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Урок № 1

тема уроку. Вступ.

Мета уроку: 
 ознайомити учнів із завданнями і структурою підручни-

ка з історії України для 7 класу, з методологією його 
побудови, додатковою навчальною літературою, роз-
крити форми й методи організації навчальної діяль-
ності на заняттях з курсу; розвивати в учнів навички 
самостійної роботи з підручником, додатковою та спе-
ціальною літературою, історичними джерелами; вихо-
вувати в учнів культуру поводження з підручником.

тип уроку: 
 урок вивчення нового матеріалу.
Види роботи: 
 розповідь, бесіда, робота в зошитах, з підручником.
основні поняття: 
 «історія», «феодалізм», «цивілізація».
обладнання: 

підручник (Смолій В.А., Степанков В.С. Історія 
України. 7 клас. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.)

структура уроку

І. організаційний момент.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Завдання і структура курсу «Історія України. 7 клас».
2. Методологія побудови підручника «Історія  України. 7 клас».
3. Середньовіччя в європейській історії.
4. Характерні риси європейського середньовіччя.
5. Середньовічна Україна.
6. Хронологічні межі й періодизація.

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.

ІV. Підсумки уроку.

V. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. організаційний момент.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.
Завдання і структура курсу «Історія України. 7 клас».
Розповідь вчителя.
Учитель на вступному уроці ознайомлює учнів із метою, завдання-

ми і хронологічними рамками курсу Історії України, розкриває його 
значення й актуальність.

На уроці учні ознайомлюються із такими питаннями: 
1. Методологія побудови підручника.
2. Середньовіччя в європейській історії. Характерні риси євро-

пейського середньовіччя.

робота з термінами і поняттями

середньовіччя – важлива епоха в розвитку Європи, епоха наро-
дження і становлення її народів і цивілізації.
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середньовіччя – це тривала історична епоха, яка починається в 
Європі із загибеллю Західної Римської імперії (476 р.) і завершується 
Великими географічними відкриттями (кінець XV ст.)

Але ці хронологічні межі є умовними, та все ж історики дотри-
муються саме їх.

Термін «середні віки» народився в Італії в XV ст. у часи Відро-
дження. У кожному регіоні Європи середньовіччя мало свої особли-
вості, але середнім вікам притаманні і спільні характерні риси, що 
відрізняють їх від античності і від Нового часу.

Сутність середньовіччя виявляється в становленні нових форм 
соціального та духовного життя, політичних та правових систем, 
своєрідної суспільної ієрархії, заснованої на принципі сюзеренно-
васальної залежності.

середньовіччя – це доба:

1) воєнних походів;
2) міграції населення;
3) політичної роздробленості;
4) поєднання політичної влади з власністю на землю;
5) утворення феодальних відносин;
6) формування основних суспільних станів – духовенства, рицарства     
     й селянства;
7) становлення і розвитку дрібного селянського господарства;
8) розбудови міст;
9) формування християнського світогляду й культури.

середньовічна Україна.  
Хронологічні межі й періодизація

Періоди  
українського  

середньовіччя

Раннє  
середньовіччя

(середина  
І тис. до н.е. –  

І половина XІ ст.)

Зріле  
середньовіччя  
(2-а половина  

XI – середина XIV 
ст.)

Пізнє  
середньовіччя  
(2-а половина  

XIV ст. – XV ст.)

– раннє середньовіччя (середина І тис. н. е. – перша половина 
XI ст.) – доба інтенсивних етнічних та політичних процесів, які 
зумовили виникнення Руської держави та її перетворення на се-
редньовічну імперію*; прийняття християнства; зародження нових 
суспільних відносин;

– зріле (розвинене) середньовіччя (друга половина XI – середина 
XIV ст.) – розквіт і загибель Київської Русі; початок утрати руськими 
князівствами самостійності; еволюція українського етносу та серед-
ньовічних суспільних відносин;

– пізнє середньовіччя  (друга половина XIV ст. – XV ст.) – функ-
ціонування удільних князівств та припинення їхнього існування; роз-
квіт феодальних відносин; утвердження іноземного володарювання 
на етнічних українських землях.

Середньовічна історія України – важливий етап у формуванні 
українського етносу та його культури; розквіту й загибелі Київської 
Русі; входження до європейської цивілізації через утвердження хрис-
тиянства.
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Серед істориків немає єдиної думки про хронологічні межі 
українського середньовіччя. Ми дотримуємося того погляду, що 
доба середніх віків в українській історії розпочинається із середини  
І тис. н. е. – часу існування ранньосередньовічних слов’янських 
культур і формування племінних політичних утворень – і завершу-
ється кінцем XV ст., коли були ліквідовані удільні князівства й усі 
українські землі потрапили до складу інших держав.

Джерела вивчення середньовічної 
Історії України

         речові          Писемні
   

       Документальні   Розповідні

Учені вивчають історію середніх віків України за допомогою 
різноманітних джерел. Важливе значення мають речові джерела – 
пам’ятки матеріальної культури: замки, фортеці, храми, житлові 
будинки, майдани міст, скульптура, картини, інші твори мистецтв, 
знаряддя праці, предмети побуту, монети, зброя тощо. Частину з 
них віднайшли під час археологічних розкопок, інші зберігаються в 
музеях, колекціях. Вони є головними для з’ясування господарського, 
соціального, побутового й культурного життя наших пращурів періоду 
раннього середньовіччя.

Неможливо переоцінити значущість писемних джерел, відомості 
яких становлять основу історичних знань про епоху Середньовіччя. 
Писемні джерела поділяються на дві великі групи: документальні, 
створені внаслідок діяльності владних установ, канцелярій, офіційних 
осіб (князівські акти, грамоти, збірки законів, договори, накази тощо), 
та розповідні – літописи, «житія» святих, праці тогочасних істориків, 
церковні проповіді, біографії, листи, художні твори тощо. З-поміж них 
особливу цінність мають «Руська правда», «Повість временних літ», 
«Галицько-Волинський літопис», «Повчання Володимира Мономаха», 
«Слово о полку Ігоревім». Чимало цінної  інформації зберігають усні 
джерела: легенди, перекази, міфи оповідання, пісні, билини, думи, 
прислів’я, приказки.

Вивчення різноманітних джерел дає змогу вченим відтворити 
цілісну картину  середньовічної історії України.

робота з термінами і поняттями.

Імперія – багатоетнічна держава, в якій панівне місце посідає на-
род, який відіграв провідну роль у її утворенні, а всі інші перебувають 
у підлеглому становищі й втрачають можливість самостійного розви-
тку. Як правило, має велику територію, монархічну форму правління, 
проводить завойовницьку політику.

Феодалізм – політична, ідеологічна і правова система, що склалась 
у середньовічній Європі на основі васальних взаємин.

Цивілізація – сукупність матеріальних і духовних досягнень сус-
пільства; історичний тип культури.  

Запитання до документа.
1. Чим відзначалась роль Руської держави в середньовічній іс-

торії Європи?
2. Який слов’янський регіон належав до найрозвинутіших?  
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ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.
Бесіда за запитаннями.
1. Які хронологічні межі історичної епохи Середньовіччя?
2. Науковці якої країни вперше запровадили термін «середні 

віки»?
3. Назвіть види джерел з історії середніх віків України?
4. Розкрийте поняття: цивілізація, феодалізм.
5. Охарактеризуйте зміст основних періодів середньовічної історії      

України.

IV. Підсумки уроку.
Підбиваючи підсумки уроку, вчитель наголошує на важливості 

значення історичного минулого нашої країни, виховує в учнів ша-
нобливе ставлення до минулого нашого народу і необхідність його 
вивчення. 

V. Домашнє завдання.
1) завдання №10 до Вступу письмово.
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Урок № 2
тема уроку.  Східнослов’янські племена – предки українців  
  – по- передні утворення держави. 
Мета уроку: 
 розкрити процес розселення племінних союзів східних 

слов’ян у VІІІ-ІX ст. на території України; пояснити 
державо творчі процеси; формувати в учнів інтерес до 
знань, навички роботи з підручником, історичними 
картами та письмовими джерелами; виховувати в учнів 
шанобливе ставлення до історичного минулого нашого 
народу. 

Види роботи: 
 розповідь, бесіда, робота в зошитах, з підручником, 

картою.
тип уроку: комбінований.
основні поняття: 
 «Велике розселення слов’ян», «Велике переселення на-

родів», «держава», «племінний союз», «анти», «склави-
ни», «каган».

обладнання: 
 1) підручник (Смолій В.А., Степанков В.С. Історія 

України. 7 клас. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.)
 2) Настінна карта.

структура уроку

І. організаційний момент.

ІІ. актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Формування союзів племен та їх розселення.
2. Виникнення зародків державного життя.
3. Відносини із сусідами.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

V. Підсумки уроку.

VІ. Домашнє завдання. 

Хід уроку

І. організаційний момент.

ІІ. актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Бесіда за запитаннями.
1. Які хронологічні межі історичної епохи Середньовіччя?
2. Науковці якої країни вперше запровадили термін «середні 

віки»?
3. Назвіть найважливіші писемні джерела вивчення історії серед-

ніх віків України.
4. Як тлумачили епоху середніх віків учені доби Відродження?
5. Розкрийте сутність поняття «цивілізація».
6. Охарактеризуйте зміст основних періодів середньовічної іс-

торії України.
7. У чому ви вбачаєте історичне значення українського серед-

ньовіччя?
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8. Чому речові джерела мають ключове значення для дослідників?
9. Доведіть, що епоха Середньовіччя відіграла важливу роль  

у розвитку європейської цивілізації. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Формування союзів племен та їх розселення. 
Процес формування сучасних слов’янських  народів починається 

в часи Великого розселення слов’ян, яке тривало на території Схід-
ної і Південно-Східної Європи до кінця VІІ ст. В умовно єдиній 
слов’янській спільноті поступово виокремлюються 3 гілки: східні, 
західні й південні слов’яни. Станом на середину І тис. на історичних 
теренах України вже існували Антський і Склавинський племінні 
союзи. Після розгрому в V ст. гунів і загибелі Західної Римської 
імперії Антський союз почав відігравати помітну роль у Східній і 
Південно-Східній Європі.

Спочатку виникали тимчасові об’єднання племен переважно для 
боротьби з ворогами чи проведення походів; згодом – союзи близь-
ких за культурою і побутом сусідніх племен і, нарешті, утворювалися 
територіальні об’єднання протодержавного типу (землі, княжіння). 
Останні мали своїх князів і стольні гради (міста).  

робота з термінами і поняттями
княжіння – землі, що належать князю.
князь – воєначальник племені, згодом володар державного утво-

рення.
Наприкінці VІІІ ст. на етнічних теренах України сформувалося 

сім племінних союзів: дулібів (волинян, бужан), древлян, білих хорватів, 
полян, уличів, тиверців, сіверян. Одними із перших виник Дулібський 
союз, що об’єднав племена, які заселяли території від  Західного Бугу 
на заході до Горині на сході та від Прип’яті на півночі до басейну  
Верхнього Дністра на півдні. Після його розпаду (середина VІІ ст.) 
частина племен створила союз бужан (волинян).

Загадковою залишається історія уличів і тиверців. Вочевидь, перші 
з них сформувалися на території, розташованій південніше полян, між 
Оріллю, Дніпром і Самарою та в лісостеповій частині Південного Бугу. 
У Прутсько-Дністровському  межиріччі утворилися племена тиверців, 
які згодом зайняли територію до Південного Бугу. Білі Хорвати за-
ймали терени  Верхньої Наддністрянщини (західніше р. Збруча), меж-
иріччя Верхнього Пруту й Дністра, Північну Буковину, Прикарпаття 
й частину Закарпаття.

Східніше волинян жили древляни. Межі їхніх земель простягалися 
від р. Случі на заході й майже до  Дніпра на сході, від річок Уборті 
та Прип’яті на півночі до р. Тетеріва на півдні. Після розпаду По-
лянського союзу племен поляни заселяли Середнє Подніпров’я від 
р. Тетеріва на півночі до вододілу річок Ірпінь і Рось на півдні.

Сіверяни обжили землі Лівобережжя у середній течії Десни, на 
берегах р. Сейм та верхів’ях Сули. На теренах сучасних Білорусі й 
Росії існували східнослов’янські союзи племен дреговичів, радимичів, 
в’ятичів та ін.

Майже всі племінні об’єднання мешкали в лісовій і лісостеповій 
смугах, які виявилися сприятливішими для розвитку  господарства й 
безпечнішими для життя.

Проміжне закріплення. 
1) Назвіть і покажіть на карті союзи племен, які виникали на 

етнічних теренах України.
2. Виникнення зародків державного життя.
В умовах становлення союзів племен зростала їх роль як вій-

ськово-політичної сили. Значну частину захопленої під час воєнних 
дій здобичі привласнювали вожді племен і дружинники – озброєні 
професійні воїни, котрі служили вождям і князям за винагороду. По-
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мітну роль відігравали збори чоловіків-воїнів, або народні збори (віча), 
які розв’язували найважливіші громадські питання. Відбувалося 
виділення в окремий прошарок племінної верхівки, в руках якої зо-
середжувалася влада. Верхівку складали князі, бояри (знать, пов’язана 
службовими стосунками з князями), дружинники.

З кінця VІІІ ст. прискорилося становлення протодержавних утво-
рень (княжінь), очолюваних князями місцевих династій.

Особливо інтенсивно цей процес відбувався на теренах Полянсько-
го племінного княжіння. Зростало значення києва – його столиці. На 
межі VІІІ-ІХ ст. склалися реальні політичні передумови для утворення 
на його основі  першої східнослов’янської держави. Верховна влада 
в ній належала нащадкам полянського князя кия.

Питання «Звідки пішла Руська земля і хто  в ній почав спершу кня-
жити, і як Руська земля постала?», яке першим порушив літописець 
Нестор, так і не отримало в історичній науці однозначної відповіді. 
Сьогодні серед істориків  побутує кілька наукових теорій походження 
назви «русь». Серед них переважають північна та південна. Однознач-
но можна стверджувати, що цей термін, як і термін «Руська земля», 
як правило, вживаються у двох значеннях.   У широкому розумінні 
ними охоплювалися  всі східнослов’янські землі, у вузькому – тери-
торія  Південної Русі – Київщини, Чернігівщини, Переяславщини. Ці 
терміни досить швидко поширилися серед слов’янства й закріпилися 
за назвами деяких річок (Рось, Росава, Роставиця), слов’янізованих 
роксоланів і, вочевидь, тих слов’янських племен, які посідали приві-
лейоване становище у Середньому Придніпров’ї. На думку вчених, за 
назвою одного із таких племен, яке входило до Полянського союзу, 
його соціальна верхівка – дружина – почала іменувати себе русами.

У ІХ ст. назва «Русь» закріплюється за новоутвореною державою.
3. Відносини із сусідами.
Географічне розташування південної групи східнослов’янських 

племен істотно впливало на характер відносин із сусідніми народами 
й державами. Територія їхнього проживання  знаходилася на межі між 
Сходом і Заходом, на межі двох великих цивілізацій – європейської 
та азійської, а отже, невипадково дістала назву Великого кордону. Ці 
землі розташовувалися на перехресті давніх доріг і торгових шляхів 
зі сходу на захід і з півночі на південь, якими просувалися різні пле-
мена і народи. Вони були відкритими і не захищеними природними 
бар’єрами, що робило їх вразливими для набігів і вторгнень.

Упродовж VІІ-VІІІ ст. основну  загрозу для місцевого населення 
становили прийшлі народи зі Сходу й Півдня. Так, далеко не завжди 
мирно складалися відносини з тюркомовними племенами булгар (бол-
гар), державне утворення яких виникло на початку VІІ ст. у Приазов’ї. 

У середині VІІ ст. у Прикаспії й Приазов’ї утворюється сильна 
держава – Хозарський каганат, яка спочатку утворилася в Північному 
Причорномор’ї, а пізніше – в Криму. Хозари намагалися підкорити 
сусідні племена. Спочатку вони обклали даниною радимичів, в’ятичів 
і сіверян, а пізніше й полян. Боротьба з ними сприяла згуртуванню 
племен Полянського племінного княжіння, які торгували з Хозарією. 
Можливо, саме в неї вони запозичили титул володаря – каган.

робота з термінами і поняттями
Каган – титул володаря держави в давніх тюркських народів.
Важливе місце займали стосунки східних слов’ян  із Візантією. 

Це були як воєнні конфлікти, так і мирні, інколи навіть союзницькі 
відносини. Розвивалася також взаємна торгівля. На заході доводилося 
спілкуватися зі словаками, поляками та чехами.

Проживаючи на теренах Великого кордону, південні східнослов’янські 
племена, з одного боку, змушені були захищатися від войовничих сусідів 
зі зброєю в руках, а з другого – мали можливість переймати від них усе 
краще, збагачуючи власну матеріальну й духовну культуру.
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V–VІІІ ст. стали важливою віхою в історії слов’ян. Вони колонізу-
ють нові території. Утворюються основні політичні союзи. Виникають 
зародки державного життя.

робота з термінами і поняттями.
Держава – політичне утворення, яке, спираючись на органи 

влади й закони, обов’язкові для всього населення, регулює життя 
суспільства, зберігає його цілісність, забезпечує розвиток, захищає 
від зовнішніх ворогів.

робота з документом.
Літописець про відносини полян із хозарами
«І знайшли їх хозари, коли вони сиділи в лісах на горах, і сказали 

хозари: «Платіте нам данину». Поляни тоді, порадившись, дали їм од 
диму по мечу. І понесли це хозари князеві своєму і старійшинам своїм, і 
сказали їм: «Ось, знайшли ми данину нову». А ті запитали їх: «Звідки?» 
І вони сказали їм: «В лісі на горах, над рікою Дніпровською». А ті запи-
тали: «Що вони дали?» І вони показали меч, і мовили старці хозарські: 
«Недобра се данина, княже. Ми здобули її однобічним оружжям, себто 
шаблями, а сих оружжя обоюдогостре, себто мечі. Сі будуть брати 
данину і з нас, і з інших земель».

Запитання до документа.
Що хотіли сказати поляни, заплативши хозарам данину мечами?

ІV. Узагальнення і систематизація знань.
Бесіда за запитаннями.

1. Назвіть східнослов’янські союзи племен, які виникли на етнічних 
теренах України.
2. Хто такі дружинники?
3. Назвіть істориків, котрі вважали, що формування українського, 
російського й білоруського народів розпочалося до виникнення 
Руської держави.
4. Що означає поняття «Великий кордон»?
5. Покажіть на карті місця розселення союзів племен.
6. Охарактеризуйте процес становлення політичних союзів племен.
7. Розкажіть про походження назви «Русь».
8. Що дало поштовх процесу формування слов’янських народів?
9. Охарактеризуйте відносини слов’янських союзів племен із хо-
зарами.
10. Які етнічні процеси започатковуються в VІ-VІІІ ст.? Як відбувався 
їх подальший розвиток в умовах існування Давньоруської держави?
11. Поміркуйте, у чому пролягало позитивне й негативне значення 
географічного розташування Руської землі.

Тестові завдання.
Вставте пропущені дати в речення: «Доба середніх віків в україн-

ській історії розпочинається з … і завершується……..».
Віче – це: а) народні збори; б) назва військової дружини; в) пле-

мінна верхівка.
Руси – це: а) раби; б) завойовані племена; в) привілейована група 

населення Полянського княжіння.

V. Підсумки уроку.
Підбиваючи підсумки уроку, вчитель ще раз наголошує на тому, 

як виникли зародки державного життя у східнослов’янських племен 
і яке це мало значення для майбутнього формування в них держави. 

VІ. Домашнє завдання. 
1. Опрацювати § 1.
2. Дати усно відповідь на запитання. 



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

11

Урок №3
тема уроку. Утворення Київської Русі. Політика перших князів.

Мета уроку:    
охарактеризувати політику князів Аскольда, Олега, Ігоря; 
формувати в учнів інтерес до знань, розвивати вміння працю-
вати з історичними джерелами, аналізувати їх; 
виховувати риси патріотизму на прикладі діяльності князів 
Аскольда, Олега та Ігоря. 

тип уроку:       
комбінований урок.

Види роботи: 
розповідь, бесіда, робота в зошитах, з підручником, картою.

основні поняття: 
«Русь».

обладнання:   
1) підручник (Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України.  
7 клас. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.)
2) ілюстративний матеріал (портрети князів Олега та Ігоря).
3) настінна карта «Виникнення та розквіт Київської Русі» .

структура уроку

І. організаційний момент.

ІІ.  актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Утворення Київської держави. Князь Аскольд.
2. Правління Олега.
3. Правління князя Ігоря.

IV. Узагальнення і систематизація знань.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання. 

Хід уроку

І. організаційний момент.
ІІ. актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Фронтальне  опитування.
1. Назвіть східнослов’янські союзи племен, які виникли на ет-

нічних теренах України.
2. Хто такі дружинники?
3. Віче – це: а) народні збори; б) назва військової дружини;  

в) племінна верхівка. 
4. Руси – це: а) раби; б) завойовані племена; в) привілейована 

група населення Полянського княжіння.
5. Назвіть істориків, котрі вважали, що формування україн-

ського, російського й білоруського народів розпочалося до 
виникнення Київської Русі.

6. Що означає поняття «Великий кордон»?
7. Покажіть на карті місця розселення союзів племен.
8. Охарактеризуйте процес становлення політичних союзів 

племен.
9. Розкажіть про походження назви «Русь».
10. Що дало поштовх процесу формування слов’янських народів?
11. Охарактеризуйте відносини слов’янських союзів племен із 

хозарами
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12. Які етнічні процеси започатковуються в VI–VIII  ст.? Як 
відбувається їх подальший розвиток в умовах існування Дав-
ньоруської держави?

13. Поміркуйте, у чому полягало позитивне й негативне значення 
географічного розташування Руської землі. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Утворення київської держави. князь аскольд.
Пояснення вчителя.

 Поява нерівності    Розвиток 
 в суспільстві    господарства

основні фактори  
виникнення держави у східних слов’ян

 Встановлення економічних  Необхідність
 зв’язків між окремими   захисту від 
 східнослов’янськими    зовнішніх 
 племенами    нападів

Під 862 р. літописець згадує київських князів аскольда і Діра. 
Очевидно, вони були останніми зі слов’янської династії князів, по-
чаток якій поклав Кий. Правили вони, напевно, у різні часи. Їхнє 
князювання позначилося низкою видатних подій. Дір уже володів 
значною територією. До його столиці приїздили купці з інших країн.

Розголосу набув морський похід руських дружин на Константино-
поль під проводом Аскольда. Кораблі русів йшли з такою швидкістю, 
що вісники із захоплених ними поселень не встигли попередити Кон-
стантинополь про небезпеку. На світанку 18 червня 860 р. руський 
флот із 200 лодій увірвався до бухти Золотий Ріг. Візантія визнала 
східнослов’янську державу.

У зв’язку з походами на Константинополь у візантійських джерелах 
згадується про хрещення населення Київської держави.

Чому ж християнство не утвердилося з цього часу в Києві? Цьому 
була вагома причина – припинення існування династії Києвичів після 
вбивства Олегом Аскольда і Діра у 882 році.

Утворена на рубежі VIII-IX ст. Руська держава за правління Ас-
кольда переживала піднесення й розпочала боротьбу за утвердження 
на берегах Чорного моря.

Проміжне закріплення.
Хто здійснив першу спробу хрещення Русі?

2. Правління олега (882–912 рр.)
У той час, як Руська земля міцніла, на півночі східнослов’янські 

племена ворогували між собою. Це протистояння завершилося за-
прошенням новгородців князювати на Русь варяга рюрика, який 
намагався силою підкорити племена.

Після смерті у 879 р. Рюрика правління в Новгороді перейшло до 
його воєводи олега, котрий був опікуном Рюрикового сина Ігоря. Так 
утвердилася династія рюриковичів. Правив Олег від імені малого Ігоря, 
але фактично був повновладним князем. Очевидно, протистояння зі 
слов’янськими племенами набуло надзвичайної гостроти, тож Олег 
із княжим сином мусив піти з Новгорода.

У 882 р. він зі своєю дружиною спустився на човнах по Дніпру 
й оволодів Києвом, убивши тамтешнього князя Аскольда. Олег про-
голосив Київ своєю столицею. За його правління були об’єднані 
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майже всі східні слов’яни, що стало вирішальним кроком на шляху 
створення держави Київська Русь. Влада Києва поширилась не тільки 
на полян, древлян, сіверян, а й на ільменських (новгородських) сло-
венів, кривичів, радимичів, білих хорватів, уличів, на неслов’янські 
племена чудь і мерю.

Наприкінці ІХ  – на початку Х ст. Русь досягла значних успіхів 
на міжнародній арені. Одним із важливих заходів Олега була спроба 
захистити державу від нападів варяг. Він домовився з ними, що спла-
чуватиме щорічно 300 гривень данини, якщо варяги відмовляться від 
своїх набігів на Русь.

Як говорить літопис, 907 р. Олег на чолі великого війська, зі-
браного з підвладних земель хорватів і дулібів, які приєдналися до 
нього як союзники, здійснив суходолом і водою похід на Візантію та 
на знак перемоги над нею прибив свій щит на воротах Царгорода. 
Візантія змушена була сплатити київському князеві величезну данину 
і підписати з ним угоду. За цією угодою руські купці дістали можли-
вість вільно приїжджати до Константинополя і торгувати безмитно.

У 912 р. Олег за загадкових обставин помер. Легенда розповідає, 
що він нібито помер від укусу змії.

Він першим об’єднав під владою Київського князя східнослов’янські 
землі і на півночі, і на півдні Русі.

Проміжне закріплення.
Землі, яких східнослов’янських племен були приєднані до Русі 

Олегом?
Яке значення правління князя Олега?

3. Правління князя Ігоря 912 – 945 рр.
Після смерті Олега київським князем став Ігор. Він продовжив 

політику свого попередника, спрямовану на посилення центральної 
влади та об’єднання племен. Вийшли з покори Києву древляни, на 
яких Ігор пішов війною наклав данину більшу, ніж раніше. Протягом 
трьох років князь боровся з уличами, але не підкорив їх.

За часів Ігоря біля південних кордонів Русі вперше з’явилися 
печеніги. У 915 р. вони уклали з Києвом мир і відійшли до Дунаю, 
однак уже 920 р. угоду було порушено. Візантія боялася посилення 
Русі й спрямувала проти русів печенігів.

У 941 р. Ігор, скориставшись тим, що Візантія вела війну з араба-
ми, вирушив із військом на кораблях до Константинополя. Поблизу 
міста русів зустрів добре озброєний візантійський флот, що палив 
кораблі грецьким вогнем. Було укладено договір, який був для ру-
сів вже не такий вигідний, як попередній: руські купці знову мали 
сплачувати Візантії мито. 

Трагічним виявився для князя Ігоря 945 рік. Під час збору данини 
древлянські племена князя Ігоря вбили. 

робота з документом. 
нестор Літописець про повстання древлян (с.22)

Запитання до документа.
1. Що спонукало древлянські племена підняти повстання? 

Діяльність князя Ігоря ознаменувалася зміцненням централізова-
ної влади й дала поштовх врегулюванню збору данини.

Проміжне запитання.
Землі яких східнослов’янських племен були приєднані до Русі 

князем Ігорем?
Що було спільним у зовнішній політиці Олега та Ігоря?

IV. Узагальнення і систематизація знань.

Запитання та завдання
І рівень: 1. Коли відбувався перший похід русів на Візантію?  

2. Поясніть термін «полюддя».



14

ІІ рівень: 1. Доповніть таблицю:

Дати Події

882 – 912 рр.

911 р.

941 р. Другий похід на Константинополь

944 р.

944 р.

Повстання древлян

З якими кочовиками вів боротьбу князь Ігор?
ІІІ рівень: 1. Порівняйте договори Русі з Візантією 907 та 944 рр. 

Зробіть висновки.  2. Поясніть походження назви «Київська Русь».
IV рівень: 1. Визначте спільні риси діяльності князів Олега й 

Ігоря. 2. Які проблеми для Київської Русі часів Олега й Ігоря були 
найгострішими?

V. Підсумки уроку.
Підбиваючи підсумки уроку, вчитель наголошує, що перші київ-

ські князі зміцнили свою державу посилили  могутність і сприяли її 
міжнародному визнанню. 

VІ. Домашнє завдання. 
1) Опрацювати § 2 підручника.
2) Виконати завдання № 16 письмово. 



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

15

Урок № 4
тема уроку. 

Київська Русь за князювання Ольги та Святослава.

Мета уроку: 
розкрити політику княгині Ольги та її реформи, висвітлити 
політику князя Святослава, показати чому Святослав ввійшов 
в історію як «князь-воїн»; розвивати в учнів вміння оцінювати 
діяльність історичних постатей; виховувати повагу до минулого 
свого народу. 

тип уроку: 
комбінований.

Види роботи: 
розповідь, бесіда, робота в зошитах, з підручником, картою.

основні поняття: 
«погост», «реформа».

обладнання:  
1) підручники : а) Смолій В.А., Степанков В.С. Історія Укра-
їни. 7 клас. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.; б) Лях Р., Темірова 
Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 
2003. – 160 с.;
2) І. Л. Коляда, І. Ф. Шиманська. Історія України в завданнях, 
запитаннях, ілюстраціях [Текст] : дидактич. матеріал 6-7 кл. / 
І. А. Коляда, І. Ф. Шиманська. – К.: Магістр-S, 1997. – 64 с.;
3) настінна карта «Виникнення та розквіт Київської Русі».

структура уроку

І. організаційний момент.

ІІ. актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Реформи княгині Ольги. Її внутрішня та зовнішня політика.
2. Князь Святослав:  його внутрішня та зовнішня політика.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

V. Підсумки уроку.

VІ. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. організаційний момент.

ІІ. актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Фронтальне опитування.
1. Як назвали історики Руську державу?
2. Який титул мав правитель Русі з династії Києвичів?
3. Хто здійснив першу спробу хрещення Русі?
4. Яка подія засвідчила вихід Русі на міжнародну арену?
5. Які княжіння першими виступили проти Рюриковичів?
6. Землі яких східнослов’янських союзів племен були приєд-

нані до Русі Олегом та Ігорем?
7. Пригадайте з історії стародавнього світу, що таке монархія.
8. На основі тексту підручника з’ясуйте причини смерті 

Аскольда. Під час відповіді використайте ілюстрацію художника  
В. Топоркова.

9. Що було спільним у зовнішній політиці Олега та Ігоря?
10.  Якої мети хотіли досягти древляни, убивши князя Ігоря?
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11. За умовами якого договору руські купці отримали право без-
митної торгівлі у Візантії?

12. Доведіть, що діяльність Діра та Аскольда мала державотворчий 
характер.

13. Чому з приходом до влади Олега постала проблема єдності 
держави? Свою думку обґрунтуйте.

14. Використовуючи ілюстрації і джерело №3, підготуйте розпо-
відь «Загибель князя Ігоря».

15. Порівняйте зміст договорів 907 й 944 рр. і з’ясуйте який із 
них був вигідніший для Русі. Свою думку обґрунтуйте.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. реформи княгині ольги. її внутрішня та зовнішня політика  
(945–957 рр.).
Після смерті Ігоря через неповноліття його сина Святослава 

регентом стала мати Святослава княгиня Ольга. Про її походження 
та життя до того часу, коли вона стала княгинею київською, відомо 
мало. Збереглися напівлегендарні відомості, на підставі яких можна 
вважати Ольгу дочкою псковського володаря, васала київського 
князя.

Ольга жорстоко придушила повстання древлян, помстившись за 
смерть чоловіка, повернула Деревлянську землю під владу Києва, об-
клала її даниною. Щоб запобігти новим заворушенням, вона змушена 
була провести нові реформи, унаслідок яких було запроваджено чітко 
встановлені норми повинностей і податків – устави, уроки, оброки, а 
також новий порядок їх стягнення. Представники княгині збирали їх 
в адміністративно-господарських осередках – погостах.

робота з термінами і поняттями.
Погост – адміністративно-господарський осередок, де княжі люди 

виконували князівські розпорядження, чинили суд, збирали данину 
і податки.

реформа – перетворення, зміни, нововведення, покликані сприяти 
розвитку соціально-політичних й економічних відносин.

Поширювалася феодальна власність на землю. Виникали нові 
городища, що були господарськими осередками. Ольга мала власні 
села – Ольжичі, Будутине і свій «град», тобто замок, – Вишгород.  
У Києві перебувала офіційна резиденція Ольги. Це був великий 
двоповерховий кам’яний будинок, прикрашений архітектурними 
деталями з мармуру та червоного шиферу.

У «Повісті минулих літ», розповідаючи про прийом Ольгою древ-
лянських послів, літописець дає опис її кам’яного палацу. Місцезнахо-
дження його було вказане доволі точно, що й підтвердили археологічні 
розкопки. На схилі Андріївської гори в Києві (над садибою №38 по 
Андріївському узвозу) було виявлено фундамент палацу Ольги.

За Ольги зріс міжнародний престиж Русі. 946 р. велика княгиня 
у супроводі великого почту відвідала Константинополь. Її прийняв 
візантійський імператор Костянтин Багрянородний, і хоча угоди 
вони не уклали, проте досягли домовленості про тісні зв’язки Ки-
ївської Русі з Візантією. Прийом Ольги візантійським імператором 
і почесті руській княгині при візантійському дворі були диплома-
тичним актом, що засвідчив зростаючу роль Києва. Ольга прийняла 
християнство.

Київська Русь підтримувала дипломатичні відносини з іншою 
великою державою середньовічного світу – Німецьким королівством. 
Країни обмінялися посольствами.

Великі заслуги княгині Ольги у зміцненні Київської держави 
високо оцінені та уславлені. Православна церква велику княгиню 
Ольгу канонізувала як Рівноапостольну, прилучила її до лику Святих.
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робота з документом.
нестор Літописець про княгиню ольгу (с. 28 підручника).

Завдання до документа.
Використовуючи матеріал підручника та джерела, складіть істо-

ричний портрет княгині Ольги.
2. князь святослав: його внутрішня та зовнішня політика.
Син Ольги та Ігоря Святослав князював недовго (964–972 рр.), але 

залишив згадку про себе. Святослав був хоробрим воїном, майже все 
життя провів у військових походах. Держава за часів князя Святос-
лава була розширена і зміцнена. Йому вдалося повернути до складу 
Київської держави племінне княжіння в’ятичів. У 964 р. він здійснив 
вдалий похід на Оку і Волгу, де жили в’ятичі, які сплачували данину 
Хозарському каганату. У «Повісті минулих літ» згадується: «Пішов 
Святослав на Оку річку і на Волгу, і зустрів в’ятичів, і сказав їм: 
«Кому данину даєте?». Вони ж відповіли: «Хозарам – по шелягу від 
рала даємо…». В’ятичів переміг Святослав і данину на них наклав».

Але головною метою походу 964 р. було вирішення хозарської 
проблеми. Швидко пройшовши через землі в’ятичів, Святослав ударив 
на головного союзника Хозарського каганату, волзьких булгар і легко 
їх переміг. Потім київський князь рушив Волгою вниз, посадивши 
своїх воїнів на лодії. Він завоював столицю каганату – місто Ітіль.

Та цим походом з Хозарським каганатом не було покінчено. 
Хозари далі робили наскоки на руські володіння. Це примусило 
Святослава у 968 р. здійснити другий похід на Хозарський каганат, 
який закінчився повною перемогою.

Проте розгром хозар мав і негативну сторону. Він відкрив кочо-
вим племенам Азії шлях на Київську державу. З того часу печеніги 
здійснювали свої наскоки.

Потім Святослав втягнувся у затяжну війну між Візантією і 
Болгарією,  здійснивши декілька походів на останню. Похід 968 р. 
закінчився успішно. Князь розгромив військо болгар і розташувався 
у Переяславці на Дунаї. Але напад печенігів на Київську державу 
змусив Святослава повернутися до Києва. У 969 р. він вирушив у 
новий похід на Балкани.

Робота з документом. (Документ №3. с. 28 підручника)
Промова святослава до війська під Доростолом влітку 971 р.

Запитання до документа.
1. Який настрій руського війська передав автор у даному до-

кументі?

Святослав змушений був у битві під Доростолом погодитися на 
переговори і підписати мир. Греки русичів відпустили.

Проте Візантія боялась навіть переможеного Святослава. Тому ві-
зантійський імператор Цимісхій послав до печенігів свого дипломата 
і за великі гроші найняв одного з ханів, аби той зненацька напав на 
виснажене руське військо. Зима застала Святослава в дорозі, й він 
збирався зимувати на одному з дніпровських островів. Тут і напав на 
нього печенізький хан Куря. У бою Святослав загинув. Сталося це 
972 р. За легендою, печенізький хан звелів зробити з черепа князя 
кубок, з якого пив на бенкетах. Святослав залишився для прийдешніх 
поколінь зразком мужнього воїна й умілого полководця. 

Не можна сказати, що Святослав зовсім не дбав про внутрішній 
лад у своїй державі. Перед другим походом на Болгарію він провів 
адміністративну реформу. А саме: поставив намісниками своїх синів 
у землях, які намагались відокремитись від Києва: Олега – в Овручі, 
що у Древлянській землі, а Володимира – у Новгороді Великому. 
Старшого – Ярополка – посадив на час своєї відсутності в Києві. 
Це є свідченням того, що князь намагався на свій лад продовжувати 
справу своїх батьків у зміцненні Київської держави.
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Проміжне закріплення.
1. Назвіть відмінності зовнішньої політики Ольги і Святослава.
2. Доведіть, що Святослав був видатним полководцем.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Запитання та завдання.
І рівень: 1. В якому місті прийняла християнство княгиня Ольга? 

2. З якими кочовиками довелося воювати Святославу?
ІІ рівень: 1. Як характеризує Святослава його попередження: «Іду 

на ви!»? 2. Назвіть дати: початки князювання Святослава; загибелі 
князя Святослава.

ІІІ рівень: 1. Охарактеризуйте діяльність княгині Ольги. 2. По-
ясніть, що дало підстави російському історику ХІХ ст. М. Карамзіну 
порівняти Святослава з Александром Македонським.

ІV рівень: 1. Яким чином Святослав реформував систему держав-
ного правління? Яке це мало значення?

Прочитайте ребус: «Що означає  цей вислів?». 

Відповідь: ІДУ НА ВИ.

V. Підсумки уроку.
Підбиваючи підсумки уроку, вчитель оцінює значення діяльності 

княгині Ольги та князя Святослава в історії Київської Русі. 

VІ. Домашнє завдання.
§ 3 завдання письмово.
Складіть історичний портрет Святослава за планом: 

а) походження; 
б) риси характеру; 
в) діяльність зі зміцнення держави;      
г) воєнні походи;
ґ) доля князя; 
д) значення його діяльності для Київської Русі.



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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Урок № 5
тема уроку. 

Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі в IX–X ст.

Мета уроку: 
висвітлити суспільний устрій Київської Русі в IX-X ст.; показати 
склад та заняття населення; формувати в учнів інтерес до знань; 
виховувати повагу до праці та людей праці. 

тип уроку: 
комбінований.

Види роботи: 
розповідь, бесіда, робота в зошиті, з картою, підручником.

основні поняття: 
«верстви», «федерація».

обладнання:  
1) підручник (Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. 7 клас.  

     – К.: Генеза, 2007. – 224 с.);
2) настінна карта «Виникнення та розквіт Київської Русі».

структура уроку.

I. організаційний момент.

II. актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

III. Вивчення нового матеріалу.
1. Політичний устрій Київської Русі.
2. Суспільний лад і заняття населення.
3. Життя людей у селі.
4. Міста і міське життя.

IV. Узагальнення і систематизація знань.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.

Хід уроку.

I. організаційний момент.

II. актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Бесіда за запитаннями.
1. Які реформи провела княгиня Ольга? Розкрити їх зміст.
2. У чому історичне значення реформ, проведених княгинею 

Ольгою?
3. Чому Святослав ввійшов в історію як «князь-воїн»?
4. Розкажіть про походи князя Святослава.

III. Вивчення нового матеріалу.
1. Політичний лад київської русі.
За своїм етнічним складом, Київська Русь не була монолітною 

державою. Вона становила своєрідну федерацію народів з різним 
рівнем політичного, господарського та культурного розвитку. Це 
потребувало створення сильного апарату влади.

робота з термінами і поняттями.
Федерація  – форма державного устрою, за якої територіальні 

одиниці, що входять до її складу мають ознаки державного утворення, 
однак найважливіші питання державного життя вирішують вищі 
органи центральної влади.
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Виняткового значення в управлінні державою набувала князів-
ська влада. Саме Великий князь Київський був її верховним носієм.  
У X ст. відбувалося підпорядкування владі київського князя територій 
племінних княжінь, упорядкувалося збирання данини й податків. 
Влада на місцях почала зосереджуватися у руках родини Рюриковичів. 

Великі князі здійснювали законодавчо-судову діяльність.
Помітну роль у політичному житті відіграв дорадчий орган при 

князеві – рада старійшин, а згодом – князівська рада. 
До складу князівської ради входили – старійшини, заслужені 

дружинники і бояри. Вони відали найважливішими питаннями життя 
країни.

    князь

Голова 
роду,  

племені

Очолює  
військову  
дружину

Згодом  
голова  

держави

2. суспільний лад і заняття населення.
У ІХ–Х ст. розпочався процес формування середньовічних сус-

пільних станів.

робота з термінами і поняттями.
Верстви (стани) – великі групи людей, які відрізняються спадко-

вими правами і обов’язками.

Соціальна структура населення Київської Русі визначалася таким 
чином. Соціальну верхівку становили князі на чолі з Великим князем 
Київським. Далі ішли бояри — нащадки племінних вождів і князів-
ських дружинників. За боярами, як і за князями, визнавалось право 
володіти землею – вотчиною. Із прибутків з неї вони зобов’язані 
були забезпечувати себе бойовою зброєю і разом зі своїми дорослими 
синами і слугами брати участь у військових походах сюзерена. Князі 
і бояри у мирний час здійснювали управлінські (адміністративні) 
функції, а в час війни становили, так би мовити, офіцерський склад 
війська. Усі вони були професійними воїнами і військова доблесть 
та честь цінувались у їхньому середовищі понад усе. 

Поряд з великими землевласниками і дрібними дворянами зна-
чний вплив у Київській Русі мало вище духовенство: київський 
митрополит, єпископи (управителі церковних округів), настоятелі 
великих монастирів.

Міське населення складалося з купців, ремісників, челяді (обслуги 
при князівських і боярських домах).

Основну масу населення Київської Русі становили селяни. Серед 
них виділялися вільні (їх літописці іменують «люди»), що проживали 
у селах і об’єднувались у сільські общини-громади. Кілька таких гро-
мад становили територіальний округ — «верв». Органом управління 
верви було віче — загальні збори громади здійснювали самоуправ-
ління і суд на своїй території, спільно володіли лісами, пасовищами. 
мисливськими угіддями. Громада відповідала за злочин, скоєний на її 
території, і несла спільну відповідальність за сплату данини феодалові.

Князі і бояри постійно намагались обмежити права громад, а віль-
них «людей» перетворити у залежних. Залежні від князів чи бояр селяни 
називались «смердами». Вони проживали на землях, якими володіли 
князі і бояри. 

Земельні володіння, що передавались у спадок, називались вотчи-
ною (від отець — батько, батьківська земля). Вотчини в Київській Русі 
належали феодальній верхівці — князям і боярам, а також монастирям 
і єпископам. У вотчині панувало натуральне господарство,тобто ви-
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роблялось все для власного споживання, а не для продажу. Селяни 
перебували в залежності від власника і тому змушені були сплачувати 
натуральний або грошовий оброк. 

Окрім смердів, існували інші категорії залежного населення. До 
них належали закупи, які працювали за грошову позику (купу); рядо-
вичі, які працювали за договором (рядом), холопи, що не мали свого 
господарства і перебували у цілковитій залежності від господаря; 
челядь — мешканці господарського двору, слуги, стайничі, кухарі, 
пралі тощо.

Вчитель може запропонувати учням записати форми залежності 
селян у вигляді схеми.

смерди:
(працювали у кня-

зівських  
господарствах)

Моди: 
(колишні  

общинники, 
які ставали  

залежними від 
бояр)

Закупи: 
(працювали 
за грошову  

позику – купи)

Форми залежності селян від бояр чи князя

рядовичі
працювали  

за договором  
рядом

Холопи
не мали свого  
господарства,  
знаходились  

у повній особистій 
залежності від  

господаря

Челядь 
(жителі  

господарського дво-
ру, слуги, кухарі)

Заняття населення

скотарство Землеробство ремесло

Проміжне закріплення.
1. Які ремесла розвивалися у давніх слов’ян?
2. Які культури вирощували давні слов’яни?

3. Життя людей у селі.
Розглядаючи це питання, вчитель ділить клас на 2 групи:
1-ша група опрацьовує за підручником питання «Життя селян», 

а 2-га –  «Міста і міське життя».
Після виконання завдання, представники від кожної групи висту-

пають перед учнями класу, а однокласники доповнюють їх розповіді.
Після закінчення виступів учнів учитель проводить бесіду за за-

питаннями:
Запитання:
1. На основі ілюстрації та тексту підручника  поясніть, у чому по-

лягали суттєві відмінності у зовнішньому вигляді міста і села.
2. Чим обумовлювалося існування цих відмінностей?
3. Які відмінності в побуті селян і мешканців міста це віддзер-

калювало?
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Селянство розвивало рільництво, городництво, тваринництво, 
виступало носієм традицій, побутової і духовної культури.

     Виникнення міст започаткувало нову епоху в розвитку серед-
ньовічного суспільства, оскільки саме міста стали центрами еконо-
мічного, політичного і соціального життя.

IV. Узагальнення і систематизація знань.

Запитання 1.
1. Кому належала влада в Київській Русі?
2. Хто входив до князівської ради?
3. Доведіть, що на Русі утвердилася монархічна форма правління.
4. Назвіть категорії залежних селян.

Завдання 2.
Перевірте, чи знаєте ви поняття і їх значення. Заповніть в лівій 

і правій колонці пропущені рядки.
1) рядовичі -____________________;
2) ________- жителі господарського двору(слуги);
3) моди -________________________;
4)              ________- працювали за грошову позику;
5) холопи -_________________________;
6) ______- працювали у князівському господарстві.

V. Підсумки уроку.
Вчитель наголошує, що розвиток економіки спричинив подаль-

ше зростання міст як центрів господарства, що стало передумовою 
феодальної роздробленості. Поглиблюється соціальна диференціація 
і майнове розшарування населення.  

VI. Домашнє завдання.
1) Опрацювати § 4.
2) Виконати завдання № 18 письмово.



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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Урок № 6.
тема уроку. Урок узагальнення з теми «Виникнення та розквіт  
     Київської Русі».

Мета уроку: 
перевірка засвоєння учнями теми «Виникнення та розквіт Київ-

ської Русі».

тип уроку: 
урок перевірки й обліку знань.

обладнання:    
1) карта «Київська Русь ІХ-ХІ ст.»;
2) завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

структура уроку.

І. організаційний момент
Ознайомлення учнів із порядком роботи.

ІІ. оцінювання і перевірка знань учнів.

ІІІ. Підсумки уроку.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку.

І. організаційний момент.
Учитель оголошує тему і завдання уроку, інформує про форми 

роботи.

ІІ. оцінювання і перевірка знань учнів.
Вчитель пропонує учням тестові завдання з 4 рівнів.

І рівень.
1. Велике розселення слов’ян відбулося у:
 А) V–VІІІ ст.
 Б) ІІІ–V ст.
 В) ІV–VІ ст. 
2. За правління якого князя Русь остаточно позбулася загрози з 

боку Хозарського каганату?
 А) Олега
 Б) Ольги
 В) Святослава
 Г) Ігоря
3. Яка подія відбулася у 882 р.?
 А) похід на Константинополь
 Б) смерть Ігоря
 В) прихід до влади династії Рюриковичів
4. Хто з руських князів першим ліквідував місцеве княжіння?
 А) Ольга
 Б) Олег
 В) Святослав
5. Хто з руських князів запровадив погости?
 А) Аскольд
 Б) Дір
 В) Ольга
 Г) Олег
6. Ханом печенігів, які вбили Святослава, був:
 А) Дір
 Б) Куря
 В) Косач
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ІІ рівень.
7. У чому полягали наслідки Великого розселення слов’ян?
8. Що означало поняття «Русь» у VІІ-VІІІ ст.?
9. Чому зазнав невдачі похід Ігоря на Константинополь у 941р.
ІІІ рівень.
10.Установіть послідовність подій:
А) розгром Святославом Хозарського каганату;
Б) правління князя Ігоря
В) захоплення Києва Олегом
Г) похід Аскольда на Константинополь

11. Установіть відповідність між іменами князів часів Київської 
Русі та подіями:

А) Аскольд;  1)  розгром печенігів;
Б) Святослав;  2)  посольство до Константинополя;
В) Олег;   3)  розгром Хозарського каганату;
Г) Ольга.   4) похід на Константинополь;
    5) утворення Київської Русі.
ІV рівень
12. Порівнюйте внутрішню і зовнішню політику княгині Ольги 

і князя Святослава.

ІІІ. Підсумки уроку.

ІV. Домашнє завдання.
Складіть історичний портрет княгині Ольги. 
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Урок № 7
тема уроку.  

Київська Русь за часів князя Володимира Великого. 
Запровадження  християнства як державної релігії.

Мета уроку:  
висвітлити обстановку, в якій Володимир став князем, розкрити 
реформи, проведені князем Володимиром та показати їх історичне 
значення, проаналізувати зовнішню політику Володимира, сприя-
ти формуванню патріотичної свідомості учнів; виховувати почуття 
гордості за свій народ.

Види роботи: 
розповідь, бесіда, робота в зошитах, з картою, підручником, 
роздатковим матеріалом.

тип уроку:     
урок вивчення нового матеріалу.

обладнання:  
Карта «Київська Русь в IX – XI ст.»

структура уроку.

І. організаційний момент.

II. Вивчення нового матеріалу.
1. Міжусобна боротьба на Русі після смерті Святослава.
2. Зовнішня політика князя Володимира.
3. Реформи князя Володимира.

III. Узагальнення і систематизація знань.

IV. Підсумки уроку.

V. Домашнє завдання.

Хід уроку.

І. організаційний момент.
Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Міжусобна боротьба на русі після смерті святослава.

Запитання записане на дошці
(відповідь учнів наприкінці уроку)

Чому князя Володимира називають Великим?

Запитання учням: 
1. Щоб дізнатися, сином якого князя був Володимир, вам потрібно 

розгадати ребус. (Учні розгадують ребус №1

                          
   
2. Святослав ввійшов в історію як князь... (князь-воїн).
3. Яка головна мета походів Святослава? 
4. Під час якого походу Святослава печеніги обложили Київ?
5. Де і коли загинув князь Святослав?
6. Хто такі древляни?
7. Смерть якого князя пов’язана з древлянами?
8. Які реформи провела княгиня Ольга?
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Вчитель: 
Отже, ми з’ясували, ким були батьки Володимира. Але в нього 

було ще два брати Ярополк і Олег. Між ними розгорнулася боротьба  
за Київський престол. 

Вчитель демонструє схему. 

святослав

Ярополк Олег Володимир

Київ Древлянська
земля Новгород

Запитання:
1. Яке з головних завдань постало перед князем на початку його 

перебування на київському князівському престолі? 

2. Зовнішня політика князя Володимира. 
      (Самостійна робота з п. 2 § 7 )

3. З якими племенами воював Володимир? 

Учні заповнюють схему: 

Володимир

3. реформи князя Володимира.
Вчитель:
Зміцнивши міжнародне становище своєї держави, князь почав 

упорядковувати її внутрішнє життя. Він провів ряд реформ.
Під керівництвом вчителя учні працюють з п. 3 §7 і складають 

таблицю:

реформи князя Володимира

назва реформи Зміст реформи

1. Адміністративна

2. Військова

3. Оборонна

4. Градобудівна

5. Судова

6. Фінансова

7. Релігійна
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Запитання:
1. Яким було вірування слов’ян? (Язичництво)
2. У слов’ян були два основні культи? Які?
3. У чому полягав культ обожнювання сил природи?
4. У чому полягав культ роду.
5. Які природні стихії уособлювали слов’янські боги?
Розв’яжіть ребус і ви зрозумієте, яку із світових релігій запро-

вадив князь Володимир на землях Київської Русі.

Запитання.
1. Яким князем було зроблено спробу запровадити христи-

янство у Київській державі?
2. Яка княгиня Київської Русі була християнкою?
3. Чи був християнином Святослав?

Зачитати уривок з «Повісті минулих літ» 
Джерело: Ладиченко Т. В., Свідерська В. В., Свідерський  

Ю. Ю. Історія України. 7 клас. Україна в середньовіччі. – Терно-
піль: Підручники і посібники, 1998. – с. 46.

Причини запровадження християнства:
(Учні записують в зошит під керівництвом вчителя)
 нова релігія повинна була зміцнити центральну владу ве-

ликого князя;
 християнство повинно було об’єднати різноплемінне на-

селення держави;
 християнство повинно було активізувати зв’язки Київської 

держави з країнами Європи.

Учні записують таблицю в зошиті.

Історичне значення запровадження християнства

У зовнішній політиці У внутрішній 
політиці

У розвитку освіти і 
культури

III. Узагальнення і систематизація знань.
Учні дають відповідь на запитання,  поставлене на початку 

уроку;
1. Чому князя Володимира називають Великим?

IV. Підсумки уроку.
Підбиваючи підсумки уроку, вчитель наголошує на важливості 

значення діяльності князя Володимира, як великого реформатора, 
підкреслює, що за його правління Київська Русь зміцніла еконо-
мічно, політично і завдяки запровадженню християнства зріс її 
авторитет на міжнародній арені. 

V. Домашнє завдання.
1) Опрацювати § 7 підручника.
2) Виконати завдання № 22 письмово.
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