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Генріх ІІ Плантагенет
«Велика хартія 

вольностей»
Війна троянд



Заселення Британії 
германськими племенами



Англосаксонські королівства

 На території Британських островів проживали місцеві 
кельтські племена. 

 Юти заснували королівство Кент у південно – східній 
частині Британії.

 На півдні утворилися три королівства саксів: Вессекс, 
Ессекс, Сассекс.

 У північних  і центральних районах утворилися три 
королівства англів: Нортумбрія, Східна Англія, Мерсія.

 Між королівствами йшли війни, на них здійснювали 
набіги вікінги.

 З метою припинення міжусобної боротьби, об”єднання
проти вікінгів англосаксонські королівства у 829 році 
об”єднуються навколо Вессекса.



Юти

сакси

829 єднання
Егберт
Вессекський



Англія та вікінги

 У 60-х роках ІХ ст. вікінги 
перейшли від набігів до 
завоювання Британії.

 В боротьбу проти вікінгів 
активно включився король 
Альфред Великий.

 З метою боротьби з вікінгами 
Альфред  збудував флот, 
будував укріплення, 
створив професійне військо.

 Посилив систему державного 
управління: поділив країну 
на графства, видав збірник 
законів “Правда короля 
Альфреда”(890р). Сприяв 
розвитку освіти і культури. 

 Його наступники 
поступово 
відвойовували 
території у вікінгів. 

 За короля Едгара (959 
– 975 рр) завершив 
визволення 
англійських земель. 

 Саме тоді стару назву 
“Британія”  було 
замінено на 
“АНГЛІЮ”.





Англи... піші, озброєні
своїми двогострими

сокирами, і, з’єднавши свої 
щити... Утворили

непроникну стіну... Гарольд
– також піший стояв разом із 
братами біля свого прапора,  

щоб...  нікому не спало на 
думку втікати... Билися

несамовито...  Обидві 
сторони...  не  хотіли

поступатися...  Раптом 
з’явився Вільгельм і дав 
своєму війську сигнал до 

удаваної втечі.  

Побачивши це, англи
розладнали свої щільні ряди 

і швидко погналися за 
втікачами... Нормандці, 

повернувши проти ворогів, 
напали на них і, у свою 
чергу, змусили втікати

англів... Утім, перемога не 
схилялася рішуче ні на один,  

ні на другий бік...  Врешті-
решт Гарольда було

поранено стрілою в голову, і 
він упав на полі битви і тим

надав перемогу
нормандцям...



Вільгельм
Завойовник
1066-1087 рр.









Велика хартія вольностей. 
Перша сторінка манускрипту 

XIV ст.





Повстання під 
керівництвом  
Уота Тайлера



Структура англійського парламента

Англійський парламент
1265 р

Палата 
лордів

Вище духовенство
Світська знать

Рицарі графств
Представники міст

Палата 
громад

1. Затвердження податків.

2. Затвердження законів



Війна Червоної та Білої 
троянд

Ланкастери Йорки



Війна Червоної та Білої 
троянд





Домашнє завдання :

 § 18 вивчити,                          
§17  повторити 

 Підготуватися до роботи 
з тестами.
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