
Урок з історії України у 8 класі 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 9» 

Кам’янської міської ради 

Вчитель: Дорошенко Олена Анатоліївна, 

спеціаліст вищої категорії, «старший учитель». 

 

Тема уроку: Легалізація православної церкви. Митрополит 

Петро Могила, його реформи.  

Утворення Києво-Могилянської академії. 

Мета уроку:  

охарактеризувати становище греко-католицької та православної церков після 

Берестейської унії, ознайомити учнів з тим, як була легалізована православна 

церква, розкрити зміст реформ Петра Могили, дати оцінку історичній 

діяльності митрополита П. Могили щодо впорядкування церковного життя, 

описати Києво-Могилянську академію; розвивати в учнів уміння на основі 

джерел інформації аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, 

давати характеристику історичним діячам, складати текстові таблиці, 

працювати в парах, групах, робити висновки, відстоювати власну думку, 

формувати в учнів зацікавленість у пізнанні нових явищ та подій; виховувати 

учнів у дусі загальнолюдських духовних цінностей, толерантного ставлення 

до різних релігійних конфесій, релігійних почуттів людей. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Основні поняття і терміни: унія, митрополит, УПЦ, УГКЦ, право 

ставропігії, єпархіальний собор, Катехізис, колегія, академія. 

Обладнання уроку: підручник Гісем О. Історія України. – Х.: Видавництво 

«Ранок», 2016, портрети Іова Борецького та Петра Могили, документ «Із 

промови українського православного шляхтича Лаврентія Деревинського 

(1620), історичне джерело Нечуй-Левицький І. «Унія. П. Могила. Київський 



митрополит», презентація «Житія святих. Петро Могила», відео «Києво-

Могилянська академія». 

Хід уроку 

І. Організаційний момент уроку. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу. 

V. Узагальнення та систематизація знань. 

VI. Підсумок уроку. 

VII. Домашнє завдання. 

  



І. Організаційний момент уроку: повідомлення теми та цілей уроку. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

Евристична бесіда 

1) Яким було становище православної церкви в другій половині XVI ст.? 

2) Чому виникла ідея про унію православної та католицької церков? На 

яких умовах пропонувалося здійснити унію? 

3) Чи вдалося об’єднати католицьку і православну церкви в єдину 

християнську церкву? Чому? 

4) Розкажіть про утворення греко-католицької церкви. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Робота з документом 

Із промови українського православного шляхтича з Волині Лаврентія 

Деревинського на Вальному сеймі у Варшаві (1620 р.) 

«Придивися ще до образу і нечуваного гноблення – хіба не гноблення 

народу нашого руського те, що крім наших міст, коїться у Львові? Хто 

сповідує грецьку віру і не перейшов в унію, той не може проживати в місті, 

міряти ліктем і квартою і бути прийнятим до цеху. Не дозволяється поважати 

за церковним обрядом тіло померлого і відкрито приходити до хворого з 

тайними Божими… « 

Запитання 

1. Які факти наводить автор документа? 

2. На основі джерела охарактеризуйте вплив Берестейської унії на 

церковне життя в Україні. 

3. Як змінилося становище Української православної церкви? 

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу. 



Слово вчителя 

Берестейська унія стала тією подією,яка на багато років визначила 

особливості церковного життя в Україні. Вона, мала на меті подолати кризу 

православної церкви, але насправді привела до розколу українців. Унія ще 

більше погіршила становище православної церкви і спричинила розгортання 

боротьби за покращення її становища. Цю боротьбу очолювали братства, що 

домоглися права ставропігії у Львові, Луцьку та Києві. А приєдналися до цієї 

боротьби представники всіх верств українського суспільства. На початку 

XVII ст. братства перетворились на впливові організації, здатні боротися за 

православну церкву. 

Право ставропігії — право підпорядковуватись не своїм єпископам, а 

безпосередньо патріархові.  

Становище новоствореної греко-католицької (уніатської) церкви теж 

залишалося складним. Уніатські священики не отримали обіцяних прав, 

рівності уніатської і католицької церков не було досягнуто. А українці ж 

ставилися до греко-католицької церкви як до чужої. До того ж її 

використовували католики в боротьбі з православними. 

Ці всі протиріччя ще більше ускладнювали й без того складне 

становище православної церкви в Україні. На захист православ’я стають 

запорожці, які підтримували братства коштами та військовою силою. 

Робота з історичною інформацією 

Опрацюйте текст і дайте відповіді на запитання 

Покровителями й оборонцями братств стали запорожці, а найбільше 

допомагав Сагайдачний. Він сам з усім козацьким військом записався до 

Київського братства і помагав по різних містах утримувати школи, а в Києві 

заснував школу. Він знав, що народ повинен мати багато вчених, освічених 

людей, щоб уміти оборонятися перед ворожими напастями на віру і народ. 



Бачив, яке вбоге і темне було тоді українське духовенство, що не мало свого 

верховного пастиря. Тому 1620 року, коли через Київ переїздив 

єрусалимський православний патріарх Феофан, Сагайдачний попросив його 

висвятити українському народу митрополита і єпископів,щоб наглядали за 

священиками та щоб стерегли й обороняли віру (Гриценко І.С., Карабанов М. 

М., Лотоцький А. Л. Гомін віків. — К.: Проза, 1994. – С. 72). 

Запитання 

1. Як ви гадаєте, чому козацтво стало на захист православ’я? 

2. Яку підтримку воно надавало православній церкві? 

Слово вчителя 

Таким, чином, у православних колах, які були пов’язані з Київським 

братством і Військом Запорозьким, народився план відновлення 

православної ієрархії в обхід королівській влади. Вирішено було 

скористатися приїздом до Києва 1620 року єрусалимського патріарха 

Феофана. . 

Шляхта, міщани і козаки переконали Феофана в необхідності 

висвячення православного єпископату. Це висвячення відбулося в жовтні 

спочатку вКиєві і Трахтемирівському монастирі, а пізніше — в Білій Церкві 

та Животові на Брацлавщині. У сан київського митрополита було висвячено 

Іова Борецького. 

Відновлення православної ієрархії стало можливим насамперед завдяки 

політичній і військовій підтримці запорожців, які виступили в авангарді 

боротьби за релігійні права і свободи українського народу. Ця подія помітно 

вплинула на поглиблення національної самосвідомості політично активних 

прошарків українського суспільства. 

1632 року відбулися вибори польського короля після смерті Сигізмунда 

III. Новим королем став його син Владислав IV. Він хотів заволодіти ще й 



короною російського царя. Для війни з Російською державою йому потрібна 

була підтримка православного населення Речі Посполитої, насамперед 

запорозьких козаків. 

Владислав IV вирішив піти назустріч політичним вимогам 

православної шляхти, козаків і міщан. Він погодився легалізувати, тобто 

офіційно визнати Православну церкву. 

1632р. були складені так звані «Пункти для заспокоєння руського 

народу». За цим документом визнавали православні єпархії. За 

православними визнавали свободу богослужіння, право споруджувати 

церкви і шпиталі, засновувати школи, друкарні і братства. 

1633р король зобов’язався виконати «Пункти». Він затвердив 

новообраних ієрархів Православної церкви. Привілей на Київську 

митрополію отримав архімандрит Києво-Печерського монастиря Петро 

Могила, який походив з роду молдавського господаря (правителя).  

Легалізація Православної церкви відкрила шлях до її організаційного 

зміцнення.  

 
Іов Борецький 

(1560-1631) 
Київський митрополит 
православної церкви 



 

 

Розв’язання хронологічної задачі 

Скільки років митрополитом Київським був Іов Борецький? 

В 1620 році під час перебування в Києві єрусалимського патріарха 

Феофана, І. Борецький був висвячений на Київського митрополита. Після 

смерті І. Борецького у 1631 році митрополитом Київським став Ісайя 

Копинський. 1631-1620 = 11 років. 

Відповідь: 11 років 

Слово вчителя. 

 Після 1632 року,коли польський король Владислав IV погодився 

легалізувати православну церкву,привілей на Київську метрополію він надав 

архімадриту Києво-Печерського монастиря Петру Могилі. 

   
Київський митрополит православної 

церкви 

Петро Могила 

(1596-1647) 



 

Постать в історії 

Презентація «Житія святих. Петро Могила» 

 Син господаря Волощини й Молдавського князівства та угорської 

принцеси; 

 Коли Петру було 10 років,його батька отруїли і родина переїхала до 

України; 

 Освіту здобував у Львівській братській школі, Замойській 

академії,згодом у Парижі або у Голландії; 

 Служив у польському війську,брав участь у Хотинській битві -

1621р.; 

 1625р. – прийняв чернечий постриг; 

 1627р – став архімандритом Києво-Печерського монастиря; 

 1632р – митрополит Київський і Галицький; 

 1996р – за визначні заслуги перед Українською православною 

церквою Петра Могилу було канонізовано – визнано святим. 

Завдання для учнів: 

Під час перегляду презентації звернути увагу на: 

 Походження П. Могили. 

 Хто були його батьки? 

 Яку здобув освіту? 

 Чим займався до церковного життя? 

 Коли прийняв постриг? 

Робота в групах «Працюємо із джерелом» 

І. Нечуй-Левицький. «Унія. П. Могила. Київський митрополит» 



П. Могила був із знатного молдавського роду. Навчався у Франції, 

приїхав до Польщі, служив у польському війську... 

П. Могилу обрали архімандритом Києво-Печерської лаври.... В 1632 р. 

став київським митрополитом... Вичистив Софійський собор і повернув його 

православній церкві. Скрізь він відбирав церкви в уніатств... Митро¬полит 

написав все про віру в книзі, яка називалася «Катехізис». 

Став опікуном Київського братства, відкрив школи у Вінниці, у 

Подільській губернії... 

Кажуть, що, помираючи, він благословив на боротьбу проти Польщі за 

вільну Україну... 

 Які реформи для зміцнення православної церкви здійснив П. Могила? 

Складання текстової таблиці «Церковні реформи Петра Могили» 

Церковні реформи Петра Могили 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Домігся від польської 

влади визнання церковної 

ієрархії, за православними 

визнавалося право мати 

свого митрополита та 

єпископів, визначалися 

умови розв’язання суперечок 

між православними та 

уніатами. 
 

3.Для розв’язання поточних 

проблем у єпархіях щорічно 

скликалися з’їзди 

священників – єпархіальні 

собори. Було засновано 

митрополичу консисторію – 

церковний судовий орган. 

2. Запровадив сувору 

дисципліну серед священиків 

і ченців, нагляд за якими 

повинні були здійснювати 

протопопи. Обмежив право 

магнатів втручатися в 

церковні справи. Запровадив 

богослужіння українською 

мовою. 

 

3. Православній церкві 

було повернуто її майно і 

землі. Відбудовано 

Софійський собор, 

Десятинну церкву, церкву 

Спаса на Берестові, 

Михайлівську церкву у 

Видубецькому монастирі.  

 

 

4.Велику увагу приділяв 

освіті духівництва, за його 

ініціативи була відкрита 

Лаврська школа, яка 1632 

року після об’єднання з 

Київською братською 

школою була перетворена 

на колегіум під патронатом 

Петра Могили.Дбав про 

розвиток друкарень. 

опікувався Львівською 

5.Приділяв увагу питанням 

православного віровчення та 

обрядовості. Підготував 

новий православний 

«Катехізис» («Православне 

ісповідання віри»). Написав 

полемічний твір «Літос, або 

камінь» (1644 рік), з 

визначенням догматів 

православної церкви. 



Слово вчителя 

У 1631 році П. Могила заснував у Києво-Печерській лаврі школу за 

типом західноєвропейських шкіл. У 1632 р. вона була об’єднана з Київською 

братською школою,відомою на той час і заснованою ще у 1615р. на кошти 

київської шляхтянки Галшки (Єлизавети) Гулевичівни та перетворена на 

Київську колегію,що згодом отримала назву Києво-Могилянської академії. 

Перегляд відео «Києво-Могилянська академія» 

Історичний диктант: учні відповідають на питання вчителя. 

1. За зразками яких навчальних закладів був організований Київський 

колегіум? (Відповідь: за зразками єзуїтських навчальних закладів) 

2. Скільки років тривало навчання? (Відповідь: 12 років) 

3. На якій мові навчались студенти? (Відповідь: на латинській мові) 

4. Які « сім вільних наук» становили основу навчальних предметів? 

(Відповідь: граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, 

астрономія, музика) 

5. Скільки класів було в колегіумі?  (Відповідь: 8 класів) 

6. Скільки учнів навчалося у колегіумі? (Відповідь: 1000 учнів) 

7. Чи платили студенти та учні гроші за навчання? (Відповідь: 

навчання було безкоштовним, колегія існувала на пожертви 

заможних студентів та меценатів) 

8. В яких класах учні набували вищу ступінь освіти? (Відповідь: в 

чотирирічній «школі богослов’я» та дворічній «школі філософії») 

9. Які класи були середніми? (Відповідь: «школа риторики та 

поетики») 

10. В якому році колегія набула статус академії? (Відповідь: в 1658 

році) 

11. Які видатні вчені викладали в колегіумі? (Відповідь: Сильвестр 

Косов, Йосип Кононович-Горбацький, Інокентій Гізель) 



12. Хто із майбутніх гетьманів України закінчили в різні роки Києво-

Могилянську колегію? (Відповідь: І. Виговський, І. Мазепа, П. 

Орлик, П. Полуботок, Д. Апостол, П. Дорошенко) 

Бесіда 

 В чому полягало історичне значення відкриття Києво-Могилянського 

колегіуму? 

 Яке місце він посідає у національно-культурному розвитку України? 

Висновок вчителя 

Нині Києво-Могилянська академія залишається одним з 

найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Держава надала їй 

статус національного навчального закладу. Багато меценатів надавали кошти 

на реставрацію академії. Два корпуси до цього часу майже не змінили 

зовнішній вигляд. 

V. Узагальнення та систематизація знань. 

Усне навчальне тестування 

Дайте стверджувальну відповідь або спростуйте такі положення: 

1. У 1620 році митрополитом І. Борецьким було відновлено ієрархію 

православної церкви. (+) 

2. Острозька школа була заснована Петром Могилою. (-) 

3. Польський уряд в 1632 році офіційно визнав існування православної 

школи і надав широкі права православним. (+) 

4. Києво-Могилянську колегію було створено у 1647 році. (-) 

5. В 1632 році Київську митрополію очолив представник княжого роду 

Петро Могила. (+) 

6. Астрономія входила до складу «семи вільних наук». (+) 

7. П. Могила запровадив у богослужінні українську мову. (+) 

8. Навчання в Києво-Могилянській колегії велося на польській мові. (-) 



9. Петро Могила – автор кількох релігійних творів: «Требника», 

«Катехізиса». (+)  

10. Петро Могила заснував митрополичу консісторію  - церковний 

освітянський орган. (-) 

VI. Підсумок уроку. 

Унаслідок Берестейської унії православна церква опинилася у 

важкому становищі. Вистояти вона змогла лише завдяки підтримці 

широких верств населення України. 

Відновлення ієрархії УПЦ відбулося, насамперед, завдяки підтримці 

козацтва, що набувало ролі захисника й виразника прагнень українського 

народу. 

Реформи православного митрополита П. Могили сприяли 

зміцненню церковного управління, дисципліни й моральності 

духівництва. 

VII. Домашнє завдання. 

Опрацювати відповідний матеріал за підручником. Підготувати 

презентації «Містобудування. Архітектура та образотворче мистецтво в 

XVI – в першій половині XVII ст.» 

 

 

 

 


