підручниками й додатковими матеріалами зі «Скрині під
казок».

Учні утворюють експертні групи відповідно до запропонованих на уро
ці запитань. 
• 1-а група. Утворення Священної римської імперії. (Робота за текстом 

підручника)
• 2-а група. Італійські походи імператорів. (Робота з підручником та кар-

тою історичного атласа «Німеччина та Італія в ХІ–ХІІІ ст.»)
• 3-я група. Наступ на Схід. (Тексти 1, 2, 3 та карта історичного атласа 

«Німеччина та Італія в ХІ–ХІІІ ст.»)
•	 4-а група. Німеччина у пізньому Середньовіччі. (Тексти 4, 5 та карта 

історичного атласа «Німеччина та Італія в ХІ–ХІІІ ст.») 

V. узагальнення та систематизація знань

Презентації експертних груп
Під час перевірки засвоєння матеріалу вчитель може використовувати 

метод «Дерево знань», питання для якого готуються під час презентацій 
відповідей експертних груп.

Vі. оцінювання знань учнів

Оцінка та самооцінка роботи в групах.*

Самооцінювання
Прізвище, ім’я
Оцініть себе за кожним із визначених напрямів від 0 до 2 балів.

1. Ви брали активну участь у роботі групи.
2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група. 
3. Ви дали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи. 

* Наводиться за книгою: Пометун О., Піроженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні техно
логії навчання: Науковометодічний посібник. — К.: А.С.К., 2006. — С. 133–134.
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4. Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим. 
5. Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед. 
6. Ви доповідали класу про результати групової роботи. 

Оцінювання учнів учителем.
Оцінка за кожним показником може виставляться за 12бальною сис

темою.

діяльність учня ім’я учня

Допомагає визначати питання для обговорення

ретельно працює над питанням

Є цікавим та уважним слухачем

Порівнює ідеї, що викладаються, зі своїми 
власними

Обмірковує інформацію, що надається іншими 
учнями 

Узагальнює ідеї, коли це необхідно

Доходив висновків, що призводять до нового 
розуміння

загальна оцінка

Vіі. домашнє завдання

1. Опрацювати текст відповідного параграфа.
2. Скласти розповіді від імені:

а) ганзейського купця, що подорожував країнами Північної Європи;
б) німецького імператора, що боровся з Папою римським;
в) учасника битви при Леньяно;
г) лицаря — учасника битви на Чудському озері.

Роздавальний матеріал до уроку

текст 1. хрестовий похід проти лівів. лівонськая хроніка 1198 р. 
[23, с. 23–237]
зібравши людей, єпископ прибув з військом до Лівонії та підійшов до 

замка Гольм, який розташований посередині річки. Відправивши у човні 
посла, він запитав, чи вирішили вони прийняти християнство та зберігати 
його прийнявши. Ті заявили, що приймати його не хочуть. Єпископ пере
рвав перемир’я. Ліви гомоніли та галасували за звичаєм язичників. Готува
лися до бою й саксонські війська з іншого боку. Стрімко кидалися вони на 
язичників, і ліви почали тікати. Щоб уникнути великого лиха, вони хрести
лися. Вони запросили до себе священиків. Побачивши це, рицарі почали 
готуватися до повернення додому.
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текст 2. інформативний текст. битва на чудському озері
Німецькі лицарі захопили Псков і вирушили на Новгород. Лицарі 

стверджували, що роблять це в ім’я слави Бога.
…5 квітня 1242 р. німці вишикувалися своїм традиційним бойовим по

рядком — гострим клином, або «свинею». На чолі клина рухалися важкооз
броєні лицарі, за ними йшла піхота, озброєна списами і мечами, з флангів 
її прикривали кінні лицарі. Клин мав врізатися у руське військо й роздерти 
його. Олександр зустрів їх на льоду Чудського озера. Свою головну силу він 
розташував так, щоб охопити німців з флангів. Обоз і піхоту поставив 
у центр, кінну дружину заховав у засідці.

«І була страшна січа, був чутний звук копит, що ламаються, і звук від 
ударів мечів, так що замерзле озеро точно рушило, і не було видно льоду, 
тому що він був политий кров’ю».

Перемога русичів була беззаперечною. Безліч лицарів були вбиті, уцілі
лих переслідували. Намагаючись врятуватися, вони бігли по льоду озера, 
лід ламався, й озеро поглинало лицарів.

текст 3. інформативний текст. грюнвальдська битва
Німецькі лицарі продовжували свій наступ на Схід. Вирішальна битва 

сталася на території Польщі під Грюнвальдом у 1410 р. 
Проти Тевтонського ордену виступили поляки, литовці, русичі, білору

си, українці та чехи.
Битву почала литовська кіннота, що свій удар спрямувала на ліве крило 

військ ордену. Лицарі відбили атаку, а самі перейшли у наступ. Битва трива
ла довго. Особливу стійкість виявили три смоленські полки. Під тиском 
супротивника вони не здригнулися й не відступили. Німецькі лицарі були 
оточені. Вириваючись з оточення, вони вдалися до втечі. У бою загинув 
глава ордену — Великий магістр. 

текст 4. ганза [23, с. 242–243]
1. Бажаємо донести до вашої уваги нижченаведене рішення, прийня

те… на допомогу всім купцям, які користуються та управляються Любек
ським правом.

4. Поперше, кожне місто хай в міру своїх можливостей оберігає море 
від піратів та інших лиходіїв так, щоб торговці могли вільно вести тор
гівлю.

5. Жоден купець не повинен купувати іншого в разі, якщо його захоп
лять у полон, або брати його від будького за сплату боргів. Якщо зробить 
це, втратить право проживати у цьому місті та в усіх інших, де діє Любек
ське право.

6. Далі, якщо хто за розбій або грабіж буде оголошений поза законом 
в одному місті, він вважатиметься таким в усіх містах.

7. …Якщо хтось з государів захопить одне з міст, жодне інше місто не 
надаватиме йому допомогу, якщо тільки государ цей не сеньйор його.



207Тема 3. Європа. Візантія. Арабський світ

текст 5. ганза і новгород [23, с. 246–247]
1. Ніхто не повинен робити більше однієї поїздки на рік до Новгорода 

та не привозити до Новгорода товарів більше одного разу на рік. Якщо когось 
затримають з таким товарам, він (товар) буде вважатися конфіскованим.

2. (В разі, якщо) хтось приїжджає сюди санним шляхом, санним шля
хом повинен і повертатись. Якщо можна довести, що у нього є поважна 
причина, то він може їхати з першою водою.

3. Ми повинні дотримуватися таких правил щодо русичів: за одностай
ним рішенням, для користі всього купецтва після найближчого свята Св. 
Михайла (закінчення збирання хлібів) ні в Новгорода, ні в Полоцька, ні 
у Пскова не можна купувати — ні оптом, ні у роздріб — сукна, матерії та 
виробів з хутра руського виробництва, а так само все інше, що виготовлено 
поза домашнім господарством русичів. Можна купувати лише хліб і тому 
подібні сирі продукти за їхню справжню вартість.

4. Ніхто не повинен мати у Новгороді понад 1000 марок вкладів на рік 
ні у товаристві, ні у своїй власній справі.

текст 6. «золота булла» [23, с. 249]
Щоб встановити єдність між курфюрстами і запровадити вибори, щоб 

цим припинити ганебний розлад і всілякі помилки, ми на наших зборах 
у Нюрнберзі у присутності всіх духовних і світських курфюрстів і князів …
всесильною царською владою оголосили, наказали, повелівали …9 січня 
1356 р. виконати наступне.

Коли стане відомо про смерть короля або імператора, хай курфюрсти 
зберуться … та оберуть римського короля як майбутнього імператора. Пи
тання про вибір має вирішуватися більшістю голосів. Новообраний негай
но затвердить права і свободи курфюрстів. Курфюрсти нехай за рангом зай
мають свої місця.

Коли трон залишається вакантним, регентство повинно взяти на се
бе — на півдні Пфальцграф, на півночі — герцог Саксонії.

уРок 23

тема.  деРжави Басейну сеРедЗемномоР’я

очікувані результати
Після уроку учні:

• розповідатимуть про виникнення італійських місткомун;
• знатимуть етапи утворення Іспанської держави;
• показуватимуть на карті містадержави Італії, Папську державу, Неа

політанське королівство та Іспанію.
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основні дати і події:
• 1479 р. — утворення об’єднаного королівства Іспанії;
• 1492 р. — завершення реконкісти в Іспанії 

основні поняття: «містадержави», «комуни», «заколот чомпі», «Пап
ська область», «дож», «реконкіста», «кортеси».

імена історичних діячів: Лоренцо Медичі, Джироламо Савонарола; Фер
дінанд, Ізабелла.

обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 
історичні тексти, ілюстрації.

тип уроку: комбінований.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація опорних знань

Учитель заслуховує відповіді учнів на питання домашнього завдання.

Запитання для бесіди
1. Назвіть причини Сторічної війни.
2. Які підсумки і значення Сторічної війни?
3. Чому Франції вдалося виграти війну?

Робота з картою
1. Покажіть на карті території, що належали англійській короні перед по

чатком війни і після її закінчення. 
2. Покажіть місця основних битв.

ііі. мотивація навчальної діяльності учнів

1. Пригадайте, які міста у Давньому світі називали полісами?
2. Чим містадержави відрізнялися від звичайних середньовічних міст?
3. Кому підпорядковувалися міста за часів Середньовіччя? Хто ними ке

рував?
4. Поясніть поняття «містакомуни».

IV. вивчення нового матеріалу

1. середньовічна італія
У ч и т е л ь. Упродовж всього Середньовіччя в Італії так і не була ство

рена єдина держава. Але тут з часів Давнього риму існували міста, які змог
ли відродити свою минулу могутність, до того ж виникли й нові. римські 
міста забезпечували хрестоносців зброєю, одягом, кораблями, продовольс
твом. Це сприяло збагаченню їх скарбниці. 

Х–ХІ століття для італійських міст — час боротьби з сеньйорами за пра
ва комуни. Багато міст отримали ці права. Під владу містакомуни перехо
дила сільська округа і замки феодалів. Так виникали своєрідні містадержа
ви, в яких комуна відігравала роль столиці.
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Спочатку для ухвалення законів та інших важливих рішень скликалися 
збори за участі дорослих чоловіків, а пізніше — лише заможних. Ці збори 
отримали назву Велика рада. за виконанням рішень стежив уповноваже
ний — подеста. Іноді подеста зосереджував у своїх руках всю повноту вла
ди, так виникали тиранія і тирани. Приклад такого тиранії — правління 
сім’ї Медичі у Флоренції.

Робота з атласом і картою
знайдіть і назвіть за картою найбільш відомі італійські містадержави.

Групова самостійна робота
Клас ділиться на п’ять груп. Кожна з груп отримує завдання підготува

ти коротке повідомлення про одне з італійських містдержав (Генуя, Ве
неція, Флоренція, Папська держава, Неаполітанське королівство). 

Повідомлення готується за планом:
1) Географічне положення.
2) Причини розквіту або занепаду.
3) Форма управління.
4) Головні історичні події.

Джерелом інформації може бути основний або додатковий підручник, 
матеріал, спеціально підготовлений вчителем (Тексти 1, 2, 3 та 4), історич
ний довідник або енциклопедія.

На роботу відводиться не більше 10 хв. після чого старший групи пре
зентує результат роботи групи (1–2 хв.). решта учнів, слухаючи виступ, за
повнюють таблицю та роблять висновок про стан розвитку італійських 
містдержав. (Якщо час на уроці не дозволяє цього зробити, учні заповнюють 
таблицю удома, використовуючи допомогу однокласників і матеріал підру-
чника.)

Питання генуя Венеція Флоренція
Папська 
область

неаполітанське 
королівство

Географічне 
положення

Причини 
 розквіту або 
занепаду

Форма 
 управління

Основні істо
ричні події

2. середньовічна іспанія
розповідь вчителя з використанням опорної схеми «Утворення 

об’єднаного Іспанського королівства».
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опорна схема 

Д
ер

ж
ав

и
 П

ір
ен

ей


сь
ко

го
 п

ів
ос

тр
ов

а 
X

IV
 –

X
V

 с
то

лі
тт

я
Наварра

Гранадський 
емірат

Кастилія

Арагон
Каталонія
Валенсія

1512 р.

1492 р. боротьба з маврами

Півд. Італія
Сардінія
Сицилія

1479 р. динас
тичний шлюб

Об’єднання 
Іспанії


 


+

У 1479 р. унаслідок династичного браку Ізабелли Кастильської та Фер
динанда Арагонського утворилося об’єднане Іспанське королівство. Щоб 
з’ясувати, якими шляхами відбувалося об’єднання, звернемося до схеми. 

У XIV–XV ст. на Піренейському півострові існували держави — Кас
тилія, Арагон з Каталонією і Валенсією, Португалія, Наварра та останній 
оплот маврів на півострові Гранадський емірат. Після укладення шлюбного 
союзу між династіями Арагону і Кастилії, утворилася крупна монархічна 
держава, до якої увійшли Сицілія, Сардінія і Південна Італія. 

У 1492 р. Фердинанд та Ізабелла звільнили від маврів Гранаду, а в 1512 р. 
приєднали Наварру. Спроба приєднати Португалію виявилася невдалою. 
Так завершилося об’єднання Іспанії.

Перемога Іспанії над еміратом у Гранаді означала завершення рекон
кісти. Цього ж року Христофор Колумб відкрив Америку, що ознаменувало 
початок нового періоду всесвітньої історії.

V. Підсумки уроку

У середні віки Італія залишалася роздробленою державою, але містадер
жави на її території розвивалися як економічні і політичні центри, суттєво 
впливаючи на європейські події. Водночас на Піренейському півострові 
відбувався процес формування єдиної централізованої держави, результа
том якого стало виникнення об’єднаного Іспанського королівства.

Vі. оцінювання знань учнів

VII. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф, пояснювати матеріал за опорною 
схемою.

2. Скласти кросворд з вивченої теми.

Роздавальний матеріал до уроку 

текст 1. із «хроніки» джованні віллані [20, с. 94–96]
року від різдва Христового 1333... була Флоренція такою могутньою, 

щасливою і благополучною, якою не була з 1300 р. і раніше...
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Щодо величі та процвітання комуни Флоренції знаходимо при уважно
му вивченні, що за цих часів було у Флоренції близько 25000 людей від 15 до 
60 років, здатних носити зброю, із них 1 500 — горожаннобилів... Вважаю, 
що у Флоренції було до 90 000 чоловіків, жінок та дітей.., 1 500 іноземців, 
мандрівників та найманих солдатів. До числа цих жителів я не включаю 
священиків та ченців. ... Хлопчиків та дівчат, які навчаються читання, налі
чується від 8 000 до 10 000; хлопчиків, які вивчають лічильну справу та 
арифметику в шести школах,— від 1 000 до 1 200; тих, що опановують гра
матику і логіку у чотирьох вищих школах, — від 550 до 600 чоловік. Церков 
тоді у Флоренції та у передмістях, враховуючи і монастирські, 110... Майс
терень цеху Лана було 200 або навіть більше, і виробляли вони від 60 до 
80 000 шматків сукна.., і жили цим ремеслом понад 30 000 чоловік. знахо
димо також, що за 30 років до цього було 300 майстерень або близько цього 
і виробляли вони у рік понад 100 000 шматків сукна, але ці сукна були 
грубіші і коштували вдвічі дешевше, оскільки тоді ще не привозили і не 
вміли обробляти англійську вовну, як це стало потім...

Міняльних та банківських домів було 80...
У колегії суддів налічувалось 80 чоловік, ... лікарів та хірургів — 60, ап

тек — 100. Купців та дрібних торговців була силасиленна; неможливо пе
релічити майстерень чоботарів; налічувалось 300 і більше купців, які торгу
вали за межами Флоренції. Чимало було також інших майстрів та ремесел.

текст 2. із «Флорентійської історії» анонімного автора (XIV–XV ст.)
У день 23 липня (насправді повстання почалось 20 липня) у місті розпо

чалося повстання, яке підняв «худий» люд, тобто чомпі... Чомпі ж захопили 
палац, спалили виборчу урну і зібрали парламент. І призначили Мікеле ді 
Ландо, чесальника, гонфалоньєром справедливості, і керував він протягом 
46 годин одноосібно, посилаючи від свого імені укази. Він обрав нижчена
званих пріорів, а саме: трьох від старших цехів, трьох від молодших і двох 
від чомпі, які й управляли до 31 серпня 1378 р... Цей «худий» люд... рушив 
через усе місто, підпалюючи та грабуючи багато будинків, особливо де
яких... сімей (багатих городян). Вони ходили містом з вінками з оливкових 
гілок на голові, з гучними криками, творили численні безумства, прагнучи 
помсти. Й не було нікого, хто насмілився б виступати проти них через знач
ну кількість та нещадність...

І чимало добрих городян втекли (і ховались) у таємних місцях. Й якщо 
під час повстань вони вирішували, що хтось з городян є їхнім другом, вони 
проголошували його рицарем... І додали до (існуючих) ремісничих (цехів) 
ще три... і стало їх, таким чином, 24 цехи. 

текст 3. з «історії Флоренції» ніколо Макіавеллі
Цех суконників не повинен надалі запрошувати суддів з іншого міста; 

мають бути утворені три нові цехи: один для чесальників вовни і красиль
ників, другий для цирульників, жилетників, кравців та інших швейних 
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промислів, третій для незаможного люду; два члени сеньйорії завжди по
винні обиратися цими трьома новими цехами, а ще три — чотирнадцятьма 
молодшими цехами; сеньйорія повинна подбати про те, щоб у цих нових 
цехів були приміщення, де вони могли б збиратися; жодну людину, записа
ну у ці цехи, не можна впродовж двох років примушувати сплачувати борг, 
якщо він менший, ніж п’ятдесят дукатів; ломбард не стягує процентів, і по
вертається тільки позичений капітал; засуджених і висланих слід пробачи
ти. ...Вони вимагали, до того ж, багато інших переваг для організаторів руху 
і, навпаки, наполягали на вигнанні своїх ворогів...

текст 4. смерть савонароли
Савонаролу обвинувачували перед папою у тому, що він виголошував 

образливі проповіді щодо звичаїв духовенства і римської курії, сприяв чва
рам у місті й ухилився від католицького віровчення. Його викликали кілька 
разів у рим з приводу цих звинувачень, але він щоразу знаходив причини, 
що виправдовували його відмову; нарешті папа у минулому році відлучив 
його від церкви. Це відлучення припинило на кілька місяців його про
повіді... Справді, папа не дуже наполягав на звинуваченні Савонароли, 
і якщо він так суворо до нього поставився, то ця обставина пояснюється 
головним чином наполегливістю ворогів проповідника. Але Савонарола, 
гадаючи, що його мовчання зменшить його вплив..., знову піднявся на цер
ковну кафедру, стверджуючи, що його відлучення противне волі Божій, 
завдає шкоди загальному добру, а через це несправедливе й не має сили; він 
нерозсудливо навіть почав засуджувати поведінку папи і римського двору. 
Ця сміливість налаштувала проти нього багатьох городян. Його вороги, 
кількість яких зростала з кожним днем серед народу, прилюдно засуджува
ли його непокору і зухвалу поведінку... Інші стали на бік Савонароли... Де
кілька днів минуло в таких сварках; папа, розлючений на Савонаролу, по
грожував у своєму гніві відлученням всьому місту, отже, магістрати визнали 
за потрібне заборонити сміливому проповідникові виступати публічно...

Скориставшись випадковим замішанням, вороги його, заручившись 
згодою верховного з магістратів, обложили монастир Св. Марка, захопили 
Савонаролу і двох близьких до нього ченців та відвели їх до в’язниці...

Савонаролу допитували, не застосувавши до нього особливо тяжких 
катувань, і його свідчення довели до загального відома. Відкинувши обви
нувачення в поганій поведінці, користолюбстві, у зв’язках з іноземними 
державами, він сказав, що його ніхто не надихав згори у своїх пророцтвах, 
але що він робив їх, виходячи із власних висновків, які ґрунтуються на гли
бокому вивченні Святого Письма; що у даному разі у нього не було ніяких 
лихих намірів, ні бажання домагатися вищих церковних почестей і що єди
ною його метою було сприяти скликанню Вселенського (церковного) со
бору, за допомогою якого можна було б реформувати звичаї духовенства...

Він повторив свої заяви навіть у присутності багатьох ченців свого 
 ордену...
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На підставі вироку генерала домініканців та єпископа ромоліно, який 
був потім кардиналом Сорренто, комісаром папи, Савонарола і два інші 
ченці були позбавлені духовного сану і видані світській юстиції, яка засу
дила їх до повішення і спалення... Він помер мужньо, але не сказав жодного 
слова, на підставі якого можна було б судити про те, був він винний чи ні.

уРок 24*

тема.  уЗаГаЛьнення За темою  
«євРоПа.  віЗантія. аРаБський світ»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми; розвивати вмін
ня аналізувати та узагальнювати історичний матеріал, вчити робити не
складні висновки, виховувати повагу й розуміння до культур різних народів 
та віросповідань.

обладнання: карти «Європа у V–ХІ ст.», «Хрестові походи», «Арабський 
халіфат VІІ ст.», роздавальний матеріал.

тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, вмінь та навичок.
Форма уроку: урокгра.

хід уроку

і. організаційний момент

іі. мотивація навчальної діяльності

Учитель зазначає, що учні закінчили вивчення теми «релігійноцерковне 
життя середньовічної Європи», «Виникнення ісламу» і пропонує провести 
урок у формі гри. Учні діляться на 3 команди за кольором обраних карток.

ііі. Хід гри
і тур. «Хронологічний»
Перевірка знань учнів з хронології теми. Команди отримують картку із 

завданням, де пропонується заповнити пропуски у таблиці.

картка 1

дата Подія
661–750 рр.

Битва при Пуатьє
1054 р.

розгром хрестоносцями Константинополя
1309–1378 рр.

«Каролінгське відродження»
1445 р.

за кожну правильну відповідь — 1 бал. Команді, яка правильно виконає 
завданя першою, додається ще один бал.

* Урок розроблений Дудар Т. Ю.
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Приклад заповнення таблиці

дата Подія

661–750 рр. Правління династії Омейядів

732 р. Битва при Пуатьє

1054 р. розкол християнської церкви

1204 р. розгром хрестоносцями Константинополя

1309–1378 рр. «Авіньйонський полон»

768–814 рр. «Каролінгське відродження»

1445 р. Винайдення книгодрукування Й. Гутенбергом

Після виконання завдання команди отримують картку з написами 
подій. Кожному члену команди необхідно взяти картку і стати відповідно 
до хронологічної послідовності подій. за правильне визначення хроноло
гічного рядка — 2 бали.

картка 2
розташуйте у хронологічній послідовності.
а) Утворення Папської держави;
б) заснування домініканського ордену;
в) початок мусульманського літочислення;
г) поява перших університетів;
д) альбігойські війни;
е) захоплення туркамисельджуками Багдада.
Відповідь: в, а, г, д, б, е.

іі тур. «історичний словник»
Перевірка засвоення основних термінів та понять з даної теми. Кожна 

команда отримує картку із завданням. за правильну відповідь та пояснен
ня — 4 бали.

картка 1
Логічний ланцюжок. Що зайве? Свій вибір поясніть.
а) Патріарх, єпископ, ваганти, церква. (Ваганти)
б) Іслам, Коран, альбігойці, халіф. (Альбігойці)

картка 2
Логічний ланцюжок. Що зайве? Свій вибір поясніть.
а) Католіцизм, сага, схизма, православ’я. (Сага)
б) Шаріат, Коран, францисканці, шиїти. (Францисканці)

картка 3
Логічний ланцюжок. Що зайве? Свій вибір поясніть.
а) Хрестоносці, духовнорицарські ордени, готика, Гроб Господній. 

(Готика)
б) Єретик, вальденси, «Авіньйонський полон», інквизиція. («Авіньйон-

ський полон»)
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ііі тур. «Що? Хто? де? коли?»

картка 1. Де? Що? 
Завдання: перевірити знання учнями карти та розміщення географіч

них об’єктів. Для цього команди поділяються на дві підгрупи, кожна з яких 
виконує своє завдання.

Учитель пропонує першій підгрупі команд обрати 2 картки, де записані 
географічні назви, які необхідно показати на карті та повідомити, яка подія 
пов’язана з даною географічною назвою:
• Клермон;
• Мекка;
• Кембридж;
• Ватикан;
• Константинополь;
• Медина.

за кожну правильну відповідь — 1 бал.

картка 2. Хто? Коли?
Другі підгрупи отримують конверти із завданнями.

• Подумайте, хто, коли та за яких обставин просувався цими шляхами? 
Покажіть на карті

за кожну правильну відповідь — 1 бал.
1) Медина, Єгипет, Іспанія, Пуатьє. 
2) Тулуза (Франція), Константинополь, Єрусалим. 
3) Єрусалим, о. родос, о. Мальта. 

Відповіді: 1) завойовницький похід до західної Європи VІІ–VІІІ ст; 
2) Хрестоносці, перший хрестовий похід 1096–1099 рр.; 3) Орден госпі
тальєрів, початок ХІІ ст.

іV тур. «історичний портрет»
Завдання туру: перевірити, як учні засвоїли інформацію про історичних 

осіб з даної теми.
Учням пропонується добрати до імен історичних осіб їхні характерис

тики. Максимальна оцінка — 3 бали.

1 2

1) Йоган 
Гутенберг

а) народився близько 570 р. в Мецці. У ранньому дитинстві зостався 
сиротою та виховувався у сім’ї родичів. Коли виріс, тривалий час пра
цював у купців. разом з тим, він часто молився і роздумував про богів. 
Він запевняв людей, що Аллах призначив його своїм посланцем, пода
рував книгу і наказав бути для людей благовісником і застережником

2) Фран
циск Ас
сизький

б) він заборонив білому духовенству одружуватися, щоб турботи про 
сім’ю не відволікали його від церковних обов’язків. Вступив у конф
лікт з німецьким імператором Генріхом ІV за право призначати єпис
копів
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1 2

3) Гри
горій VІІ

в) він запевняв: «Єрусалім — пуп землі. Хто тут сповнений суму і бід
ний, там радітиме й збагачуватиметься»

4) Му
хаммед

г) син багатого купця, що відмовився від володіння майном, не брав 
у руки грошей і разом зі своїми учнями вів мандрівне життя

5) Ур
бан ІІ

д) служив при дворі єгипетського халіфа, а після його смерті захопив 
владу в країні. за короткий час став наймогутнішим правителем му
сульманського світу. В його особі хрестоносці отримали грізного про
тивника

6) Аладін 
(Салах
аддін)

е) німецький майстер, який здійснив важливий винахід в історії людс
тва. Свого часу був змушений віддати все майно купцеві Йоганну 
Фусту як сплату за позику. Помер у злиднях у 1468 р.

Відповідь: 1 е; 2 г; 3 б; 4 а; 5 в; 6 д. 

Після виконання учнями завдання вчитель пропонує наступне завдан
ня туру.

Робота з персоналіями
Перед учнями групи історичних осіб. Необхідно визначити, яке стано

вище обіймали ці особи. Були вони друзями чи супротивниками? Відповідь 
необхідно обґрунтувати. за кожну правильну відповідь — 1 бал.

1) Беовульф — Грендель (супротивники);
2) Карл Великий — роланд (друзі);
3) Григорій VІІ — Генріх ІV (супротивники);
4) Петро Пустинник — Олексій Комнін (супротивники);
5) Фома Аквінський — Альберт Великий (друзі).

V тур. «Журналіст»
Команди отримали випереджальне завдання скласти невелику роз

повідь за обраною ними темою. Максимальна оцінка — 5 балів.
1) Скласти розповідь про жебруючі ордени та описати організацію 

і правила поведінки ченців.
2) Скласти розповідь про життя студентів середньовічної Європи.
3) Скласти розповідь про розвиток архітектури середньовічної Євро

пи та арабського світу.

Vі тур. Вікторина
Команди по черзі отримують запитання. Якщо відповідь неправильна, пра

во на відповідь має друга команда і т. ін. за кожну правильну відповідь — 1 бал.
1. Християни вважали найбільш шанованою святинею зображення ікони. 

А якому зображенню віддавали перевагу мусульмани? (Образу слова бо-
жого шляхом розвитку каліграфії. Наприклад, слово «Аллах» позначалось 
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чотирма вертикальними лініями, які схематично відтворювали літери 
цього арабського слова).

2. П’єр Абеляр стверджував, що головне джерело пізнання — це розум. Чи 
суперечило це вченню церкви? Чому? (Церква стверджує, що джерело 
пізнання — це віра.)

3. Храми романського стилю прикрашали за певними правилами. В цент
рі розміщали зображення Христа і т. ін. Чому західний фасад прикра
шався більше, ніж інші частини храму? (Західний фасад — це головний 
вхід.)

4. Великим досягненням живопису Середньовіччя була книжкова мініа
тюра, яка відображала різні сторони життя людей. Чим готична книга 
відрізнялася від романської? (Готична була меншою за розмірами і мала 
більше ілюстрацій.)

5. На початку ХІІІ ст. багато міст Південної Франції були пограбовані та 
зруйновані. Більшість населення безжально винищена. Що стало при
чиною цієї трагедії? (Військовий похід, організованний папою Іннокентієм 
ІІІ проти альбігойців (єретиків))

6. У найбільш розвинених країнах Європи в період Середньовіччя вини
кає лицарська література, авторами якої були лицарські поети. Як нази
вали цих поетів у Франції? (Трубадури)

7. Відомо, що коли в Мілані захопили катарів, їх вивели на площу, де з од
ного боку стояв хрест, а з іншого…? Єретикам запропонували або по
вернутися в католицьку віру, або… Що було з іншого боку площі та що 
запропонували єретикам? Що вони обрали? (Багаття, у якому вони ма-
ли згоріти.)

8. Відомо, що у храмах романського стилю стіни прикрашали фрески, мо
заїки. А що прикрашало стіни соборів готичного стилю? (Вітражи, 
статуї)

9. Схоластика закликала до сліпого поклоніння авторитетам. Вона вивча
ла книгу і відмовлялася досліджувати природу. Та були вчені, які запе
речували це твердження і прагнули вивчати природу за допомогою до
слідів. Назвіть вченого, який одним з перших почав проводити досліди. 
(Роджер Бекон)

10. Відомо, що значний культурний підйом відбувся у державі Карла Вели
кого. Яку назву дістав цей процес? («Каролінгське відродження»)

11. Відомо, що араби обожнювали сили природи, каміння, дерева. Голов
ним язичницьким святилищем арабів була Кааба в Мецці. Що являло 
собою це святилище? (Квадратне приміщення, де стояли дерев’яні та 
кам’яні ідоли, яким вклонялись араби.)

12. Об’єднанню арабських племен в єдину державу сприяла нова релігія  
іслам. А що означає «іслам» у перекладі з арабської? (Покірність)

13. Собор — це храм християн. Мечеть — мусульманський храм. А що 
об’єднувало середньовічні собори міст Європи та середньовічні мечеті 
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арабів? (Вони виконували роль головного центру, своєрідного «народного 
будинку», де здійснювалось правосуддя, виникали літературні чи наукові 
дискусії, читались лекції та ін.)

Vіі тур. «Причинно-наслідковий»
Команди заповнюють таблицю (кожній команді по події). Максималь

ний бал — 4.

Передумови Подія Період наслідки

Хрестові походи

Схизма

Арабські завоювання

По завершенні роботи таблиця матиме такий вигляд.

Передумови Подія Період наслідки

зростання кіль
кості населення 
Європи. Христи
янізація Європи

Хрестові 
походи

1096–1270 рр. зміна міжнародної обстановки  
в Середземноморському басейні, 
послаблення Візантії. Перене
сення культурного центру з Ві
зантії до Європи. розвиток захід
ноєвропейської торгівлі. 
Взаємозбагачення культур Євро
пи і Сходу

Поділ римської 
імперії на західну  
і Східну. Утворення 
Папської області

Схизма 1054 р. Утворення 2х церков. згурту
вання християнської Європи

Поширення ісламу 
серед арабів. зміц
нення централізо
ваної держави

Арабські 
завою
вання

VІІ–VІІІ ст. Поширення ісламу по всій тери
торії халіфату. Окремішність роз
витку двох цівілізацій: західної та 
Східної. Взаємозбагачення куль
тур Європи і Сходу

іV. Підсумок уроку

По закінченні гри вчитель пропонує учням за методом «займи пози
цію» визначитись з питанням: «Чи можна вважати раннє Середньовіччя 
епохою «темних віків»?».

Vі. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Написати невеликий твір «Чому духовний світ людини Середньовіччя 
був тісно пов’язаний з релігією?»

2. Скласти 10 питань до теми.
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уРок 25

тема.  тематиЧне оцінювання За темою «євРоПа. 
 віЗантія. аРаБський світ»

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу теми.
Форма проведення: урокгра.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

Учитель поділяє клас на 3–4 команди та пояснює правила гри.
У ч и т е л ь. Сьогодні ми з вами граємо у гру «Ключ до зашифрованого 

слова». Кожна команда, завершуючи черговий етап конкурсного завдання 
команди, отримує картку з буквою, з яких у фіналі складається слово. Кіль
кість конкурсів повинна збігатися з кількістю букв у слові. Якщо команда 
не впоралася із завданням, то картку з буквою вона не отримує й у фіналі 
намагається скласти слово з тієї кількості букв, яка ними отримана. Під час 
гри кожна команда одержує певну кількість балів. Учасники команди, що 
набрали найбільшу кількість балів, отримують оцінку 12.

іі. Гра «ключ до зашифрованого слова»

I конкурс. «текст з пропусками»
Асистенти роздають картки з текстами.
У ч и т е л ь. Вам необхідно вставити пропущені слова в текст. Пропуще

но 13 слів. У цьому конкурсі команди можуть набрати максимально 
13 балів.
1. Центральна Італія перебувала в руках римських пап та мала назву __ 

області. (Папською)
2. Найбільш розвиненою областю Італії був __ країни. (Північ)
3. Тут знаходилися найбільші міські республіки: Венеція, __, Флоренція. 

(Генуя)
4. Ці міста називали __. (Комунами)
5. Венеція була __ республікою. (Аристократичною)
6. Влада у Венеції належала __, обраному довічно. (Дожу)
7. Венеція була побудована на острівцях, замість вулиць налічувалися 

численні канали. Жителі пересувалися на довгих човнах __. (Гондолах)
8. Головним заняттям жителів була торгівля й ремесло. Купці Венеції конт

ролювали всю торгівлю на Адріатичному та у східній частини__ моря. 
(Середземного)

9. В Генуї не було такої єдності. Багато разів заможні сімейства намагали
ся захопити владу. Генуя отримала від Візантії право на безперешкодну 
торгівлю у __ морі. (Чорному)

10. Генуезька республіка мала володіння на узбережжі Кримського пів
острова — Кафа, __, Балаклава. (Судак)
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11. Найбагатшим містом Італії була Флоренція. Її називали «__». («Афінами 
Італії»)

12. Головним багатством Флоренції були її __ . (Тканини)
13. Усій Європі були відомі флорентійські __, де тримали гроші не тільки 

городяни і купці, але й римські папи. (Банки)

II конкурс. «Портретна галерея»
У ч и т е л ь. Ми переходимо до II конкурсу — «Портретна галерея».
з допомогою опису команди повинні визначити ім’я історичної особи. 

за кожну правильну відповідь команда отримує 3 бали. Максимальна кіль
кість балів — 15.
1. Цей німецький імператор вкотре намагався підпорядкувати собі Пап

ську область й затвердитися в Італії. Він діяв жорстоко й брутально. Ко
ли Мілан відмовився коритися владі імператора, то він обложив місто. 
Після дворічної облоги Мілан був узятий. Місто зруйновано, його пло
ща зорана плугом і посипана сіллю на знак того, що місто ніколи біль
ше не відродитися. (Фрідріх I Барбаросса)

2. Цей король почав збирання французьких земель. Він не приєднував 
нових територій, наводив лад у власних володіннях — вступив у бороть
бу з французькими сеньйорами. Будував фортеці, спалював замки не
покірних феодалів, карав грабіжників. (Король Людовик VI)

3. Цей король мав мінливу вдачу: він міг бути відкритим і щедрим, але 
коли впадав у гнів, то перетворювався на розлюченого злобного тира
на. Він володів шістьма мовами, правда, не знав англійської. Він мав 
прекрасну пам’ять та обширні знання, був невтомний у справах і пов
ний рішучості боротися з непокірними феодалами. Для зміцнення своєї 
влади провів реформи: запровадив суд присяжних, увів новий пода
ток — «щитові гроші», призначив шерифів. (Генріх II)

4. Хлопчик виховувався у будинку свого діда. з дитинства він був по
знайомився з караванною торгівлею. У караванних поїздках він із заці
кавленістю слухав розповіді християн та іудеїв. Він любив самотність 
і благочестиві роздуми, часто йшов один до сусідніх з Меккою гір. Коли 
йому виповнилося 40 років, йому було перше видіння. (Мухаммед)

5. розумна, мужня людина, сільський ремісник. Брав участь у Столітній 
війні, знав військову справу. Прагнув навести у повстанських загонах 
лад і дисципліну. Він користувався такою пошаною серед повстанців, 
що вони присягалися виконувати тільки його закони. Був убитий під 
час зустрічі з королем. (Уот Тайлер)

III конкурс. «Шкільний»
Учитель пропонує командам розв’язати задачі, які доводилося вирішу

вати свого часу реальним і вигаданим історичним персонажам.
Оцінюється правильність і швидкість рішення. Команда, що правиль

но розв’яже задачі, отримує 5 балів. Максимальна кількість балів — 5.
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1. Візантійська задача.
Пан бере зі своїх залежних селян 4,5 модія зерна з кожних 8 модіїв. На 

частку пана довелося 69 модіїв. Скільки отримає селянин?
Переведіть отриманий результат на кілограми, за умови, що модій — це 

міра сипких тіл від 8 до 13 кг у різних місцевостях Візантії.

2. Арабська задача [5, С. 35].
Повідай мені про голубів, що наблизилися до високого дерева, де одна 

частина їх сіла на дереві, а інша — під деревом. І голуби, що були на дереві, 
сказали тим, що знаходилися під деревом: «Якщо підніметься один з вас, то 
виявиться всього третина кількості нас, а якщо опуститься один з нас, нас 
стане стільки, скільки вас». Скільки було голубів? Скільки з них сіло на 
дерево, скільки — під дерево?

IV конкурс. «Про що йдеться?»
Учитель. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна 

кількість балів — 6.
1. Яку мову й чому називали «латиною Сходу»? (Арабську)
2. Шлях туди знайшли вікінги задовго до офіційного відкриття шляху до 

цієї країну. Вікінги назвали цю країну «Вінланд» — Країна винограду. 
Про яку країну йдеться? («Країною винограду» називали Америку)

3. Цю людину мусульмани могли назвати істинно віруючою, тому що во
на суворо слідувала розпорядженням, що регламентують життя пра
вовірного. Про які розпорядження йдеться? (П’ять ритуальних 
обов’язків)

4. Цей лист вважався магічним. Люди висікали його на камені та залізі. 
Вважалося, що такий напис може захистити від хвороби, допомогти 
у бою. Про які написи йдеться? (Рунічний лист у Скандинавії)

5. Цей документ був прийнятий в результаті боротьби короля і баронів. 
Король підписав цю грамоту і скріпив її своєю печаткою. Деякі дослід
ники називають цей документ першою у світі конституцією. Про який 
документ йдеться? («Велика хартія вольностей»)

6. У чому різниця між Конкістою та реконкістою? Де відбувалися ці події? 
(Конкіста — завоювання арабами Піренейського півострова, Реконкіс-
та — вигнання арабів)

V конкурс. «Піймай помилку»
У ч и т е л ь. Командам пропонується текст з помилками, які потрібно 

знайти й виправити. Кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали. Мак
симальна кількість балів — 16.

В Англії за рішенням короля був скликаний парламент. У парламенті 
були представлені різні стани, представники яких засідали окремо. Парла
мент складався з трьох палат: палати лордів, палати общин і палати гене
ральних штатів. Під час ухвалення податків у парламенті часто виникали 
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суперечки. Духівництво і дворяни мали два голоси проти одного представ
ника третього стану. В парламенті ухвалювалися податки на прохання ко
роля, висловлювалися критичні зауваження щодо керування країною, але 
парламент не міг приймати закони.

VI конкурс. «турнір хронографій»
Учитель пропонує учням співвіднести дати та події. за кожну правиль

ну відповідь надається 3 бали. Максимальна кількість балів — 27.

1) 395 р. а) висадка норманів на березі Америки

2) 622 р. б) «Велика хартія вольностей»

3) 732 р. в) початок мусульманського літочислення

4) 1000 р. г) скликання парламенту

5) 1215 р. д) Столітня війна

6) 1265 р. е) битва на Чудському озері

7) 1302 р. ж) утворення Східної римської імперії

8) 1337–1453 рр. з) скликання Генеральних штатів у Франції

9) 1242 р. и) битва при Пуатьє

Відповідь: 1 ж; 2 в; 3 и; 4 а; 5 б; 6 г; 7 з; 8 д; 9 е. 

VII конкурс. Фінал
Команди розшифровують слово. Максимальна кількість балів — 3. 
Слова для команд: вікінг, хартія, візир, гвельф та ін.

таблиця оцінювання

набрані бали оцінка набрані бали оцінка

1–7 1 43–49 7

8–14 2 50–56 8

15–21 3 57–63 9

22–28 4 64–70 10

29–35 5 71–77 11

36–42 6 78–84 12
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історичний словник

Урок 26. Центральна та Східна Європа
Гусити — послідовники чеського проповідника Яна Гуса.
Магнати — великі землевласники.
Таборити — повстанці у Чехії. Їхній табір знаходився на горі Табір, звід

си і назва.

Урок 27. Північно-Східна Русь
Віче — народні збори для обговорення загальних питань.
Посадник — найвища державна посада у Новгороді та Пскові. Посад

ник обирався вічем зі знатних бояр.
Тисяцький —  людина, що очолювала міське ополчення («тисячу»).

Урок 29. Туреччина
Дервіш — мусульманський чернець.
Візир — перший міністр султана.
Султан — титул мусульманського світського правителя в Османській 

імперії.
Шейх — титул правителів князівств та племен кочових племен в Аравії; 

глава мусульманської секти, проповідник.
Яничари — гвардія султана.

Урок 30. Індія
Касти — замкнені групи індійського суспільства, об’єднані певним за

няттям і походженням.
Раджа — правитель держави у давній та середньовічній Індії.

Біографічний довідник

Урок 26. Центральна та Східна Європа
Казимир III (1333–1370) — польський король.
Ян Гус (1371–1415) — видатний діяч чеської історії. ректор Празького 

університету. Виступав проти німецького панування й засилля католицької 
церкви. Спалений за ухвалою церковного собору в Констанці у 1425 р.

Ян Жижка (1360–1424) — полководець, послідовник Яна Гуса, предво
дитель таборитів. Брав участь у Грюнвальдській битві (1410).

Урок 27. Північно-Східна Русь
Андрій Боголюбський (1157–1174) — першим з російських князів при

власнив собі титул князя «всія русі». розширив кордони Московського 
князівства, захопив і зруйнував Київ у 1169 р.

теми 4–5
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Юрій Довгорукий (1125–1157) — перший самостійний князь ростово 
Суздальського князівства. з ім’ям цього князя пов’язана перша згадка про 
Москву.

Олександр Невський (1220–1263) — новгородський князь, що здобув пе
ремогу над шведськими феодалами у гирлі річки Неви (1240), за що й отри
мав прізвисько Невський, розбив лицарів Тевтонського ордену під час 
Льодо вого (1242) побоїща.

Урок 28. Утворення та зміцнення Московської держави
Грек Феофан (1330–1415) — художникіконописець, приїхав на русь 

з Візантії, працював у Новгороді та Москві. 
Дмитро Іванович (1359–1389) — онук Івана Каліти, протягом 30 років 

був московським князем; у 1380 р. здобув перемогу над ординським війсь
ком на Куліковському полі.

Іван Данилович Калита (1325–1340) — князь московський, великий 
князь володимирський. Сприяв зростанню та посиленню Московського 
князівства, 

Іван III (1462–1505) — московський князь, приєднав Ярославль, Твер, 
Новгород, значно розширив кордони московського князівства, остаточно 
звільнив Московське держави від монголотатарського ярма. Прийняв ти
тул «государя всія русі».

Мамай — темник, правитель золотої Орди, організатор походів на русь
кі землі, зазнав поразки під час Куликовської битви (1380).

Нікітін Афанасій (?– 1474/75) — тверський купець, вирушив Волгою до 
країн Сходу. Побував у Персії та Індії. Написав книгу про свої мандри 
«Ходіння за три моря».

Рубльов Андрій (1370–1430) — учень Феофана Грека, перевершив учите
ля та створив свій неповторний стиль, у зрілому віці прийняв чернечий 
постриг, написав ікону «Трійця».

Урок 29. Туреччина
Мехмед II Завойовник (1432–1481) — султан турокосманів з 1451 р. 

У травні 1453 р. ним був узятий Константинополь, перейменований на 
Стамбул. До християн завойованої Візантії виявляв відносну терпимість.

Осман — засновник Османської держави.

синХРоністиЧна таБЛиця 

Час Подія 

1 2

V ст.

V ст. початок Середньовіччя

VII ст.

618–907 рр. правління династії Тан у Китаї
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1 2

X ст. 

1000 р. проголошення Угорської держави

XI ст.

XI ст. початок зрілого Середньовіччя

XII ст.

1147 р. перша згадка про Москву

1169 р. розгром Києва Андрієм Боголюбським

XIII ст.

1206–1526 рр. Делійський султанат

1240 р Невська битва

1242 р. битва на Чудському озері (Льодове побоїще)

1243 р. розпад Сельджуцького султанату

ХIII ст. утворення Османської держави

XIV ст.

1320 р. відродження королівської влади в Польщі

1368 р. вигнання монголів з Китаю

1385 р. Кревська унія

1380 р. Куликовська битва

1389 р. Косівська битва

XV ст.

1415 р. спалення Яна Гуса

1419–1434 рр. гуситський рух

1480 р. кінець ординського панування на руських землях

XVI ст.

1526 р. Чехія та частина Угорщини увійшли до складу Австрії

1526 р. заснування імперії Великих Моголів

самоосвітня діяЛьність уЧнів 

тема уроку Повідомлення робота з наочністю ессе

1 2 3 4

Центральна 
та Східна 
Європа

Ян Гус
Ян Жижка

Скласти хронологічну 
таблицю подій в Цент
ральній та Східній 
 Європі

«У війську таборитів».
«На церковному соборі  
в Констанці»

Північно
Східна русь.
Псков і Нов
город

Олександр 
Невський

Намалювати ілюстра
ції до опису Льодового 
побоїща

Сторінки російського 
 літопису «Оповідь про 
Олександра Невського».
«розповідь киянина про 
захоплення Києва Анд
рієм Боголюбським»



226 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

1 2 3 4
Утворення та 
зміцнення 
Московської 
держави

Московський 
кремль.
Куликовська 
битва.
Феофан Грек.
Андрій 
 рубльов

Намалювати ілюстра
ції до опису Кули
ковської битви

Туреччина роксолана Скласти хронологічну 
таблицю турецьких 
завоювань.
Намалювати воїна
яничара.
Намалювати портрет 
роксолани

«При дворі турецького 
султана».
«У війську яничар».
«На невільничому ринку».
«Битва на Косовому полі»

Імперія  
Гуптів.  
Делій ський 
султанат

Скласти таблицю 
«Касти індійського 
суспільства».
Намалювати представ
ників різних каст

«У палаці індійського 
 раджі»

Китайська 
імперія  
у III–ХII ст.

Конфуціан
ство.
Даосизм

«Прийом у палаці китай
ського імператора»

Культура 
Індії та 
 Китаю

Досягнення 
науки Індії  
та Китаю

«Подорож Марко Поло  
до Китаю»

Узагаль
нення

Скласти питання  
з вивченої теми

уРок 26

тема.  центРаЛьна та сХідна євРоПа

очікувані результати
Після уроку учні:

• матимуть уявлення про історію Польщі та Чехії;
• розповідатимуть про війни слов’янських народів з Тевтонським орде

ном, гуситські війни;
• характеризуватимуть діяльності Яна Гуса та Яна Жижки;
• показуватимуть на карті Польщу, Чехію, місця основних подій.

основні поняття: «Велика Моравська держава», «політична роздроб
леність», «гусити», «чашники», «таборити», «угрі», «сейм», «шляхта», «маг
нати», «унія».

історичні діячі: Ян Гус, Ян Жижка, Болеслав I Хоробрий, Казимир III, 
Міндовг, Ягайло.
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основні події:
• 1000 р. — проголошення Угорської держави;
• 1222 р. — «золота булла» Угорського короля;
• 1320 р. — відродження королівської влади в Польщі;
• 1385 — Кревська унія;
• 1415 — спалення Яна Гуса;
• 1419–1434 рр. — гуситський рух;
• 1526 р. — Чехія та частина Угорщині увійшли до складу Австрії.

обладнання: настінна карта, історичні атласи, роздавальний матеріал, 
історичні тексти, ілюстрації.

Форма проведення: урок вивчення нового матеріалу.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

У ч и т е л ь. У багатьох країнах Європи зберігалася феодальна роздроб
леність, у тому числі й у Німеччині. Події, що відбувалися на німецьких 
землях, мали відчутні наслідки для інших країн. Ці події суттєво вплинули 
на історію Польщі та Чехії.

ііі. вивчення нового матеріалу

Учитель пропонує розглянути карту історичного атласа «Польща та Ве
лике князівство Литовське» та «Чехія в XIV–XV ст. Гуситські війни» і про
понує виконати завдання і відповісти на питання.

1) знайти та назвати столиці цих держав.
2) Дати характеристику їхньому географічному положенню.

1. Польща
У ч и т е л ь. Для розгляду цього матеріалу нам необхідний підручник 

і питання, написані на дошці. Пропоную вашій увазі гру «Табула раса».

Запитання для гри
1) Коли відбувається зміцнення королівської влади в Польщі?
2) за рахунок яких земель відбувається розширення земель Польсько

го королівства у XIV ст.?
3) Яким чином король Казимир досяг зміцнення Польської держави?
4) Яка подія сталася у 1410 році?

2. Чехія
У ч и т е л ь. Чехія на заході мала кордони зі Священною римською ім

перією, і німецькі імператори неодноразово намагалися підпорядкувати її 
собі. Чеські королі були змушені принести клятву васальної вірності німець
ким імператорам, і Чехія увійшла до складу Священної римської імперії. 
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В середині XIV ст. чеський король став одночасно імператором Священної 
римської імперії під іменем Карла IV. Він підтвердив самостійність Чехії 
у складі імперії. Прага стала столицею імперії.

На початку XV ст. у католицькій церкві виникли розбіжності. Люди вго
лос висловлювали незадоволення католицькою церквою. Одним з цих лю
дей був Ян Гус, професор Празького університету, який виступив з крити
кою порядків церкви.

Учитель пропонує прочитати текст.

текст 1. з проповіді яна гуса [20, т. 2. с. 19]
Клір не навчає, а псує народ своєю розпустою, пов’язаною з багат ством. 

Так треба вилучити у нього це багатство! Наступники Христа мають бути 
бідними, як апостоли. А вони, навпаки, лише про те й розмірковують, як 
би ще збільшити свої багатства, для чого розсилають продавців індульген
цій та хижих ченців, які... влаштовують нікому не відомі святкування, вига
дують чудеса, грабують бідний народ...

Запитання до тексту
1) У чому звинувачував Ян Гус католицьку церкву?
2) Як мала реагувати церква на проповіді Яна Гуса?

У ч и т е л ь. Церква звинуватила Яна Гуса в єресі. Його викликали на 
церковний собор до Констанци. Сам німецький імператор гарантував йому 
проїзд без перешкод.

— Що ж вийшло насправді?

(Ця частина уроку готується заздалегідь.)

1й  в е д у ч и й. На належному місці посеред зали сидів кардинал Іоанн 
де Броньє. У пурпурному плащі кардинала, розшитого золотом, у червоно
му крислатому капелюсі зі звисаючими по боках китицями та у червоних 
панчохах кардинал ніби доповнював собою всю похмуру картину собору. 
Навпроти нього на хорах стояв трон імператора.

Сигизмунд у розкішній, підбитій горностаєм мантії та в імператорській 
короні сидів на троні, прагнучи підкреслити всю велич імператорського са
ну. Його хитре, жорстоке обличчя, обрамлене величезною бородою, з ці
кавістю і неприхованою турботою було обернено у бік Яна Гуса. Пфальц
граф Людовик тримав перед королем на подушці державу, Фрідріх 
Гогенцоллерн — скіпетр, герцог баварський — угорську корону, угорський 
магнат Стефан — імперський меч. На лавах навколо сиділи кардинали, ар
хієпископи, єпископи, доктори богослів’я, абати, позаду скупчилися у три
вожному очікуванні земляки Яна Гуса — чехи.

2й  в е д у ч и й. Ввели Яна Гуса. У цей момент з крісла підвівся карди
нал д’Айї. Тримаючи текст генерального звинувачення, далекозорий ста
рик почав читати.
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К а р д и н а л  д ’ А й ї. Перед нами — магістр Ян Гус, доктор вільних 
мистецтв і бакалавр богослів’я Карлового університету в Празі. Він небез
підставно звинувачується у віровідступництві. Свою прихильність до єресі 
Гус виявив трьома способами: поперше, проповідуючи крамольні думки, 
подруге, виявляючи непокору церковній владі й, потретє, бунтом проти 
своєї матері — пресвятої церкви, негідним сином якої він виявився за всіма 
вищезгаданими трьома пунктами.

2й  в е д у ч и й. Єпископ Конкордії піднявся і гучно прочитав декрет, 
що забороняв під страхом тяжкого покарання переривати засідання.

зі свого місця підвівся глава Собору, декілька разів вклонився імпера
тору та усім присутнім і прочитав імена тих, хто має право голосувати. Ок
рім імператора, таких виявилося 88 чоловік.

Відповідно до старшинства сану, років, місяців і навіть днів віку судді го
лосували відповідями «так» і «ні» за кожним з трьох пунктів звинувачення:

1. Єретик чи ні Іоанн Гус із Гусинця у своїх поглядах?
2. Чи мають право ті, що зібралися в ім’я папи і короля отці Собору, 

визначати Гусу покарання?
3. На яке саме покарання заслуговує Гус, ображаючи папу та саме святе 

таїнство?
Ведучий озвучує всі три питання по порядку, і «учасники» Собору висловлюють 

свої думки. 

1й  є п и с к о п. Ми повинні спалити Яна Гуса! Якщо ми цього не зро
бимо, народ спалить нас!

В и г у к и  ч е х і в  і з  з а л у. Ви не посмієте! Народ помститься вам! Це 
беззаконня буде сплачено утричі. Той, хто має вуха, все почує!

2 й  є п и с к о п. Ян Гус збив зі шляху істинного багато народу! Він об
разив Папу римського та християнську церкву! Смерть йому!

Гл а в а  С о б о р у. Магістр Ян, дві дороги відкриваються перед тобою. 
Обери одну з них. Або ти зречешся єретичного вчення, підкоришся нашому 
рішенню, і ми вчинимо з тобою м’яко і справедливо. Або ж ти й надалі опира
тимешся і відстоюватимеш свої погляди — тоді нарікай на себе. Обирай же!

Я н  Гу с. Я звертався до Бога просвітити сум’ятну душу мою, і я не змі
нив свого наміру після цього. Я не можу зректися жодного положення, яке 
я написав або висловив.

С и г и з м у н д. Ми, Сигизмунд, Божою милістю імператор німецький 
і король римський, пропонуємо магістру Іоанну Гусу зректися своїх по
глядів заради честі та пошани до нашої величності.

Встановилася тиша. 

Гу с. Я не можу зректися жодного положення, написаного мною або 
проповіданого. Я не відмітаю всього того, що брехливо виказали і предста
вили проти мене всі ці свідки. Їхня присяга — основа всього зла, все виго
лошене ними не має й крихти правди — знає Бог!

здійнявся галас, і почулися вимоги голосувати.



230 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

В е д у ч и й. У результаті вийшло, що на перше питання подано 51 голос 
про те, що Гус — єретик; на друге питання — стільки ж; на третє питан
ня — 30 голосів відгукнулися щодо того, що Гус не заслуговує ніякого пока
рання, 10 голосів — за покарання церковним каяттям, 45 — за засудження 
на смерть, в разі, як він не зречеться усього, що говорив протягом багатьох 
років, відкрито проповідуючи проти церковних встановлень.

Голосування проходило в такому порядку: спочатку курфюрсти та їхні 
представники, потім князі, архієпископи, єпископи, далі — представники 
країв і міст.

Гл а в а  С о б о р у. Отже, за смерть Яна Гуса подано 45 голосів з 88ми. 
Ваша імператорська величність, яким буде ваше остаточне рішення? Чи 
визнаєте ви Гуса єретиком, що заслуговує на смерть?

І м п е р а т о р. Продовжую стверджувати, що Гус — єретик і по праву 
заслуговує на смерть, якщо не зречеться єресі. Я не можу звільнити його від 
покарання.

Гу с. Ваша імператорська величність! Невже ви можете так вчинити, 
принижуючи свою корону і честь? Невже власноруч знищите свою охорон
ну грамоту, стверджену вашою печаткою і підписом, беручи на свою голову 
злочин і віроломство? Йдеться не про моє життя, а про ваше чесне ім’я.

Ч е х (зачитує «Охоронну грамоту імператора Сигизмунда»). «Ми, Сигиз
мунд, король римлян, приймаємо високоповажного магістра Гуса, бакалав
ра богослів’я та магістра мистецтв під наше і Священної імперії заступниц
тво і захист, тому наказуємо всім, щоб йому було дозволено проїхати до 
Констанци, залишатися там і вільно повернутися, причому для охорони 
його і супроводжуючих його осіб мають давати провідників. 1414 рік. Пода
не у Шпейєрі на 18 днів».

С и г и з м у н д. Я справді обіцяв тобі безпечний проїзд, але тільки сю
ди. зворотного шляху я не обіцяв, мене далі і не просили про це. Твоя ви
мога необґрунтована.

1й  в е д у ч и й. Доля Гуса була вирішена: 6 липня 1415 р. він загинув 
у вогні в місті Констанці [20, Т. 2. — С. 20–24].

Запитання для бесіди
1) Чому виступи Яна Гуса викликали різко негативне ставлення церкви?
2) На вашу думку, як папи римські ставилися до церковних соборів? 

Чому?

3. гуситські війни
У ч и т е л ь. Після смерті Яна Гуса в Чехії починаються війни, що отри

мали назву гуситських.

Учитель пропонує самостійно прочитати відповідний пункт підручни
ка та тексти 1–4 і заповнити таблицю «Гуситські війни».
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План зміст вимог

Причини гу
ситських воєн

Вимога змінити церковні порядки:
• відібрати у єпископів і монастирів землі;
• скасувати платню за відправлення обрядів;
• проводити богослужіння рідною мовою 

Хід воєн 1415 р. — спалення Яна Гуса, початок гуситського руху.
1419 р. — повстання в Празі.
1420–1434 рр. — відбито п’ять хрестових походів проти гуситів. 
Діяльність Яна Жижки. розкол гуситського руху на чашників  
і таборитів.
1434 р. — відкритий виступ чашників проти таборитів, битва при 
Ліпанах, поразка таборитів

значення гу
ситських воєн

Визнання прав єретиків Папою римським. Католицька церква 
втратила частину своїх земель і багатств

іV. Закріплення знань учнів

Запитання для бесіди
1. У чому полягали особливості розвитку Польської держави?
2. Як вплинула Грюнвальдська битва на подальшу долю слов’янських на

родів?
3. Яким було становище Чехії у складі Священної римської імперії?
4. розкажіть про життя і навчання Яна Гуса. Чому його проповіді підтри

мали чехи і відкинула католицька церква?
5. Чи зберегла Чехія свою свободу?

Vі. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф.
2. Написати розповідь про розкол учасників гуситського руху від імені та

борита.
3. Підготувати питаннязагадки про історичних діячів польської та чесь

кої історії.

Роздавальний матеріал до уроку [20, т. 2. с. 28–29]

текст 1. гуситський маніфест (прага. квітень 1420 р.)
Любі брати, зраджені своєю країною! Ми звертаємося до вас, до тих, що 

завжди гаряче любили свою рідну мову і готові охороняти її від будьякого 
посягання. Всім серцем нашим, сповненим болем, закликаємо вас, як хо
робрих лицарів, пригадати про подвиги батьків ваших, бо мовчання наше 
призведе до великих бід. Люблячи свою батьківщину, вставайте разом з на
ми та обома общинами празькими… на захист її! Ми всі як один вирішили 
тут, що будемо нещадними до кожного, хто схотів би здійснити лиходій
ський хрестовий похід проти нас.
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текст 2. з листа яна жижки дійсним гетьманам  
і общині міста домажліц
Дорогі брати!.. Ми... повинні бути дуже пильними; і будьхто з вас, хто 

може взяти в руки ніж, кинути камінь, озброїтися дубиною, жердиною або 
палицею, хай приготується до бою... Ми збираємося з усіх боків, щоб боро
тися з ворогами істини й винищувачами нашого народу..., і переконливо 
прошу вас вимагати від своїх священиків, щоб вони у своїх проповідях за
кликали народ до боротьби з Антихристом. Приготуйтеся всі, старий і мо
лодий. Я бажаю, щоб не було нестачі ні у хлібі, ні у пиві, ні в їстівних запа
сах, ні у пасовищах, коли прийду до вас, і щоб ви були забезпечені доброю 
військовою зброєю. Час озброюватися не тільки проти зовнішніх, але 
й проти внутрішніх ворогів...

Жижка Чашковий, великим покладанням надії глава таборитів.

текст 3. із військової інструкції яна жижки
На поході ніхто не повинен віддалятися від свого загону, не випереджа

ти його і не залишатися позаду. Якщо ж хто «поступить інакше або зробить 
без наказу старших», той піддається смертній страті, «хто б він не був». Ні
хто не сміє спалювати та грабувати будинки, що попадаються на дорозі. 
Хто ослухається — смертна страта. Якщо ж буде взята військова здобич, 
вона повинна бути знесена до однієї купи і віддана у розпорядження стар
ших. Хто ж втаїть будьщо на свою користь, буде покараний смертю... за 
крадіжку — смертна страта. Ми не хочемо терпіти у своєму середовищі не
вірних, неслухняних, брехунів, лайливців, азартних гравців, мародерів, 
грабіжників, ненажер...— взагалі, всіх явних грішників і грішниць...»

текст 4. про військову справу таборитів
Вони розташовувалися з на полі поряд з жінками і дітьми, що знаходи

лися з військом, оскільки у них було безліч возів, якими вони мали нагоду 
обгородити себе та укріпити на зразок валу і стіни. Коли вони йшли у бій, 
то вибудовували вози у два ряди, між якими поміщали піхотинців; кінноту 
же вони ставили зовні перед возами, на недалекій відстані від них. Перед 
початком бою, за сигналом командира, швидко оточували будьяку намі
чену частину ворожого пошуку; після оточення воза знову стулялися, і, та
ким чином, вороги, обмежені і затиснені між возами, не мали нагоди отри
мати від інших своїх загонів допомогу і захист, або падали під ударами мечів 
піхотинців, або їх вражали кулями і списами чоловіки та жінки на возах. 
Кіннота билася перед возами; якщо вороги робили на них могутній натиск, 
вони поволі відступали за свої вози й оборонялися там, як в укріпленому 
стінами місті, й у такий спосіб вони вигравали багато битв і здобували пе
ремогу. Адже сусідні народи не знали цього способу ведення війни, а Чесь
ка земля з її обширними рівними полями давала достатньо можливостей 
вибудовувати рядами вози, пускатися з ними врозсип полем і знов поєдну
ватися.
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уРок 27

тема.  ПівніЧно-CХідна Русь

очікувані результати
Після уроку учні:

• знатимуть про історію міст ПівнічноCхідної русі — Пскова та Новго
рода, їхній вічовий устрій;

• показуватимуть на карті міста Псков, Новгород, Москву, Володимир;
• знатимуть про діяльність князів Юрія Долгорукого та Андрія Боголюб

ського. 
основні поняття: «Новгородська республіка», «централізована держава».
історичні діячі: Юрій Долгорукий, Андрій Боголюбський.
основні події:

• 1147 р. — перша письмова згадка про Москву;
• 1169 р. — захоплення Києва Андрієм Боголюбським;
• 1240 р. — Невська битва.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Працюємо з персоналіями
1. Професор Празького університету, проповідник, вважав, що священи

ки та миряни рівні перед богом. Викликаний на церковне зібрання та 
звинувачений в єресі. Спалений на вогнищі. Прах кинутий у води рей
ну. (Ян Гус)

2. Послідовник чеського проповідника, чашник. Стояв на чолі війська 
повстанців. Не програв жодної битви; навіть повністю втративши зір, 
керував битвами таборитов. (Ян Жижка)

3. Перший польський князь, який почав правити одноосібно. Організу
вав декілька походів на Чехію та русь. Проголосив себе королем. (Бо-
леслав I Хоробрий)

4. Відважний воїн, але жорстокий і підступний правитель. Об’єднав ли
товські землі. Прийняв християнство. з рук Папи римського отримав 
королівський титул, але, зміцнившись, зрікся всього. Воював за неза
лежність Литви. (Міндовг)

5. Цей литовський князь посів польський престол, запровадив католиць
ку віру. (Ягайло)

«Хронологічне лото»
Співвіднесіть дати та події.

1 2

1) Грюнвальдська битва а) 1222 р.
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1 2

2) «золота булла» б) 1320 р.

3) Спалення Яна Гуса в) 1526 р.

4) Відродження королівської влади в Польщі г) 1415 р.

5) Гуситський рух д) 1410 р.

6) Чехія та частина Угорщини увійшли до складу Австрії е) 1419–1434 рр.

Відповідь: 1 д; 2 а; 3 г; 4 б; 5 е; 6 в. 

IіI. вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Північний схід русі не так часто потерпав від нападів воро
гів. Життя в цьому регіоні було відносно безпечним. Саме тут виросло міс
то, яке шанобливо називали Пан — великий Новгород. 

1. Володимиро-суздальське князівство
У ч и т е л ь. за часів роздробленості русі на території ПівнічноСхідної 

русі утворилося ВолодимироСуздальське князівство. Першим самостій
ним князем у ньому став Юрій Долгорукий. Своє прізвисько він отримав 
через те, що намагався захопити навіть такі далекі від Суздаля міста, як 
Київ і Новгород.

До часу князювання Юрія Довгорукого відноситься перша згадка про 
Москву.

Після Юрія Долгорукого князівський престол посів його син Андрій 
Боголюбський.

Андрій Боголюбський у 1169 р. захопив і пограбував Київ.

Учитель пропонує учням прочитати документ і дати відповіді на питання.

текст 1. здобуття києва військом князя андрія боголюбського
Тієї ж зими послав Андрій сина свого Мстислава з полками своїми із 

Суздаля на Київського князя на Мстислава на Ізяславича, з ростовці й з Во
лодимирці та Суждалці, і їхніх князів 11... В літо (1169)... Й поможе бог Анд
рійовичу Мстиславу з братами, й взяша Київ. Мстислав же Ізяславич бежа 
із Києва на Василев. Взято ж було Київ місяця березня в 8, і грабували за 
2 дні весь град, й Поділля, й Гору, й монастирі, й Софію, й Десятинну Бого
родицю, й не було помилування нікому же нізвідкіля же, церквам, що па
лали, селянам, яких убивали…, жінки забрані були в полон, розлучені от 
мужів своїх, младенці ридали, дивлячись на матерів своїх… взяша іменія 
(майна) множество, й церкви обнажиша иконами й книгами й ризами… 
й була в Києві… й скорбота неутешима, й сльози непрестані. 

Запитання для бесіди
1) Хто брав участь у захопленні Києва?
2) Як поводилися загарбники з населенням, святинями Києва? 
3) Як на вашу думку, з якою метою було піддано Київ руйнуванню? 
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У ч и т е л ь. Після смерті Андрія Боголюбського володимиросуздаль
ським князем став Всеволод Велике Гніздо, по смерті якого князівство роз
ділилося на окремі частини.

2. Пан — великий новгород
У ч и т е л ь. Новгород розташовувався на головному торговому шляху 

«з варяг у греки». річка Волхов поділила місто на дві частини: Торгову (тут 
містилися крамниці і ринкова площа) та Софійську (тут був розташований 
головний храм міста — Софійський собор).

На новгородському ринку торгували руськими та іноземними товарами.

Учитель пропонує учням розглянути карту атласа «Торгівля та ремесло 
країн Європи та Близького Сходу у X–XV ст.» та визначити, з якими краї
нами торгували новгородські купці та які товари можна було зустріти на 
місцевому ринку.

— Я пропоную вашій увазі текст з історії Новгорода, складений у наш 
час. з нього ви дізнаєтеся, які ремесла були найбільш розвиненими у Нов
городі.

текст 2. ремесло в новгороді.
У Новгороді було дуже розвинене залізодільне, теслярське, гончарне та 

інші ремесла. Великих успіхів досягло суднобудування: будували не тільки 
човни, але й великі кораблі, здатні здійснювати дальні плавання.

У давньому Новгороді було дуже поширене художнє різьблення по де
реву та кістці.

Високої майстерності досягли ювеліри у техніці перегородчастої емалі. 
На золоту або срібну пластинку наносили малюнок з припаяною до неї 
тонкою золотою тяганиною — перегородками. зроблені таким чином осе
редки заповнювали різнокольоровою емаллю. Яскраві фарби емалі зберег
лися до наших днів.

Новгородські вулиці, починаючи з X ст., вкривали дерев’яними мосто
вими. Ці мостові складалися з широких дощок, які щільно укладали упопе
рек вулиці на підкладені довгі колоди. Коли мостова зношувалася або опус
калася у землю, зверху укладали нову. На деяких новгородських вулицях 
археологи знайшли до 28 рядів укладених одна на одну мостових. Спеціаль
ні дерев’яні труби для стоку води та осушення ґрунту прокладалися під зем
лею. У Новгороді був побудований Софійський собор — одна з найкрасиві
ших споруд міста (М. В. Нечкина, П. С. Лейбенгруб. История СССР. — М., 
1982. — С. 68).

Орієнтовні відповіді учнів
Новгородці торгували дорогим хутром, сріблом, воском, льоном, ко

ноплями, моржовим жиром, ювелірними виробами, залізними виробами; 
купували хліб, дорогі сукна, вина, мідь, олово, фрукти, солодощі, прянощі.

Торгували з Німеччиною, Англією, Скандинавією, Візантією, Персією, 
Індією.
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У ч и т е л ь. Купці та бояри — великі землевласники — були «кращими 
людьми» у Новгороді. Вони тримали у руках управління Новгородською 
землею. з числа знатних бояр обирався посадник — головний правитель 
Новгорода та тисяцький — його заступник. згодом у Новгороді почали 
обирати й архієпископа. Велику роль в управлінні містом відігравало ві
че — схід самостійних господарів міста. Князів запрошували до міста, укла
даючи з ними договір. В разі невдоволення князем його проганяли.

Учитель пропонує учням прочитати документ і дати відповіді на пи тання.

текст 3. із новгородського першого літопису [20, с. 98–99]
У 1136 р. новгородці покликали псковичів і задумали вигнати князя 

свого Всеволода (Мстиславича); посадили його в єпископському дворі із 
дружиною, дітьми і тещею, місяця травня 28, і сторожа зі зброєю пильнува
ла його вдень і вночі, 30 чоловіків щоденно. Сидів він два місяці, і відпусти
ли його з міста липня 15, а прийняли його сина Володимира. А ось у чому 
звинувачували його:

• не береже смердів;
• прагнув посісти стіл у Переяславлі;
• втік з поля битви поперед всіх, а через те багато загинуло... 
Влітку 1137, на початку року, 7 березня... втік Костянтинпосадник до 

Всеволода, і декілька інших добрих мужів, і дали посадничати у Новгороді 
Якуну Мирославичу. Того ж літа прийшов князь Всеволод Мстиславич до 
Пскова з наміром посісти знову стіл свій у Новгороді, покликали його по
тай новгородські і псковські мужи, його прихильники: «Йди, князю, тебе 
знову хочуть». І, як стало відомо, що Всеволод у Пскові з братом Святопол
ком, і великий заколот був у Новгороді, ... і грабували будинки їх, Костян
тина, Нежати і багатьох інших, та ще й шукали прихильників Всеволода 
з бояр, з них узяли по півтори тисячі гривень та віддали їх купцям для спо
рядження на війну.

Запитання до тексту
• У чому полягали особливості стосунків князя та жителів Новгорода? 

Учитель пропонує учням прочитати відповідний розділ підручника 
і відповісти на питання, записані на дошці. 

Гра «Табула раса»
1. Де збиралося віче?
2. Хто давав сигнал до скликання віче?
3. Які питання вирішувало віче?
4. Які виборні посади існували у Новгороді?
5. Які обов’язки були покладені на князя у Новгороді?
6. Чому Новгород називають боярською республікою?

3. Псков
У ч и т е л ь. Неподалік від Новгорода розташовувався Псков. Історія 

Пскова налічує понад тисячу років.
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зручні водні шляхи сприяли швидкому зростанню міста. Псков почав 
своє життя як оборонна фортеця на рубежах руської землі. разом з новго
родцями вони боронилися від шведських лицарів під командуванням Бір
гера. Шведські феодали прагнули розширити свої володіння за рахунок 
фінських і прибалтійських земель, які лежали у сфері інтересів князівств 
ПівнічноСхідної русі.

Учитель пропонує прочитати документ про битву зі шведами.

текст 4. повість про житіє олександра невського*

Почувши про таку доблесть князя Олександра, король з північної землі 
подумав про себе: «Піду і завоюю землю Олександрову». І зібрав силу вели
ку, і наповнив багато кораблів полками своїми, рушив із величезним війсь
ком, палаючи духом ратним. І прийшов він до Неви, сп’янілий безумством, 
і відправив послів своїх, пишаючись собою, до Новгорода, до князя Олек
сандра, кажучи: «Якщо можеш, захищайся, бо я вже тут і розоряю землю 
твою».

Олександр же, почувши такі слова, розгорівся серцем та увійшов до 
церкви Святої Софії, і, впавши на коліна перед вівтарем, почав молитися. 
Князь же, вийшовши з церкви, осушив сльози і почав підбадьорювати дру
жину свою, кажучи: «Не в силі Бог, але у правді».

…І була січа велика з латинянами, і перебив їх (князь Олександр) силу
силенну, і самому королю (шведському генералу) залишив слід на лиці го
стрим своїм списом.

Тут же в полку Олександровому відзначилося шестеро мужів хоробрих, 
які завзято билися поруч із ним.

Один — на ймення Гаврило Олексич. Цей напав на корабель і... в’їхав 
по містках... до самого корабля. І побігли всі перед ним… Інший — новго
родець на ім’я Меша. Цей піший із дружиною своєю напав на кораблі та 
потопив три з них. (Вороги) потім повернулися і скинули його з містків 
з конем у Неву. Він же... відтіля вибрався неушкодженим і знову напав на 
них, і бився з самим воєводою, який був в оточенні воїнів.

Новгородець на ймення збислав Якунович неодноразово нападав на 
військо їх і бився однією сокирою, не знаючи страху... І багато загинуло від 
руки його, й дивувалися силі його й мужності...

з молодшої дружини — на ймення Сава. Цей напав на велике, золото
верхе шатро і підрубав стовп шатровий...

Про все це я чув від пана свого Олександра та від інших, хто тоді брав 
участь у тій січі.

Запитання до тексту
1) Де видбулася битва між руським військом та шведськими рицарями?
2) Назвіть учасників ціх події.
3) Як літописець характеризуе Олександра?

* Древнерусская литература: Хрестоматия для 5–9 кл. общеобраз. школ / Сост. О. В. Тво
рогов. — М., 2002. — С. 132–133.
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У ч и т е л ь. за перемогу у цій битві Олександр отримав прізвисько Нев
ський. Новгородці та псковичі разом відстоювали землю руську від нашес
тя іноземних загарбників. Під командуванням князя Олександра Невсько
го вони здобули перемогу й на Чудському озері. 5 квітня 1242 р. Олександр 
вступив у битву з головними силами Тевтонського ордену. Окрім сил Тев
тонського ордену, псковичі та новгородці розгромили Лівонський орден. 
Великий магістр Лівонського ордену вирішив більше не воювати більше зі 
Псковом та Новгородом.

4. органи влади у Пскові та новгороді

У ч и т е л ь. У Пскові, як і у Новгороді, існувало віче. Віче було головним 
органом влади. Основну роль під час вирішення усіх питань відігравали боя
ри. Але у Пскові існували відмінності від новгородської республіки. Тут не 
було таких великих землевласників, як у Новгороді. До середини XIV ст. 
Псков відокремився від Новгорода. Політична незалежність Пскова надала 
можливість посилити оборонну міць і забезпечити руській землі захист від 
хрестоносців. Місто мало важливе значення як один із центрів торгівлі.

У 1510 р. вічовий лад Пскова був ліквідований, і він увійшов до складу 
Московського князівства.

IV. Закріплення знань учнів

Учитель пропонує учням за допомогою методу «Мікрофон» дати визна
чення поняттям: посадник, тисяцький, гість, владика, дружина, боярська 
республіка.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Скласти розповідь про захоплення Києва Андрієм Боголюбським від 

іме ні киянина.
3. Скласти питання з теми для «історичного фехтування».

уРок 28

тема.  утвоРення та Зміцнення московської деРжави

очікувані результати
Після уроку учні:

• матимуть уявлення про виникнення і розвиток Московського князівства;
• даватимуть характеристику внутрішній та зовнішній політиці Івана III;
• знатимуть структуру державного управління;
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• знатимуть про монголотатарське іго;
• розповідатимуть про битву на Калці, Куликовську битву;
• характеризуватимуть діяльність московських князів;
• показуватимуть на карті місця основних подій.

основні поняття: «централізація», «боярська дума», «берестяні грамо
ти», «сказання», «літописи», «кормління», «намісник», «централізована дер
жава», «монголотатарське іго», «ярлик», «баскак».

історичні діячі: Дмитро Донськой, Іван III, Афанасій Нікітін, Феофан 
Грек, Андрій рубльов, Іван Калита.

основні події:
• 1380 р. — Куликовська битва;
• 1480 р. — кінець ординського панування.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Цей етап уроку можна провести як «історичне фехтування» або у формі 
фронтальної бесіди з учнями.

Запитання для бесіди
1. Назвіть найважливіші торгові й оборонні центри ПівнічноСхідної 

русі.
2. Які факти можуть свідчити про високий розвиток у Новгороді ремесла 

і торгівлі?
3. Яким було управління в Новгороді і Пскові?
4. Які обов’язки покладалися на князя?
5. розкажіть про Невську битву.
6. розкажіть про битву на Чудському озері?
7. розкажіть про Олександра Невського.
8. Яке руське князівство почало посилюватися в XII ст.?
9. Які події пов’язують ім’я Андрія Боголюбського й столицю нашої 

 держави?

ііі. вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Перша згадка про Москву відноситься до 1147 р. У XIII ст. 
на території русі встановлюється монголотатарське іго. У цей час з неве
ликого містечка Москва перетворилося на велике князівство, князі якого 
вступили у боротьбу за ярлик на велике княжіння. Особливо Московське 
князівство посилилося за часів Івана Калити. Саме московський князь 
Дмитро Донськой завдав поразки монголотатарам, але на цьому напади 
монголотатар на русь не припинилися, остаточно з ігом було покінчено 
у 1480 р.
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Учитель пропонує учням за допомогою тексту підручника, історичних 
документів та інформативних текстів 1, 2 та 3 підготувати відповіді на питан
ня, записані на дошці. Після відповіді на питання його стирають з дошки.

Гра «Табула раса»
1. Назвіть основні заняття монголів. Чому монголи так швидко пересува

лися з місця на місце?
2. розкажіть про організацію армії монголів.
3. Які території були завойовані монголами?
4. Які порядки були запроваджені завойовниками на підкорених тери

торіях?
5. завдяки чому армія монголів перемагала своїх супротивників?
6. розкажіть про битви між російськими військами та монголами?
7. Коли та за яких обставин було покладено край монгольському пану

ванню?

Московське князівство від заснування до XIV–XV ст.
Після розпаду Київської русі між князівствами ПівнічноСхідної 

русі — Тверським, Московським, Городецким та ін. — точилася боротьба за 
панування на цих руських землях. Політичним центром стає місто Твер, 
князі якого отримали ярлик на велике княжіння у Володимирі. Їхніми су
перниками стають московські князі.

1147
Юрій Довгорукий 

заснував оборонний пункт, 
який потім перетворився 
на Москву

1276
Данило Олександрович 

• отримав Москву в уділ,
1300

• захопив Коломну

1303
Юрій Данилович 

• відвоював Можайськ,  
приєднав Переяславза
лесський, рязанське та 
Смоленське князівства;
• вступив у боротьбу за 
ярлик на велике княжіння

1325
Іван Данилович Калита за до

помогою золотої Орди 
придушив повстання у Твері, 
позбавився свого суперника, 
тверського князя Олександра 
Михайловича

1328
Іван Данилович Калита добився:

• ярлика;
• права на збирання данини для золотої Орди;
• переселення київського митрополита до Москви;
• залежності князів від московського князя

Учитель просить учнів зробити висновок про зміни у становищі Мос
ковського князівства.
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У ч и т е л ь. Позиції Москви значно закріпив онук Івана Калити Дмит
ро Іванович, який побудував навкруги Москви кам’яний кремль, завдяки 
чому місто перетворилося на незламну фортецю.

Подальший розвиток Московського князівства відбувався за Івана III. 

Учитель пропонує подальшу роботу в групах. Клас поділяється на три 
групи, і капітани груп отримують завдання.

Московське князівство за івана III
• 1-а група — зовнішня політика Івана III.
• 2-а група — Внутрішня політика Івана III. Управління державою.
• 3-я група — Культура Московського князівства.

Орієнтовні відповіді учнів
1а  г р у п а
1) Приєднання князівств: Ярославського, рязанського та Новгород

ського.
2) Приєднання Карелії, територій у верхів’ях Ками, Приуралля. 
3) Війна з Великим князівством Литовським за білоруські та українські 

землі, підкорення Вяземського та ЧерніговоСіверського князівств.
4) звільнення від ординського іга.

2а  г р у п а
1) Посилення влади московського князя.
2) Ухвалення Судебника 1497 р.
3) Подальше закріпачення селян.
4) Великий князь — боярська дума — намісники.

3я  г р у п а
1) Феофан Грек.
2) Андрій рубльов.

IV. Закріплення знань учнів

Тестові завдання
1. Відновіть хронологічну послідовність.

а) Правління Калити;
б) втрата зору Василем II;
в) Куликовська битва;
г) піднесення Москви.

2. У чому полягало історичне значення перемоги руських військ на Кули
ковому полі?
а) руські війська вперше змогли здобути перемогу над татаромонго

лами;
б) ПівнічноСхідна русь отримала повну незалежність;
в) перемога позитивно вплинула на об’єднавчий процес руських зе

мель;
г) закріпилося міжнародне становище ПівнічноСхідної русі.
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3. Визначте причини перемоги на Куликовому полі.
а) Успішно розроблений план битви московським князем Дмитром 

Івановичем;
б) чисельна перевага російських військ;
в) участь у битві майже всіх руських;
г) місячне затемнення, яке налякало ординське військо.

Відповіді: 1 б, а, г, в; 2 а; 3 а.

4. розв’яжіть кросворд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) Відомий живописець русі, візантійського походження. (Феофан)
2) Купець із Твері, що здійснив подорож до Персії та Індії. (Нікітін)
3) Перегородка з іконами у православному храмі. (Іконостас)
4) Відомий живописець русі XV ст., творчості якого притаманні плавні 

лінії та спокійні тони. (Рубльов)
5) Поема, присвячена Куликовській битві. («Задонщина»)
6) Місто, де винайдено найбільше берестяних грамот. (Новгород)
7) Прізвисько московського князя Івана I. (Калита)
8) Боротьба за місце при князівському дворі. (Місництво)
9) Одна з найбільш відомих ікон роботи Андрія рубльова. («Трійця»)
10) Щорічний опис подій. (Літопис)

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф.
2. Скласти питаннязагадки для гри «Портретна галерея».
3. Підготувати розповідь від імені: 

а) учасника Куликовської битви;
б) від імені монгольського баскака.
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Роздавальний матеріал до уроку

текст 1. з «історії монголів» плано карпіні
Житла. Ставки в них круглі, виготовлені на зразок намету і зроблені 

з лозини і тонких палиць. згори ж в середині ставки є кругле вікно, звідти 
потрапляє світло, а також для виходу диму, тому що всередині у них завжди 
розведений вогонь. Стіни ж і дахи вкриті повстю, двері зроблені також 
з повсті. Деякі ставки великі, а деякі малі — залежно від гідності та багатства 
людей. Деякі швидко розбираються і лагодяться, і переносяться на в’ючних 
тваринах, інші ж не можуть розбиратись, тому перевозяться на візках. Для 
менших при перевезенні на візку вистачає одного бика, для більших — три, 
чотири або навіть більше, відповідно до розміру візка, і, куди б вони не 
йшли — на війну або в інше місце, вони завжди перевозять їх із собою...

Пожива. Кобиляче молоко, якщо воно в них є, вони п’ють у величезній 
кількості, п’ють також овече, коров’яче та верблюже молоко. Вина, пива 
і меду в них нема, якщо цього не надішлють і не подарують інші народи... 
Вони також варять просо з водою, подрібнюючи його настільки, що мо
жуть не їсти, а пити. Й кожний з них п’є вранці чашу або дві, і вдень вони 
більше нічого не їдять, а ввечері кожному дається трохи м’яса, і вони п’ють 
м’ясну юшку...

Заняття чоловіків та жінок. Чоловіки взагалі нічого не роблять, за ви
нятком стріл, а також мають почасти дбати про стада; але вони полюють 
і вправляються у стрільбі, бо всі вони змалку є гарними стрільцями, і діти 
їх, коли їм два або три роки від роду, одразу ж починають їздити верхи і пра
вують кіньми, і скачуть на них, і їм дається лук відповідно до їх віку, і вони 
вчаться пускати стріли, бо вони дуже спритні, а також сміливі.

Дівчата й жінки їздять верхи і вправно скачуть на конях, як чоловіки. 
Ми також бачили, як вони носили сагайдаки і луки. І, як чоловіки, так 
і жінки можуть їздити верхи довго і витривало. Стремена в них дуже корот
кі; коней вони дуже бережуть, до того ж вони посилено охороняють все 
майно. Дружини їх все роблять: кожухи, плаття, черевики і всі вироби зі 
шкіри, також вони правлять візками і лагодять їх, в’ючать верблюдів  
й у всіх справах дуже швидкі і спритні. Усі жінки носять штани, а деякі 
й стріляють, як чоловіки.

Військова справа. Про поділ війська скажемо таким чином: Чингісхан 
наказав, щоб на чолі десяти осіб був поставлений один (і він понашому 
називається десятником); а на чолі десяти десятків був поставлений один, 
який називається сотником, а на чолі десяти сотень був поставлений один, 
який називається тисячником, а на чолі десяти тисяч був поставлений 
один, і це число називається у них «тьма».

зброю ж усі мусять мати таку: два або три луки або принаймні один 
гарний, і три великі сагайдаки, повні стріл, одну сокиру і мотузки, щоб тяг
ти машини. заможні ж мають мечі, гострі в кінці, що ріжуть тільки з одного 
боку і дещо криві...
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У деяких з них є списи, і на шийці списа є гак, яким, якщо можуть, стя
гують людину з сідла... залізні наконечники стріл вельми гострі і ріжуть 
з обох боків на зразок двосічного меча; і вони завжди носять при сагайдаку 
терпуги для загострення стріл... Щит в них зроблений з вербової чи іншої 
лози, але ми не думаємо, щоб вони носили їх інакше, як у таборі та для охо
рони імператора і князів, до того ж лише вночі...

Данина. Слід знати, що вони не укладають мир ні з якими людьми, якщо 
ті їм не підкоряються, тому що вони мають наказ від Чингісхана, щоб, якщо 
можна, підкорити собі всі народи. І ось чого татари вимагають від них: щоб 
вони йшли з ними воювати будького, коли їм накажуть, і щоб вони давали 
їм десяту частину від усього: як від людей, так і від майна. Власне, вони 
відраховують десять підлітків і беруть одного і так само чинять й із дівчата
ми; вони відвозять їх до своєї країни і тримають за рабів... А якщо вони 
здобудуть повну владу над ними, то, що б не обіцяли їм, не виконують ні
чого, але намагаються зашкодити їм усілякими засобами, які тільки від
повідно можуть знайти проти них.

текст 2. із тверського літопису
В літо (1223). Через гріхи наші прийшли народи невідомі, про яких ні

хто точно не знає, хто вони, і звідки прийшли, і яка їх мова, і з якого вони 
племені, і якої віри. І називають їх татарами, а дехто каже — таурменами, 
а інші — печенігами...

І прийшов хан Котян, князь половецький... в Галич до зятя свого, 
Мстислава.., кажучи: «Сьогодні нашу землю відняли, а вашу завтра при
йдуть і візьмуть, і тому поможи нам…» Мстислав відправив до своїх братів, 
князів руських, по допомогу, кажучи так: «Допоможемо половцям, якщо 
ми не допоможемо, то вони перейдуть на бік татар, і в тих буде більше сили, 
і нам гірше буде від них...» І почали князі збирати воїнів, кожний у своїй 
області..., і, зібравши всіх руських воїнів, вирушили в похід проти татар. 
Коли вони прийшли до Дніпра на заруб, до острова Варязького, почули 
татари, що руські князі йдуть проти них, і прислали своїх послів, кажучи: 
«Чули ми, що ви йдете проти нас, послухавшись половців. А ми вашої зем
лі не займали, ні міст ваших, ні сіл ваших і прийшли не на вас. Але при
йшли ми, прислані Богом, на конюхів та холопів своїх, на поганих полов
ців, а ви укладете з нами мир. І якщо прибіжать до вас половці, ви не 
приймайте їх і женіть їх від себе, а їх добро забирайте собі. Адже ми чули, 
що й вам вони чимало зла завдають, тому ми їх також б’ємо». Князі ж русь
кі не стали слухати цього, але послів татарських перебили, а самі вирушили 
проти татар...

... І вийшли в поле, і зустрілись з татарами, і тут руські стрільці погнали 
їх далеко у поле, рубаючи їх, захопили їхню худобу і повернулись назад зі 
стадами. І звідти йшли руські полки за ними вісім днів до річки Калки і від
правили зі сторожовим полком Яруна з половцями, а самі отаборилися. 
І тут вони зустрілись з татарськими дозорцями, і вбили татари Івана Дмит
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ровича і з ним ще двох, а татари повернули назад. Князь же Мстислав 
Мстиславич Галицький звелів Данилі романовичу перейти річку Калку 
з полками, а сам вирушив услід за ними; переправившись, стали вони табо
ром. Тоді Мстислав сам поїхав у дозор, і, побачивши татарські полки, по
вернувся, і звелів своїм воїнам озброюватись. А обидва Мстислави залиша
лись у таборі, не знаючи про це: Мстислав Галицький не сказав нічого із 
заздрощів, бо були між ними великі чвари.

І так зустрілись полки..., і була битва згубною через наші гріхи. І були 
переможені руські князі, і не було такого від початку руської землі.

Князь же великий Мстислав романович Київський і... Олександр Дуб
ровський, бачивши це нещастя, нікуди не рушили з місця. Отаборилися 
вони на горі над річкою Калкою, оскільки місце було кам’янисте, і влашту
вали вони загорожу з кілків. І билися зза цієї огорожі три дні. А татари 
наступали на руських князів і переслідували їх, б’ючи, до Дніпра...

Татари захопили укріплення і людей перебили, всі полягли тут кістка
ми. А князів придушили, поклавши їх під дошки, а татари зверху сіли обі
дати; і так стогнали князі і життя своє закінчили... І був плач і стогін по всіх 
містах і селах...

текст 3. з історичної повісті «задонщина»  
про куликовську битву 1380 р. 
І промовив (після битви) князь великий Дмитрій Іванович: «Порахуй

те, брати, скільки у нас воєвод не стало і скільки молодих людей?» Тоді від
повідає Михайло Андрійович, московський боярин, князю Дмитру Івано
вичу: «Пане князе великий Дмитріє Івановичу! Немає в нас сорока бояр 
великих московських, дванадцяти князів білозерських, тридцяти бояр — 
новгородських посадників, двадцяти бояр коломенських, сорока бояр пе
реяславських, двадцяти п’яти бояр костромських, тридцяти п’яти бояр во
лодимирських, п’ятдесяти бояр суздальських, сімдесяти бояр рязанських, 
сорока бояр муромських, тридцяти бояр ростовських, двадцяти трьох бояр 
дмитрівських, шестидесяти бояр звенигородських, п’ятнадцяти бояр уг
лицьких. А полягло в нас усієї дружини двісті п’ятдесят тисяч..., а татар за
гинуло силасиленна».

уРок 29

тема.  туРеЧЧина

очікувані результати
Після уроку учні:

• знатимуть про виникнення й розвиток імперії Османа;
• показуватимуть на карті кордони Османської держави, місця найваж

ливіших подій;
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• називатимуть країни, завойовані турками;
• даватимуть характеристику Османській державі.

основні поняття: «туркисельджуки», «Османська імперія», «султан», 
«шейх», «дервіш», «яничари», «візир», «Муфтій».

історичні діячі: Осман, Мілош Обіліч, Баязед I, Мехмед II.
основні події:

• 1243 р. — розпад Сельджукського султанату;
• ХIII ст. — утворення Османської держави;
• 1389 р. — Косівська битва.

хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Учитель пропонує учням за допомогою методу «Мікрофон» дати визна
чення поняттям: «процес централізації», «боярська дума», «берестяні гра
моти», «сказання», «літописи», «кормління», «намісник», «централізована 
держава», «монголотатарське ярмо», «ярлик», «баскак».

Праціємо з історичними постатями
1. Цей російський князь не відзначався войовничістю, був розумним, 

хитрим і вертким. Ці якості й допомагали йому, коли доводилося мати 
справу з ворогом. Він зміг отримати ярлик на велике княжіння; постій
но дбав про внутрішню та зовнішню безпеку свого князівства, суворо 
переслідував розбійників і злодіїв, що нападали на купців. Мав прі
звисько від назви мішка з грошима. (Іван Калита)

2. за описом літопису, він був високим на зріст, широкоплечий, міцної 
статури, з шапкою чорного волосся та великою бородою. Хоробрий 
воїн, завжди ходив у бій у перших рядах. розумний. Наказав будувати 
«град Москву камен». здобув значну перемогу над Ордою. (Дмитро 
Донськой)

3. за описами літописців, він був високим на зріст, мав привабливу зов
нішність, був людиною розсудливого розуму, діяв обережно, поступово 
відступаючи перед очевидною небезпекою. Остаточно підпорядкував 
Новгород владі Москви, прийняв титул «государя всія русі». звільнив 
руські землі від ординського іга. (Іван III)

4. Художникіконописець, приїхав на русь з Візантії, працював у Новго
роді та Москві. Лінії художника називали блискавками. (Феофан Грек)

5. Учень Феофана Грека, який створив свій неповторний стиль, прийняв 
чернечий постриг, написав ікону «Трійця». (Андрій Рубльов)

6. Тверський купець. Вирушив Волгою до країн Сходу. Побував у Персії та 
Індії. Написав книгу про свої мандри. (Афанасій Нікітін)
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IіI. вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. У XIII ст. в Малій Азії під владою правителя Османа утвори
лася держава турок, які називали себе туркамиосманами. Глава цієї держа
ви почав називати себе султаном. з невеликої держави незабаром утвори
лася величезна імперія. Європейські держави знов рушили в хрестові 
походи, однак тепер проти турків.

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Турець
кі завоювання та утворення Османської імперії» та відповісти на питання, 
виконавши завдання.
1. Покажіть територію володінь султана Османа.
2. Назвіть напрями, за якими відбувалися завойовницькі походи.
3. Хто з турецьких султанів здійснив найбільш вдалі загарбницькі по

ходи?

1. Утворення турецької держави
У ч и т е л ь. Близько 1000 року в Європі з’явилися нові племена — тур

кисельджуки. Вони захопили Середню Азію, Персію, Сирію, Ірак. Потім 
вирушили на Візантію. Свої володіння у Малій Азії вони назвали римом 
(учені називають їх Сельджукський султанат).

У 1243 році султанат розпався на окремі князівства, одне з яких й очо
лив Осман. 

збройні сили імперії Османа перевищували армії європейських країн.
Учитель пропонує учням прочитати відповідний розділ підручника та 

дати відповіді на питання.
Що дозволило туркамосманам завоювати значні території?

Орієнтовні відповіді учнів
1) Основне заняття турецьких феодалів — війна.
2) Численна армія, відмінна кіннота, артилерія.
3) Іслам проголошував війну проти невірних священним обов’язком 

мусульман.
4) Усобиці у Візантії та в Європі.

2. завоювання турків-османів
Учитель пропонує учням розглянути ілюстрації із зображенням турець

ких воїнів і скласти усний опис.

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Турець
кі завоювання та утворення Османської імперії» та відповісти на питання, 
виконавши завдання.

1) Назвіть держави, завойовані туркамиосманами.
2) Назвіть васальні території імперії Османа.
3) Назвіть місця найважливіших битв.



248 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

Учитель пропонує учням ознайомитися з документами, відповісти на 
питання та виконати завдання.

текст 1. битва на косовом поле [20, C. 38]
Как пришел в себя слуга Милутин, 
Начала расспрашивать царица: 
«Что на поле Косовом случилось?» 
Ей слуга Милутин отвечает:  
«Все на поле Косовом остались, 
Где погиб царь сербский, славный Лазарь,  
Много копий там переломалось, 
Много копий — сербских и турецких.  
Стойко сербы князя защищали, 
ЮгБогдан погиб в той битве первым, 
Толькотолько началася битва. 
Восемь Юговичей там погибли, 
Братьев ни один из них не предал,  
До конца они в бою рубились. 
Оставался целым только Бошко, 
Он скакал со знаменем по полю,  
разгонял он янычар турецких, 
Словно сокол голубей пугливых.  
Там, где крови было по колено,  
Встретил гибель банович Страхиня, 
Милош тоже там погиб, царица, 
У Ситницы, у реки студеной, 
Где погибло очень много турок, 
зарубил султана он Мурада 
И посек двенадцать тысяч турок. 
Пусть господь спасет весь род его!»

текст 2. указ баязеда I [20, C. 38–39]
Коли дійде до вас фірман, так буде відомо, що після перемоги, здобу

тої... у Косові, мій батько султан Мурад... цілий та неушкоджений повер
нувся з поля битви, до шатра, високого аж до неба, й у той час, як ми пере
живали найбільшу радість, дивлячись, як відрубані голови банів валялися 
під кінськими копитами, як одні стоять із зв’язаними руками, а інші з про
битими м’язами, — раптом абсолютно несподівано хтось, на ім’я Мілош 
Обіліч, з лукавством сказав, що він прийняв іслам, благаючи прийняти йо
го до лав звитяжного війська. І, коли був допущений поцілувати ногу світ
лого государя, замість того, щоб це виконати, безстрашно направив він 
у славне тіло дуже світлого царя отруєний ніж, прихований у рукаві, і, за
вдавши йому тяжкої рани, напоїв його мученицьким шербетом... з надій
ними людьми відправив я носилки з тілом мого батька, щоб поховати його 
в Бруссі. Коли прибуде тіло, ви його поховаєте, нікому не сказавши про те, 
що трапилося, навпаки, покажете перед народом знаки перемоги, щоб во
роги не могли нічого помітити.
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Запитання до текстів 1 та 2
1) Про яку подію йдеться у документах?
2) знайдіть на карті місце подій.
3) Якого року відбулися вказані події?
4) Що ви можете сказати про Мілоша Обіліча?
5) з кого складалося військо турків, згадане в документах?

У ч и т е л ь. Яничари становили гвардію султана. Як готували ці добірні 
війська, ви дізнаєтеся, прочитавши документ.

текст 3. яничари [20, C. 43–44]
Яничари в усій турецькій області у великій пошані: вони у турецького 

султана дворяни і піша гвардія, яких має султан 12 000... Яничар цих наби
рають з дітей християнського народу, що живуть під турецькою владою. 
Набирають їх по кілька сотень через два роки на третій, малих хлопців років 
восьми, дев’яти та десяти, і спеціально призначені лікарі мають роздивити
ся обличчя кожного й визначити, до чого кожен хлопчик може бути з часом 
придатний. Найкращих беруть на службу турецькому султану, решту розби
рають паші та інші турецькі начальники. Інші — тупоголові, продаються за 
дукат в Анатолію й до Азії до певного часу, років до 18, але не пізніше 
20 років, і живуть там у нужді. зростають у холоді, у голоді, у спекоті, у на
готі, та усі з ними поводяться, як із псами... І всіх їх, як виповниться їм 
близько 20 років, натерпляться вони горя, обгорять на сонці й звикнуть до 
всякої роботи, — привозять до Стамбула з усіх місць, куди вони були роз
поділені. Тут найміцніших і найсуворіших з них записують до молодших 
яничар і віддають під командування старших. Під їхнім наглядом молодші 
привчаються стріляти, рубати шаблями, кидати списи, скакати через рови, 
лазити на стіни і виконувати всяку службу, яку накаже старший. Кожний 
перебуває у повній покорі у свого старшого й повинен йому варити страву, 
колоти дрова і виконувати всяке його бажання доти, доки немає війни. 
А хто піде зі старшими на війну, повинен служити тому, за ким він записа
ний: розбивати намети, ходити за верблюдами, дивитися за в’юками і все 
робити, яка б не трапилася необхідність у роботі. А коли відбудуться битва 
або напад, вони йдуть попереду; тут один перед іншим намагаються себе 
проявити. Потім тих із молодих людей, хто покаже свою хоробрість, при
ймають до чину старших яничар... з них потім виходять жорстокі лиходії, 
й з усіх турецьких солдатів вони найбільш безжальні до християн. У бою ці 
люди непереборні, вони найнадійніша охорона турецького султана. 

Запитання до тексту
1) з кого набирали майбутніх яничар?
2) Які випробування повинні були пройти хлопці, перш ніж потрапи

ти в яничари?
3) Як ви думаєте, чому саме яничари вважалися найбільш безжальни

ми воїнами?
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У ч и т е л ь. Пригадайте, яка держава тривалий час була наймогутнішою 
в Малій Азії. Які події описані в документі?

текст 4. сучасний текст
Перш ніж султан почав облогу, імператор надіслав йому пропозицію 

взяти собі всі міста та їхні околиці навколо Стамбула, але залишити йому, 
імператору, місто, за що імператор платитиме султану щорічну дань. Але 
султан не погодився з цими пропозиціям, сказавши, що шабля — його 
релігія нерозлучна, і зажадав, щоб імператор здав йому місто. Отримавши 
відмову, імператор встановив на баштах і стінах артилерію та воїнів, озброє
них мушкетами і великими запасами смоли.

До кінця першого дня, до настання ночі султан наказав встановити 
у необхідних місцях батареї і почав наступ на місто за допомогою яничар, 
а як тільки гармати були встановлені, він наказав піддати стіни сильному 
обстрілу, не кажучи вже про безперервний град стріл і каміння, що кидали 
метальні машини, які, подібно дощу, засипали місто.

У цей час прибули два великі кораблі, послані на допомогу імператору 
франками, і висадили значне підкріплення, яке швидко проникло в місто.

Оскільки місто оточено стінами з трьох сторін, то піддавати його облозі 
з суші — гаяти час. Доводилося знаходити засоби для атаки його з моря. Це 
було важко, тому що гавань між Галатою та Стамбулом була так надійно 
захищена ланцюгом, що через нього не могло пройти жодне судно. Тоді 
султану спала думка перетягнути галери по землі від нового замка, що по
заду Галати, до крайньої частини гавані і таким шляхом напасти на місто 
з боку моря, піддавши його гарматному обстрілу.

Місто було захоплено, і війська, увійшовши до нього, піддали його 
крові й розбою...

Запитання до тексту
1) Про яку подію йдеться у документах?
2) знайдіть на карті місце подій.
3) Якого року відбулися наведені події?

3. ставлення завойовників до підкорених народів
У ч и т е л ь. Пропонує прочитати відповідний розділ підручника та іс

торичні документи й висловити свою думку щодо ставлення завойовників 
до підкорених народів.

текст 5. XVI ст. з праці вацлава братислава «пригоди»
Гассанпаша вчинив набіг на (балканську країну) Хорватію... і дуже 

урочисто пригнав у Стамбул 300 християнських бранців... Другого дня 
 рановранці десяту частину цих невільників відвели до султана, а решту 
відправили на ринок... Сумно було спостерігати на тому торжищі, як там 
продають і забирають християн (один купить матір, другий — дітей, ін
ший — малих хлопчиків, ще хтось — дівчат) та як усі рідні розлучаються 
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один з одним, прямуючи у різних напрямках у неволю, щоб уже не бачити
ся до самої смерті.

текст 6. з нотаток сербського письменника XV ст. костянтина 
Михайловича про ставлення турок до підлеглого християнського 
населення
Султану платять дань щороку з кожної християнської голови — один 

золотий; у рік султан отримує цієї данини декілька сотень тисяч. Якщо 
ж військо султана йде землею, де живуть християни, то ніхто з воїнів не 
сміє труїти посіви, завдавати будьякої шкоди або без оплати у когось будь
що взяти, навіть якщо цього було мало, що коштувало менше дрібної моне
ти. Турецькі володарі... не бажають, щоб бідним був заподіяний збиток, як 
мусульманам, так і християнам. Християни, які перебувають під владою 
султана, повинні поставити десятки тисяч в’ючних тварин або коней, про
віант, віддаючи це своїми руками, після чого над ними володарюють по 
справедливості, не заподіюючи шкоди.

Запитання до текстів 5 та 6
Яким було ставлення завойовників до підкорених народів?

IV. оцінювання знань учнів

V. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф. 
2. Підготувати розповідь від імені:

а) турецького яничара про життя воїна;
б) про битву на Косовому полі від імені воїнасерба.

уРок 30

тема.  індія. імПеРія ГуПтів

очікувані результати
Після уроку учні:

• знатимуть про виникнення й розвиток Делійського султанату;
• показуватимуть на карті кордони султанату; шляхи проникнення му

сульман до Індії;
• даватимуть характеристику індійським кастам і варнам, управлінню 

дер жавою.
основні поняття: «імперія Гуптів», «Делійський султанат», «Великий 

Могол», «варни», «каста», «раджа».
історичні діячі: Бабур.
основні події:

• 1206–1526 рр. — період існування Делійського султанату;
• 1526 р. — заснування імперії Великих Моголів.
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хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Учитель заслуховує відповіді на питання домашнього завдання і пере
ходить до бесіди.

Враховуючи, що з історією Індії учні вже знайомилися в 6 класі, вони 
можуть за допомогою методу «Мозковий штурм» відповісти на поставлені 
питання і виконати завдання.

1) Опишіть географічне положення Індії.
2) Де на території Індії виникли перші міста?
3) Назвіть головні заняття індійців.
4) Якими винаходами давніх індійців ми користуємося дотепер?
5) Які торгові шляхи проходили через Індію?

IіI. вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Для європейців Індія тривалий час була казковою країною 
чудес. Індія — величезна країна, одна з найдавніших цивілізацій. Її історія 
дуже багата на різноманітні події. Індія подарувала світові шахи, цифри, пре
красні літературні твори. Індія — одна з найбільших країн за кількістю насе
лення. Ми з вами познайомимося з історією Індії у період Середньовіччя.

1. індія за часів гуптів
У ч и т е л ь. Індія має дуже різноманітні природні зони, що дозволяло 

обробляти різні сільськогосподарські культури. Наявність корисних копа
лин сприяла розвитку всіляких ремесел. У політичному плані на початку 
Середньовіччя Індія була роздробленою державою, дрібними князівствами 
управляли правителі — раджі. 

Учитель пропонує прочитати документ і відповісти на питання.

текст 1. аль-Масуді про індію
Індія — обширна країна... В її державах існують значні відмінності 

у мові та релігії, вони часто ворогують між собою. Більшість вірить у пере
селення душ... Царська влада передається спадково в одній родині і ніколи 
не переходить до іншої. Те саме з сім’ями вазирів (міністрів), казн (урядов
ців) та інших сановників. Ці посади спадкові й не змінюються.

Запитання до тексту
1) Яким було управління в індійських князівствах?
2) Чому Індія не була єдиною державою?

У ч и т е л ь. Велике значення у житті індійців мала община, оскільки 
тільки загальними зусиллями можна було осушувати землю від боліт і буду
вати іригаційні споруди.
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Пригадайте, що таке іригація.
— Общинники спільно платили податки — 1/6 частину урожаю, разом 

годували ремісників, які забезпечували їх сільськогосподарськими знаряд
дями праці, посудом та одягом. 

раджі не втручалися у життя общин. Вони були верховними власника
ми всіх підвладних земель. раджі призначали намісників, які збирали по
датки і наймали воїнів для служби у війську правителя. 

В Індії зберігався кастовий лад.
Пригадайте, що таке касти. Яка легенда пов’язана з їхньою появою?

Учитель пропонує учням прочитати документ.

текст 2. про касти [20, с. 84]
Населення в Індії поділене на чотири класи. До першого класу відносять

ся брахмани. Це люди чистої поведінки, суворо дотримуються релігійних 
правил, ведуть аскетичне життя і слідують найправильнішим принципам. До 
другого класу належать кшатрії. Протягом багатьох століть вони становили 
правлячий клас. Кшатрії дбають про честь і милосердя. Люди третього класу 
називаються вайшьями. Вони займаються торгівлею і шукають прибутків як 
у своїй власній країні, так і за її межами. Люди четвертого класу називаються 
шудрами. Це клас землеробів. Шудри займаються обробкою землі. Місце 
кожної людини у цих чотирьох класах визначається ступенем її чистоти.

Завдання до тексту
Назвіть касти та верстви населення, які до них належали.

Учитель каже про те, що каста — це приналежність до певної професії, 
а об’єднання у стани називаються варни.

Учитель пропонує учням за допомогою тексту підручника і пояснень 
учителя заповнити схему «Варни і касти індійського суспільства».

Брахмани

Жерці Вчителі Наставники Вчені

кшатрії

Військові Державні урядовці Світська знать та аристократія

Вайшьї

Купці Скотарі Лихварі землероби

Шудри

Чинбарі Ткачі Пастухи Прачки Торговці Музиканти

недоторканні

Прибиральники сміття і нечистот

У ч и т е л ь. Усього в Індії на цей час налічувалося близько 400 каст та 
4 варни. Особливою групою були недторканні. Вони не належали до жодної 
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з каст. Кастовий лад в Індії зберігався протягом всього Середньовіччя, його 
пережитки існують й у сучасній Індії, хоча законодавчо кастовий поділ ска
сований.

2. Вторгнення мусульман та утворення делійського султанату
У ч и т е л ь. В Індії у VI–XII ст. утворилося до 70 самостійних держав

князівств. раджі постійно ворогували між собою. Країна була послаблена 
війнами і стала легкою здобиччю для завойовників. До Індії вторглися му
сульмани під традиційним гаслом «священної війни з невірними».

У XIII ст. на території Північної Індії утворилася незалежна мусуль
манська держава зі столицею в місті Делі — Делійський султанат.

В одній з хронік про делійського султана повідомлялося, що він дарував 
воїнам як винагороду за службу села разом із селянами, якщо ж воїн поми
рав, то подарована земля відходила до сина, зятя або іншого родича.

Пригадайте, як мусульмани ставилися до скорених народів.

Учитель пропонує учням розглянути карту атласа, виконати завдання 
й відповісти на питання.

1) знайти шляхи проникнення мусульманських феодалів до Індії.
2) Як змінилася територія Делійського султанату протягом XIII — до 

кінця XIV ст.? 

Учитель пропонує учням прочитати відповідний розділ підручника 
і відповісти на питання:

1) Чому території Делійського султанату скоротилися наприкінці XIV ст.?
2) Що стало причиною розпаду Делійського султанату?

Орієнтовні відповіді учнів
1) Повстання скорених індійців. 
2) змови знаті, палацові перевороти.
3) Вторгнення Тимура.

У ч и т е л ь. Пропонує учням прочитати інформаційний текст з історії 
Індії, складений у наш час.

текст 3. [13, с. 258–259]
Страх перед владою… покинув серця людей, і країна опинилася у жах

ливому становищі. Жорстокий удар Делійському султанату завдало військо 
Тимура. Перетворюючи індійські міста та фортеці на «купи золи й сміття», 
воно просувалося до Делі. Городяни, вірячи в обіцянки Тимура не завдава
ти їм шкоди, здали місто завойовнику. Проте через кілька днів його воїни 
почали грабувати місто. Вони вбивали кожного, хто чинив хоч будьякий 
опір. Свідок розправи писав: «зроблені з голів індусів башти сягали гра
ничної висоти, а тіла їх ставали поживою для диких звірів і птахів». До своєї 
столиці Самарканда Тимур вивіз з Індії незліченні скарби. Після цього на
шестя Делійський султанат припинив існування як єдина держава.
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Запитання до тексту
1) Як Тимур здобував города?
2) Як поводилися завойовники?

У ч и т е л ь. Об’єднав Індію мусульманин Бабур. Нащадок великих за
войовників Тамерлана і Чингісхана, він поставив собі за мету завоювати 
Індію. Бабур мав у своєму розпорядженні чудово навчену кінноту та арти
лерію. У квітні 1526 р. гармати Бабура зламали опір сутана. Бабур об’єднав 
під своєю владою велику частину північної Індії від Інду до Гангу. Цю дер
жаву згодом назвали імперією Великих Моголів.

IV. Закріплення знань учнів

Запитання для бесіди 
1. Як ви вважаєте, чому до Індії завойовники потрапляли переважно з пів

нічного заходу?
2. Якою була система державного управління в індійських князівствах? 

Чим вона було схожа або відрізнялася від системи управління в захід
ній Європі.

3. Назвіть індійські касти і варни.
4. Поясніть, чому виник розподіл індійського суспільства на окремі 

 групи.
5. У чому була відмінність індійських західноєвропейських селян?
6. розкажіть про утворення імперії Великих Моголів.

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф.
2. Письмово відповісти на питання.

1) Складіть хронологічну таблицю Індії в середні віки.
2) Чим відрізнялося становище мусульман та індійців?

уРок 32

тема.  куЛьтуРа індії та китаю

очікувані результати
Після уроку учні знатимуть:

• про досягнення культури Індії та Китаю за часів Середньовіччя та про 
вплив цих країн на подальший розвиток культури людства в цілому..
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хід уроку

і. організаційна частина уроку

іі. актуалізація знань учнів

Учитель заслуховує домашнє завдання і переходить до наступного ета
пу уроку.

Учитель пропонує учням розділитися на експертні групи, які за допо
могою додаткових матеріалів, підручника і текстів історичних джерел під
готують повідомлення про культуру Індії та Китаю.

Учитель пропонує загальний план підготовки презентацій.
1. Життя і побут.
2. релігійні вірування.
3. розвиток ремесел і винаходу.
4. Освіта та наука.
5. Література та мистецтво.

ііі. вивчення нового матеріалу

Групова робота
1-а група. Культура Китаю. (Тексти 1, 2, 3, 4).
2-а група. Культура Індії. (Тексти 5, 6 та робота за підручником).

Презентації підготовленого матеріалу.
Учитель пропонує учням заповнити таблиці.

культура індії та китаю

релігія індії освіта, наука література, мистецтво

Буддизм, індуїзм. 
Боги: Брахма, 
Шива і Вішну.
Душа повертаєть
ся після смерті на 
землю

У школах навчаються 
лише діти знаті. 
Індійські цифри  
(0, 1 ... 9).
розвинена математика, 
вивчення дій з дробами,
астрономія, медицина; 
створено обсерваторії

Санскрит — XII ст. — розмовна  
й письмова мова.
Поет Кабір. 
Буддійські храми, висічені  
у скелях.
Живопис — розписи Аджанти, 
скульптура.
Будівництво мавзолеїв для прави
телів (ТаджМахал в Аґрі)

релігія китаю освіта, наука література, мистецтво 

Буддизм, конфу
ціанство, даосизм;
культ предків

Створена мережа шкіл та сис
тема державних іспитів для під
готовки урядовців.
розвинена астрономія.
Створені перші енциклопедії  
з сільського господарства.
розвинена медицина. робили 
щеплення від оспи

золоте століття поезії. 
 Поети: Лі Бо, Ху Фу.
розвинена архітектура — 
пагоди.
Живопис, скульптура
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IV. Закріплення знань учнів

V. оцінювання знань учнів

Vі. домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф.
2. Підготуватися до уроку узагальнення, скласти кросворди до теми 

з 12 слів.

Роздавальний матеріал до уроку

текст 1. Матеріали з сунської економіки
У Китаї шиють візерунчасті тканини і відправляють до імператорського 

двору. Тчуть шовк із візерунками, розшивають його шовком. робота над
звичайно майстерна. Що може зрівнятися з речами, які тут виготовляють? 
Що може зрівнятися з багатством майже живих візерунків?

У провулках тісними рядами стоять будинки, безперервно рухаються 
нитки, снують човники. Увечері запалюються ліхтарі, щоб продовжити 
день. Підлітки також беруть участь у роботі. Витканий шовк розходиться 
в усі сторони держави, щоб перетворитися на одяг. 

текст 2. виробництво віял
У сінкуйському Сішаотоу вирощують пальмове дерево усіх видів, тому 

ці землі називаються «пальмовими полями». з пальмового дерева роблять 
віяла. На п’ятий рік після посадки обрізають нижнє листя, на восьмий рік 
зрізають верхні та обробляють... — обтягують шовком, рукоятку прикраша
ють білими лусками, прикріплюють дорогоцінні пластинки, обмотують во
локнами рослини лунсюйтун, ставлять мідні кріплення і вкривають лаком. 
Грубі віяла продають на місці, більш витончені вивозять далеко.

текст 3. виробництво паперу
В області дуже обширне виробництво, але найбільш поширеним є ви

готовлення паперу. У північносхідних повітах є місце, де росте паперове 
дерево... Господарі наймають людей, які, використовуючи матеріал, вироб
ляють папір. Під час процесу виникає дуже багато складностей... Прислів’я 
говорить: «Клаптик паперу дуже нелегкий — пройшов через 72 руки». Жи
телі місцевої Шиньян майстерно роблять папір бяочжи, для чого товчуть 
бамбук.

текст 4. освіта в китаї
Все ті, хто приходив зі школи, називалися учнями, а ті, кого висували 

в областях і повітах, називалися «сянь гун». І перші, й другі прибули до міс
цевих начальників, щоб бути обраними або знехтуваними.

Під час цієї системи встановлювалися такі категорії: видатний талант; 
знавець канонічних книг; обдарований учений; видатний учений; знавець 
законів; знавець писемності; знавець математики; знавець однієї історії, 
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трьох історій; книги «Обрядів», що рекомендується провінцією; здібний 
підліток.

Категорія знавця канонічних книг підрозділялася на такі: [знавець] 
3 канонів, 2 канонів, 1 канону, 3 книг про обряди, 3 оповідань, історії. Оби
рали знавців для всіх категорій обов’язково щорічно.

Те, що «син неба» видавав укази та особисто проводив відбір, мало на 
меті залучити найвищих талантів і називалося імператорський відбір.

Шкіл усього було шість. Вони підпорядковувалися Державній школі.
Школа Гоуцзисює нараховувала 300 учнів. Вони могли бути синами та 

онуками цивільних і військових урядовців у третьому ранзі й вище або 
правнуками урядовців у другому ранзі другої категорії та вище, а також си
нами заслужених урядовців у другому ранзі, синами володарів титулу «сянь 
гун сини» столичних урядовців у четвертому ранзі при даруванні ним через 
заслуги третього рангу.

текст 5. вірші китайського поета лу 

При місяці

Сходить місяць над порожнім двором, сяючи серед гілок, 
Лукавих сорок неспокійний сон турбуючи здалеку.  
І я, наївний сивий старий, учуся у дурних дітей:  
Тремтячою рукою хочу піймати світлячка, що летить.

квіти сливи

розцвітають квіти під весняний спів птахів, 
Немов у вранішній сніг одягаються гори над нами.  
розділити б мені тіло на тисячі зрячих частинок, 
Щоб під кожною сливою Лу Ю милувався кольорами.

осінні думки

Вже відлітають гусаки на південь, для нас такий чужий. 
Квітне у садах хризантема, червоніє листя у лісах.  
І думки мої подібні ножицям з Віньчжоу:  
Відріжу шматок пейзажу — і перекладу на слова.

текст 6. афанасій никітін «ходіння за три моря»
У Бідарі (старовинне індійське місто) відбувається торг на коней і на 

товар: на парчу, на шовк і на всякий інший товар; можна купити на ньому 
також чорних людей. Іншої купівлі тут немає. А товар їх весь індостансь
кий. Їстівний же — лише овочі. На руську землю товару немає. Всюди зна
харство, крадіжка, брехня і зілля, якими морять господарів.

Князі в Індійській землі все хорасанці (персидці), і всі бояри також. 
А Індостан весь піший, ходять швидко, та усі голі та босі, в одній руці ма
ють щит, в іншій — меч. А інші слуги ходять з великими прямими луками та 
стрілами. У бою вони усі на слонах, а піших пускають попереду; хорасанці 
ж на конях та у зброї. Слонам же до хобота і до іклів прив’язують великі 
ковані мечі вагою по кентарю (міра ваги від 50 кг), одягають їх у булатну 
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зброю і роблять на них городки; а у кожному містечку знаходяться по два
надцять чоловік у зброї, з гарматами і стрілами...

Із султаном виходить триста тисяч раті. земля вельми багатолюдна, 
сільські люди дуже бідні, а бояри багаті та розкішні; селяни носять їх на 
срібних носилках і водять перед ними до двадцяти коней у золотій збруї; 
і на конях же за ними триста чоловік, та піших п’ятьсот чоловік, та трубни
ків десять, та литавристів десять чоловік, та свірельників десять чоловік. 
Султан же виїжджає на потіху з матір’ю та дружиною, та із ним на конях 
десять тисяч чоловік, та піших п’ятдесят тисяч. А слонів водять двісті чо
ловік, одягнених у позолочену зброю. Так перед султаном йдуть сто чоловік 
трубників та танцюристів сто чоловік, коней простих триста у золотій збруї 
та мавп за ними сотня...

Індійці зовсім не їдять м’ясо: ні яловичини, ні баранини, ні курятини, 
ні риби, ні свинини, хоча свиней у них дуже багато. Їдять же вони двічі на 
день, а вночі не їдять; ні вина, ні ситі не п’ють. з басурманами не п’ють і не 
їдять. Їдять рис з маслом та трави різні, а варять їх з маслом і молоком. 
А їдять все правою рукою, лівою ж ні за що не візьмуться; ножа не трима
ють, а ложки не знають. У дорозі у кожного по горнцу і варять собі кашу. 
А від басурман ховаються, щоб не подивився ні у горнец, ні в їжу. Якщо 
ж басурманин подивився на їжу, то індієць вже не їсть. А коли їдять, то де
які покриваються платом, щоб ніхто не бачив.

А молитви у них на схід, поросійськи підіймають високо обидві руки 
і кладуть їх на тім’я, так лягають ниць на землю і розтягуються по ній — то 
їх уклони. А коли сідають, то деякі обмивають руки і ноги, та і рот про
поліскують. А хто у них помре, то їх палять, а попіл сиплють на воду. 

текст 7. притча про брахмана, лева, гусака та ворону
Одного разу один брахман пішов зі своєї країни в сусідньої на заробіт

чанство. Йшовйшов, і що ж він бачить? Лев сидить у своєму лігві. Побачив 
його брахман, трохи не помер від страху. Що робити? Думавдумав, нічого 
не придумав, не тямлячи себе від страху вихопив священну книгу, яку взяв 
з собою, і став читати її вголос. Того дня при леві був один з його радни
ків — гусак; і лев запитав гусака:

— Що це за чоловік?
— Ваша величносте, — відповів гусак, — ця людина — жрецьлітопи

сець. Він пише історію ваших предків, описує їхні діяння ітаваші, вихваляє 
вас і весь ваш рід. Треба б вам нагородити його. Хай буде благословенна 
ваша величність!

Вислухав лев гусака і подарував брахману дві торби з грошима, у кожній 
було по тисячі рупій. Брахман зрадів і кинувся додому. А вдома почав ви
трачати гроші: адже вони йому без праці дісталися; та й сподівався він, що 
ще отримає. «Сходжу ще раз до лева, — думав брахман, — і знову принесу 
дві торби із грошима!» І ось, коли кінчилися у брахмана всі гроші, вийшов 
він з будинку і попрямував у ту сторону, де жив лев. Дорогою зустрівся йому 
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той самий гусак, що порадив левові подарувати брахману дві торби із гро
шима.

— Ей, брахман! Куди ти шлях тримаєш? — запитав гусак.
— Тут неподалік живе мій добродійник, — відповів брахман, — так от 

я до нього йду!
— Який добродійник? — запитав гусак.
— раджа лев!
Тоді гусак сказав йому у віршах:

радникагусака порада: 
Повертайся додому! 
Про лева припини говорити: 
«Добродійник він мій».

Але брахмана охопила жадність. Він не послухався гусака, підійшов до 
лева і, як і минулого разу, почав читати свою книгу. Того дня у лева був ін
ший радник — ворон. Лев запитав у нього:

— Хто це і що він там базікає?
— Ваша величносте! — доповів ворон.— Це з’явився ваш сніданок! Мо

жете його з’їсти!
Лев послухався ворона і зжер брахмана.

уРок 33

тема.  уЗаГаЛьнення За темами  
«сЛов’яни та їХ сусіди» та «індія. китай»

очікувані результати
Після цього уроку учні:

• показуватимуть держави Східної Європи, Грецію, Індію та Китай;
• називатимуть найбільш важливі історичні події з історії цих держав, да

вати їм оцінку;
• характеризувати історичних діячів:
• знатимуть про досягнення в галузі культури цих держав.

тип уроку: узагальнення та корекція знань.

Хід УрокУ 
і. організаційна частина уроку

Клас ділиться на чотири групи й отримують для розв’язання кросвор
ди, підготовлені іншими групами.

іі. основна частина уроку 

розв’язання кросвордів.

кросворд 1
У виділених клітинках — держава чехів. (Чехія)
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1

2

3

4

5

1) Учасники гуситських воєн, які домагалися реформи церкви. (Чаш-
ники)

2) Перший вищий навчальний заклад у Центральній Європі відкри
тий у Празі. (Університет)

3) Служителі церкви. (Духовенство)
4) Держава, до складу якої увійшла у 1526 р. Чехія. (Австрія)
5) Ім’я Гуса і Жижки. (Ян)

кросворд 2
Слова в цьому кросворді записуються за годинниковою стрілкою.
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У виділених клітинках — форма правління Новгородського кня зів с т ва. 
(Республіка)

1) Ім’я автора ікони «Трійця». (Андрій)
2) Видатний художник Московської держави __ Грек. (Феофан)
3) засновник ТроїцеСергієвого монастиря __ радонезький. (Сергій)
4) Китайський буддийський вівтар. (Пагода)
5) Голова мусульманського духовенства Османської імперії. (Муфтій)
6) Індійський бог, творець усього сущого. (Брахма)
7) Володимирський князь Всеволод __ Гніздо. (Велике)
8) релігійний закон ісламу. (Ша рі ат)
9) Індійський бог, великий воїн, улюбленець жінок. (Крішна)
10) Назва Константинополя — «__ міст». (Цариця)

кросворд 1
У виділених клітинках — Новгородський князь, який у 1210 р. роз бив 

шведів. (Олександр)

1) Птах, зображений на гербі Московської держави. (Орел)
2) «Добрі __» — так називали селян і ремісників в Китаї. (Люди)
3) Прибалтійські племена, на землях яких було засноване місто Юр’їв. 

(Ести)
4) Місто в Криму, де був найбільший невільничий ринок. (Кафа)
5) Індійський жіночий одяг. (Сарі)
6) Середня __ — територія, підкорена Тимуром. (Азія)
7) Так називали імператора в Китаї — «син ...». (Неба)
8) «__ боярські» — так називали середніх і дрібних феодалів у Москов

ській державі. (Діти)
9) «Самодержець та божою милістю государ усія __» — титул Москов

ського князя. (Русі)

Після виконання завдання групи презентують результати своєї роботи.
Групи, що найкраще, повніше і без помилок презентували свою роботу, 

отримують 12 балів. 

іV. домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.
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уРок 34

тема.  тематиЧне оцінювання За темами  
«сЛов’яни та їХ сусіди» та «індія. китай»

варіант і

Завдання на 1–3 бали
1. Озбройте армію.

Учитель заздалегідь добирає ілюстрації, що зображують озброєння 
воїнів золотої Орди, Тевтонського ордену, Китаю.

розглянувши ілюстрації, учні мають встановити приналежність воїна.

2. Співвіднесіть терміни та поняття.

1) Баскак а) монголотатарська держава

2) Ярлик б) чиновник золотої Орди, керував окремою територією, від
повідав за збір податків

3) золота Орда в) грамота, що видавалася руським князям в золотій Орді і на
давала право на князювання

Відповідь: 1 б; 2 в; 3 а. 

3. Виключ зайве: порцеляна, порох, шовк, шахи, чай, компас.

Завдання на 4–6 балів
4. До наведених імен історичних діячів доберіть відповідні прізвиська.

1) Олександр а) Калита

2) Іван б) Донськой

3) Юрій в) Невський

4) Дмитро г) Долгорукий

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 г; 4 б.

5. Співвіднесіть дати та події.

1) Перша згадка про Москву а) 1389 р.

2) Битва на Косовому полі б) 1242 р.

3) Льодове побоїще в) 1147 р.

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

Завдання на 7–9 балів
7. Складіть розповідь на тему «Куликовська битва», використовуючи на

ведені слова та словосполучення.
Москва взяла на себе організацію боротьби проти ненависного іга; ор

динський воєначальник Мамай; дружини та ополчення більшості руських 
земель; московський князь Дмитро Івановіч; у вересні 1380 р. військо 
Дмитра; невелика річка Непрядва; Дон; рівнина на правому березі Дону; 
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місце було підібрано вдало; 8 вересня 1380 р.; зійшлися у сутичці обидва 
війська; Куликове поле; атаки кінноти, рукопашні сутички; боротьба один 
на один; поразка; переможці; значення перемоги.

8. Визначте, кому належать слова і коли вони були сказані.
1) «Не в силі Бог, але у правді». (Олександр Невський)
2) «Я не можу зректися жодного положення, написаного або пропові

дуваного мною». (Ян Гус)

Завдання на 10–12 балів 
9. Як ви розумієте висловлювання Яна Гуса: «Чехи вигнанці у своїй країні» 

та «Чехи повинні бути не у хвості, а у голові». Свою відповідь обґрун
туйте.

10. Дайте характеристику будьякій історичної особі на ваш вибір за запро
понованим планом.
1) Назвіть час і місце подій, учасником яких була історична особа. 
2) розкажіть про людські риси історичної особи. Визначте ступінь від

повідності особистих якостей задачам, які вирішував історичний діяч.
3) Які зміни здійснив у державі даний історичний діяч?
4) У чому полягало значення діяльності даної історичної особи?
5) Дайте власну оцінку діяльності історичної особи.

варіант 2

Завдання на 1–3 бали
1. Озбройте армію.

Учитель заздалегідь готує ілюстрації, що зображують воїнів: русі, імпе
рії Османа, Індії. розглянувши ілюстрації, учні мають встановити прина
лежність воїна.

2. Співвіднесіть терміни та поняття.

1) Яничар а) мусульманські ченці

2) Дервіші б) глава уряду імперії Османа

3) Візир в) воїн гвардії султана

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

3. Виключ зайве: шахи, бавовник, папір, цукор, цифри, нуль.

Завдання на 4–6 балів
4. Співвіднесіть правителя і державу.

1) Бабур а) Московське князівство

2) Батий б) Османська імперія

3) Мехмед II в) Імперія Великих Моголів

4) Іван III г) Монгольська держава

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 б; 4 а.
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5. Співвіднесіть дати та події.

1) захоплення турками Константинополя а) 1525 р.

2) заснування імперії Великих Моголів б) 1380 р.

3) Куликовська битва в) 1453 р.

Відповідь: 1 в; 2 а; 3б.

Завдання на 7–9 балів
6. Складіть розповідь на тему «Льодове побоїще», використовуючи запро

поновані слова і словосполучення.
Новгород і Псков — форпост Північнозахідної русі, вторгнення ли

царів Тевтонського ордену; Олександр Невський збирає полки; німецькі 
лицарі, князівські дружинники, 5 квітня 1242 року вдосвіта почалася січа; 
тонкий весняний лід, лицарі вишикувалися у бойовому порядку — клином, 
або «свинею», російська кіннота, полки засідок, запекла битва, поразка; 
переможці; переговори, полонені лицарі; значення перемоги.

7. Визначте, кому належать слова і коли вони були сказані.
1) «релігія і шабля нерозлучні». (Мехмед II)
2) «Прийди до мене, брат, до Москви». (Андрій Боголюбський)

Завдання на 10–12 балів 
8. Як ви розумієте, вислів Івана III: «Та курка померла, яка несла татарам 

золоті яйця»? Свою відповідь обґрунтуйте.
9. Дайте характеристику будьякій історичній особі на ваш вибір за запро

понованим планом.
1) Назвіть час і місце подій, учасником яких була історична особа. 
2) Опишіть визначні риси історичної особи. Охарактеризуйте ступінь 

відповідності особистих якостей задачам, які вирішував історичний 
діяч.

3) Які зміни здійснив у державі даний історичний діяч?
4) У чому полягало значення діяльності даної історичної особи?
5) Дайте власну оцінку діяльності історичної особи.

уРок 35

тема.  ПовтоРюваЛьно-уЗаГаЛьнююЧий уРок до куРсу

очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

• повторити та закріпити знання, отримані під час вивчення курсу;
• здійснити корекцію одержаних знань;
• застосовувати одержані знання з курсу.
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хід уроку
і. Впізнай особу

1. Цей король почав збирання французьких земель. Він не приєднував 
нових територій, наводив лад у власних володіннях — вступив у бороть
бу з французькими сеньйорами. Будував фортеці, нищив замки не
покірних феодалів, карав грабіжників. (Король Людовик VI)

2. Цей король ухвалив рішення брати участь у хрестовому поході та прирік 
Францію на збільшення податків. Він розлучився зі своєю дружиною 
Елеонорою Аквітанською й утратив найважливішу область Франції — 
Аквітанію, яка стала володінням англійської корони. (Людовик VII)

3. Цей король посідав престол 43 роки. Він позбавив англійських королів 
майже всіх територій, що їм належали у Франції. (Філіпп II Август)

4. Цей король заборонив судові поєдинки. Будьхто міг звернутися до ко
ролівського суду. Цей король оголосив міжусобні війни у своїх володін
нях злочином. (Людовик IX)

5. Цей король ухвалив рішення про скликання Генеральних штатів і про
грав «битву шпор» у Столітній війні. (Філіпп IV Красивий)

6. Цей московський князь не був войовничим за вдачею, але був розум
ним, хитрим і вивертким. Ці якості ставали йому в пригоді, коли дово
дилося мати справу з ворогом. Отримав ярлик на велике княжіння від 
золотої Орди. Він постійно й піклувався про внутрішню й зовнішню 
безпеку свого князівства, суворо переслідував розбійників і злодіїв, що 
нападали на купців. Мав прізвисько, що походило від назви мішка 
з грошима. (Іван Калита)

7. за літописом, він був високого зросту, широкоплечий, міцної статури, 
з шапкою чорного волосся та великою бородою. Хоробрий воїн, завж
ди ходив у бій у перших рядах. розумний. Наказав будувати «град Моск
ву камен». здобув визначну перемогу над Ордою. (Дмитро Донськой)

8. за літописом, він був високого зросту, мав привабливу зовнішність, був 
людиною розсудливою, діяв обережно, поступово відступаючи перед 
явною небезпекою. Остаточно підпорядкував Новгород владі Мос
ковського князівства. Прийняв титул «государя всія русі». звільнив 
руські землі від ординського іга. (Іван III)

9. Художникіконописець, приїхав на русь з Візантії, працював у Новго
роді та Москві. Лінії художника називали блискавками. (Феофан Грек)

10. Учень Феофана Грека, що створив свій неповторний стиль, прийняв 
чернечий постриг, написав ікону «Трійця». (Андрій Рубльов)

11. Тверський купець. Вирушив Волгою до країн Сходу. Побував у Персії та 
Індії. Написав книгу про свої мандри. (Афанасій Нікітін)

12. Професор Празького університету, проповідник. Вважав, що священи
ки та миряни рівні перед богом. На церковному соборі у Констанці був 
звинувачений в єресі. Спалений на вогнищі. (Ян Гус)
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13. Послідовник чеського проповідника, учасник гуситського руху. Стояв 
на чолі війська повстанців. Не програв жодної битви; навіть повністю 
втративши зір, керував битвами таборитів. (Ян Жижка)

14. Перший польський князь, який почав правити одноосібно. здійснив 
декілька походів на Чехію та русь. Проголосив себе королем. (Болеслав 
I Хоробрий)

15. Відважний воїн, але жорстокий і підступний правитель. Об’єднав ли
товські землі. Прийняв християнство. з рук папи отримав королів ський 
титул, але, зміцнившись, зрікся всього. Воював за незалежність Литви. 
(Міндовг)

16. Цей німецький імператор вкотре намагався підпорядкувати собі Пап
ську область та затвердитися в Італії. Він поводився жорстоко і бруталь
но. Коли місто Мілан відмовилося підкоритися владі імператора, він 
тримав його в облозі два роки. захопивши місто, зруйнував його вщент, 
наказав зорати плугом його територію і посипати сіллю на знак того, 
що місто ніколи більше не відродиться. (Фрідріх I Барбаросса)

17. Цей король мав мінливу вдачу: він міг бути відкритим і щедрим, але 
коли впадав у гнів, то перетворювався на розлюченого злобного тира
на. Він володів шістьма мовами, проте не знав англійської. Він мав чу
дову пам’ять та ґрунтовні знання, був невтомний у справах і сповнений 
рішучості боротися з непокірними феодалами. Для зміцнення своєї 
влади здійснив ряд реформ: запровадив суд присяжних, увів податок 
«щитові гроші», посаду шерифа. (Генріх II)

18. Хлопчик виховувався у будинку свого діда. замолоду займався кара
ванною торгівлею. У караванних поїздках він із зацікавленістю слухав 
розповіді християн та іудеїв. Він любив самотність і благочестиві розду
ми, часто йшов один до сусідніх з Меккою гір. Коли йому виповнилося 
40 років, йому було перше відіння. (Мухаммед)

19. розумна, мужня людина, сільський ремісник, керівник повстання. 
Брав участь у Столітній війні, знав військову справу. Прагнув навести 
у повстанських загонах лад і дисципліну. Він користувався такою поша
ною серед повстанців, що вони присягалися виконувати тільки його 
закони. Був убитий під час зустрічі з королем. (Уот Тайлер)

іі. Вікторина «середньовіччя»
1. Назвіть відзнаку, яку мали держави, міста, рід, цехи. (Герб)
2. Назвіть допоміжну історичну дисципліну, що вивчає монети. (Нумізма-

тика)
3. Назвіть, як називався розпорядник середньовічних рицарських тур

нірів, упорядник родоводів. (Герольд)
4. Як називається твір, у якому події записані по роках? (Літопис)
5. Назвіть найбільш відомого вождя гунів. (Аттіла)
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6. Назвіть імператора, за якого Візантія досягла своєї могутності. (Юс-
тиніан)

7. Назвіть кращого візантійського полководця часів Юстиніана? (Велі-
зарій)

8. Місце, де відбуваються перегони кіннотників. (Іпподром)
9. Як називалося повстання у Візантії, придушене за наказом Юстиніана? 

(Ніка)
10. Назвіть першого короля, який об’єднав франків. (Хлодвіг)
11. Назвіть ім’я першого франкського імператора. (Карл)
12. Назвіть династії франкських королів. (Меровінги, Каролінги)
13. Як називалося змагання лицарів? (Турнір)
14. Як називалася головна башта феодального замка, що стоїть окремо? 

(Донжон)
15. Лицар по відношенню до графа. (Васал)
16. Король по відношенню до графа. (Меньйор)
17. Наділ землі, виданий за службу васалу сеньйором. (Феод)
18. Податок на селян — збір десятої частки доходу на утримання церкви. 

(Десятина)
19. Назвіть форму селянської залежності, яка полягала у безкоштовному 

виконанні робіт у маєтку феодала. (Панщина)
20. Група людей, чиє становище у суспільстві визначається законом. 

(Стан)
21. Оздоблення книги або рукопису у вигляді невеликого малюнка або ор

наменту спочатку або наприкінці тексту. (Мініатюра)
22. Спеціально оброблена шкура тварин, що використовувалася для виго

товлення середньовічних книг. (Пергамент)
23. Шматочки спеціально виготовленого різнокольорового непрозорого 

скла. (Смальта)
24. розпис по сирій штукатурці. (Фреска)
25. Вищий навчальний заклад у середньовічній Європі. (Університет)
26. Уміння чітко й красиво писати. (Каліграфія)
27. Наука, що ставила за мету пошук філософського каменя. (Алхімія)
28. Мандрівний студент. (Вагант)
29. Головний помічник майстра у середньовічній майстерні. (Підмайстер)
30. Будівля міського самоврядування в західноєвропейських містах. (Ра-

туша)
31. зразковий твір — іспит на звання майстра. (Шедевр)
32. Об’єднання ремісників. (Цех)
33. Об’єднання купців. (Гільдія)
34. Назвіть найважливіші торгові шляхи Середньовіччя. («Шлях із варяг 

у греки», Великий шовковий шлях, «шлях пахощів»)
35. Латина Сходу. (Арабська мова)
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36. Складний орнамент, заснований на поєднанні геометричних фігур, 
рослинних візерунків і напису. (Арабеска)

37. Арабкочовик. (Бедуїн)
38. Головне святилище Мекки, священне місце для всіх мусульман. (Кааба)
39. засновник мусульманської релігії. (Мухаммед)
40. заступник пророка. (Халіф)
41. Школа у мусульман. (Медресе)
42. Священна війна проти невірних. (Джихад)
43. Головна книга мусульман. (Коран)
44. Священна книга християн. (Біблія)
45. Боротьба християн проти мусульман. (Хрестові походи)
46. Глава католицької церкви. (Папа Римський)
47. зібрання кардиналів для вибору Папи римського. (Конклав)
48. Відхилення від церковного віровчення. (Єресь)
49. Церковний суд. (Інквізиція)
50. Страта через спалення на вогнищі. (Автодафе)
51. «Папська грамота» про відпущення гріхів. (Індульгенція)
52. Найдовша війна в історії. (Столітня війна)
53. Ім’я народної героїні Франції, учасниці Сторічної війни. (Жанна д’Арк)
54. Ім’я французького короля, засновника династії Валуа. (Філіпп)
55. Спадкоємець французького престолу. (Дофін)
56. Повстання селян у Франції. (Жакерія)
57. Керівник повстання в Англії. (Уот Тайлер)
58. Становий представницький орган у Франції. (Генеральні штати)
59. Становий представницький орган в Англії. (Парламент)
60. Легендарний король бриттів, герой рицарських романів. (Артур)
61. Герцог Нормандії, що завоював у 1066 р. Англію. (Вільгельм)
62. Англійський король, учасник хрестових походів, керував країною про

тягом 10 років, але у власній державі перебував не більше року. (Річард 
Левове Серце)

63. Як на русі називали норманів? (Варяги)
64. Яким шляхом йшли торговці зі Скандинавії до Візантії? (Торговим шля-

хом «із варяг у греки»)
65. Як перекладається слово «норман»? (Північна людина)
66. Що таке «руна»? (Таємниця. У норманів існувало рунічне письмо; вважа-

лося, що воно наділене магічною силою.)
67. Як звали бога війни, мудрості та прародителя писемності і поезії у нор

манів? (Один) 
68. Про кого нормани могли говорити: «Це дуже приємна у спілкуванні 

людина, поки її не розсердили»? (Берсеки)
69. Чеський реформатор, професор Празького університету. (Ян Гус)
70. Як називалися послідовники Яна Гуса? (Гусити)
71. Керівник війська таборитів. (Ян Жижка)
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72. Столиця Чеської держави. (Прага)
73. Турецький султан, засновник імперії Османа. (Мехмед)
74. Турецький піший воїн, що вирізнявся під час війни особливою жорс

токістю. (Яничар)
75. Що таке ярлик? (Грамота на князювання, яку надавав хан Золотої Орди 

руським князям)
76. Назвіть, який державний устрій був у Новгороді і Пскові. (Республіка)
77. Хто переміг у Льодовому побоїщі? (Руські полки на чолі з Олександром 

Невським)
78. за що новгородський князь Олександр отримав прізвисько Невський? 

(За перемогу у битві зі шведськими феодалами, яка відбулася у гирлі річки 
Неви в 1240 р.)

79. Чим закінчилося протистояння руських і татаромонгольських військ 
на річці Угрі? (Війська так і не вступили у битву, з цього часу закінчилося 
панування Золотої Орди.)

80. Коли відбулася Куликовська битва? (1380 р.)
81. Яке прізвисько мав Іван I? (Калита)
82. Назвіть замкнені групи людей з певними правами в Індії. (Варни, касти)
83. Назвіть основну релігію Індії. (Буддизм)
84. Назвіть правителя індійського князівства. (Раджа)
85. Назвіть релігію Китаю. (Конфуціанство)
86. Назвіть винаходи, зроблені у Китаї. (Порох, порцеляна, папір, шовк)
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