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УРОК № 2  

Тема: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК  

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В  XVI ст. 

Мета:  

 визначити основні верстви тогочасного українського суспільства;  

 порівняти становище непривілейованих і привілейованих груп населення; 

охарактеризувати особливості тогочасного економічного життя українських 

земель; 

 розвивати в учнів уміння аналізувати та зіставляти історичні події та робити 

висновки; 

 виховувати почуття патріотизму, інтерес і повагу до історичного минулого 

своєї держави. 

 Тип уроку:  вивчення нового матеріалу. 

 Обладнання: Власов В.С. Історія України: підручник для 8 класу – К.: 

Генеза,  2016, схема соціального устрою українських земель, стінна карта-схема, 

роздатковий матеріал. 

 Основні терміни:  соціальна структура суспільства, шляхта, князі, бояри, 

зем’яни, слуги, данники, тяглі, козаки. 

 Основні дати:    1528 р. — здійснення «попису земського»; 1529 р. — 

Перший Литовський статут; 1566 р. — Другий Литовський статут. 

 

ХІД УРОКУ 

I.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1.  Що таке «соціум, соціальний»? 

2. Що означає термін «структура суспільства»? 

2.  Якими були основні верстви населення українських земель у другій половині 

XIV — XV ст.? 

3.  Які верстви населення українських земель другої половини XIV — XV ст. були 

привілейованими, а які — ні? Чим відрізнялося їх становище? 

4. Що являло собою магдебурзьке право?  



5. Коли та з якою метою було укладено Кревську унію? 

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Розповідь учителя 

У першій половині XVI ст. соціальна структура українського суспільства 

мала становий характер. (Робота з термінами та поняттями в зошиті) 

Соціальні стани — великі групи людей, що мають закріплені законом права 

та обов’язки, відрізняються своїм політичним становищем і наявністю привілеїв. 

Привілей — пільга, право, надане володарем окремим особам, групам 

людей, станам. 

(Учитель демонструє учням схему  (Додаток 1) «Становий поділ 

українського суспільства на початку XVI ст.») 

Розповідь вчителя 

Основними станами в тогочасній Україні були шляхта, духовенство, міщани 

й селяни. За своїми правами стани поділялися на привілейовані, 

напівпривілейовані та непривілейовані. 

Вершину панівного стану — шляхти — посідали нащадки удільних князів 

Рюриковичів і Гедиміновичів. Вони становили замкнену групу, до якої не можна 

було увійти навіть маючи великі статки або обіймаючи найвищі державні посади. 

Князівські роди поділялися на «княжат головних», до яких належали Острозькі, 

Заславські, Сангушки, Чарторийські, Корецькі, Гольшанські-Дубровицькі, та 

«княжат-повітовників».  

«Княжата головні» не підлягали дії місцевої адміністрації, мали право 

входити до великокнязівської ради й виступати у військові походи зі своїми 

загонами під родовими гербами. Їм належали спадкові землеволодіння, де вони 

мали право здійснювати суд над своїми підданими, установлювати податки й 

повинності, надавати підлеглим землю за умови несення служби. «Княжата-

повітовники» таких прав і привілеїв не мали, а їхні збройні загони виступали у 

складі повітового ополчення, підпорядкованого місцевій адміністрації. 

До панів належала заможна шляхта, яка не мала князівських титулів, але 

вирізнялася давністю походження, спадковим землеволодінням і певними 

привілеями. 



Шляхта — привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських 

та білоруських землях, які в XIV—XVIII ст. належали Великому князівству 

Литовському або Речі Посполитій. (Робота в зошиті з термінами та поняттями) 

До середньої і дрібної шляхти належали зем’яни й бояри. Це була залежна 

від князів і панів верства, представники якої здобували шляхетство і право на 

володіння землею, відбуваючи військову (боярську) службу зі своїми загонами 

кіннотників або особисто (Учитель пропонує переглянути зображення шляхтичів 

на с. 12 підручника) 

1528 р. було проведено «попис земський» (перепис шляхти). Посилання на 

цей «попис» стало відтоді доказом шляхетства. Водночас терміни «зем’янин» і 

«боярин» замінили на єдиний — «шляхтич». Ті, за ким шляхетство не було 

визнано, втратили права та привілеї і злилися із селянством. 

Права і привілеї шляхти були закріплені укладенням збірок законів — 

Литовських статутів. Перший Литовський статут 1529 р. узаконив поділ 

шляхетства на шляхту, яка отримувала землі за службу, і магнатів — князів і панів, 

що володіли містами, містечками і величезними землями за спадковим правом, 

підпорядковувалися лише великому князеві й мали власні військові загони. Другий 

Литовський статут 1566 р. збільшив обсяг прав служилої шляхти, зрівнявши її з 

магнатами. Шляхта отримала доступ до управління державою завдяки участі в 

роботі повітових сеймиків (місцевих станово-представницьких органів) і Великого 

вального (загального) сейму.  

Визначним представником української шляхти XVI — початку XVII ст. був 

князь, магнат, культурний діяч Василь-Костянтин Острозький (Додаток 2) 

Розповідь учителя 

Привілейованим станом українського суспільства було духовенство, що 

становило майже десяту частину всього населення. Духовенство не підлягало дії 

світського суду, у разі потреби його справи розглядалися у спеціальному суді 

єпископа. Воно поділялося на вищих церковних ієрархів (митрополит, єпископи, 

архієпископи та ін.), які обіймали свої посади лише за дозволом великих князів 

литовських і польських королів, та нижче парафіяльне духовенство. Становище 

нижчого духовенства було залежним від шляхти і магнатів, на землях яких 

розташовувалися їхні парафії. 



До напівпривілейованого стану належало міщанство, що мало привілеї на 

міське самоврядування, окремий становий суд, заняття ремеслами й торгівлею. 

Проте міщани були також зобов’язані сплачувати податки, виконувати повинності 

на користь приватних власників міст або держави (Учитель пропонує переглянути 

зображення міщанина на с. 14 підручника) 

Найзаможнішою частиною населення міст був патриціат, що складався з 

найбагатших купців, лихварів і ремісників. До бюргерства, або середньої за рівнем 

заможності частини міщанства, належали цехові майстри і більшість купецтва. 

Основою соціальної піраміди міського населення був плебс, який складався з 

дрібних ремісників і торговців. 

Переважну більшість населення українських земель (близько 80%) складало 

селянство, що було непривілейованим станом. За своїм правовим становищем 

воно поділялося на «похожих» (або «вільних») селян і «непохожих» (або 

«отчичів»). Правом безперешкодного переходу від одного землевласника до 

іншого користувалися лише останні. «Непохожі» селяни примусово й безоплатно 

працювали в господарстві пана. (Учитель пропонує переглянути зображення 

селянина на с. 13 підручника) 

Робота з документами 

Документ 1  

«Еволюція феодальних відносин зумовила в ХІV—ХVI ст. зростання 

феодального землеволодіння. ...Концентрація земель в руках магнатів зумовила 

широкомасштабний наступ на територію та права селянських общин. Тиск... 

виявлявся у привласненні общинних земель, поневоленні селян, призначенні на 

виборні посади своїх старост та намісників, обмеженні та ліквідації копних 

(громадських) судів... Внаслідок цього в середині ХVI ст. вільних общинних земель в 

Україні практично не лишилося». (Бойко О. Д. Історія України. — К.: 

Академвидав, 2006. — С.108—109)  

Запитання  

За рахунок яких земель відбувалося зростання феодального землеволодіння?  

Документ 2  

«…Селянство …було неоднорідним. Залежно від форм експлуатації, 

характеру повинностей його поділяють на три групи:  



1. Чиншові селяни (данники). Вони сплачували феодалам натуральну та 

грошову ренту (чинш). Данники — це особисто вільні й економічно незалежні 

селяни-общинники. У ході формування фільваркової системи сільського 

господарства ця категорія селян поступово зникає.  

2. Тяглі селяни. Так називали селян, які вели господарство на земельних 

ділянках, що належали феодалам. Основними формами експлуатації цієї категорії 

селянства були відробіткова рента (панщина), державні податки (серебщина), 

державні повинності (будівництво мостів, прокладання доріг, ремонт замків 

тощо).  

3. Службові селяни. Це ремісники, рибалки, конюхи, бортники, які 

обслуговували двір феодала. …Окрім виконання своєї основної спеціальної служби, 

залучалися до відбування панщини та сплачували данину». (Бойко О. Д. Історія 

України. — К.: Академвидав, 2006. — С.108—109)  

Запитання  

1. Які категорії селянства існували на Україні у ХVI ст.?  

2. За якими критеріями їх поділяли на ці групи?  

Документ 3  

«У процесі зростання феодального землеволодіння, утвердження 

фільваркової системи господарювання (виробництво та переробка 

сільськогосподарської продукції, засновані на щотижневій панщині та чітко 

орієнтовані на ринок) відбувалося зближення між різними категоріями селянства, 

а його феодальна залежність поступово переросла та юридично оформилася в 

залежність кріпосну. Суть кріпацтва полягала в прикріпленні селян до землі, 

запровадженні обов’язкових селянських робіт на пана (панщини), остаточному 

обмеженні громадянських прав і свобод селянства». (Бойко О. Д. Історія України. 

— К.: Академвидав, 2006. — С.108—109)  

Запитання  

1. У чому полягає суть кріпацтва?  

2. Якими були причини його утвердження на українських землях? 

Кріпацтво — система правових норм, які встановлювали залежність 

селянина від землевласника й право останнього володіти селянином-кріпаком як 

власністю (Робота з терміном в зошиті). 



Розповідь учителя. Отже, соціально-економічне та політичне становище 

українського народу в ХVI ст. під владою іноземних держав, зокрема Литви та 

Польщі, було вкрай важким. Населення України зазнавало економічних, 

соціальних, політичних, релігійних та національних утисків з боку тих держав, до 

складу яких входили українські землі. Відбувався процес утвердження феодальних 

відносин, тому особливо складним було становище українського селянства, яке 

залишалося неоднорідним. На українських землях поширилося таке ганебне явище, 

як кріпацтво.  

З кінця ХV до кінця ХVIІІ історія України визначалася наявністю особливого 

стану населення на її території — козацтва. Козацтво в Україні стало окремим 

суспільним станом, мало певні права, привілеї, звичаї і заняття, мало свою 

територію. (Учитель пропонує переглянути зображення козаків на с.15 підручника) 

Якими ж були причини появи цього особливого стану населення в Україні?  

Робота в групах  

Учитель поділяє учнів на групи і дає на опрацювання кожній групі документ. 

Групам  надається схема аналізу історичного документу (Додаток 3). На виконання 

завдання відводиться три хвилини.  

1-а група  (Додаток 4) 

Завдання  

1. Відшукайте на карті (сторінка 26 підручника) українські території, що 

згадуються в даному документі.  

2. Чому ці території були малозаселені?  

3. Яку назву вони отримали? Чому?  

2-а група (Додаток 5) 

Завдання 

1. Як ви вважаєте, про які землі йдеться в документі 2?  

2. Спробуйте визначити, що є спільного між цими документами.  

3. На основі цих двох документів визначте, що спонукало селян північних 

територій України тікати на південь.  

4. Чим приваблювали їх південні українські степи?  

3-я група (Додаток 6) 

Завдання 



1. Як ви думаєте, про які землі йде мова в даному тексті?  

2. Чи не є ці відомості перебільшеними?  

3. А як ви гадаєте, чому ось такі часом фантастичні розповіді про південні 

українські степи існували в оповіданнях тих часів? 

Отже, Козаки — члени самоврядних чоловічих військових громад, що з  XV  

століття існували на теренах українського «Дикого поля», в районі середніх течій 

Дніпра та Дону (Робота з терміном в зошиті). 

III.  ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ 

Дидактична гра «Так чи ні?» 

Вчитель читає твердження. Якщо учень вважає його вірним, він ставить 

напроти номеру питання позначку «+», якщо не згодний, позначку «-». По 

закінченню діти обмінюються зошитами та перевіряють роботи за допомогою 

коментарів вчителя з правильними відповідями. 

1.  В XVI ст. привілейованими станами були пани та духовенство. 

2. Переважну більшість населення українських земель складало міщанство. 

3.  Привілей — це пільга, право, надане володарем окремим особам, групам 

людей, станам. 

4.  Магнати – це та категорія населення, що має магічний дар. 

5.  Перший  литовський статут прийнятий в 1588 році. 

6.  Великі групи людей, що мають закріплені законом права та обов’язки – це 

община. 

7.  Похожі селяни – це селяни, які перебували в родинних зв’язках. 

8.  Зем’яни й бояри – представники шляхти. 

9.  «Попис земський»  – це перепис селян. 

10.  Плебс належить до міського населення.        

11.  Козацькі зимівники виникали на теренах «Дикого поля».        

12. У XVI ст. населення України не зазнавало ніяких утисків. 

IV.    ПІДСУМКИ УРОКУ 

Заключне слово вчителя  У XVI ст. населення українських земель поділялося 

на стани. Кожен стан мав свої права, привілеї та обов’язки. 

У першій половині XVI ст. остаточно сформувався правовий статус шляхти. 



Найчисленнішим і найбільш безправним станом українського суспільства 

було селянство. 

Козацтво стало на чолі національно-визвольної боротьби українського 

народу від польського панування і заклало фундамент української державності. 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1.  Опрацювати § 1 підручника. 

2.  Підготувати есе за темою «Позитивні та негативні наслідки станового 

поділу українського суспільства XVI ст.». (Додаток 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1. Становий поділ українського суспільства на початку XVI ст. 

 
 

Привілейований стан   Напівпривілейований стан   Непривілейований стан 

 
                    

Шляхта   Духовенство   Міщани   Селяни 

 
    

  
            

Князі   
Церковні 
ієрархи 

  Патриціат   

«Похожі» («вільні») Пани     Бюргерство   

Зем’яни     

Плебс 

  

Бояри   

 

Парафіяльні 
священики 

    «Непохожі» («отчичі») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2.  Постать в історії: Василь-Костянтин Острозький (1526—1608)  

 

Його небезпідставно вважають найвидатнішою особистістю роду 

Острозьких. Наприкінці XVI ст. він був найбільшим після короля Речі Посполитої 

землевласником. Мав великі маєтності на Волині, Галичині, Київщині та Поділлі, 

що налічували 25 міст, 10 містечок і 670 сіл (річні прибутки князя — 10 млн 

злотих — становили два державні бюджети Речі Посполитої).  

Обіймав посади старости володимирського, маршалка волинської шляхти, 

київського воєводи, сенатора сейму Речі Посполитої. На посаді київського воєводи 

був фактичним господарем українського порубіжжя, або «некоронованим королем 

Русі». Висувався претендентом на польську корону в 1572 р. після смерті 

Сигізмунда II Августа та на московський трон після смерті царя Федора в 1598 р. 

Послідовно захищаючи права України, Острозький виступав проти 

укладення Люблінської унії. Він вважав, що Україна має стати третім 

рівноправним суб’єктом Речі Посполитої поряд із Польщею та Литвою. Підписав 

унію лише під загрозою втрати маєтностей. 

Острозький відомий своєю меценатською діяльністю. Він підтримував 

різноманітні православні інституції, медичні та освітні заклади. Заснував школи в 

Турові, Володимирі-Волинському, Слуцьку, Острозі, при Києво-Печерському 

монастирі, а також друкарні в Острозі, при Дерманському та Києво-

Печерському монастирях. Був противником Берестейської церковної унії. 

Виступав за культурно-релігійну автономію українського та білоруського народів, 

створення європейської антитурецької ліги. 

Коштом князя в Києві відбудували Кирилівський та Межигірський 

монастирі, на Подолі спорудили церкви Миколи Доброго й Різдвяно-

Предтечинську. Острозький вважався також патроном (покровителем) понад 

тисячі православних церков на українських землях. 

 

 

 

 

  



 Додаток 3. Схема аналізу історичного документу 

 

 Документ первинний (запис очевидця або учасника події) чи вторинний 

(коментар чи переказ про подію з уст дослідника). 

 Відділіть у документі факти від коментарів та аналізуйте їх окремо. 

 Хто автор цього документу? Чиї інтереси він захищає? 

 Про що розповідається в документі? Яка сторона події чи явища 

замовчується? 

 Коли написаний цей документ? Як могли вплинути на нього автори, 

історичні події чи загальна ситуація в цей період?  

 Де відбувалася подія, про яку йдеться в документі? 

 Якими мотивами керувався автор документу? 

 Як цей документ кореспондується з іншими свідченнями про ці факти, 

подію, явище чи процес? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4.  Документ: Дорошенко Д. Історія України. — К.: Освіта, 1993. — 

С. 76 

   

«Через татарську небезпеку вже наприкінці ХV ст. широкі простори 

Наддніпрянщини, теперішньої Полтавщини, середньої й Південної Київщини й 

південно-східного Поділля запустіли, багаті й родючі ґрунти стали облогом, 

перетворилися на «дике поле».  

Серед цієї пустелі де-неде стояли «господарські замки» — укріплені пункти, 

де перебували представники адміністрації з невеликою залогою. До цих замків 

тулилися рідкі оселі, щоб на випадок татарського наскоку сховатися за його 

валами або мурами.  

У лісах і степах навколо цих замків і далеко на південь та на схід від них 

водилася безліч дичини та звірини, в річках та озерах була сила-силенна всякої 

риби, особливо на дніпровському Низу, за порогами. Все це приваблювало, 

незважаючи на близьке сусідство з татарами, сміливіших людей коли й не 

селитися в дикому степу, то бодай навідуватися до нього за здобиччю».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5. Документ:  Дорошенко Д. Історія України. — К.: Освіта, 1993. — 

С. 76  

 «На півночі Україні, де скупчилося населення, ставало людям тісно. Там 

було багато панів — потомків княжих та боярських родів, вони заводили 

поміщицьке господарство, тіснили селян і примушували робити на себе. Та й 

державна організація... теж докучала населенню повинностями і податками. Тут, 

у степу, віч-на-віч із татарською небезпекою булла воля. Тут і адміністрація, і 

пани готові були давати всякі пільги, аби знаходилися сміливіші люди, які б 

одважилися тут мешкати».  

 

Документ: Гійом Левассер де Боплан З «Опису України» 1651 року  

«Тутешні селяни заслуговують на співчуття. Вони мусять працювати 

власноруч і зі своїми кіньми три дні на тиждень на користь свого пана, а також 

сплачувати йому, залежно від наділу, який тримають, певну кількість буассо 

(міра ваги ) зерна, багато каплунів, курей, гусей і курчат перед Великоднем, 

Трійцею і Різдвом. Крім того, повинні возити дрова для потреб свого пана та 

виконувати тисячі інших повинностей, не кажучи про гроші, які пани від них 

вимагають, а також збирають десятину з баранів, свиней, меду, всіляких плодів, а 

кожного третього року — третього вола.  

Одним словом, селяни змушені віддавати своїм панам усе, чого ті хочуть, 

так що нема нічого дивного, коли ці нещасні ніколи нічого не відкладають для себе, 

перебуваючи в таких тяжких умовах залежності. Але й це не найважливіше, 

оскільки пани мають необмежену владу не тільки над їхнім майном, але й над 

їхнім життям; ось яка велика свобода польської шляхти, яка живе, наче в раю, а 

селяни — ніби перебувають у чистилищі. 

 Тому як трапляється, то ці бідні селяни потрапляють у повну залежність 

до злих панів та опиняються ще в жалюгіднішому стані, ніж каторжани на 

галерах. Таке рабство й призводить до того, що багато хто тікає, а 

найвідважніші з них подаються на Запорожжя, яке є місцем притулку козаків на 

Борисфені...»  

 

 



Додаток 6. Документ: Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — 

К.: Наукова думка, 1992. — С. 170–172 

 

 «Земля, кажуть, дає там неймовірні врожаї, вертає посів до ста разів; 

сіяти щороку не треба — одного року посіяти, уродить і на другий, а дасть 

одного року і другий, і третій урожай; лишити плуг на полі, то він за два-три дні 

так обросте, що тяжко його знайти.  

Трава на пастівнях така висока, що волів ледве видко в ній, як пасуться: 

часом навіть і рогів з трави не видко. Бджоли така сила, що не тільки в дуплах 

дерев, а навіть в ями наносить меду, і не раз доведеться провалитися в таку 

медову криницю. 

 Ріки повні рибою, нечувана сила осетрів й іншої риби йде з моря в ріки, так 

що під час того її руху списа можна встромити в воду — буде стирчати як у 

землі у тій масі риби.  

Звіра в лісах і степах така сила, що диких биків, коней та оленів б’ють 

тільки задля шкіри, а м’ясо кидають. Диких кіз стільки набігає з степів в ліси на 

зиму, що бити їх можна тисячами. Птахів сила неймовірна, так що весняною 

порою хлопці цілі човни набирають яєць диких качок, гусей, журавлів, лебедів...»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 7. Алгоритм написання есе 

 

Перед тим, як написати есе,необхідно: 

1. Вивчити необхідний теоретичний матеріал; 

2. З’ясувати для себе особливості теми; 

3. Подумати, у чому може полягати актуальність заявленої теми; 

4.  Виділити ключову тезу й визначити свою позицію щодо неї; 

5. Скласти тезисний план, сформулювати думки та ідеї, що виникли з приводу 

теми. 

При написанні есе слід дотримуватись таких правил: 

а) актуальність теми; 

б) текст містить  три аргументовані докази (заперечення), що виражають 

вашу власну думку (позицію), яка має у своїй основі науковий підхід; 

в) висновок, який містить заключне судження (умовивід) 

 Вимоги до есе: 

1. Есе повинне сприйматися як єдине ціле. Ідея повинна бути ясною і 

зрозумілою. 

2. Есе не повинно містити нічого зайвого, лише ту інформацію, яка необхідна 

для розкриття вашої позиції, ідеї. 

3. Есе повинне мати грамотну композиційну побудову, бути логічним, чітким 

по структурі. 

4. Кожен абзац есе повинен містити лише одну основну думку. 

5. Есе повинен показувати, що його автор  знає і осмислено використовує 

теоретичні поняття, терміни, узагальнення, світоглядні проблеми. 

6. Есе повинне містити переконливі аргументи заявленої позиції з проблеми, 

що висвітлюється. 

 

 

 

 


