
РОЗДІЛ 7. ЕЛЛІНІЗМ 

Тема 

Елліністичні держави в ІV– II ст. 
до н. е.
 Елліністична культура.



ТЕМА 
ЕЛЛІНІСТИЧНІ ДЕРЖАВИ В ІV– II СТ. ДО Н. Е.
 ЕЛЛІНІСТИЧНА КУЛЬТУРА.

визначити основні досягнення культури і науки часів еллінізму.

розкрити суть еллінізму;

дати коротку характеристику елліністичних держав;

Цілі уроку:



ПЕРЕВІР СВОЮ ПАМ’ЯТЬ 

Які східні країни підкорилися Александрові після першого походу в Персію?

Куди спрямував свої війська Александр після битви під Іссою?

Якими були результати другого походу Александра Македонського в Персію?

Як закінчився похід в Індію?

(Сирія, Фінікія, Палестина)

(в Єгипет) 

(Після битви при Гавгамелах завоював інші перські міста – Вавилон, Сузи, Персеполь.  Із 
Середньої Азії пішов на Індію.)

(Македонське військо перейшло через гірський хребет 
Гіндукуш і опинилось  в Індії.
 Далі військо, стомлене походами, йти відмовилося і 
повернулося до Вавилона.)



Внаслідок завоювання (Македонії, Греції, Єгипту, Близького Сходу, Персії, 
Середньої Азії та частини Індії) утворилася величезна держава - імперія 



НА ОСНОВІ ГРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ АЛЕКСАНДР МРІЯВ СТВОРИТИ 
НОВУ СВІТОВУ ДЕРЖАВУ, В ЯКІЙ ПАНУВАЛИ Б РІВНІСТЬ УСІХ 
ГРОМАДЯН, СВОБОДА, ДОБРОБУТ.

Александр збирався в новий, африканський , похід. Але несподівано захворів і 
помер у 323 р. до н. е.  Тіло залили медом і поклали в золотий саркофаг.



ЕЛЛІНІЗМ – ПЕРІОД ПОШИРЕННЯ ГРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
В КРАЇНАХ СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я, ПЕРЕДНЬОЇ 
АЗІЇ ТА ПРИЧОРНОМОР'Я МІЖ 336 І 30 РР. ДО Н. Е. (КОЛИ 
РИМСЬКА АРМІЯ ПІДКОРИЛА ЄГИПЕТ)
     Культуру, що виникла внаслідок взаємодоповнення грецької й 
східних культур, прийнято називати - елліністичною.

   

   

  У еллінів стали популярними Шива, Кібела, яких шанували на Сході.

   На Схід греки принесли своїх богів (Зевса, Афіну, Діоніса, Ніку).

   

Грекам від народів Сходу у моду ввійшли золоті прикраси, вигадливі зачіски, 
пахучі мазі.

Зі Сходу прийшло поклоніння царям.

Під впливом греків східні митці копіювали еллінські зразки в архітектурі, 
скульптурі та живописі.

Спільною для народів елліністичного світу була також мова, яка виникла на 
основі афінського діалекту. 



ЕЛЛІНІСТИЧНІ ДЕРЖАВИ В ІV– II СТ. 
ДО Н. Е.

Боротьба за спадщину 
Александра Македонського 

(323-281 рр. до н.е.)

Сирійська держава 
(Сирія, Вавилон, 

Персія)
дісталася діадоху 

Селевку

Македонська держава
дісталася діадоху

Антігону

Єгипетська держава
дісталася діадоху

Птоломею

Діадохи поділили імперію та 
почали воювати між собою. У 311 
р. до н.е. вони  уклали  угоду про 
мир. Але війни тривали ще 
майже 50 років



РОЗВИТОК НАУК 
Найславетніший вчений, який працював 
у Мусейоні - Архімед із Сіракуз     
(місто на о. Сицилія).

Зробив чимало технічних винаходів, 
зокрема – гвинт.  Знаменитими були 
його винаходи у військовій справі: 
катапульти, баллісти, важелі для 
перекидання військових кораблів 
тощо. Це неповний перелік того, що 
пропонував для стратегів того часу 
Архімед.



РОЗВИТОК НАУК 

Евклід став батьком геометрії. 
Його науковий трактат 
“Начала” із змінами 
використовувався як 
підручник геометрії ще й у ХХ 
ст. 

Евклід створив основні правила, 
теореми, аксіоми цього розділу 
математики.



РОЗВИТОК НАУК 

Ератосфен працював в 

Александрії. На підставі 
астрономічних спостережень 
припустив, що Земля має 
форму кулі. 

Він першим зумів виміряти 
довжину земної кулі по 
екватору, помилившись у своїх 
обчисленнях лише на 300 км.

Ератосфен першим вжив термін – 
«географія»



РОЗВИТОК НАУК

Аристарх Самоський – відомий 
вчений астроном, визначив 
розміри Сонця і Місяця та 
відстань до них. 

Але найбільше уславився своєю 
гіпотезою про обертанн Землі 
та планет навколо Сонця.



РОЗВИТОК НАУК
Герофіл – давньогрецький анатом і 
хірург. Він залишив багато праць 
по всіх розділах медицини, 
включаючи офтальмологію, 
кардіологію і акушерство. 
Найбільш відомі роботи Герофіла з 
дослідження пульсу. Ім'я Герофіл 
часто згадують разом з ім'ям його 
сучасника Ерасістрата.

Ерасістрат – лікар, який займався 
дослідженням діяльності мозку і 
нервової системи. 

Обидва вони вважали, що центром 
нервової системи є головний мозок, 
і розрізняли «чутливі» і «рухові» 
нерви.



РОЗВИТОК НАУК

Теофраст – учень і спадкоємець 
Арістотеля, видатний філософ 
античності, теоретик музики, 
вчений – один із засновників 
ботаніки та географії рослин.

Створив “Історію рослин”, де 
систематизував накопичені до 
початку ІІІ ст. до н.е. знання.

Йому належить твір “Характери”, 
який вважається одним із перших 
психологічних трактатів.



РОЗВИТОК НАУК

Епікур – видатний філософ 
античності, засновник цілої 
системи поглядів на 
оточуючий світ – 
епікуреїзму.

На думку епікурійців, 
щасливою є тільки порядна 
людина. Почуття виконаного 
обов′язку, добрий вчинок 
роблять людину щасливою.



РОЗВИТОК МИСТЕЦТВ 

Зростає інтерес до внутрішнього 
духовного світу людини. В той же 
час продовжується оспівування 
фізичної краси людини. 

Вершинами творчості стали роботи 
скульпторів: Праксителя “Афродіта 
Кноська”,  “Гермес із малюком 
Діонісом”; Скопаса фриза вівтаря 
храму Зевса у Пергамі; Ліссипа 
“Відпочиваючий Гермес”,  
Піфократа “Ніка Самофракійська”; 
Агесандра, Полідора та Атенодора                   
“ Лаокоон та його сини”.



РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ

Епоха еллінізму дала світу 
багато літераторів – поетів та 
письменників.

 Серед них – Менандр , який 
розвинув жанр комедії.  

Поет Каллімах, який завідував 
Александрійською 
бібліотукою та Феокріт із 
Сицилії.



РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ 

Культура еллінізму залишила 
нам згадки про найвидатніші 
архітектурні пам'ятки.

Вражало  своєю красою і  
вишуканістю місто Пергам, 
Александрія Єгипетська з 
Мусейоном; 
Александрійським маяком 
(архітектора Сострата) на о. 
Форос (висотою 130 м., який 
світив на відстань 50 км). 

На о. Родос - Колос Родоський 
(скульптура бога Сонця – 
Геліоса; робота скульптора та 
архітектора - Харета)

Алтарь Зевса в Пергамі



РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ 

• ХРАМ АРТЕМІДИ  В ЕФЕСІ • МАВЗОЛЕЙ В ГАЛІКАРНАСІ



ПЕРЕВІР СВОЮ ПАМ’ЯТЬ 
Чому так швидко перестала існувати імперія Александра Македонського?
Яка держава називається імперією?

Які держави виникли на території імперії Александра Македонського?
 
Чому створені держави називали елліністичними?

Які пам'ятки  античної культури внесені до списку Семи чудес світу?



 КУЛЬТУРА І НАУКА ДОБИ ЕЛЛІНІЗМУ

Найбільший культурний і науковий центр елліністичної 
доби – Александрія Єгипетська де знаходились Мусейон та 
бібліотека.

          Великих успіхів досягли точні науки: математика, 
астрономія, медицина, географія, історія, поступово виникли 
цілі філософські школи.

          Працювали видатні вчені і мислителі: Архімед, Евклід, 
Ератосфен, Аристарх Самоський, Герофіл, Ерасистрат, 
Епікур, Теофраст та інші.



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст параграфа 40-41.
• Записати в зошиті видатних науковців та діячів культури, 
їх досягнення.

• Підготуватися до тематичного оцінювання з тем “Розквіт 
Стародавньої Греції” та “Еллінізм”.


