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Мета:  

 підвести учнів до розуміння  причин повстання Спартака, причин 

поразки повстання рабів; 

 познайомити учнів з героїчною постаттю  Спартака; 

 формувати навички роботи учнів з ілюстраціями на уроках історії, 

розвивати навички учнів встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

самостійно аналізувати події, що вивчаються, робити висновки, 

правильно показувати на карті місця історичних подій; 

 виховувати гуманне ставлення один до одного, несприйняття насильства.  

 

Обладнання: карта «Стародавня Італія», атласи по історії стародавнього світу, 

ілюстрації, роздатковий матеріал, навчальний відеофільм 

«Стародавній Рим», мультимедійна презентація. 

 

Хід уроку 
1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань. 
   А)  Дидактична гра «Чиста дошка». 

         На дошці записані запитання для повторення, відповідаючи на них, учні 

витирають  записи. В результаті ми отримуємо чисту дошку. 

   

  Б) Робота з історичною картою.  
1) Розгляньте обриси країн, які лежать перед вами. Спробуйте знайти 

зображення Італії. 

2) Покажіть на карті країну, яку ми вивчаємо. 

3) Покажіть столицю Італії. 

4) Покажіть, з якою країною Італія вела Пунічні війни. 

5) Чому вони так називались? 

     

В) Дидактична гра «Історичний зоопарк». 
Поясніть,як пов’язані з історією Стародавнього Риму  тварини, зображення 

яких розташовані на дошці: 

  1. Вовчиця  (Статуя вовчиці встановлена в Римі тому, що, згідно з легендою, 

вона вигодувала братів Ромула і Рема — засновників Рима, яких цар Амулій 

наказав утопити.) 

 

2. Гуси  (Під час нападу галлів на Рим гуси почули чужинців і голосним гелготом 

розбудили сплячих римлян. Звідси пішов вислів: «Гуси Рим врятували».) 

 

3. Слони  (Білі слони карфагенського вождя Ганнібала були його головною 

бойовою силою у війні, особливо під час походу у 218 р. до н.е.) 

 

4. Ворон (Так називалась одна з бойових машин римлян, за допомогою якої вони 

штурмували міста) 

5. Змія  (У Стародавньому Римі змія була символом відновлення, одужання, 

оскільки щорічно змінювала шкіру. Змія була помічницею бога лікування 

Ескулапа). 



3. Вивчення нового матеріалу. 
На березі річки Тібр, недалеко від Рима, вчені знайшли стародавні 

манускрипти. Вони були зім’яті, розірвані, обпалені вогнем. Спробуйте 

розібратись, що зображено на манускриптах. 

 

Тема нашого уроку близько пов’язана з цим манускриптом. Але назвати тему 

уроку мені допоможе той, хто розгадає ребус, який лежить перед вами. 

 
 

Тема нашого уроку – повстання Спартака. 

 

Для уроку я приготувала презентацію, яку ми з вами переглянемо: 

 

Слайд № 1 

ПовстанняПовстання СпартакаСпартака
7474--7171рр..рр. . додо нн. . ее..

 
З середини ІІІст до н.е. Рим веде активну завойовницьку політику. В 

результаті в Римській державі зявилась велика кількість дешевих рабів. Відірвані 

від своїх сімей, від Батьківщини, вони були дуже нещасні.  

Про що вони могли мріяти? 

Як раби могли боротись зі своїми господарями? (Втечі, непокора, знищення 

знарядь праці, повстання) 

В 74 р. до н.е. почалось найбільше повстання рабів в стародавні часи. Воно 

тривало декілька років, в ньому прийняли участь десятки тисяч рабів. 

Слайд № 2. 

КЕРКЕРІІВНИКВНИК НАЙБІЛЬШОГОНАЙБІЛЬШОГО ПОВСТАННЯПОВСТАННЯ ВВ

СТАРОДАВНЬОМУСТАРОДАВНЬОМУ РИМІРИМІ. . 

ПоходитьПоходить зз племеніплемені медівмедів уу ФракіїФракії ..

ПотрапивПотрапив уу полонполон іі бувбув проданийпроданий уу

ГладіаториГладіатори. . ЗавдякиЗавдяки особливійособливій хоробростіхоробрості

добивсядобився свободисвободи ..БувБув непримиреннимнепримиренним

ворогмворогм РимуРиму іі вв 74 74 рр. . ДоДо нн..ее. . очоливочолив

п о в с т а н н яп о в с т а н н я р а б і вр а б і в .  .  Б у вБ у в о д н и мо д н и м зз

н а й т а л а н о в и т і ш и хн а й т а л а н о в и т і ш и х п о л к о в о д ц і вп о л к о в о д ц і в

стародавньогостародавнього світусвіту іі наніснаніс багатобагато

поразокпоразок римлянамримлянам. . ТількиТільки завдякизавдяки

обєднаннюобєднанню силсил римляниримляни змоглизмогли розбитирозбити

повстанняповстання. . СамСам СпартакСпартак загинувзагинув вв боюбою. . 

 



Народився Спартак у Фракії. Під час однієї з загарбницьких воєн його, 

пораненого, взяли в полон і продали одному з господарів гладіаторської школи. 

 

Словникова робота: гладіатор, гладіолус. 

У перекладі з латинського «гладіолус» означає «меч». Це назва пов'язана з 

давньою легендою про походження гладіолусів. Жорстокий римський полководець, 

взявши в полон воїнів-фракійців, зробив їх гладіаторами. Двом з них - Севту і 

Терезу, красеням-юнакам, друзям - він наказав битися один з одним на смерть, 

обіцяючи переможцю свободу і руку своєї дочки.  

Але кривава битва не відбулася - юнаки не зрадили дружбу. Тоді розлючені 

римляни повбивали їх. На місці уткнутих гладіаторами в землю мечів розцвіли 

прекрасні гладіолуси. З тих пір ця квітка вважається символом дружби, вірності і 

пам'яті. 

 

Спартак  був дуже сильною і сміливою людиною, тому його, як гладіатора 

вищого класу, переводять в число викладачів школи гладіаторів. Він почав 

підготовку до повстання. 

Слайд № 3. 

ЦитатаЦитата

““КращеКраще пітипіти нана крайнійкрайній ризикризик

зарадизаради свободисвободи, , ніжніж ризикуватиризикувати

своїмсвоїм життямжиттям нана ареніарені зарадизаради

втіхивтіхи глядячівглядячів””..

((СпартакСпартак))

 
Перед початком бою Спартаку підвели найкращого коня, але він, витягнувши 

меч, вбив його, говорячи, що в разі успіху отримає кращих коней від ворогів, а в 

разі поразки йому не потрібен буде і свій. 

 

Слайди № 4,5. 

ПрацяПраця рабіврабів..

 

ПричиниПричини повстанняповстання::

ЗосередженняЗосередження великоївеликої кількостікількості рабіврабів..

ЖорстокеЖорстоке поводженняповодження зз рабамирабами..

 
 

 Раби відігравали роль основної виробничої сили в усіх галузях господарства. 

В І ст. до н. е. в Італії налічувалося близько 12 млн. рабів при 10 млн. вільних. Раби 

поділялися на міських і сільськогосподарських. До міських відносились слуги, 

ремісники, вчителі, управителі, медики та інші і використовувалися в домашньому 



господарстві. Багато рабів працювало в ремісничих майстернях, рудниках, 

каменоломнях, але основна частина - в сільському господарстві. Міжнародним 

центром работоргівлі був Делос, там щодня продавали до 10 тис. рабів-іноземців.  

 

Слайди № 6,7. 

СкладСклад повсталихповсталих::

РабиРаби..ГладіаториГладіатори..

  
 

Слайд № 8. 

ХідХід повстанняповстання

 
 

Спартак  разом із сімдесятьма гладіаторами утік зі школи гладіаторів, 

володарем якої був Лентул Батіат (місто Капуа) і розташувався табором на горі 

Везувій. 

Взав в облогу рабів на Везувії, перекривши єдиний відомий спуск з гори. 

Таким чином Глабріо збирався почекати поки голод не змусить бунтівників 

здатися. Хоча рабам не вистачало військових навичок, війська Спартака проявили 

винахідливість у використанні наявних підручних матеріалів, а також у 

використанні незвичайної тактики в зіткненні з дисциплінованою римською 

армією. Опинившись в облозі люди Спартака виготовили канати та сходи з лози і 

дерев, що ростуть на схилах Везувію, і використовували їх для спуску по скелях з 

протилежного боку гори. Гладіатори обійшли підніжжя Везувію і знищили 

солдатів Глабріо. 



Слайд № 9. 

 
 

Римські війська були деморалізовані. Для того що б навести в них лад Красс 

скористався давнім римським звичаєм страти кожного десятого легіонера - 

децимації. Уцілілих солдатів Муммія вишикували і розбили на десятки, кожна 

десятка кидала жереб, і того, на кого він випадав, стратили його ж дев'ять 

товаришів. 

Легіони Красса отримують серію перемог у результаті чого Спартак був 

змушений відступити на південь через Луканію до Мессіни, що розташовувалася 

біля протоки, яка розділяє Італію з Сицилією. Перебуваючи на півдні, Спартак 

домовився з кілікійськими піратами, які обіцяли перевезти бунтівників на Сицилію, 

де б вони змогли розпалити нові повстання рабів і зібрати підкріплення. Але пірати 

не змогли виконати свою обіцянку, так як їм перешкодили римські військові 

кораблі. Плутарх пише, що вони просто обдурили повсталих. 

Через постійні зіткнення ресурси повстанської армії були майже вичерпані. 

У ситуації, що склалася, вождь повсталих рабів вважав, що перебуваючи в 

невигідних умовах треба уникати битви, але його військо вимагало йти на Красса. 

Спартаку довелося підкоритися - для вирішального бою з римськими військами 

були зібрані всі сили. Раби розуміли, що це був їхній останній бій тому бій був 

запеклим. Але незважаючи на всі зусилля вождя рабів у цій останній битві його 

армія була остаточно і повністю розгромлена, причому переважна більшість була 

вбита на полі бою. 

 

Слайд № 10. 

 

 

 



Слайд №11. 

ПораненийПоранений СпартакСпартак..

 
Подальша доля Спартака невідома. Римські історики віддають данину його 

особистій мужності в останній битві. Аппіан повідомляє, що Спартак "був 

поранений в стегно дротиком: опустившись на коліно та виставивши вперед щит, 

він відбивався від нападників, поки не впав разом з великим числом воїнів, які його 

оточили» 

 

Слайд № 12. 

СтратаСтрата полоненихполонених повстанцівповстанців..

 
Приблизно 6000 захоплених в полон рабів були розіп’яті вздовж Апієвої 

дороги від Капуї  до Риму Римський полководець Крас так і не віддав  наказ зняти 

тіла з хрестів. І, можливо, вони висіли на них роками, а можливо і десятиріччями. 

 

4. 4. Закріплення вивченого матеріалу. 
А) Асоціативний кущ на тему Повстання Спартака. 

 

Б) Дидактична гра «Знайди помилку на малюнку. 

 



В) Побудувати логічний ланцюжок, який розкаже нам про хід повстання 

Спартака: 

 

Похід армії рабів на північ Італії 

Утворення табору біля підніжжя гори Везувій. 

Змова гладіаторів. 

Розгром загонів Спартака полководцем Красом.  

Похід армії рабів на Сицилію. 

 

5. Підсумок уроку.  

 

6. Домашнє завдання. 
Написати міні-твір на тему: «Я-учасник повстання рабів» 


