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 Женуть батька в степ косити, 

 Сина молотити, 

 Третю дочку-паняночку – 

 Тютюну садити, 

 А невістку з свекрухою 

 У лан жита жати [20, с. 91].  

У кріпацьких піснях початку XVIII ст. відобразилось посилення 

феодального гніту. Поміщики відбирали у селян навіть неділю – святковий 

день, працювати в який вважалося за гріх.  

Майже в кожній пісні говориться про підневільність, безправ’я 

кріпаків, приниження їхньої людської гідності, про знущання. 

Контрастним зіставленням панських розкошів і зубожіння та бідування 

селян викривається паразитизм кріпосників. У пана-нероби «білії онучі», у 

його дочок і жінки дорогі прикраси й убори, а кріпаки ходять «голі, без 

сорочки», «мало не безштанні», у них «нема в хаті й кішки» [3, с. 85]. 

Народ дав чітке визначення панщини одним словом: панщина-даремщина.  

Аналізовані жанрові різновиди становлять важливий пласт української 

народної пісенності, розвиток кожного з них пов’язаний із певним 

історичним періодом у житті народу. Ці пісні дають узагальнене 

відображення характерних для нього явищ, ситуацій. Найпоширенішими 

мотивами кріпацьких, бурлацьких, наймитських і жебрацьких пісень були 

бідування на чужині, туга за родиною, нарікання на лиху долю. 
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КОРОЛІВСТВО УГОРЩИНА В X–XVI СТ. 

 

Історія Угорщини тісно пов’язана з історією Європи та Азії. Вивчали 

й досліджували розвиток держави багато відомих істориків, середь яких 

І. Крип’якевич, А. Чистозвонов, О. Крижановська, Норман Дейвіс та ін. 
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Метою нашої розвідки є короткий екскурс в історію Угорського 

королівства X – XVIII cт. і спроба висвітлити її «білі плями».  

Угорщина склалась як держава в кінці IX ст. На початку X ст. угорці 

розгромили Великоморавську державу і захопили частину її земель. 

Населення захопленої області частково було вирізане і оподатковане. В IX 

– X ст. угорці робили безперервні набіги на Францію, Італію, Іспанію, а 

також на сусідню Німеччину, чим нажили собі лише ворогів, які мало не 

знищили угорський народ. У X ст. в угорців почався розпад родового ладу, 

розвиток аристократії, що особливо стимулювалось наявністю рабства й 

експлуатації підкорених племен: раби використовувались на землі, 

збільшуючи таким чином соціальну й економічну могутність родової 

аристократії [3, c. 504]. З розвитком класового суспільства було пов’язане 

зародження держави. В угорців з’являються князі з дому Арпадів, які 

поступово поширили свою владу на всю країну. Варто зазначити, як 

важливий переломний момент, царювання Стефана I Арпада, який був 

спочатку князем, потім з 1000 р. королем. Стефан використав своє 

становище князя всієї Угорщини, щоб присвоїти пустуючі землі, які 

спочатку були в неподільному користуванні родових груп. Був 

встановлений обласний поділ, який, проте, був досить поверховою 

надбудовою над стародавньою родовою організацією. Угорщина була 

поділена на так звані комітати. У кожному комітаті був замок, в якому 

сидів іспак, що займав його в цілях державного захисту, а також у цілях 

придушення рухів місцевого населення. В іспака були ще й інші функції: 

він збирав ті податки й прибутки , які надходили з даної області на користь 

короля, і чинив від його імені суд. Отже, становище іспака нагадувало 

становище каштеляна в Польщі [1, c. 139]. При Стефані відбулася 

християнізація Угорщини. І тут християнізація була тісно пов’язана з 

організацією суспільства на феодальних засадах. Боротьба проти 

впровадження християнства мала в Угорщині запеклий характер. У процесі 

феодалізації велику роль відігравав вплив Заходу, особливо німецький. У 

німецькому рицарстві угорські королі бачили опору проти родового ладу. 

Нерідко вони запрошували німецьких рицарів і роздавали їм землі. Таким 

чином, уже в ранню пору існування угорської держави почалась німецька 

рицарська колонізація. Християнізація і пов’язана з нею феодалізація 

зустріла, як було сказано вище, рішучу відсіч з боку вільного угорського 

селянства. При Стефані та його наступниках відбувається ряд повстань, 

спрямованих проти християнізації й проти спроб оподаткування населення 

та підпорядкування його феодалам. 

У кінці XI ст. відбувається значне територіальне розширення 

Угорщини, що відіграло важливу роль в її економічному розвитку. На 

сході до володінь Угорщини була приєднана Трансільванія, на півдні – 

Хорватія й Далмація. Таким чином, Угорщина здобула вихід до 

Адріатичного моря, але в результаті цього вона була втягнута у тривалу 
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боротьбу з Венецією та Візантією. Посилився торговий оборот через 

Угорщину, особливо по головному її шляху – Дунаю. Цей шлях набув 

величезного значення: ним пересувались хрестоносці на Схід, 

встановлювались зв’язки з Заходом і Сходом. У наступні XII і XIII ст. 

відбувається дальше зміцнення феодальних відносин, значний зріст 

великого землеволодіння, особливо церковного, посилення самостійності 

великих феодалів і могутності церкви. Натомість спостерігається 

ослаблення королівської влади внаслідок роздачі помість феодалам, що 

поступово зменшувало земельний фонд, створений при перших королях 

династії Арпадів [2, c. 383]. 

Пам’яткою поступок королівської влади феодалам є Золота булла 

1222 р., яку угорський король Андрій II змушений був дати дворянству. 

Золота булла 1222 р., як і англійська Велика хартія вольностей, з якою її 

часто порівнюють, була свого роду феодальною конституцією Угорщини, 

закріпленням прав і привілеїв дворянства. Як у Польщі й Чехії, угорські 

королі запрошували німецьких колоністів для заснування міст, які сприяли 

ростові прибутків королівської влади. Про рицарську німецьку 

колонізацію говорилося в попередній тезі на першій сторінці. У зв’язку з 

німецькою колонізацією і посиленням торгового обороту в Угорщині у 

XIII ст. спостерігається ріст міст, але ці міста ще довго, як у Польщі, 

відігравали другорядну роль у житті держави. В 1301 р. настав кінець 

династії Арпадів на угорському престолі. Почалась боротьба за угорський 

трон, що у 1310 р. перейшов до Анжуйської династії [3, c. 505]. Анжуйські 

королі південної Італії давно вже прагнули закріпити зв’язок з Угорщиною 

з метою панування на Адріатичному морі. Але тільки в 1310 р. угорська 

корона дісталася королю Анжуйської династії Карлові Роберту. При 

королях Анжуйської династії на початку XIV ст. в Угорщині 

спостерігаються спроби посилення королівської влади, викликані тими ж 

загальними умовами, які були характерні в той час для всієї Європи. 

Особливо це стосується царювання найвизначнішого короля Анжуйської 

династії Людвіка (1342 – 1382 рр.), який займав з 1370 р. і польський 

престол. За нього Угорщина набула великого політичного впливу в Європі. 

Анжуйська династія спиралася на дворянство і зростаючі міста. В 1383 р. 

зі смертю Людвіка припинилася в Угорщині Анжуйська династія. В цей 

час в історії Угорщини з’являється новий великий фактор – наступ турків-

османів, які стали відігравати дедалі більшу роль у Східній Європі. Для 

угорців боротьба з турками стала одним з найбільш життєво важливих 

питань. У 1396 р. під Нікополем на Дунаї, у теперішній Болгарії, відбувся 

бій західних рицарів з військами султана Баязида, який закінчився повною 

перемогою турків. У 1437 р. помер Сигізмунд. Після його смерті в 

Угорщині почалася нескінченна боротьба за корону, яка переходила то до 

рук Габсбургів, то до рук Ягеллонів, аж поки на угорському престолі не 

утвердилася національна угорська династія. У боротьбі з турками 
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висунувся полководець Янош Гуніаді, за яким закріпилася слава 

національного героя. Він став регентом Угорського королівства. Після 

його смерті на престол було обрано його сина Матвія Корвіна (1458 – 

1490), час правління якого – це період найвищого піднесення могутності 

Угорщини. У 1490 р. він помер. Очевидно, він був отруєний кимось із 

великих феодалів, які недоброзичливо ставились до посилення 

королівської влади. Після цього в королівстві наступив хаос [4, c.389]. 

Політичні смути ще більше погіршили становище угорського 

селянства. На цьому підгрунті в 1514 р. в Угорщині відбулося найбільше в 

історії цієї країни селянське повстання так званих куруців (хрестоносців), 

пов’язане з хрестовим походом проти турків, що його очолив папа Лев X, і 

яке вилилося у справжню селянську війну. Угорське дворянство вчинило 

люту розправу з повстанцями. Перемога над селянами була закріплена так 

званим «диким сеймом» 1514 р. [5, c. 30]. 

Отже, історія королівства Угорщина за весь час його існування 

просякнута боротьбою з ворогами, зі зрадниками країни, а також з 

видатними людьми.  
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ОСВІТНІ ВЕБ-КВЕСТИ ДЛЯ УЧНІВ 

НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 
Ігрові методи навчання активно використовуються в педагогічній 

практиці. Класики вітчизняної педагогіки Д.Б. Ельконін, Л.С. Виготський, 

К.Д. Ушинський досліджували «специфіку та особливості застосування 

ігрової діяльності для вирішення освітніх і виховних завдань» [2]. 

Застосування ігрових методик в освіті отримало назву «Гейміфікація 

освіти». Досвід показує, що використання цього підходу дозволяє значно 

збільшити результативність освітнього процесу [1]. Зростаюча 

популярність Гейміфікації пояснюється необхідністю знаходити нові 

способи мотивації й зацікавлення школярів у навчальний процес. К.Д. 

Ушинський зауважував, що «гра для дитини замінює дійсність і робить її 


