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Тема уроку 
ДУХОВНІ ДЖЕРЕЛА ТА ДУХОВНІ ЦЕНТРИ                 

КУЛЬТУРИ КОЗАЦЬКОГО БАРОККО 
 

Дидактична мета уроку:  

− вчити учнів самостійно працювати з літературою, з підручником, 
з додатковою інформацією, наочністю; 

− допомогти зрозуміти роль духовних джерел у формуванні 
української культури; 

− налаштувати їх на творчий підхід до виконання поставленого 
завдання, виробляти навички і вміння практичного застосування 
отриманих знань; 

− допомогти учням осмислити рівень культурних досягнень 
українського народу, закріпити здобуті знання шляхом практичних 
вправ. 

Виховна мета: 

Збудити живий інтерес до ідеалів і культурних досягнень українців, 
викликати прагнення знати більше, ніж заплановано програмою, 
прагнення до самовдосконалення. 

Тип  уроку: Урок застосування знань на практиці. 

Форма проведення:  Урок-практикум з елементами бесіди. 

Обладнання:  

Карта української землі в XVII ст., українські землі у XVIII ст., 
портрети гетьманів І.С. Мазепи, Кирила Розумовського, портрети діячів 
культури XVIII ст. 

Структура уроку: 

I.    Організація класу:  

Повідомлення теми, мети уроку, перевірка наявності зошитів, 
підручників. 

II.   Основний зміст уроку: 
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На основі отриманої інформації під час проведення попередніх 
уроків учням пропонуються наступні види роботи. 

1. Запишіть у зошитах важливі, на вашу думку, фактори, що впливали на 
розвиток української культури XVII-XVIII ст. (Учні, що слабо 
встигають, користуються підручником). 

Відповідь повинна бути приблизно такою: 

1)  Зовнішні фактори:  

     а) тривалий період колонізації України; 

     б) відсутність своєї державності; 

           в) географічне розташування України. 

2)  Внутрішні фактори:  

а) господарче життя; 

б) політичне життя; 

в) роль Запорізької Січі у формуванні національної культури; 

г) визвольна війна 1648-1657 рр.; 

д) селянсько-козацькі повстання та ін. 

Далі зачитуються складені відповіді. 

Підводиться підсумок, відповіді оцінюються. 

2. Учням пропонується записати в зошити назви духовних центрів 
України XVII-XVIII ст. (Слабші користуються підручником). 

Приблизна відповідь учнів: Київ, Глухів, Чернігів, Ніжин, Полтава, 
Переяслав та ін. 

Ставлю запитання: “ Чому саме ці міста стали духовними центрами 
України? “ 

Галузь науки Видатні           
представники Їх твори відкриття Значення             

діяльності 
Філософія 

Історія 

Математика 

Риторика 

Антоній             
Радивиловський 

Збірники проповідей 

 “Вінець Христовий” 
Розвиток                

української мови 

Наукові знання на Україні за часів козацького барокко. 
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Завдання до таблиці: Зробіть висновок про рівень розвитку 
української культури у XVII-XVIII ст.  

(Сам аналіз по таблиці буде робитися на наступному уроці). 

6. Словниковий диктант: риторика, філософія, полемічна література, 
неф, апсид, барокко, декор, полковий собор, гетьманський собор, 
демократичність барокко, гуманізм барокко. 

Робота з документами:  

Зробити висновок про розвиток освіти, роль Києво-Могилянської 
академії. 

Осередком української культури був Київ з його Києво-
Могилянською академією, що постачала професорів, учителів і просто 
культурних діячів не тільки для України, але й для Московщини і навіть 
для далекої Сербії, звідки приїздили молоді люди до Києва на науку. За 
часів Петра I трохи не всі єпископи в Московщині були українці родом і 
вихованці Київської академії, як, наприклад, Степан Яворський, Дмитро 
Туптало, Феофан Прокопович та ін. Академія була школою, доступною 
для всіх станів, починаючи від гетьманича і кінчаючи сином простого 
козака або посполитого. Кількість її студентів досягала 1200. 

Історичний документ № 1 

В січні 1707 р. в документі Сибітського приказу повідомляється: “В 
прошлом 1706 г., января 4 дня, по указу великого государя… дано… 
жалование учителям киевлянам иеромонахам Григорию Тошкевичу, 
Митрофану Орловскому, Рафаилу Борецкому, монахам Мефодию Коло-
жинскому, Степану Городицкому – всем шести человекам, которым ве-
лено ехать в Сибирь к Филомею, митрополиту Тобольскому, для учения 
школьного всяких чинов людей”. 

Історичний документ № 2 

Внесок випускників Києво-Могилянської академії в розвиток 
шкільної освіти поза межами України (XVIII ст.). Вихованці Києво-
Могилянської академії заснували такі школи: 

Латинську в Ростові (1702, Дмитро Тупало), 

Слов’яно-російську в Тобольську (1703, Філофей Ліщинський), 

Смоленську (1715, Дорофей Коробкевич), 

Архангельську семінарію (1713, Іван Торолевський, Тедеон 
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Озоревський), 

Карповецьку під Петербургом для сиріт і бідних (1721, Феофан 
Прокопович), 

Олександро-Невську в Петербурзі (1721, Феодосій Яновський), 

Троїце-Сергіївську семінарію (1742, Арсеній Могилянський), 

Іркутську (1721, Інокентій Кульчицький), 

Тверську (1722, Митрофан Словатинський), 

Білгородську (1722, Епіфаній Тихорський), 

Суздальську (1723, Варлаам Ліпницький), 

В’ятську (1723, Лаврентій Горка), 

Холмогорську (1723, Варнава Волотковський), 

Вологодську (1724, Амбросій Юшкевич). 

І ще Коломенську, Рязанську, Пековську, Устюжську, Севську, 
Астраханську, Костромську (семінарію), Володимирську, на Клязьмі. 

Крім Київської академії, існували ще й колегії в Чернігові, 
Переяславі, а пізніше й у Харкові на Слобідській Україні. Вся 
Гетьманщина була вкрита мережею народних шкіл. Майже в кожному 
селі існувала школа, яку утримували самі селяни, запрошуючи вчителів. 
Там, де не було школи, по глухих розкиданих хуторах, вчили дітей 
перехожі вчителі, так звані мандровані дяки. Це поширення освіти серед 
народу, яке раз-у-раз із подивом занотовують у своїх записках 
чужоземні мандрівники і зазначають офіційні тогочасні документи, 
починає падати в кінці століття разом з упадком автономного життя та з 
закріпаченням народних мас. Освіта була поширена й на далекому 
Запорожжі, де існувала на Січі школа, в якій вчилися сотні хлопців-
сиріт або родичів січовиків. Крім звичайної тогочасної науки, в цій 
школі вчили хлопців і “військової екзерциції” – спеціальної військової 
науки. Наприкінці Гетьманської доби такі військові школи почали 
заводитись і в деяких полках на Гетьманщині. 

Вже з кінця XVIII ст. багато молодих людей з України, не 
задовольняючись домашньою наукою, їздило вчитися за кордон у 
західноєвропейських, переважно німецьких, університетах. Цю 
європейську науку старалися здобути не тільки діти старшини, але й 
сини бідних дяків або козаків. Взагалі культурні взаємини української 
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інтелігенції з Заходом були дуже сильні, й європейські звичаї, погляди й 
поняття зовсім не доводилось у нас прищеплювати насильно, згори, як 
це було за царя Петра у Московщині: духовні взаємини з Заходом були 
для українців річчю натуральною, історичною традицією всього їх 
попереднього життя. 

Робота з документами, текстом 

Виберіть з тексту повідомлення про меценатську діяльність Мазепи. 

Цьому гетьманові найбільше дісталося від істориків. Ким тільки не 
називали його І зрадником російського народу, і зрадником 
українського народу, і великим злочинцем, і двурушником, і… 
Зрештою, сам перелік усіх тих ярликів забрав би тут дуже багато місця. 
Якщо образ Богдана Хмельницького прийнято було змальовувати 
всуціль світлими барвами, абсолютно зідеалізовано, то образ Івана 
Мазепи – за принципом контрасту – тільки в тонах темних, похмурих, 
зловісних. Надто багато всяких ідеологічних спекуляцій у тому, що 
подавалося нам за історичний портрет українського гетьмана, одного з 
найвидатніших синів свого часу. Мазепа ніколи не зраджував ні 
російський народ, ні, тим більш, український. Навпаки, своєму народові 
хотів він добра і волі й зробив для цього все, що було в його силах. 

Вже в перші роки свого гетьманства Мазепа багато зусиль віддає 
культурному відродженню краю. Він зарекомендовує себе щедрим 
меценатом. Відбудовуються і споруджуються – часто на його кошт – 
церкви й монастирі. І не тільки у великих містах, а й у селах. Він 
постійно опікувався Києво-Могилянською академією. При цьому сам 
Мазепа – один із найосвіченіших людей свого часу, він одержав справді 
блискучу освіту – вчився і в Київській академії, і за кордоном. При 
ньому було споруджено один з великих корпусів Києво-Могилянської 
академії, за його гетьмування з’явилися численні школи, шпиталі. Був 
гетьман людиною набожною, кохався в мистецтві й літературі, сам 
писав вірші, і деякі з них згодом стали народними піснями. Йому 
приписується автор-ство однієї з найкращих народних пісень “Горе тій 
чайці, горе тій небозі”… 

Він заступається перед царем за козацьку старшину, всіма силами 
противиться, щоб людність України не конвуювали на всякі каторжні 
роботи до Росії, бо царедворці взяли собі за правило жорстоко 
експлуатувати цю дармову робочу силу. Чи не всі найвідоміші тодішні 
будови щедро всіяні кістками козаків і селян колоніальної України. 
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Іван Мазепа – справді героїчна й одна з найзначніших постатей серед 
усього українського гетьманства. І не на осуд і на ганьбу, а на глибоку 
шану нащадків заслуговує він. 

Знайомтеся: Легенда про безсмертник (легенда нашого краю). 

Було це давно. Татарські орди нападали на наші землі, спустошували 
поля і міста, молодих і дужих чоловіків, красивих дівчат забирали в 
полон. На березі моря у розкішному палаці жив злий-презлий хан. І ось 
цей хан видав такий фірман: “Хто хоче визволити з полону свого 
чоловіка, сина чи брата, нехай принесе свою любиму квітку. Якщо 
квітка зів’яне, поки ця людина знайде своїх рідних, то велю всім 
відрубати голови”. 

Багато людей приходило до ханського палацу, але від нього ніхто не 
повертався. Одного разу прийшла жінка, засмучена, з глибокими карими 
очима, з польовою квіткою в руках. Ця квітка нічим особливим не 
відрізнялася. Високе стебельце, покрите сріблястим пилом, вінок 
рожевих пелюсток. Поставивши квітку в сухий келих, пішла жінка 
шукати своїх сина і чоловіка. Довго не поверталася жінка, а коли з 
чоловіком і сином прийшла знову до ханського палацу, то квіточка 
зовсім і не зів’яла. З тих пір квітку ту називають Безсмертником. 

Р.S.: Слово вчителя: Ми можемо не встигнути виконати всі 
пропоновані завдання на уроці. Тому можна використати окремі види, 
спростити, дати на самостійне опрацювання. Це залежить від рівня 
підготовки учнів, темпу, загального їх розвитку та інших чинників. 

III. Домашнє завдання: Продумати свій виступ на наступному уроці 
по темі “Український народ – творець культури козацького барокко ”. 

IV. Підбиття підсумків уроку. 

Оцінювання знань учнів, підведення підсумків конкурсу на краще 
повідомлення. Виставка рефератів. 


