
Виникнення 

українського козацтва 

та Запорізької Січі



Мета : з‘ясувати причини виникнення
козацтва та Запорозької Січі ; показати
місце козацтва в господарській
колонізації Дикого Поля;вчитися
працювати з історичною картою;
розвивати в учнів уміння складати
портрет історичного діяча; виховувати
почуття гордості за героїчне минуле
свого народу.



Очікувані результати

 Розповідати про причини виникнення

козацтва, Запорозької Січі;

 Показувати на карті територію Запоріжжя

, місце розташування перших січей;

 Пояснювати значення термінів: січ, 

козацька старшина, клейноди, зимівники, 

пороги



Минуле

Сучасне Майбутнє



«Так ось вона — Січ! Ось те гніздо, 

звідки вилітають усі ті горді й дужі, як 

леви! Ось звідки розливається воля та 

козацтво на всю Україну»

М. Гоголь   



Козаки — це вільні, 
незалежні люди, шукачі
пригод, мандрівники

1489 - перші відомості про 
українських козаків у 
писемних джерелах



«Вони кмітливі й проникливі, дотепні й
надзвичайно щедрі, не побиваються за 
великим багатством, зате дуже люблять
свободу, без якої не уявляють собі життя... 
Вони добре загартовані, легко зносять холод і
спеку, спрагу й голод, невтомні в битвах, 
відважні, сміливі чи, радше, одчайдушні, 
власним життям не дорожать... Вони високі
на зріст, вправні, енергійні, люблять ходити в 
гарному одязі. Відзначаються міцним
здоров'ям і навіть не хворіють... Мало хто з
козаків умирає від недуги, хіба що у глибокій
старості, бо більшість із них гине на полі
слави.» 



Причини виникнення козацтва

Утиски з боку панів та міської 

верхівки Польсько-Литовської 

держави – Речі Посполитої.

Необхідність захисту південних 

кордонів України від турецько-

татарської агресії.







Чому саме за порогами 

Дніпра поселялися

козаки? 



Дмитро Вишневецький (Байда)



1556 р - гетьман Дмитро

Вишневецький збудував Запорізьку Січ

на острові Мала Хортиця





Група 1 Група 2 Група 3 Група 4

Опрацювати текст 
параграфа і дати 
відповідь на 
запитання
(ст.86 )

Опрацювати текст 
параграфа і дати 
відповідь на 
запитання
(ст. 87)

Опрацювати текст 
параграфа і дати 
відповідь на 
запитання
(ст. 87 – 88))

Опрацювати текст 
параграфа і дати 
відповідь на 
запитання
( ст.88 абзац 2-3)

1.Що таке рада ?
2. Хто брав участь у її
роботі?
3. Як вели себе 
учасники Ради?
4. Для чого і коли 
збиралися козаки на 
раду?
Як ви вважаєте, чому 
Запорозьку Січ 
вважали козацькою 
державою?
Які ознаки держави 
були на Січі?

1. Що означає слово 
«клейноди»?
2.Перерахуйте, які 
клейноди були у 
козаків.
3.Кому належала 
булава?
4. Що було символом 
влади судді?
5. Кому належала 
корогва?
6. Яке значення мали 
клейноди для 
козаків?

Розкажіть про 
одяг, та звичаї 
козаків

Розкажіть про зброю 
та військове 
спорядження козаків

Робота в групах





Козацькі клейноди – це символ відзнаки 

українського козацтва

Корогва - бойовий 
прапор запорожців

Бунчук - дерев’яна 
палиця з мідною 
маківкою, з китицями 
з кінського волосся

Пірнач

Литаври

Булава – символ 
гетьмансько влади



Булава



Корогва 



Булави і пірначі





Бунчук 





Каламар 



Литаври





Зачіски козаків



Олександр Усик



Козацькі чоботи



Залізні запряжки до козацького одягу



Гачки



Козацькі люльки



Медичний посуд та хірургічні   

інструменти  



Мідні казани 



Сідло, вуздечка



Порохівниця



Запорозька кобза



Козацькі гармати





Козацькі шаблі



Козацькі пістолі



Козацький човен







Виправте помилки у тексті

На заході України існував район, який дістав назву 

Велике Поле. Він став своєрідною межею між 

українськими землями та Польським королівством. 

Перші відомості про козаків у писемних джерелах 

датують 1489 роком. Козаки селилися за порогами 

Дністра, тому отримали назву запорожці. Перша 

Січ виникла у 1554 році на острові Велика Хортиця. 

Її засновником вважають Петра Сагайдачного. 

Першу козацьку державу називали козацькою 

республікою.



Клейноди 

Одяг 

Їжа 

Зброя 



Історична задача

Обчисліть скільки минуло років від 
першої згадки про українських 
козаків у писемних джерелах до 
спорудження козаками на чолі з 
князем-гетьманом Дмитром 
Вишневецьким першої Запорозької 
Січі. 



Домашнє завдання

1.Вивчити параграф 13

2.Відшукати пісні, легенди, прислів’я про 

козаків.


