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Тема: Церковне життя та братський рух 

Мета: розглянути, як процеси  Реформації  та Контрреформації в Європі 

вплинули на духовне життя українських земель у XVI ст.; з’ясувати причини 

виникнення церковних братств та охарактеризувати їх діяльність; 

збагачувати понятійний апарат учнів; розвивати в учнів уміння аналізувати 

історичні джерела, на їх основі робити певні висновки та узагальнення. 

визначати суть та значення історичних подій; формувати критичне мислення; 

удосконалювати уміння формувати власне висловлювання; виховувати 

почуття патріотизму, через розуміння значущості діяльності кожного 

українця на  благо народу.  

Тип уроку: комбінований 

Обладнання: підручник, мультимедійна установка, картка «Поширення 

Реформації  в середовищі українського суспільства», мультимедійна 

презентація,  атлас  для 8 класу. 

Хід уроку: 

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Перевірка домашнього завдання . Дидактична гра «Прес - конференція» 

Учні  отримали завдання до дому підготувати питання для «Прес – 

конференції» за домашнім параграфом.  До дошки запрошуються  3  - 5 

відповідачів. Всі інші учні виступають у ролі журналістів. За правилами гри 

учень – журналіст оголошує кому він задає питання, і тільки після цього 

оголошує його. Вчитель виступає у ролі розпорядника  «Прес – конференції». 

Під час гри оцінюються правильність відповідей  та  коректність, 

зрозумілість, лаконічність та доцільність запитань.   

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Проблемне питання. Після Люблінської унії становище православної 

церкви не змінилося на краще. Слабким і розладнаним залишалося церковне 

управління. Посилився процес переходу в католицизм української шляхти. 



Все це свідчило про складне становище, в якому у другій половині XVI ст. 

опинилася православна церква. При опрацюванні матеріалу уроку пропоную 

вам прокоментувати твердження  українського історика Ю. Терещенка: 

«Реформація і Контрреформація, вплинувши на суспільно-культурне і 

релігійне життя України, по-своєму вирішували назрілу потребу відновлення 

релігійного життя».  

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Становище православної церкви. 

Самостійна робота з підручником.  В продовж 4 хвилин ви повині прочита-

ти   пункт 1 параграфу  № 6 та виділити з тексту 5 тез, що характеризують 

становище православної церкви. (названі тези вчитель записує на дошці) 

Вчитель: Отже, як ми тільки-но з’ясували, становище православної церкви в 

Україні було дуже складним. На її становище впливали внутрішні та 

зовнішні чинники. 

2. Реформаційний рух 

Розповідь учителя за картою.  У XVI ст. Європу охопила Реформація — 

церковно-релігійні й суспільно-політичні течії, спрямовані проти католицької 

церкви. У 30—40-х pp. XVI ст. з Європи через Польщу на українські землі 

стали поширюватися реформаційні (протестанські) вчення. Із поширенням у 

Європі реформаційних ідей пов’язаний початок пробудження національної 

свідомості, розвиток культури окремих народів та виникнення 

протестантизму. 

Робота з термінами та поняттями 

Реформація — рух за реформу церкви. 

Протестантизм — один із найбільших (поряд із католицизмом і 

православ’ям) напрямків християнства, який виник у період Реформації в 

XVI ст. Його початковими формами були лютеранство, кальвінізм та 

англіканство. 

Випереджальне завдання.  Виступ учня.  Презентація « Реформаційні течії 

на українських землях». 



Самостійна робота з підручником. Заповнення картки «Поширення 

Реформації  в середовищі українського суспільства». 

Вчитель. Заповніть картку опрацювавши п. 2. даного параграфу. Висновок  

сформулюйте в рамках дидактичної гри «5 речень».  

Верства населення Явища, що притаманні  

реформаційному руху 

селяни  

міщани  

магнати і шляхта  

Висновок: 

 

Учні зачитують висновки. 

Слово учителя. Ми з вами побачили, що особливістю реформаційного руху 

було те, що він не поширювався на значні верстви українського населення. За 

підрахунками історика М. Грушевського, на українських землях було 

близько 100 невеликих протестантських громад, створених, як правило, 

шляхтою і далеко не завжди українською. 

В основних засадах Реформації  українське православне населення 

вбачало засіб протидії католицизму, пристосовуючи реформаційні ідеї до 

своїх потреб. Боротьба протестантів із католицькою церквою ставала для 

православних зразком для оновлення власної церковної організації. 

Важливим наслідком поширення ідей Реформації на українських землях 

стала поява перекладів Святого Письма. Зокрема, у 1556—1561 pp. на Волині 

українською мовою було видано Пересопницьке Євангеліє. 

3. Православні братства 

Розповідь вчителя.  Вплив реформаційних ідей проявлявся в діяльності 

православних братств, які намагалися сприяти оновленню церковного життя.  

Робота з термінами та поняттями 



Братства — релігійні та культурно-просвітницькі товариства, створювані 

православними міщанами при церковних парафіях (приходах) України в 

XV—XVII ст. Спочатку вони виконували релігійно-благодійницькі функції: 

• опікування православною церквою; 

• турбота про її побудову та обслуговування; 

• облаштування громадських богослужінь, місцевих церковних урочистостей, 

братських обідів; 

• допомога бідним і хворим братчикам; 

• організація шпиталів та ін. 

А ось у XVI ст. братства набувають великого громадсько-політичного і 

національно культурного значення. Вони відкривали братські школи, 

друкарні, збирали бібліотеки. Члени братства зверталися зі скаргами на дії 

польської адміністрації до судів, посилали делегації з проханнями до короля. 

Водночас братства прагнули очистити церкву від осіб, негідних духовного 

звання, й оновити її.  

Найбільш впливовим в Україні було Львівське Успенське 

братство. Перші відомості про нього належать до 1463 року. До нього 

входило 30 міщан, які спочатку займалися тільки церковними 

справами: дбали про забезпеченість храмів книжками, свічками, іконами, 

влаштовували храмові свята. Згодом братчики розпочали боротьбу проти 

обмежень, що накладала на них польська влада. Їхню діяльність підтримував 

Костянтин Острозький. За правом ставропігії, отриманим у 1586 р., воно 

безпосередньо підпорядковувалося константинопольському патріарху, а не 

місцевим православним єпископам.  

Робота з термінами та поняттями 

Ставропігії – право підпорядковуватися не своїм єпископам, а  безпосередньо 

патріархові. 

Братство сприяло відкриттю друкарні Івана Федорова, домоглося 

відновлення Галицького єпископства. Також воно вкладало в будівництво 

чималі кошти, залучало талановитих майстрів. За його сприяння побудовано 



ансамбль Успенської церкви. Скоро братські організації поширилися по всій 

Галичині, Волині, Холмщині, Поділлю. У 1615 р. з’явилося Київське 

братство. 

4. Контрреформаційні рухи в Україні. 

Розповідь вчителя. У 60-х pp. XVI ст. в Україні набуває поширення 

Контрреформація — рух, розпочатий католицькою церквою для боротьби з 

Реформацією. У 1569 р. за підтримки польської влади на теренах України 

розпочало діяльність «Товариство Ісуса» (орден єзуїтів). Завдяки 

наполегливій діяльності єзуїтів, підтримуваних польською владою, їх 

прибічниками стало чимало магнатів і шляхти, яких вони навернули в 

католицизм (Радзивілли, Хоткевичі, Сапеги). У 70—80-х pp. XVI ст. на 

українських землях єзуїти відкривали свої школи, де поєднували досить 

високий рівень викладання з поширенням католицизму. 

Робота з документом стр. 48-49. Опрацюйте джерело та дайте відповідь на 

запитання після нього. 

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

Сформулюйте відповідь на проблемне запитання використовуючи  метод 

«ПРЕС»  

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ 

 У XVI ст. православна церква на українських землях перебувала у 

кризовому стані. 

 Поширення реформаційного руху сприяло розвитку релігійного 

вільнодумства в Україні й виходу частини віруючих із традиційних 

церков. 

 Розгортання Контрреформації сприяло тому, що зміцніла католицька 

церква розгорнула наступ на Схід, одним із наслідків якого стала 

Берестейська унія. 

 Діяльність братств допомагала православним міщанам протистояти 

релігійно-національним утискам, сприяла національному й 

культурному пробудженню українського суспільства. 



VІІІ. Домашнє завдання 

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника. Вивчити поняття. 

 


