trop КОЛЯДА,
Ніна ЗАГРЕБЕЛЬНА
НПУ імені М.П. Драгоманова

УКРАЇНСЬЮ ЗЕМП) В СКЛАДІ УГОРЩИНИ.
ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (7 КП.)
в)
3.
а)
б)
в)

Урок 1. Українські землі в складі Угор
щини та Османської імперії.
Урок 1.
Мета уроку: сформувати уявлення учнів про роз
виток українських земель у складі Угорщини та Ос
манської імперії; домогтися засвоєння ними матеріалу;
розвивати логічне мислення, уміння аналізувати істо
ричні факти, події, порівнювати однотипні історичні яви
ща, події, оцінювати їх значення, робити правильні вис
новки, працювати з історичною картою, читати її, визна
чати хронологічні рамки подій, співвідносити історичні
події, складати хронологічні таблиці; виховувати інте
рес до історії України.

Навчльно-методичне забезпечення:
1. І.А. КОляда, К ). Крилач, С.Г). Юренко. історія Ук
раїни. Підручник для 7 класів. — К.: Генеза, 2001.
2. РЩ. Лях, Н.Р. Темірова. історія України: підруч
ник для 7-го класу середньої школи. — К.: Генеза, 1998.
3. ).А. Коляда, В.С. Власов, історія України: Навчаль
ний посібник для 7 кл. середньої школи. — К.: АСК,
1999.
4. І.О. Винокур, С. Трубчанінов Давня і середньо
вічна історія України. Навчальний посібник для 7 кл.
К.: Глобус, 1996.
5. К.О. Баханов. історія України: Робочий зошит учня
7 кл. — К.: Абрис, 1997.
6. І.А. Коляда, І.Ф. Шиманська. історія України в
завданнях, запитаннях, ілюстраціях: Дидактичний мате
ріал для учнів 6-7 кл. — К.: Мапстр-Б, 1997.
7. 1-А. Коляда, К.і Крилач, А.О. Подобед. історія Ук
раїни: Дидактичні матеріали для 7 кл. — К.: АСК, 1998.
8. Я М. Гольденберг історія України. Схеми, таблиці,
джерела, думки істориків. Частина і. К.: Орбіта, 1999.
9. Л.і. Дух історія України в таблицях для 7-11 кл.
— Х.:ННМУ Розвиваюче навчання, 199810. Україна: історичний атлас для 7 кл. — К.: МАЛА,
1998.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Вид уроку: комбінований.
Хід уроку.
^ Перевірка домашнього завдання.
Завдання № 1.
Варіанти питань.
1. Назвіть причини, зміст і наслідки Кревської унії.
2. Охарактеризуйте політику Вітовта.
3. За яких обставин були остаточно ліквідовані
Волинське та Київське князівства?
4. Проти кого був спрямований виступ М.Глинського?

Завдання № 2.
Варіанти тестів.
1. За якого князя фактично було ліквідовано золотоордйнське панування на українських землях?
а) за князя Ольгерда;
б) за князя Вітовта;
в) за князя Свидригайла.
2. Кревську унію було підписано:
а) в 1380 р.;
б) в 1385 р.;
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в 1360 р.
Грюнвальдська битва відбулась:
в 1413 р.;
в 1400 р.;
в 1410 р.

Завдання № 3.
На дошці скласти схему Грюнвальдської
битви. Описати хід битви; її результати.
И. Вивчення нового матеріалу.
План.
1. Завоювання Закарпаття Угорщиною.
2. Включення Буковини й Покуття до скла
ду Молдавського князівства.
3. історичний розвиток Криму і українсько
го Причорномор'я.
4. Турецько-татарські напади на Україну.
1. Завоювання Закарпаття Угорщиною.
Актуалізація попередніх знань учнів в ході
репродуктивної бесіди.
— Коли Закарпаття потрапило в сферу впливу Киї
вської держави?
— Хто залишив карпатські кургани в Закарпатті?
— З якого часу в Закарпатті закріпилась назва «Русь*?

Розповідь вчителя.
Закарпаття — історична назва українських
земель, розташованих на схилах Карпатських
гір та в басейні річки Тиса. Територія Закар
паття заселена з часів палеоліту. Протягом !V
— V ст. тут розселились слов'янські племена
білих хорватів, про що свідчать археологічні
розкопки. В 992 р. князь Володимир Великий
здійснив похід на захід і приєднав Закарпаття
до Київської держави. З того часу за Закар
паттям закріпилась назва «Русь*.
' У першій половині X) ст. почалося поступо
ве захоплення Закарпаття Угорським королів
ством. Використовуючи усобиці, що виникли у
Київській державі після смерті Володимира
Великого у 1015 р., король Стефан і намагав
ся приєднати Закарпаття до Угорщини, а зго
дом його син Емеріх почав титулуватись «кня
зем русинів*.
Політична роздробленість Київської Русі
м ала одним зі своїх наслідків посилення
угорських впливів в регіоні, що, врешті-решт,
призвело д о включення в Хі — ХЧ ст Закарпат
тя в склад Угорського королівства.
[J
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3.
історичний розвиток Криму і украї
У складі Угорщини Закарпаття було поді
лене на три ком/гаги ^жупи): Ужанський, Бенського Причорномор'я.
Розповідь вчителя.
резький, Угочанський, а в 1303 р. було органі
— Після монгольської навали частина ук
зовано ще один комітат — Мараморський. На
раїнських зем ель увійшла до складу Золотої
полі комітатів стояли призначені королем /шпаОрди, а решта потрапила д о неї в залежність.
ни, які мали адміністративну, військову, судову
Вже в 70-х роках ХНІ ст. в Північному При
владу.
В кінці ХіУ ст. на Закарпаття переселився
чорномор'ї від Дону до Дунаю, а на північ до
передгір'я Карпат сформувався окремий Но
разом з дружиною подільський князь Федір
гайський улус. На початку 60-х років ХМ ст.
Корятович. Він був далеким родичем угорсь
межиріччя Дніпра та Нижньогб Дунаю {Поділ
кого короля Сигізмунда і одержав в нього Му
качеве й землі в долині р.Латориці. Його прав
ля) зайняли три орди: Кримська, Перекопська,
Джамболукська. Назва Крим з'явилася лише в
ління було часом посилення слов'янських
ХИ! ст., коли на півострові осіли татари і на
впливів та зміцнення зв'язків Закарпаття з інши
звали Кримом м.Солхат (Старий .Крим). Про
ми українськими землями. Він був володарем
тягом ХМ — XV ст ця назва закріпилася за
Мукачевської домінії і наджупаном Березького комітату в 1393—1414 рр. Здійснив докорін всім півостровом. У давнину Кримський пів
острів називався Тавридою.
ну перебудову замку в Мукачеві, заснував пра
вославний монастир біля цього міста. В часи
Робота з картою.
правління Федора Корятовича на Мукачевщині
За допомогою атласів позначити на кон
спостерігається помітний розвиток торгівлі та
турних картах кордони Кримського ханства.
дрібного ремесла.
Робота з хронологічною таблицею.
Після смерті Корятовича в 1414 р. місто
Дата
Подія
разом з домінією повернулось у володіння
X) ст.
Східна частина Кримського півострова пе
угорських королів.
ребувала у складі Давньоруської держави.
Робота з картою.
ХИ ст. — На Крим і Північне Причорномор'я поши
Користуючись атласом, позначити на кон
початок рилась влада половців.
'
турних картах українські землі, що ввійшли до
ХНІ ст.
складу Угорщини.
2.
Включення Буковини й Покуття до Середи Північне Причорномор'я і Крим були за
на ХІЧ
войовані монголами. Було створено улус
складу Молдавського князівства.
з центром у м. Солхаті, який підлягав ха
ст.
Учням пропонується самостійно прочитати цей ма
теріал в підручнику Р.Д.Лях, Н.Р.Темірова, §38, С.284,
або в посібнику Т.В.Ладиченко, В.В.Свіриденко,
Ю.Ю.Свідерський, уроки 29-30, СС. 159-160, і запов
нити хронологічну таблицю.

Дата

ХІЧ ст.

Подія

Кінець Буковина увійшла до складу Київської Русі.
X ст.
1141 р. Теребовлянське князівство увійшло до скла
ду Галицького князівства.
1199 р Буковина увійшла до складу Галицько-Волинської держави.
П о ч а  На території нинішньої Буковини виникла
ток Х)\і Шипинська земля, яка Залишалась під зверх
ст.
ністю золотоординських ханів.
1345 р Угорські війська, розгромили татар. Шипйнською землею і територією нинішньої Молдавії
почали управляти намісники угорських ко
ролів.
1349 р Молдавські феодали підняли повстання про
ти угорського короля і домоглися незалеж
ності Молдавії.
С ере- Ліквідована автономія Шипинської землі в
д и н а складі Молдавії. Зникає назва «Шипинська
XV ст. земля* і поширюється термін «Буковина*.
1514 р. Молдавія разом з Буковиною потрапила під
владу турецьких султанів.
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Друга
полови
на ХІЧ
ст.

нам Золотої Орди.
До кримських міст у значній кількості ста
ли переселятися вірмени, італійці, зокре
ма генуезці. італійці почали засновувати
на кримському узбережжі свої факторії, що
стали головними посередниками в
торгівлі між Сходом і Заходом.
Було засновано м.Кафа. Крім Кафи, фак
торіями стали Балаклава, Сурож, Боспор,
Тано в гирлі Дону. Внаслідок феодальної
роздробленості Золотої Орди в 1449 р.
від неї відокремились кримські татари, і
було створено Кримське ханство. Першим
кримським ханом був Ходжі-Гірей.

Репродуктивна бесіда на закріплення.
— Які народи жили в Криму в давні часи?
— Яке місто у Східній Таврі) стало економічним цен
тром?
— Назвіть найбільший торговельний центр у другій
половині ХЧІ ст. на півострові.

4. Турецько-татарські напади на Украї
ну.
Розповідь вчителя.
— Встановивши контроль над землями Пів
нічного Причорномор'я та Приазов'я, кримчаки
у другій половині XV ст. розпочинають здійсню^

]
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\У)
є школ/
сил в Європі, Виховувати інтерес та повагу до історич
ного минулого України.

вати грабіжницькі по
хо д и на україн ські
зем лі. Перший такий
похід відбувся в 1482
році, в результаті яко^
то б у л о спустош ено
Правобережну Україну,
зруйновано Київ.
Робота з д ж ер е
лом.
У ч и т е л ь зачи тує
уривки з джерел для
к он к р ети за ц ії
і
підкріплення розповіді.

Навчально-методичне забезпечення:

"Року за мамоною /Нос
кам, Мепгл/-/7рей зруймуТатжряи.
вав Київ; замок спаама, масу
Гравюра XVI ст.
народу забрав у полон,
паркам турабуваа. Золоп
дисхос /попр /з св. Софа над/слав у дарунок /замов/ ///ж
— М.Грушевський, т.іУ, С.326.
Никонівський літопис також сповіщає, що МенгліГірей "Град Киеа взян оннамсожже.. .Полону безнмсленно взя; и землю Кмевскую учиниша пусту*.

Розповідь вчителя.
— Головною ^етою татарських набігів було
захоплення ясиру (полонених українців), яких
потім продавали на невільничих ринках у Кафі
та Гезлеві (сучасні міста Ф еодосія і Євпато
рія). Торгівля невільниками була г о л о т о ю стат
тею прибутку в економічному житті Криму.
Висновок.
Турецько-татарська агресія викликала онір ук
раїнського населеная і стяла одним із важливих
*жюнош у ф орканні козжщм
Закріплення та повторення вивченого
матеріалу здійснюється за допомогою конт
рольної бесіди:
— Коли було утвореної Кримське ханство?
— В якому році Кримське ханство потрапило в за
лежність до Османсько! імперії?
— ЩО було основою політики кримських ханів і ту
реними султанів?

1. ).А. Коляда, К.і. Крилач, С.П. Юренко. історія Ук
раїни. Підручник для 6-7 класів. — К.: Генеза, 1998.
2. Р.Д. Лях, Н.Р. Темірова. історія України: підруч
ник для 7-го класу середньої школи. — К.: Генеза, 1998.
3. І.А. Коляда, В С. Власов, історія України: Навчаль
ний посібник для 7 кл. середньої школи. — К : АСК,
1999.
4. і.О. Винокур, С. Трубчанінов Давня і середньо
вічна історія України. Навчальний посібник для 7 кл. —
К.: Глобус, 1996.
5. К.О. Баханов. історія України: Робочий зошит учня
7 кл. — К.: Абрис, 1997.
6. І.А. Коляда, І.Ф. Шиманська. історія України в
завданнях, запитаннях, ілюстраціях: Дидактичний мате
ріал для учнів 6-7 кл. — К.: Мапстр-Є, 1997
7. ).А. Коляда, К.і. Крилач, А О. Подобед. історія Ук
раїни: Дидактичні матеріали для 7 кл. — К.: АСК, 1998.
8. ЯМ. Гольденберг історія України. Схеми, таблиці,
джерела, думки істориків. Частина ). — К.: Орбіта, 1999.
9. Л.і. Дух історія України в таблицях для 7-11 кл.
— X.: ННМУ Розвиваюче навчання, 1998.
10.
Україна: історичний атлас для 7 кл. — К.: МАПА,
1998.

ВАРАНТА
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: комбінований.
Хід уроку.
План.
1. Причини загострення московсько-ли
товських відносин в кінці XV — початку XV) ст.
2. Посилення М осковського князівства і
закордонні походи московських військ в кінці
XV ст. '*
'
3. Входження Чернігоео-Сіверщини до Мос^
ковії як наслідок Московсько-Литовських воєн.
1.
Причини загострення московсько-ли
товських відносин в кінці XV — початку XV)
ст.
Розповідь вчителя.
— Обрання литовським князем Олександра
Казимировича у 1492 р. перервало слабкий

Домашнє завдання.
) . Користуючись контурною картою, покажіть вход
ження українських земель до складу Османської імперії.
2. Опишіть, як ви уявляєте собі татарські міста Очаків,
інкерман, Кафа (на вибір).

Урок 2. Московсько—Литовські війни XV
— п о ч а т у XV) сТол!ття
Мета уроку: визначити причини московсько-ли
товських воєн, проаналізувати ситуацію напередодні
воєн, дати уявлення про соціально-політичний розви
ток Московського князівства і Великого Литовського
князівства; ознайомити учнів із ходом воєнних подій і
допомогти зрозуміти, що цей період був перехідним
для Московського князівства, яке мотуп-миае ! Претен
дує на князівський стіл всієї русі. Розвивати вміння ро
боти з історичними джерелами, картою; аналізувати
історичні фркти і пед№, оцінювати їх значений, робити
висновки пр& наслідки війни а розстановці тогочасних
Б Е Р Е З Е Н Ь
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зв'язок Великого Князівства з Польщею. Кня
зівство почуло повну незалежність від Польщі.
1501 р. помирає польський король Ян Ольбрахт; і престол б ез боротьби забирає Олек
сандр за умови, що к о р о н а Польщі УВелико
го Князівства Литовського злучається в одно
неподільне /одностайне тіло, щ об був один на
род, одна нація, одне братство, спільна рада,
одна галова, один король,
пан король має бути і
великим князем, його
обирають спільно уря
довці обох держав; м о
нета спільна**. Велике
Литовсько-Руське кня
зівство пережило значні
зміни за Казиміра та
його наступників: Тобто,
за час правління Казиміра ли товськ а католи ц ьк а ар и сток р атія
міцно взяла до своїх рук
провід державного життя. Литовські католики
займають державні посади не лише в литовсь
ких староствах, як Троцьке, Жмурське, а часто в
білоруських (Полоцьк, Вітебськ), також на Киї
вщині, Волині. Незадоволення українців та біло
русів зростало, і в 1481 р. воно виявилось у
змові православної князівської верхівки проти
Казиміра: князі Михайло Олелькович, Іван Голштанський, Федір Бєльський вирішили відділи
ти землі по Березину і приєднати їх д о Моск
ви. Змова була викрита, змовників страчено.
Питання до учнів:

ства — свідчили про перевагу Литви над Моск
вою. Низка сіверських князівств добровільно
піддається під владу Литви. Під час боротьби з
Мроюою Новгород звернувся до Литви і піддав
ся Казиміру. Казимір визнає намісником Михай
ла Олешковича, але той покидає Новгород після
смерті брата, сподіваючись одержати а спадщи
ну Київ. Казимір не призначив до Новгорода нікого,
допустивши розгром його в14?8 р. Не підтримав
Литовський князь у боротьбі з Москвою у 1480
р. Рязанське і в 1484 р. Тверське князівства.
Робота з хронологічною таблицею.
Дата

Московські закордони! походи

1492 р. Московські війська зруйнували міста
Люблінськ, Мінськ, Мосольськ, Хліжнь, Ро
гачів.
Московські воєводи ходили на Мезочеаськ,
14981494 рр. Серпейськ, Очаков, здобули Вязьму.
1463 р. Др Москви приєднане Ярославське князівство.
1472 р.

Москва приєднала Пермську землю.

1478 р. Підкорення Великого Новгорода.
1485 р. Тверське князівство приєднане до Москви.
1489 р. Москва приєднала В'ятську землю.

Робота з контурною картою.
На контурних картах позначити походи м ос
ковських військ а кінці XV ст. У становищі Ли
товсько-Руського князівства сталися карди
нальні зміни. Під впливом литовського елемен
ту уряд Великого князівства дедалі менше звер
тав уваги на русинів — білорусів, українців. В
1. Що саме викликало прихильність українців та біло
останній чверті XV ст. чернігівські князі потяг
русів до Москви?
2. Як до цього поставилася Москва?
ли сь д о Москви зі своїми землями. Після
2.
Посилення Московського князівствасмерті Казиміра Москва уже рішуче бер е участь
і закордонні походи московських військ в
у закордонних війнах. В посольстві д о Олек
кінці J W C T .
сандра Московський князь вперше іменував
Розповідь учителя.
себе «государем вс/я Рус/**. Шукаючи виходу,
іоруеів та українців на ре литовський уряд запропонувае одружити Олек
лігійному грунті штовха
сандра з дочкою великого князя Московсько
ю ть п р а в о с ла в н и х д о
го Івана Ні. Оленою, б у ло укладено договір,
Москви. Це погіршувало
згідно з яким за Москвою залишався вплив на
відносини між Литвою та
Новгород, Псков, Твар, Рязань; деякі з захопле
Москвою, які без того за
них міст Москва повернула Литві. Але цей
гострювалися на грунті
шлюб нічого не змінив на краще.
політичного суперництва.
На сході швидкими темпами йшов процес
М осква б у л а зм уш ена
об'єднання земель, давніх руських зокрема, під
рахуватися з силою Вевладою Московського князівства.
Юпжг
ликого Литовського князі
3.
Входження Чериігово-Сіверщмни до
вства, про що сварило при
М осмоай.
єднання до нього в 1404 р. Смоленської землі,
Цей пункт плану учням пропонується самостійно
прочитати в підручнику Р.Д.Лях, Н.Р.Темірова, §36-39,
вплив Вітовта на Рязанське та Тверське князів
-J .J

Н А У К О В О МЕТОДИЧНИЙ Ж УРН АЛ

СС.287-289 } відповісти на запитання:
— За яких обставин Чернігово-Сіверські землі по
трапили під владу Московської держави?

Розповідь вчителя.
— У 1490 р. переходять до Москви князі чер
нігівські, вяземські, воротинські, мезецькі. Мос
ковське князівство виступає «як борець за русь
ку мародн/сгь та православну а/ру" (Ключевський). Війни з Литовським князівством за ці
землі в 1492—1494 р. та 1500—1503 були для
Москви досить успішні. Навіть воєвода Кос
тянтин Острозький взятий був у полон і князь
Олександр відступив Москві 19 міст та 70 во
лостей.
У XV—Ху! ст., коли загострюються відноси
ни на національному і релігійному грунті в
Литовсько-Руському князівстві, ця ілюзія про
спільну батьківщину під проводом Православ
ної церкви сприяла збільшенню числа прихиль
ників Москви серед руської людності Велико
го князівства. У серпні
1506 р. Олександр по
м ер . Новий Великий
князь Московський Ва
с и ль Ні звернувся до
Олени з проханням д о
помогти йому в обранні
його на литовський пре
стол, а ле спізнився, бо
вже був обраний Сигізмунд
Так білоруська та
Сягізмунд І Старий
українська людність Ве
ликого князівства опи
нилася в скрутному становищі. З одного боку,
їй загрожувала латинізація і спольщення, а з
другого — наступало православне Московсь
ке князівство, яке поки що обіцяло рівно
правність.
Висновок.

ТЬжяи чином, на початок ХГУ сг українські землі
були поділені між сусідніми державами: Литвою (до н
складу ввійшли Волинь, східне Поділля, середнє Подніпров'я, Київщина), Польщею (Галичина, Холмнщна,
захщне Поділля), Угорщиною (Закарпаття), Молдавсь
ким князівством, що з половини XV ст. перебувало під
Османським протекторатом (Буковина), Московською
державою (Чернігово-Сіверщнна). В результаті цього
відбулосярозчленуванняукраїнських етнічнихтериторій,
розривмвкнимиекономічннх, культурнихзв'язки, втра
та політичної незалежності та безперервності державот
ворчих процесів.
Домашнє завдання
1. Скласти простий план до теми «Входження Черн/гово-С/вершини до Мосхонн* і запирати в зошит.
2. На контурній карті позначити входження украї
нських земель до складу сусідніх держав.

Варіант Б.
Тип уроку: формування умінь та навиків.
Вид заняття: урок — історична вікторина.
Б Е Р Е З Е Н Ь

2003 ц

№

3

Підготовчий етап.
1) За 7-14 днів вивішується оголошення про про
ведення вікторини.
2) Клас ділиться на команди.
3) Кожна з команд обирає капітана.
4) Учні обирають журі та суддю-інформатора.
До початку уроку кабінет історії відповідним чином
оформляється: на стінах вивішуються емблеми команд,
привітання команд одна одній, карти.

Основний етап гри.
Хід уроку.
Конкурс № 1.
(Він присвячується історії.)
Кожній з команд пропонують 3 завдання, які
треба розв'язати в установлений термін ( 2 хв.
на кожне завдання). З кожною командою пра
цюють по два члени журі. Вони перевіряють
правильність відповідей, фіксують час, який було
витрачено на виконання завдань Оцінюється
конкурс: мінімум— 5 балів, максимум — 10 балів.
Підсумки підводить суддя.
Варіанти завдань командам:
Команда 1
1. Російська держава сформувалася:
а) в ХН ст.;
б) в XV] ст.;
в) в ХМ ст.
2. На землях:
а) Північно-східної Русі;
б) Центральної Русі;
в) Південно-західної Русі.
3. У результатї Московсько-Литовської війни 1501—
1503 було приєднано до Московського князівства:
а) Сіверське князівство;
б) Чернігово-Сіверщину;
в) Рязанське князівство.

Команда 2
1. Литовська держава утворилася між:
а) Віслою і Західною Двіною;
б) Віслою і Дністром;
в) Бугом і Прип'яттю.
2. Виникла вона в:
а) ХІН ст.;
б) XV ст.;
в) ХМ ст.
3. Литовський уряд запропонував одружити Олек
сандра з дочкою великого князя Московського Івана Н)
Оленою; з якими подіями це пов'язано:
а) в останній чверті ХУ ст. чернігівські князі потяг
лись до Мрскви зі своїми землями. Тому в такий спосіб
Литовське князівство намагалося зберегти цілісність
своїх земель.
б) У 1493—1494 рр. московські воєводи ходили в
закордонні походи і відвоювали у Литви частину русь
ких і білоруських земель. Шукаючи порятунку, литовсь
кий уряд робить шлюбну пропозицію.
в) Це просто династичний шлюб, в результаті якого
Литва сподівалася відвернути агресію Москви.
Потрібно давати повну, розгорнуту відповідь на по
ставлені запитання.

Конкурс капітанів
Кожному капітану допомагає команда. Ко
лективний пошук допомагає систематизувати
одержані знання, загострити увагу на найважН АУКО ВО МЕТОДИЧНИЙ Ж УРН АЛ

ливішому.
На дошці пропонується таблиця, яку потрібно
заповнити:
Велике князів
ство Литовське

Команда «Велике князівство Литовське*
дає своє завдання:

Московське
князівство
'

Дата за
воювань

Території,
ЩО

ввійшли
до складу
князівства

Дата заво
ювань

Території,
що
ввійшли
до складу
князівства

Мінімальна оцінка конкурсу — 4 бали, мак
симальна — 7 балів.
Також капітани команд повинні захистити
правильність своєї до історичними фактами.
Наприклад, промова капітана команди «Кня
зівство Московське*:
— На сход/ швидким темпом /шов процес
об'єднання зем ель п/д владою Московського
князя. Цьому процесов/ відповідала ідеолог/чна теор/я, яка відносила московських княз/в д о
спадкоемц/в велич/ Візантійсько/ /мпер//. Хро
нологічно розростання мо/утност/ московсько/
держави збігається з занепадом В/зант/йсько/
/мпер/'/ п/д навалою їурк/в у /453 році. На цьо
му грунт/ постає теор/я «третього Риму*; пер
ший Рим упав, другий Рим — Константинополь
— теж упав, третій Рим — Москва — «стоятиме
вічно*; В посольстві д о литовського князя Олек
сандра Московський князь /494 р. уперше іме
нував себе «государем усіє/ Русі*, тобто М ос
ква проголошувалась спадкоємницею Києва,
а князі і/ — нащадками Рюриковичів.

1. Литовський князь, що відпустив Москві Чернігів,
Новгород-Сіверськ, Гомель в /500-1503 рр. (Любарт.)
2. В 1472 р. до складу Московського князівства уві
йшла .... земля. (Пермська.)
3. 1463 р. до Московського князівства приєднано
.... князівство. (Ярославське.)
4. 1478 р. підкорено Москвою місто .... (Новгород.)
5. Славетний воєвода, який був узятий у полон ли
товським військом під час ЛИТОВСЬКО-МОСКОВСЬКО) війни
1500—1503 рр. (Острозький.)

Команда «Князівство Московське* про
понує відповісти на питання:
1. Ким і коли сказані ці слова:
«Великий князь Литовський* держить неправдою
«Ки/е, Смоленськ, В/'гебськ, Полоцьк / ..... прагне не
чужих земель, а сао/х*.
(Великий князь Московський, 1519 р. )
2. Охарактеризуйтесуспільний устрій та вкажіть при
чини посилення влади сусідньої держави (Литви) над
руськими землями.
3. Що сприяло зростанню Могутності Московського
князівства в XV ст. Обгрунтуйте відповідь.

Мінімальна оцінка за конкурс за кількість
правильних відповідей— 2 балів, максимальна
— 5 балів.
Підведення підсумків.
Заключне слово вчителя (підсумки журі):
— От ми і закінчили розглядати складну тему нашого
розділу. Висновки, які ми зробимо з усього вивченого, гово
рять про одие)що ми Повинні учити і знати історію минуло
го, тоді зможемо зрозуміти і пояснити суперечливі питання
історії, що хвилюють народи ще дотепер Як сказав наш
великий Кобзар: <ьйио же Мас сомо ляирмодо, жав же зад
ими сеоео люйрмнжммо*

Урок-вікторина цікавий тим, що надає мож
ливість всебічно розглянути проблему, знайти
найбільш вдалі розв'язання. Такий урок є ем о
ційним, він виховує колективізм, розвиває д о 
питливість, самостійність.
Домашнє завдання.
Скласти хронологічну таблицю «Московсь
ко-Литовські війни XV — початку XV століття*
за схемою:
Змагання команд.
Кожна команда пропонує команді-суперниці
свої запитання чи завдання.
БЕРЕЗЕНЬ*
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