
  

  

Залокоцька Алла Станіславівна 

Місце роботи – Комунальний заклад «Середня загальноосвітня 

школа №23»Кам`янської міської ради  

 Посада -  учитель історії та правознавства. 

 Освіта - вища,  Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка,1983р. 

 Спеціальність за дипломом:" Історик, 

 викладач історії та суспільствознавства»   

Категорія: вчитель історії та правознавства  вищої категорії 

 Звання - «учитель-методист»    

Стаж безпосередньої педагогічної роботи - 40 років  

Нагороди, відзнаки - нагрудний знак "Відмінник освіти України" ,  

нагрудний знак «Відзнака міського голови»,грамота Міністерства 

освіти і науки України 

Проблема:“Формування громадянської компетентності 

учнів, шляхом використання активних та інтерактивних 

методів в процесі  вивчення суспільствознавчих 

дисциплін”  

Історію  України викладаю у 8-А та 8-Б класах. Кількість учнів-51 

Підручниками ( автори О.В. Гісем,О.О.Мартинюк) забезпечені всі учні 8-х 

класів. 

Методична  складова, посібники до курсу «Історія України. 8кл.» 

1.Навчально-моніторінговий комплект.Видавництво 

«Ранок»,2016р+Електронний додаток(скретч-картка). 

2.А.О.Єрмоленко Історія України.Готові дидактичні набори.8кл.м.Харків. 



«Основа»2008р. 

3.Повний комплект для тематичного оцінювання. 7-9 кл. «Основа»2008р 

4. В.П.Зубко.Перевірочні тестові завдання з курсу історії 

України.8клм.Київ2012. 

5. О.Є.Святокум. Комплексні зошити для контролю знань. Історія 

України.8кл., Видавництво «Ранок»,2013р. 

6.Атласи. Історія України.8кл 

7.Мультимедійні посібники: 

-Електронний атлас з історії України. Історичні карти,коментарі 

ілюстрації.Інститут передових технологій.2004р. 

-Диск. «Козацькі пісні.» 

-Мультимедійна навчальна програма з історії України від первісних 

часів до сучасності.ДП»Атлантік»2002р. 

- Мультимедійний посібник.Історія України.100 серій.2 частини. 

- Фільми «Вогнем і мечем», «Тарас Бульба» 

-Презентації 

-Основна мета  моєї педагогічної діяльності: 

 Розвивати інтелект і  почуття учнів, розвивати їх здібності, 

створювати умови для розвитку творчої, сприйнятливої до 

всього нового та раціонального, самостійної, рішучої, всебічно 

розвиненої особистості.Велику увагу приділяю виховній меті 

кожного уроку  до виховної мети кожного уроку, намагається пробудити в 

дітях любов до України та її історії, вона виховує в учнях почуття 

патріотизму до культурно-національних, духовних та історичних цінностей 

України. 

 

 

 



 

 

8клас.Історія України. 

 

 

Тема уроку:  «Заснування Української козацької 

держави – Війська Запорозького.» 

 

 

                                                      Вчитель :  Залокоцька А.С.  .          

Комунальний заклад    

                                   «Середня загальноосвітня школа №23»  

                                                  Кам`янської    міської ради 

   

 

 

 

  

 

 

  



8клас.Історія України. 

Тема уроку:  «Заснування Української козацької держави 

– Війська Запорозького» 

Мета уроку: розкрити процес утворення Української гетьманської  держави, 

дати уявлення учням про особливості політичного та адміністративно-

територіального устрою Війська Запорозького, фінансову систему, 

судочинство, формувати в учнів хронологічно-просторову компетенцію, 

уміння аналізувати та узагальнювати історичний матеріал, проводити 

історичні паралелі, розвивати критичне мислення, навички дослідницької 

роботи,  сприяти вихованню поваги до державотворчих традицій 

українського народу. 

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань. 

Основні дати: 1649 р. - створення Української козацької держави. 1954р.-

запроваджено посаду підскарбія 

, Обладнання: атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал, відео, план-схема 

«Основні ознаки держави.»  

  Основні поняття: «Гетьманщина», «полково-сотенний устрій», «демократія», 

«республіка»,  «Генеральна (військова) рада», «Старшинська рада», 

«Генеральний уряд». 

 Очікувані результати 

      Після цього уроку учні зможуть: 

 Показувати на карті територію козацької  держави  -  Війська Запорізького;  

 Встановлювати зміни в адміністративно – територіальному устрої   
українських земель    після їхнього  визволення від польського панування; 

 Визначати особливості здійснення державної влади та роль гетьмана в ній; 

 Порівнювати  соціально – економічне становище українського суспільства 
цього періоду з попереднім; 

 Характеризувати фінансову та  судову системи  Гетьманщини,  організацію 
збройних сил. 



                                         Хід уроку 

1.Організаційна частина.  

II. Мотивація навчальної діяльності      Оголошення теми і мети. З 
розгортанням національно-визвольної війни 1648-1657 рр. починається 
створення Української держави - Війська Запорозького. Це її офіційна назва. 
Неофіційно державу називали Гетьманщиною. Створювалась вона на основі 
традицій і звичаїв козацької демократії Запорозької Січі 

1649 р. – створення держави – Військо Запорозьке (Гетьманщина). 

Проблемне завдання:   За допомогою плану-схеми «Основні ознаки держави.»   

довести, що Гетьманщина мала всі ознаки держави.виявити особливості 

Війська Запорозького  (На дошці, на партах.)) 

         IV. Вивчення нового матеріалу за планом. 

1.Політичний устрій. 

2. Адміністративно - територіальний устрій. 

3. Українське військо. 

4.Фінанси та судочинство. 

5.Зміни в соціально-економічному житті. 

 Запитую в учнів: «Що ви очікуєте від уроку?»  Використовую прийом «Знаю 

- Хочу дізнатись - Дізнався»  Прикріплюю аркуш з конкретними очікуваними 

результатами. 

Робота з документом 

Із записок венеціанського посла Альберто Віміни 

«...З цієї юрби неосвіченого народу складається суворий сенат, у якому бере 

участь  гетьман.  Якщо  визнають  кращою  думку  інших,  то  не  соромляться 

цього, без упертості відмовляються від власного погляду і пристають до 

правильнішого. Тому я сказав би, що цю республіку можна уподібнити  до 

Спартанської.  ... Проте  вони  (козаки)  можуть  змагатися  зі спартанцями щодо 

суворості свого виховання»   

Завдання1.  Охарактеризуйте політичний устрій гетьманщини.2.  Чи  можна  

назвати  Українську  козацьку  державу  республікою?  Свою відповідь 

обґрунтуйте. 



3.  Як  ви  думаєте,  чим  керувався  Альберто  Віміна,  порівнюючи  Українську 

державу зі Спартою. Чи згодні ви з його думкою? Чи маєте свою думку з даного 

питання? 

Робота в групах 

1-а група. Опрацювавши текст підручника, скласти схему «Політичний устрій 

гетьманщини». 

 Орієнтовний вигляд схеми 

Вищі органи влади Української держави сер. XVII ст. 

Генеральна (військова) рада 

Гетьман 

Старшинська рада 

генеральна старшина, полковники 

Генеральн

ий писар 

Генеральн

ий  

обозний 

Генераль

ні судді 

Генеральни

й  

підскарбнич

ий 

Гетьмансь

кі  

ад’ютанти 

Тимчасовий  

головнокоманду

вач 

2-а група.   Опрацювати текст документа і дати відповіді на запитання. 

«Територія держави ділилась на 16 полків; на правому березі Дніпра: 

Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсунський, Білоцерківський, 

Уманський,  Брацлавський,  Кальницький  і Київський;  на  лівому  березі: 

Переяславський,  Миргородський,  Полтавський,  Прилуцький, Ніжинський, 

Чернігівський і Стародубський. На чолі полків стояли полковники, які були 

заразом начальниками полків як військових одиниць і правителями полку, 

округи. Полки ділилися на сотні, що на їх чолі стояли виборні старшини - 

одночасно і військові начальники, й правителі округи-сотні. У кожному  полку  

була  своя  старшина;  полковий  писар,  суддя,  обозний, осавули,  що  скла 

дали  раду  при  полковникові  і  виконували  в  полку обов’язки, що їх по цілому 

війську виконували старшини генеральні» (Дорошенко Д. Історія України.— К.: 

Освіта, 1993.— С. 123). 

Завдання 

1.  Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій Української 

козацької держави. 

2.  Покажіть на карті полки, які увійшли до складу Війська Запорізького. 

3.  Як ви вважаєте, чому Богдан Хмельницький за столицю своєї держави обрав 

місто Чигирин? 



3-я група.  Українська армія 

«Територіальний принцип побудови збройних сил Української держави був 

ефективним. Він давав змогу створити велику для свого часу армію, а  також  

швидко  здійснювати  її  мобілізацію.  Протягом  1648–1651  рр. чисельність 

української армії сягала 150 тисяч осіб. З них близько 100 тисяч були добре 

навчені козаки і до 50 тисяч — учорашні селяни і міщани. Уже в 1648 р. був 

прийнятий військовий статут, що мав назву «Статті про устрій Війська 

Запорозького». 

Основу армії становила оснащена вогнепальною зброєю козацька піхота. Вона 

мала славу однієї з найкращих в Європі. У бойових операціях використовували 

також кінноту. на озброєнні армії була легка і важка польова артилерія. 

Козацьке військо мало добре налагоджену розвідку і контррозвідку, сторожову,  

обозну,  санітарну  та  інші  служби»  (Сас  П.  М.  Історія  України XVI–XVIII ст. 

Навчальний посібник. — Львів, 2001. — С. 126). 

Завдання 

1. Який принцип був покладений в основу побудови української армії? Як ви 

його розумієте? 

2.  Яких заходів було вжито Б. Хмельницьким для зміцнення армії? 

3.  Які війська становили основу армії?  

 4-а група.Фінанси та судочинство. стор. 122 підручника, додаткові 

матеріали. 

  Фінансова система  

1. Грошовими справами в козацькій державі безпосередньо керував Богдан 

Хмельницький. З 1654 р. введуть посаду підскарбія в уряді  (завідував 

фінансами). 

2.  Джерела доходів  (звідки брали гроші для держави?)  –  плата  за землю, 

млини, броварні,  платили за їх оренду, з торгівлі, загальні податки (одиниця 

оподаткування – двір). Грошовий податок називався  чинш. 

3. Грошові знаки – польські монети, московські і турецькі гроші. Наприкінці  

1649 р.    розпочалося  карбування державних монет; щоправда, таких 

монет не знайдено. 

- Як була організована система фінансів?- Звідки надходили гроші до 

бюджету країни? 



-                                  Система фінансів 

  

 

   

  2.Судочинство.  

Стор.122  підручника  другий абзац. 

-Якою була вища судова інстанція Гетьманщини?  

 1. Власна система судочинства: Генеральний суд, полкові і сотенні суди. 

2.Найвища судова установа - Генеральний військовий суд при гетьманові. 

3.Знищено всі станові суди. 

4. Суди – при магістратах.  Були церковні суди.     

 

 Кожна група у висновку наголошує на відповідну ознаку держави та 

відмічає в схемі на дошці.                  

Вчитель розповідає про зміни в соціально-економічному житті. 

1. Було ліквідовано велике й середнє світське землеволодіння. 

2. Залишилося козацько-селянське дрібне землеволодіння. 

3. Ліквідовано фільварково-панщинну систему  господарювання, кріпацтво.            

4.Козацький стан    привілейованим. Козацька старшина перетворилась в 

українську знать.   

5. Особиста свобода абсолютної більшості селян і міщан, які могли вільно 

вступати до козацького стану  

 

V.  Закріплення знань учнів 

 Знайдіть зайве слово: 

Республіка, вибори гетьмана, козацька  старшина, генеральний підскарбій, 

сейм, полки, сотні. Аргументуйте свій вибір 

Дидактична гра «Правда — неправда» 

Правила гри. Учитель називає твердження. Якщо воно правильне, учні ставлять 

«+», а якщо ні, то «–». 

1)  Козацька держава була монархією. 

2)  В Українській козацькій державі всі стани мали рівні права. 



3)  Найбільша кількість козацьких полків існувала в 1650 р. 

4) Головним соціальним наслідком Національно-визвольної війни стала 

фактична ліквідація кріпацтва. 

5) За часів Національно-визвольної війни кількість реєстрових козаків зростала. 

6) Офіційна назва держави, що постала в результаті Національно-визвольної 

війни, - Українська козацька держава. 

7)  У 1648 -1649 рр. козацьке військо здійснило дві переможні кампанії проти 

Польщі. 

8)  Союзниками козаків у подіях 1648 - 1649 рр. були кримські татари. 

9)  Вищою судовою інстанцією Гетьманщини був гетьман. 

10) Зборівський мир визначав межі козацької держави. 

11) Під час кампанії 1648 р. козаки не змогли захопити Львів. 

12) Програму побудови Української козацької держави Б. Хмельницький 

оголосив у Києві в 1648 р. 

VІ. Домашнє завдання 

1. Опрацювати § 18.Відповісти на запитання стор.123-124. 
 

 

 



  



  

 


