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7 клас. Всесвітня історія 
Тема. Середньовічне місто 

 
Мета уроку: сформувати в учнів  уявлення  про причини і умови  виникнення 
міст , особливості їх облаштування , пояснити як здійснювалось управління в 
містах, що отримали магдебурзьке право , роль цехів  у  житті міщан; 
сприяти розвитку логічного мислення учнів,  навчати учнів встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки , порівнювати і розділяти інформацію . 
 
Тип уроку : комбінований  
Обладнання :  підручник Крижанівський О.П, Хірна О.О «Історія  середніх 
віків», комп’ютерна презентація уроку. 
 
Структура уроку 
І . Організація навчальної діяльності 
ІІ. Перевірка домашнього завдання  
Завдання 1. Визначити якому етапу  в розвитку  феодальної держави 
відповідають запропоновані схеми : 
                                                     Схема 1                                                                     

                                          
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Казна 

Армія  



 
                                                          
                                                       Схема 2 
 
     
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                         Схема 3 
 

                                              
 
 
      
 
 
 
 
 
Завдання 2. В який з періодів середньовічної держави король міг отримати  
таку відповідь від свого васала ? 

Чиновники  

Феодали  

Феодали  

Феодали  

Феодали  

Загарбницькі походи     



“ Здивував  мене ти, мій королю,  тим, що визнав мене негідним феоду 
твого . Адже, якщо йдеться про походження, то я , дякуючи Богу,  
родовитий. Якщо йдеться про феод , який ти мені надав, то відомо, що 
він не належить до твоїх володінь, а дістався у спадок від предків моїх. 
Якщо захищаючи себе і свій  феод , чимось тебе скривдив, то вчинив це  
роздратований несправедливістю.  Хіба я можу не захищати феоду 
свого, я ліпше помру на своєму феоді, ніж  житиму без нього ” 
Завдання 3. Яку з ознак феодальної держави ілюструє  анімаційна карта ? 
 

 
 
Завдання 3. Підібрати узагальнююче поняття до даного  переліку 
 

 

 

        

Вивчення теми  
План  

1. Причини виникнення міст 
2. Зовнішній вигляд міст. Побут городян 
3. Боротьба міст за самоврядування 

 Рейхстаг  Рейхстаг  Рейхстаг  Рейхстаг  Рейхстаг  Рейхстаг  Рейхстаг  Рейхстаг Сейм 

Генеральні 
Штати 

Парламент 

?     

 

         



4. Цехи, їх роль у житті середньовічного міста   
Після загибелі Західної Римської імперії  були зруйновані більшість  міст.    
Сільський пейзаж , який подекуди   був  розбавлений  феодальними  
замками  і монастирями – став  основним для Європи   на 500 років  . 
Проте в X- XI ст.  в країнах Західної і Центральної Європи починають 
відроджуватись старі й  виникати  нові міста.   Які причини зумовили цей 
процес ? 
Пояснення ґрунтується на логічному ланцюгу  
 

 
Місця виникнення міст 

 
 
 
 
 
 

Середньовічне місто суттєво відрізнялось від  сучасного . Які особливості 
середньовічних міст  можна визначити  за  малюнками?   

 
 

Біля замків 
(бурги) 

 
 

   

 

Біля  монастирів 
(сен, сент) 

 
 

 

Біля переправ, 
мостів (брідж) 

 



           
Якими були основні заняття міщан ? 
 

 
 
 

 



Міста виникали на землях феодалів, які розглядали місто як свою власність і 
намагались їх використовувати для свого збагачення, тому міщани вели 
боротьбу за визволення . Часом міщани могли викупитись, але частіше їм 
доводилось вести збройну боротьбу   проти   феодалів . Міста, що 
визволились , отримували право на самоврядування , влада переходила до 
міської комуни . Підтвердженням  незалежності міста  були хартії, або 
грамоти, які  надавались місту феодалами 
Робота з документом с. 55 підручника «Із  грамоти, яку надав  городянам м. Фрайбург  феодал 
Конрад »  
Обговорення за питаннями : які зобов’язання взяв на себе Конрад? 
Які права отримали городяни від Конрада? Чиїм інтересам  вони  найбільш   відповідали? 
Система управління міст , що отримали право на самоврядування або 
магдебурзьке право  виглядала наступним чином : 
 
 

 

 

 

 

  

Середньовічні міста – це , насамперед,  центри , де було зосереджено  
ремісниче виробництво .  Ремісники виготовляли речі на продаж або для 
обміну . Місцем  виготовлення товарів  була майстерня . За  малюнком учні 
встановлюють  ознаки майстерні  

 

               

 Що виготовляють у майстерні ?        Розмір майстерні - ?              Чи використовується техніка ?  

Кількість робітників -? 

Магістрат  ( очолював бургомістр) 

Лава (лавники ) Рада (радники ) Лава (лавники ) 

Цивільні  
справи           

  

Кримінальні 
справи 



Власники майстерень, які виготовляли однаковий товар  об’єднувались  у 
цехи  і  визначали однакові для всіх членів цеху правила  виробництва  
товарів .  

Робота за текстом підручника ст. 56-58 . Заповнити таблицю 

Причини створення 
цехів  

Які питання 
регулювались 
цеховими правилами  

Позитивна роль цехів  Негативна роль цехів  

    
 Закріплення.  Скласти речення  з поняттями ,  вивченими на уроці  

Ратуша,  магістрат,  комунальний рух, цех,  цеховий статут , партачі . 

Д/З.  Тема  1, g 5 ст 51-59 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 



Сологуб Н. В  

Гімназія «Ерудит» м. Київ 

10 клас Історія України 

Узагальнюючий урок з теми  «Українські землі в складі Польщі, Румунії, Чехословаччини» 

Мета уроку: перевірка знань учнів, узагальнення основних понять , активізація  

                     інтересу учнів до  вивченої теми і історії взагалі  

Форма проведення уроку – урок –гра 

     

Хід уроку : урок проходить за зразком телепрограми «Своя гра». Учням пропонуються питання з 
теми, об’єднані у тематичні блоки. Перше питання  з будь –якої теми пропонує вчитель , вступає  в 
гру той учень, який першим  підняв руку. Після першої правильної відповіді учень може на 
власний вибір обирати  тему і № питання.  За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали  і 
залишається  у грі до тих пір, поки даватиме правильні відповіді. В разі помилки , гравець втрачає 
2 бали і   в гру вступає той, хто дав правильну відповідь. У гравця також є можливість  в будь- який 
момент відмовитись від відповіді і зберегти накопичену суму балів до наступної можливості 
вступити в гру. Щоб об’єктивніше перевірити знання учня можна обмежити можливість вибору 
питань з однієї теми одним або двома. 

Така форма роботи дозволяє досить детально повторити велику кількість фактів і залучити до 
активної роботи більшість класу.  

Щоб  діти мали змогу орієнтуватись у тематиці питань, теми і номери питань записуються на 
дошці, також на дошці фіксуються результати кожного гравця. Зміст питань знаходиться у вчителя, 
який і є ведучим гри. 

 

Тема 1. Географічні назви. Польща 

1. Частина українських земель, яка потрапили в склад Польщі в 1918 році, але офіційно була 
визнана  за нею в 1923р (Східна Галичина) 

2.  До І світової війни ця територія була в складі Російської імперії, за Ризьким договором  - в 
складі Польщі (Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина, Підляшшя) 

3. Офіційна назва , яка використовувалась для Східної Галичини в Польщі («Східна 
Малопольща» 

4. Місцезнаходження Таємного університету (Львів) 
5. Назва концтабору, де відбували покарання українці, які вели боротьбу проти асиміляційної 

політики Польщі (Береза Картузька) 
 

Тема 2. Поняття . Польща 

1. Термін, який визначає політику польського уряду на українських землях (денаціоналізація)  
2. Тип шкіл, які запроваджувались «кресовим» законом 1924 року (утраквістичні) 
3. Загальна назва організацій, які утворювали українці  заради протидії польському 

економічному впливу (кооперативи) 



4. Більшість українських  депутатів у польському сеймі були представниками саме цієї партії 
(УНДО) 

5. Д. Донцов розробив теорію, згідно з якою  нація оголошувалась абсолютною цінністю, а 
досягнення незалежності України  найвищою метою. Як називалась його теорія? 
(інтегрального націоналізму) 

 

 

 

 

Тема 3.Цифри і дати . Польща 

1. Чисельність українців, які проживали в Польщі (близько 6 млн) 
2. Відсоткова норма студентів – українців , встановлена польським урядом у Львівському 

університеті (5%) 
3. Рік , коли було вбито лідера ОУН  Коновальця (1938) 
4. Рік , коли було вбито міністра внутрішніх справ Польщі Перацького (1934) 
5. Рік утворення ОУН (1929) 
 

Тема 4.Різне. Польща 

1. Після якої події розпочався Варшавський процес (після вбивства міністра внутрішніх справ 
Польщі Б.  Перацького) 

2. Процес, що розпочався в другій половині 30-х років і стосувався УНДО (зближення УНДО з 
правлячими колами, політика «нормалізації» 

3. Яке відношення до КПЗУ  мало рішення Комінтерну , прийняте  за наказом Сталіна,  про 
розпуск  комуністичної партії Польщі (КПЗУ як складова Компартії Польщі теж була 
розпущена). 

4. Що сталось на з’їзді Української військової організації і радикальних студентських груп, 
який відбувся  у Відні у 1929 році (утворення ОУН) 

5. Цю ідею сформулював В. Липинський  у «листах до братів -хліборобів» (українського 
монархізму) 

 

Тема 5. Українські партії в Польщі 

1. Політична партія, яка  через заборону діяльності діяла в підпіллі (КПЗУ) 
2. Ідеологічним обґрунтуванням діяльності цієї партії був «інтегральний» націоналізм,  засади 

якого розробив Дмитро Донцов (ОУН) 
3. Яка організація була легальним прикриттям КПЗУ в Західній Україні (Сельроб) 
4. Найвизначнішими діячами цієї партії були Д. Левицький,  В. Бачинський,  
     С. Витвицький (УНДО) 

5. Політична партія, яка намагалась поєднати ідеї демократичного соціалізму з  

     перспективою відродження України як самостійної держави (Радикальна партія)  

 

Тема 6. Українські землі в складі  Чехословаччини 



1. Офіційна назва українських земель, що перебували в складі Чехословаччини 
(Підкарпатська Русь) 

2. Реформа, проведена урядом Чехословаччини з метою  поліпшення економічного 
становища  місцевого населення (земельна реформа)  

3. Фактор, який відрізняє економічну політику чеського уряду на українських землях від 
політики польського і румунського (чеський уряд  вкладав у розвиток краю більше коштів, 
ніж вилучав) 

4. Зовнішньополітична подія, яка привела до  надання Чехословаччиною автономії 
українським землям (Мюнхенська угода) 

5. Проголошення  незалежності Карпатської України (15 березня 1939 року) 
 

Тема 7. Українські землі в складі  Чехословаччини. Політичне життя 

1. Представники цього напрямку в суспільному русі абсолютизували відмінності  
      місцевого населення від українців (русини) 

2. Хто був лідером українофілів у Закарпатті (Августин Волошин) 
3. Назва самостійної української держави проголошеної в 1939 році (Карпатська Україна) 
4. Кому належать слова , сказані щодо проголошеної  самостійної Карпатської України : 

«Комашка, що хоче прилучити до себе слона» (Й. Сталіну) 
5. Яке місто було центром Карпатської України (Хуст) 
 

Тема 8. Українські землі в складі Румунії  

1. Чисельність українців в Румунії (близько 600 тис) 
2. Скільки українських шкіл залишилось на українських землях в Румунії на кінець 20-х років 

(жодної) 
3. Яка резонансна подія відбулась на території Бессарабії в 1924 році (Татарбунарське 

повстання) 
4. Наймасовіша українська партія в Румунії (Українська національна партія на чолі з 

Залозецьким)  
5. Кому підпорядковувалась православна церква в Румунії? (Румунському патріархату) 
 

Тема 9. Українські землі в складі Румунії. Різне 

1. Як називався період з 1918 по 1928рік в Румунії , коли неможливою була  легальна  
     політична діяльність  ( стан облоги) 

2. Як називалась прокомуністична організація, яка виступала за приєднання   до 

     Радянської України, одержавлення економіки, аграрні перетворення («Визволення») 

3. Які українські території потрапили під контроль Румунії ( Буковина, Бессарабія, 
      Марамуреш) 

4. Наслідком якої події став  « процес 500» (Татарбунарського повстання) 
5. До поглядів якої української політичної партії, яка діяла на території Польщі , була схожа 

ідеологія організації , яку очолювали О. Забачинський, І. Григорович,  
     Д. Квітковський (до поглядів ОУН) 

 



 

 


