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Тема. Економічне життя в XVI ст. 

Мета: 

1. Визначити причини та характер змін у господарчому житті в XVI ст. 

2. Простежити, як відбувався процес подальшого закріпачення селянства. 

3. Визначити місце магдебурзького права в житті українських міст, а також 

наслідки, до яких привів розвиток ремесел і торгівлі. 

4. Розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, працювати зі 

схемами, робити висновки, узагальнення й порівняння. 

5. Визначити причини історичних явищ і подій. 

6. Виховувати в учнів повагу до історії свого народу. 

 

Основні поняття: фільварок, магдебурзьке право, цехи. 

Обладнання: підручник, атлас з історії України. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Очікувані результати: 

Після цього уроку учні зможуть: 

 характеризувати економічне становище українських земель у  XVI ст.; 

 удосконалити навички роботи з різноманітними джерелами інформації, 

атласом, схемами та таблицями; 

 пояснювати основні поняття та терміни. 

 

Хід уроку: 

І. Організаційний етап 

ІІ. Актуалізація знань 

1.Центрами чого були міста? 

2.Чому зростає кількість міст? 

3.На які групи поділяються міста залежно від підпорядкування? 

4.Чим відрізняються міста та містечка? 

ІІІ. Пояснення нової теми 

1.Розвиток  міст ( Робота з підручником - §2 (1) В.С. Власов, Київ, «Генеза», 

2016р.) 

Результатом роботи на уроці має бути складання таблиці, що заповнюється 

протягом уроку. 

 Час бурхливого розвитку міст  XVI – першої половини в XVIІ ст. 

1)На території яких воєводств з’явилися нові міста? 

(Руське, Белзьке, Київське воєводства, Волинь та Брацлавщина) 

2)Якими за розміром були міста? 

(Невеликі, у найбільших містах Київ, Львів, Кам’янець – мешкало по 10-20 тис. 

осіб, у невеликих – по 2-4 тис.) 

3)Хто такі міщани? На які групи вони поділялись? 

4)Яким було становище міщан? 



(залежали від власників землі, де стояли міста; сплачували чинш та різні побори 

на користь міста; брали участь в обороні замків) 

2.Розвиток торгівлі (Робота з підручником §2 (2)) 

 Міста – центри торгівлі. 

1)Що таке торги? Ярмарки? 

 Виникнення спеціалізованих ярмарків. 

2)Назвіть найбільші торгові міста України (Львів та Київ) 

3)Що таке «право складу»? 

4)Чим торгували в Україні? Що вивозили? Що ввозили? 

(Робота з документом стор.19-20.Відповісти на питання до документу) 

3.Магдебурзьке право (Робота з підручником §2 (3)) 

1)Що таке магдебурзьке право? 

2)Робота зі схемою (заповнити пропуски) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інформація вчителя.  Правом «магдебурзького права» користувалися лише 

повноправні міщани. В Україні поширюється з XVI ст. Першими 

магдебурзьке право отримали міста Сянок (1339), Львів (1356), Кременець 

(1374), Київ (1497). 

Робота з атласом. Показати на карті міста з магдебурзьким правом. 

4.Розвиток ремесел та цехів (Робота з підручником§2 (4)) 

1)Що таке цех? 

2)На що була спрямована його діяльність? 

(Західна Україна – цехи з’являються на кінець XІV ст. 

Протягом XVI ст. цехи активно розвивалися в українських містах Київщини та 

Волині.) 

3)Скільки основних та допоміжних спеціальностей налічувалося в Україні? 

4)Хто такі партачі? 

Перевірка  заповнення І частини таблиці 



Прогнозована відповідь: 

Розвиток міст 

1.XVI – І пол. XVII ст. – час появи та бурхливого розвитку міст (Руське, 

Белзьке, Київське воєводства, Волинь та Брацлавщина) 

2.На середину XVII ст. налічувалося 1200 міст та містечок. 

3.Переважали невеликі міста (по 2-4 тис.), великі міста: Київ, Львів, Кам’янець. 

4.Міста – центри торгівлі (торги, ярмарки). Найбільші торгові міста Київ та 

Львів. 

5.Міста з магдебурзьким правом  Сянок (1339), Львів (1356), Кременець (1374), 

Київ (1497). 

6.Поява цехів з кінця XІV ст., активно розвивалися в українських містах 

Київщини та на Волині. 

7.150 основних ремісничих спеціальностей. 

 

5.Розвиток сільського господарства ( Робота з підручником§2 (4)) 

1)Яке виробництво називається товарним? 

2)Що таке панщина?   

3)Фільваркове господарство. Скласти визначення. Дидактична гра «Павучок» 

 
Прогнозована відповідь: 

Фільварок – багатогалузеве, шляхетське господарство, що засновано на праці 

селян-кріпаків та має товарний характер. 

 

Закріпачення селянства 

Установлення залежності селянина від феодала, 

обмеження або заборона переходу до іншого феодала 

   

Польща Велике князівство Литовське 

 1435р. шляхетський з’їзд Галичини 

обмежив перехід селян до іншого 

землевласника різдвяними святами за 

умови сплати викупу. 

 Постанова польського Сейму 

1496р. обмежила право переходу 

лише одним селянином від села на 

рік. 

 Судебник Казимира IV 1468р. 

позбавив селян права вільного 

переходу від одного феодала до 

іншого. 

 Литовський статут 1529р. 

установив для розшуку селян – 

утікачів строк 10 років 

 Литовський статут 1566р. 



 1505р. Сейм остаточно заборонив 

селянам залишати свої села без 

дозволу пана. 

доповнив, що втікачі на далекі 

відстані могли розшукуватися 

необмежено в часі 

 Литовський статут 1588р. 

установив 20-річний строк для 

розшуку втікачів. 

 

6.Сільська громада. (Робота з підручником §2 (4). 

Заповнення схеми: 

 
Пояснення вчителя і занесення інформації до таблиці: 

 

Розвиток сільського господарства 

1.Удосконалення землеробства (трипілля; плуг, довга коса). 

2.Вирощування зернових, гречки, гороху тощо. 

3.Розведення волів, корів, свиней. 

4.Розвиток городництва та садівництва. 

5.До середини XІV ст. фактично зникають вільні общинні землі. 

6.Зростання селянських податків та повинностей; панщина 14 днів на рік. 

7.Поширення фільварків та закріпачення селян. 

8.Збереження селянської общини. 

 

 

IV. Підведення підсумків. 

Перевірка заповнення таблиці 

V.  Домашнє завдання. 

Опрацювати §2, написати твір-роздум «Подорож до українського міста ХVІ ст.» 

 

 


