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Тема уроку: Кирило-Мефодіївське братство.
Мета уроку:
—  ознайомити учнів з особливостями національ

но-визвольного руху в Україні в 40-і роки XIX ст., оха
рактеризувати утворення та діяльність Кирило-Мефо- 
діївського братства, його основні програмні докумен
ти, історичне значеня, сформувати уявлення про 
місце у національно-визвольному русі Т. Шевченка, 
М. Костомарова, П. Куліша, В. Білозерського та М. 
Гулака.

—  розвинути уміння аналізувати, співставляти фак
ти та події вітчизняної історії з подіями та фактами 
світової історії, уміння користуватися історичною тер
мінологією та поняттями, самостійно оцінювати істо
ричні явища та події, аргументувати свої думки.

—  виховувати патріотизм, шановливе ставлення 
до історії та культури власного народу, історичне мис
лення.

Тип уроку: комбінований урок.
Навчально-методичне забезпечення: підручник 

—  Реєнт О.П., Малій О.В. «Історія України. 9 клас». —  К.,«Гене- 

за». —  2009; портрети М. Гулака, П. Куліша, М. Костомарова, Т. 

Шеченка, репродукції картин Т. Шевченка.

Структура уроку
I. Організаційний момент.
II. Перевірка домашнього завдання.
III. Актуалізація опорних знань учнів. М отива

ція навчальної діяльності.
IV. Вивчення нового матеріалу.

План
1. Особливості розвитку українського національ

ного руху в 40-х роках XIX ст.
2. Кирило-Мефодіївське братство.

3. Місце Тараса Шев іенка в українському визволь
ному русі.

V. Закріплення вивченого на уроці.
V I. Оцінювання наї чальних досягнень учнів. 

Підведення підсумків уроку.
VII. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Організаційний ломент
2. Перевірка домаш нього завдання по темі: 

«Селянські рухи в першій половині XIX ст.».
Індивідуальна робота.
Заповніть хронологічну таблицю виступів українсь

кого селянства у першій половині XIX ст. (див. наступ
ну стор.).

Групова робота.
Клас ділиться на 2 г >упи, які повинні скласти до

повідь про діяльність іс горичної особи і за допомо
гою ланцюжкової розповіді її презентувати.

1 Група:
Розкажіть про діяльність Устима Кармелюка.
2 Група:
Розкажіть про діяльність Лук'яна Кобилиці.
Фронтальна робота.
Репродуктивна бес іда.
1. Назвіть причини масових селянських повстань 

у першій половині XIX с голіття.
2. Яку територію о> опило повстання під прово

дом Устима Кармелюка та покажіть ї ї  на карті?
3. Які методи борот >би використовували оприш

ки?
4. Чи пішов автрійський уряд на поступки після 

повстання 1846 року у Східній Галиччині. Які сааме 
були зроблення поступі и?Чому?

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИМ ЖУРНАЛ
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Галичина Буковина Закарпаття

Дата 1846 р. 1844 р. 1810-1815 
рр.та 1831 р.

В а т а ж о к  
селянсько
го виступу
(назва бун
ту)
Хід (головні 
події) п о 
встання

Якуб Шела

Практично 
одночасно з 
краківським по
чалося повстан
ня селян у Гали
чині. Галицькі се
ляни піднялися 
проти поміщиків 
і фактично вия
вилися союзни
ками австрійсь
кого уряду. 
Збройні загони 
селян пограбу
вали і знищили 
протягом декіль
кох днів лютого- 
березня 1846 
понад 500 
маєтків. Убито, 
часто найжор- 
стокішим спосо
бом, від 1200 до 
3000 чол. —  
майже виключно 
представників 
шляхти, знаті, 
державних чи
новників, десят
ки священиків.

Холерні бун
ти

У 4 округах 
Закарпаття хо
лера і голод за 
три місяці забра
ла близько 56 
тис. осіб. Авст
рійська адмініст
рація запровади- 
ла карантин, а в 
окремих комі- 
татах був введе
ний надзвичай
ний стан. Авст
рійською владою 
п р о в о д и л и ся  
дезінфекція ко
лодязів, заборо
нялося хоронити 
померлих з ве
ликими процесі
ями. Збурені се
ляни почали 
розправлятися із 
представника
ми австрійської 
влади, поміщи
ками, лісничими, 
переставали ви
конувати різні 
повинності.

Лук’ян Ко
билиця

Лук'ян Ко
билиця очолив 
виступи селян 
22 громад, які 
рішуче відмов
лялися відроб
ляти панщину, 
самочинно пе- 
р е о б р а л и  
сільську стар
шину, висунули 
вимоги відкрит
тя українських 
шкіл, вільного 
користування 
лісами і пасо
виськами, зажа
дали переве
дення їх на ста
новище дер
жавних селян.

Результа
ти
повстання

Коли кракі
вське повстання 
було придушене 
і селяни були 
більше не 
потрібні австрій
цям, імперська 
австрійська ар
мія в короткі тер
міни відновила 
спокій.

У березні 
1844 року по
встання було 
придушено за 
допомогою уря
дових військ, а 
Кобилицю заа
рештовано і ув’
язнено.

А встр ійсь
кий уряд закли
кав повстанців 
до покори, обі
цяючи амністію. 
Коли ці заклики 
не допомогли і 
каральні війська 
почали жорсто
ко розправляти
ся з повстанця
ми (відбувалися 
масові вбив
ства), то імпера
тор, щоб запо
бігти новим вис
тупам, вирішив 
припинити кри
ваву розправу. 
Народні виступи 
1831 р. змусили 
мадярську прав
лячу еліту піти на 
деяку лібералі
зацію станови
ща селянства.

епоха наполеонівських війн з їхніми гаслами націо
нального відродження, промислова революція з її 
соціальними зрушеннями. Ці обставини обумовили 
відродження українського національного життя.

На початку XIX століття в Україні розпочинається 
період українського національного відродження.

Назвіть етапи розвитку українського національно
го відродження.

Учні виділяють такі етапи: академічний, культур
ний, політичний.

Вчитель: Сьогодні на уроці ми ознайомимося з 
культурним етапом, якому притаманне активне літе
ратурних творів рідною мовою. А також прослідкує
мо процес поступової еволюції українського націо
нального руху, а саме —  його переростання з куль
турного до політичного етапу.

4. Вивчення нового матеріалу.
1. Особливості розвитку українського націо

нального руху в 40-х роках XIX ст.
Розповідь.
Як вам відомо, колискою українського національ

ного відродження були Лівобережжя та Слобожанщи
на. В цей час населення починає збирати історичні 
документи, народні пісні, перекази. На підставі зібра
ного матеріалу створювались історичні, етнографічні, 
мовознавчі праці. 20— 30-і рр. XIX століття були спри
ятливими для розвитку українськогго відродження, 
оскільки в даних дослідженнях був зацікавлений росій
ський уряд, що не вбачав у діяльності українських пат
ріотів великої небезпеки. Проте науковим досліджен
ням сприяло і відкриття Київського університету у 
1834 р. З цього часу починається відлік праці нового 
покоління української інтелігенції, пік активної діяль
ності якого припадає на 40-і рр. XIX століття.

Робота з підручником.
Прочитайте перші два абзаци на стор. 86 і дайте 

відповідь на такі запитання:
1. Яка соціальна верства, виступає рушійною си

лою національного руху в українських землях у XIX 
столітті. ?

2. Які завдання ставили перед собою члени таєм
ного гуртка «Київська молода»?

Робота над формуванням поняття «українська
5. Поясніть, який зв ’язок існує між Кримською 

війною, урядовим маніфестом (січень 1855 р.) і «Киї
вською козаччиною». Відповідь обгрунтуйте.

національна ідея».
Пояснення.
Національно-визвольний рух кожного народу не

можливий без духовної сили, якою є національна ідея.
3. Актуалізація опорних знань учнів. М отива

ція навчальної діяльності.
Національна ідея кожного народу є неповторною, як і 
його історичний шлях. На поч. XIX ст. українська на-

Вступна бесіда.
Вчитель: Активізація ( успільно-політичного жит

тя в Україні на початку XIX століття була обумовлена 
поширенням модерних західних інтелектуальних та 
політичних течій. На розгортання національного руху 
значний вплив мала Велика Французька революція,

ціональна ідея була справою одинаків —  освічених 
представників козацької старшини. Але вона не ба
чила майбутнього України. На поч. 40-х рр. XIX ст. цю 
ідею починає розвивати різночинна інтелігенція. Ва
гомий внесок у розвиток української національної 
ідей зробило Кирило-Мефодіївське братство.
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шшш т і
Запис до конспекту учнів поняття «українська на

ціональна ідея».
Українська національна ідея —  це усвідомлення са

мими українцями себе як окремого народу з влас
ному історією, своїми політичними, економічними і 
культурними запитами, власним поглядом на май
бутнє України.

2. Кирило-М еф одіївськебратство.
Сюжетна розповідь.
У січні 1846 р. група київських славістів (профе

сор Київського університету Микола Костомаров, 
вчитель з Полтавщини Василь Білозерський, служ
бовець канцелярії київського генерал-губернатора 
Микола Гулак) складають коло однодумців, яке офор
млюється в таємну організацію «Слов’янське товари
ство святих Кирила і Мефодія». Крім них, до органі
зації мали причетність: письменник, автор українсь
кої абетки Пантелеймон Куліш, поет і художник Тарас 
Шевченко, педагог і журналіст Микола Савич, поет- 
перекладач Олександр Навроцький, етнограф-фоль- 
клорист Панас Марковим, педагог Іван Посяда, поет 
і публіцист, автор правознавчого трактату «Ідеали 
держави» Георгій Андрузький, педагог Олександр Ту
луб, педагог Дмитро Пальчиков. За підрахунками 
вчених, з товариством підтримували зв’язки близь
ко 100 чоловік. Товариство проіснувало до березня 
1847 р.

Опис (вчитель супроводжує його демонстрацією 
портретів).

Костомаров Микола Іванович (1817 —  1885) —  
позашлюбний син російського поміщика Івана Пет
ровича Костомарова і української селянки-кріпачки

Тетяни Петрівни Мельник. 
Коли батька вбили кріпаки, 
Микола залишався кріпаком, 
доки його не викупила мати у 
спадкоємців чоловіка. Начи
тавшись у юнацькі роки Д’А- 
іамбера, Дідро, Вольтерата 
нших енциклопедистів, пе- 
зейнявся'духом Просвітниц
тва й прагненням пізнати світ, 
^ого історію та закони. Поза- 
сінченні гімназії Микола всту
пив до Харківського універ

ситету. Після захисту дисертації та отримання ступені 
магістра історичних наук він працює викладачем 
гімназії у Рівному та Києві, а 28 травня 1846 р. одно
стайно обирається професором кафедри російської 
історії Київського університету Св. князя Володими
ра. За участь у Кирило-Мефодіївському товаристві 
його було ув’язнено у Петропавлівську фортецю, а 
потім відправлено на заслання. У 1859 р. його.було 
запрошено викладати до Петербурзького універси
тету. У 1862 р. пішов у відставку й відтоді зосередив 
усю свою увагу науковій діяльності. За все своє життя

він підготував 300 наукових праць.
«Історія була для ньої о музеєм, наповненим колекцією 

рідкісних чіи незвичайна к предметів... Все, що було драма
тичного в нашій історії, особливо в історії нашої південно- 
західної окраїни (так російські історики називали Україну), 
все це розказане Костом іровим, і розказане з безпосеред
ньою майстерністю оповідача, який відчував глибоке задо
волення від своєї власне і оповіді», —  писав російський 
(історик В. Ключевський.

Помер М. І. Костомаров 19 квітня 1885 р. у своїй 
петербурзькій квартир і в будинку №4 на Васнльєвсь- 
кому острові. Похований біля «Літераторських містків» 
на Волковому кладовищі.

Білозерський Василь М ихайлович (1825—  
1899) народився нахуторі Мотронівці на Чернігівщині. 
Вищу освіту здобув у Київсь
кому університеті. Протягом 
1846— 47 рр. вчителював у 
Петровському кадетському 
корпусі ум. Полтава. За участь 
у товаристві св. Кирила та 
Мефодія був заарештований і 
засланий в Олонецьку губер
нію під нагляд поліції, ("лужив 
у Петрозаводському губер
нському правлінні. З 1856 р, 
знову проживає у Петербурзі.
У 1860— 1862 рр. —  редактор 
журналу «Основа». Згодом служив у Варшаві. Останні 
роки життя провів на хуторі Мотронівці.

Гулак Микола Іванович (1822— 1899) —  гро
мадський і політичний діяч, педагог і вчений. Наро
дився у дворянській родині в Золотоніському повіті 
на Полтавщині. У 18431). закінчив юридичний факуль
тет Дерптського університе
ту. По закінченні його служив 
у канцелярії київського і во
линського військового гене
рал-губернатора. Після 
арешту у 1847 р. бувув язне- 
ний у Шліссельбурзькій фор
теці, де утримувався до 1850 
р. Потім під наглядом юліції 
перебував у Пермі. З 1859 р. 
працював викладачем мате
матики, природничих наук, 
історії у навчальних закладах 
Одеси, Керчі, Кутаїсі," білісі.
Його перу належать праці з історії, філософії, юрисп
руденції, математики переклади з грузинської та 
азербайджанської літеоатур. Помер 25 травня (7 чер
вня) 1899 р. у Єлисаве- ополі (нині Гянджа, Азербайд
жан).

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819—  
1897) —  походив з даЕінього козацького роду. Бать
ки померли досить рано. Заходами заможної сусід-

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИИ ЖУРНАЛ



МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
НА ТЕМУ: « КИРИЛО- М ЕФО ДІЇ В С ЬКЕ БРАТСТВО» (Історія України, 9 клас)

Програмні
документи

Мета
товаристи а

Зразок політичної 
організації 

суспільства

Державний
устрій

Передбачалося Ставлення до 
релігії

Значення
діяльності

—  «Книга 
буття українсь- 
кого народу» 
(М. Костома- 
ров)

—  «Статут 
Слов’янського 
братства св. 
Кирила і Мефо
дія»

Перебуду
вати с у с п ііь - 
ство на засадах 
християнсі за, 
л і к в ід у в а т и  
кріпацтво, ста
ни, поширюва
ти освіту.

Слов’янські на
роди об’єднанні в 
одну федерацію, в 
якій кожний народ 
зберігає свою внуг- 
рішню свободу. 
Провідну роль відво- 
дилиУкраїні: Київ 
мав бути столицею 
федерації, де зби
рався б загальний 
сейм. Усі слов’янські 
народи мали б пра
во вільно розвивати 
свою культуру. Але 
братство не вклю
чало в програму пи
тання повної неза
лежності України.

Демократич
на федерація 
християнських 
слов'янських рес
публік.

Знищити ца
ризм та скасува
ти кріпосне пра
во, стани; утвер
дити у суспільстві 
д е м о кр а ти и  ні 
прав і свободи 
для громадян; 
досягти рівності у 
правах на розви
ток національної 
мови, культури та 
освіти всіма слов
'янськими наро
дами; поступово 
поширития хрис
тиянський ладна 
весь світ.

Характерною 
рисою об'єднан
ня була чітка, яск
раво виражена 
релігійна спрямо
ваність. Глибока 
релігійність про
низує програмні, 
у яких домінують 
соціальні ідеали 
первісного хрис
тиянства, чітко 
простеж ується 
ідея обстоювання 
загальнолюдсь
ких цінностей: 
справедливості, 
свободи, рівності і 
братерства.

Кирило-М еф одії
вське братство було 
першою спробою украї
нської інтелігенції вдати
ся до політичноїбороть- 
би. Братство вперше 
розробило широку полі
тичну програму націо
нально-визвольного 
руху, яка стала дорогов
казом для його наступ
ників. Кирило-Мефодії
вське братство стало са- 
мостійним і самобутнім 
політичним формуван
ням, яке організаційно 
не підпорядковувалося, 
ідеологічно не повторю
вало політичних наста
нов жодної з загал ьно- 
російських суспільних 
течій. Це позитивно 
вплинуло на національ
ну свідомість.

ки пані Уляїни Мужило зської юнак вступив до Новго- 
род-Сіверської гімназії. Згодом навчався спочатку на 
словесному, потім юридичному відділенні Київсько
го університету. Протягом 1842— 1843 рр. вчителює

у Луцьку, Києві. 1845 р. от
римує посаду викладача ро
сійської словесності в Пе
тербурзькому університеті. 
За рекомендацією П. Плет- 
ньова Петербурзька акаде
мія направила його на на
вчання за кордон. Після по
вернення він займає посаду 
ад'юнкта кафедри слов '
янських мов і літератури в ун
іверситеті. У січні 1847 р. П. 
Куліш одружується з сест
рою свого товариша Васи

ля Білозерського —  О.' іександрою, котра згодом ста
ла відомою українською письменницею (літ. псев
донім Ганна Барвінок). За участь у Кирило-Мефодії- 
вському товаристві його спочатку було ув’язнено у 
Петропавлівській фор геці, а потім вислано у Тульську 
губернію. Він провів н а чужині три роки і три місяці, 
крім служби заробляючи на життя столярством; а у 
вільний час вивчав м( ви, готував до друку історичні 
та етнографічні матер али. У 1850 р. дістав дозвіл по
вернутись до російської північної столиці —  Петер
бурга, де розгорнув широку наукову, літературну І пуб
ліцистичну діяльність Останні роки свого життя при
святив перекладацьк й діяльності. Його переклади 
Шекспіра, Байрона, Шіллера, Гете, Скотта, «Біблії» є 
прикладами класичних поетичних творів високого 
ґатунку.

Застудившись, він після короткочасної хвороби

гюмер 14 лютого 1897 р. До його домовини прості 
люди поклали смушеву шапку, олівець і трохи паперу, 
передавши цими атрибутами зміст усього життєво
го шляху одного з вірних синів України.

Колективна робота з документом.
Коментоване читання.
Розповідь
Програмні цілі товариства були викладенні у «Книзі 

буття українського народу» та «Статуті Словянського 
товариства святих Кирила і Мефодія» складених М. 
Костомаровим та В. Білозерським.

Самостійна робота за підручником (стор. 87— 88).
Заповнити таблицю «Програмні цілі братчиків».
Розповідь
Навесні 1847 р. після доносу студента О. Петрова 

Кирило-Мефодіївське товариство було викрито і роз
громлено. 18 березня 1847 р. поліція з'явилась на 
квартиру Гулака на Андріївський узвіз для обшуку та 
арешту молодого юриста. Під час обшуку було знай
дено «злочинний рукопис» «Закону Божого».

Нечисленність організації, вузька сфера її впливу, 
переважно культурницький і пропагандистський ха
рактер діяльності створили ілюзію в офіційної влади 
на початку слідства, що Кирило-Мефодіївське това
риство не є серйозною загрозою для самодержав
ства.

Проте глибше вивчення творів Т.Шевченка та до
кументів братства діаметрально змінило думку влас
тей, які, врешті-решт, побачили в них чітку антимо
нархічну спрямованість, прагнення радикальним шля
хом досягти соціального визволення, обґрунтування 
права українського народу на власну державність, де
мократію.

Після трьох місяців слідства 11 червня 1847 р. було 
оголошено вирок, і цар Микола власноручно затвер-
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див його. М.І.Костомаров був заарештований, у 
1847— 1848 рр. —  в'язень Петропавловської фор
теці, М. І. Гулакбув ув'язнений у Шліссельбурзькій фор
теці, де перебував до 1850 року, потім під наглядом 
поліції жив у Пермі, В.М.Білозерський був заарешто
ваний і засланий в Олонецьку губернію під нагляд 
поліції. Найжорстокіше покараноТ.Шевченка —  відда
но рядовим в Оренбурзький корпус без права малю
вати і писати.

3. Місце Тараса Шевченка в українському виз
вольному русі.

Аналітичний опис (демонструючи репродукції 
картин Т. Шевченка):

Тарас Шевченко став однією з найяскравіших по
статей в українському національно- визвольному русі 
XIX століття. Він подолав тяжкий шлях від кріпака до 
загальновизнаного поета. Із 47 років свого життя 24 
роки він був кріпаком, 10 років —  рядовим солдатом 
у степах далекого Казахстану.

Тарас Шевченко у своїй творчості відобразив саме 
ті думки і настрої, які були важливими в житті українців 
свого часу. Про те, що його творчість знайшла відгук 
у серцях людей, свідчить те, що в другій половині XIX 
і на початку XX ст. чи не єдиною книжкою у більшості 
сільських хат України був «Кобзар», вірші з нього вчи
ли на пам'ять, за ним училися читати. На той час тво
ри Шевченка об'єднали українській народ, особливо 
жителів Лівобережної України. За ставленням люди
ни до творчості Шевченка відразу стає видно, на
скільки людина знайома і як ставиться до життя ук
раїнського народу XIX ст.

Важливе значення має також творчість Тараса 
Шевченка як художника.

У 40-х роках за дорученням Київської археогра
фічної комісії він робив замальовки пам'яток украї
нської історії та архітектури. Наприкінці життя його 
було обрано академіком Імператорської Академії ми
стецтв.

Значення його творчої спадщини для української 
культури важко переоцінити. Його «Кобзар» започат
кував новий етап у розвитку української літератури і 
мови, а його живописна і граверська творчість стала 
визначним явищем не тільки українського, а й світо
вого мистецтва.

Провідним мотивом творчості Шевченка, що про
низує також весь його життєвий шлях, була само
віддана любов до України і нерозривно пов'язана з

нею ненависть до всіх її г -юбителів. Його революцій
ний заклик «...вставайте, кайдани порвіте і вражою злою 
кров'ю волю окропіте» був з )всім новим словом не лише 
в українській літературі. У оозвитку національної і соці
альної самосвідомості українського народу творчість 
Шевченка відіграла вели іезнуроль.

Запитання:
1. Яка роль у національно-визвольному русі Ук

раїни належить Тарасу Шевченко? Відповідь аргумен
туйте.

V. Закріплення вивченого на уроці.
Репродуктивна бесіда.
Запитання:
1. Нзвіть головні озн жи, що визначали особли

вості національно-визвольного руху в Україні в 40-і 
роки XIX століття.

2. Проаналізувавши програмні документи Кири
ло-Мефодіївського братства, визначте основні цілі 
діяльності ц іє ї організаці ї

3. Визначте зміст поняття «загальнонаціональна 
українська ідеологія».

4. Вкажіть місце діяльності Тараса Шевченка в на
ціонально-визвольному і )усі.

VI. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
Підведення підсумк в уроку.
Український націоналі:.но-визвольний рух на сере

дину XIX століття здійснив першу спробу сформулю
вати програму політично' боротьби. Вплив ідей брат
ства на подальший розвиток України важко переоці
нити —  на порядок денний було винесено національ
не питання. При цьому йі їлося не про протиставлен
ня народів, а про cnmbHv боротьбу з імперією за на
ціональну незалежність кожного з них. У цій боротьбі 
національне тісно переп; італося із соціальним.

Виникнення та діяльність Кирило-Мефодіївського 
товариства фактично почали початок переходу від 
культурницького до політичного етапу боротьби за 
національний розвиток V країни.

VII. Домашнє завдання.
1. Опрацювати §14 «Кирило-Мефодіївське брат

ство».
2. Підготувати відпов дь на запитання:
1) Яким бачили члени Кирило-Мефодіївського 

твоариства політичний устрій України в майбутньо
му? В чому полягала нед юконалість їх ідей?

2) У чому полягає гені, / Т Шевченка ? Завдяки чому 
його твори актуальні до с ьогодення?
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