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• Робочий зошит
• Зошит для контролю навчальних досягнень учнів 
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додатковий матеріал, онлайн-тестування для підготовки до уроків 
узагальнення знань і тематичного оцінювання

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні та сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари
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Підручник є складовою лінійки підручників для 7–9 класів. 
Підручник дає змогу методично грамотно побудувати 
роботу вчителя й учня над складним курсом Нової історії 
України, спираючись на сучасну методику викладання 
історії. Невід’ємною складовою структури підручника 
є розгорнутий методичний апарат, який, з одного боку, 
дозволяє стимулювати пізнавальну діяльність учнів, з 
іншого — виконує навчальну, виховну, розвивальну і 
контролюючу функції.
Видається українською та російською мовами.
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Діяльнісний підхід
Поглиблене навчання історії за діяльнісним 
підходом передбачає максимальне залучення 
учнів до дослідницької діяльності. У  підручни-
ку наведено розробки всіх визначених про-
грамою практичних занять, а  також проектів.

Компетентнісний підхід
Компетентнісний підхід передбачає необхідність 
урахування різних складових історичної 
компетентності (хронологічної, просторової, 
логічної, інформаційної, аксіологічної). Підруч-
ник побудований у  такий спосіб, щоб надати 
учням можливість для розвитку кожної з  них.

Розділ I. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 
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За програмою Північного товариства — «Конституцією», 
розробленою М. Муравйовим, Росія мала стати конституційною 
монархією із федеративним устроєм на зразок США. Кріпацтво 
скасовувалося, здійснювалися демократичні реформи. Країна 
поділялася на 14 федеративних штатів. Українські землі вхо-
дили до складу чотирьох штатів: Дніпровського (столиця — 
Смоленськ), Бузького (Київ), Чорноморського (Одеса) та Укра-
їнського (Харків).

Усі питання внутрішнього життя штати розв’язували само-
стійно. За центром зберігалося право випуску грошей, створен-
ня єдиних збройних сил і здійснення зовнішньої політики. Про-
грама М. Муравйова надавала більше прав народам імперії. 
Однак держави, які передбачалося створити на українських 
землях, мали штучний характер, не охоплювали всієї території, 
заселеної українцями, і поділяли її між різними утвореннями.

Програмними документами «Товариства об’єднаних слов’ян», 
утвореного 1823 р. в Новограді-Волинському офіцерами братами 
Андрієм і Петром Борисовими, були «Правила» та «Клятвена 
обіцянка». У них метою проголошувалося встановлення демо-
кратичного республіканського ладу та скасування кріпацтва.

На відміну від інших організацій декабристів, «Товариство 
об’єднаних слов’ян» висувало ідею визволення всіх слов’янських 
народів від монаршого самовладдя та об’єднання їх у федера-
цію слов’янських республік. До цього союзу, що повинен був 
охопити слов’ян, які жили «між чотирма морями — Чорним, 
Балтійським, Адріатичним і Льодовитим», мали увійти Росія, 
Польща, Богемія, Моравія, Сербія, Молдавія, Далмація, Кро-
ація, Угорщина та Трансильванія. Верховна влада у федерації 
мала належати загальним зборам. Проте створення Української 
держави як окремого члена слов’янського союзу учасники то-
вариства (хоча серед них були й українці) не передбачали.

3  ВИСТУП ДЕКАБРИСТІВ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ. 14 грудня 1825 р. 
в день присяги новому імператору Миколі I, який зійшов 

на престол після смерті Олександра I, декабристи організували 
повстання в Петербурзі. Проте змовники утримувалися від ак-
тивних дій і намагалися примусити уряд піти на поступки са-
мим актом своєї громадянської непокори. Вони вивели на Се-
натську площу 3 тис. озброєних солдатів і чекали на 

 z Обеліск на місці страти п’яти 
декабристів у Санкт-Петербурзі

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Уривок із «Записок» І.  Горбачевського про програмні засади «Товариства об’єднаних слов’ян»

Товариство мало головною метою увільнення всіх 
слов’янських племен від самодержавства; знищення іс-
нуючої між деякими з  них національної ненависті та 
возз’єднання всіх населених ними земель у федератив-
ний союз.

Передбачалося з  точністю визначити кордони кож-
ної держави, запровадити в  усіх народів форму демо-
кратичного представницького управління, утворити 

конгрес для управління справами Союзу і  для зміни 
у  разі потреби основних законів, надаючи кожній дер-
жаві (права) розробити внутрішній устрій та бути не-
залежною у  складенні окремих своїх узаконень.

 ? 1.  Якою була мета «Товариства об’єднаних 
слов’ян»? 2.  Якими мали бути форми державного 
устрою членів майбутнього слов’янського союзу?

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.  
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Тестові завдання для підготовки  
до тематичного оцінювання за розділом II 
«Західноукраїнські землі у  складі Австрійської імперії 
наприкінці XVIII  — у  першій половині XIX  ст.»
1. Яке місто було центром коронного краю 

Королівство Галичини і Лодомерії?
А Ужгород
Б Львів
В Перемишль
Г Чернівці

2. У результаті якої події Галичина в 1772 р. 
увійшла до складу Австрійської імперії?
А російсько-австрійські війни
Б австро-турецької війни
В поділу Речі Посполитої
Г наполеонівських війн

3. Унаслідок здійснення реформ Марії Терезії 
та Йосифа II на західноукраїнських землях
А посилився вплив політичних партій, 

лояльних до Габсбургів
Б змінилося правове становище селян-

ства і греко-католицької церкви
В до складу коронного краю Королівство 

Галичини і Лодомерії включено Закар-
паття

Г здобуто перший досвід парламентської 
діяльності місцевими українцями

4. Хто із названих історичних діячів був при-
четний до створення й діяльності «Товари-
ства галицьких греко-католицьких свяще-
ників…»?
А І. Могильницький
Б Я. Головацький
В А. Бачинський
Г М. Шашкевич

5. Діяльність «Товариства галицьких греко-
католицьких священиків…» і «Руської 
трійці» свідчила про
А розгортання українського руху у Схід-

ній Галичині
Б політизацію українського руху в Ав-

стрійській імперії
В розгортання українського руху під ре-

лігійними гаслами
Г переорієнтацію українського руху на 

Російську імперію

6. Члени гуртка «Руська трійця» своє голо-
вне завдання вбачали у
А боротьбі за утворення першої україн-

ської політичної партії
Б піднесенні статусу української мови, 

розширенні сфери її вжитку
В наданні галицьким українцям права 

обіймати державні посади
Г легалізації діяльності греко-католиць-

кої церкви
7. Чого домагалася Головна руська рада під 

час європейської революції 1848—
1849 рр.?
А повалення монархії Габсбургів та 

об’єднання Галичини з Наддніпрянщи-
ною

Б побудови слов’янської федерації і вхо-
дження до неї Галичини

В створення незалежної держави на зем-
лях Галичини, Закарпаття і Буковини

Г поділу Галичини за етнічним принци-
пом і надання її східній частині авто-
номії

8. Які наслідки мали події «Весни народів» 
для західноукраїнського селянства?
А здобуто виборчі права
Б скасовано панщину
В отримано право на еміграцію
Г ліквідовано сервітути

9. У якому місті було видано альманах «Ру-
салка Дністровая»?
А Відень
Б Пешт
В Прага
Г Львів

10. Яке культурно-освітнє товариство було 
створено у Східній Галичині під час рево-
люції 1848—1849 рр.?
А Літературне товариство ім. Т. Шевчен-

ка
Б «Просвіта»
В «Руська бесіда»
Г Галицько-руська матиця

і
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Розділ III КУЛЬТУРА УКРАЇНИ  
КІНЦЯ XVIII  — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX  СТ.

§ 12—13. Культура України.  
Розвиток освіти, науки та літератури

1  УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ. Основним змістом змін, що 
відбувалися в культурному розвитку цього періоду, було 

становлення модерної української культури. Цей процес зна-
чною мірою співвідносився з українським національним від-
родженням. Суттєвий вплив на розвиток культури мало пере-
бування України під владою Австрійської та Російської імперій. 
Негативний вплив на її розвиток мали відсутність власної дер-
жавності, національне гноблення, імперські кордони, що 
роз’єднували єдину етнічну українську територію.

У Наддніпрянщині національно-культурна політика Росій-
ської імперії стосовно українців поєднувала заходи їхньої ру-
сифікації та культурної асиміляції, які здійснювалися жорсто-
кими адміністративними засобами. Наддніпрянська Україна 
під російською владою перетворювалася на одну з пересічних 
провінцій імперії. Унаслідок цього чимало талановитих укра-
їнців через неможливість реалізувати себе на Батьківщині ви-
мушені були шукати кращих можливостей в імперських сто-
лицях. Тому багато досягнень тогочасних українських 
культурних діячів зараховували до російської культури.

У досить важких умовах розвивалася культура на західно-
українських землях, підпорядкованих австрійським Габсбургам, 
де українці потерпали від онімечування, яке поєднувалося з по-
лонізацією в Східній Галичині, мадяризацією в Закарпатті та 
румунізацією в Північній Буковині. Денаціоналізації та асимі-
ляції галицьких і закарпатських українців чинила опір греко-
католицька церква. Оскільки в складі Австрійської імперії за 
західноукраїнськими землями зберігалося другорядне становище 
щодо інших провінцій, то русинські культурні діячі, як і їхні 

ЗА ЦИМ ПАРАГРАФОМ ВИ ЗМОЖЕТЕ:
визначати особливості розвитку 
культури України цього періоду; по-
рівнювати розвиток освіти на укра-
їнських землях під владою Австрій-
ської та Російської імперій; 
характеризувати основні досягнення 
української науки цього періоду; по-
яснювати, якими були здобутки того-
часної української літератури.

ПРИГАДАЙТЕ
1.  Якими були особливості розвитку 
культури України в  другій половині 
XVIII  ст.? 2.  Як розвивалася освіта 
на українських землях у  другій по-
ловині XVIII  ст.? 3.  Якими були 
основні досягнення науки України 
цього періоду? 4.  Назвіть видатних 
діячів української літератури другої 
половини XVIII  ст. та їх твори.

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із листа П.  Куліша до М.  Костомарова про вивчення і  розвиток української культури

…Молодь, заглиблюючись у вивчення Малоросії, не 
позбавляє себе можливості засвоїти європейську осві-
ту. Для чого брати крайнощі? Можна любити свій ма-
льовничий хутор і  захоплюватися блиском столиці ще 
більше, аніж людина, що ніколи не жила на хуторі. 
Можна знати напам’ять усі наші пісні, легенди й  літо-
писи та разом з  тим засвоїти європейську освіченість 
вищою мірою…

Стосовно розвитку культури, то він відбувається 
спочатку у  її діячах, а  потім (особливо при добрих зо-
внішніх обставинах) переходить до народу. Наші пись-
менники своїми науковими і поетичними працями при-
мусили багатьох замислитися, як врятувати те, що ще 

вціліло. І  література малоросійська, якою вона є  на 
сьогодні, повинна продовжуватися своїм порядком для 
освічених невігласів, а  для неосвічених невігласів  — 
потрібно писати підручники з настановами — практич-
ні книжки і за можливістю заводити школи, але голосно 
казати про це вкрай нерозумно…

 ? 1.  Як, на думку автора, співвідносяться знання куль-
тури України і  європейська освіченість? 2.  Чому 
знання культури України не заважає, а  навпаки, до-
помагає здобувати європейську освіту? 3. Як Куліш 
оцінював те, що зробили для розвитку культури 
українські письменники? Наведіть приклади, що під-
тверджують точку зору автора.

КІНЦЯ XVIII  — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX  СТ.

Розвиток освіти, науки та літератури
УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ. Основним змістом змін, що 
відбувалися в культурному розвитку цього періоду, було 

становлення модерної української культури. Цей процес зна-
чною мірою співвідносився з українським національним від-
родженням. Суттєвий вплив на розвиток культури мало пере-
бування України під владою Австрійської та Російської імперій. 
Негативний вплив на її розвиток мали відсутність власної дер-
жавності, національне гноблення, імперські кордони, що 
роз’єднували єдину етнічну українську територію.

У Наддніпрянщині національно-культурна політика Росій-
ської імперії стосовно українців поєднувала заходи їхньої ру-
сифікації та культурної асиміляції, які здійснювалися жорсто-
кими адміністративними засобами. Наддніпрянська Україна 
під російською владою перетворювалася на одну з пересічних 
провінцій імперії. Унаслідок цього чимало талановитих укра-
їнців через неможливість реалізувати себе на Батьківщині ви-
мушені були шукати кращих можливостей в імперських сто-
лицях. Тому багато досягнень тогочасних українських 
культурних діячів зараховували до російської культури.

У досить важких умовах розвивалася культура на західно-
українських землях, підпорядкованих австрійським Габсбургам, 
де українці потерпали від онімечування, яке поєднувалося з по-

Східній Галичині, мадяризацією в Закарпатті та 
Північній Буковині. Денаціоналізації та асимі-

ляції галицьких і закарпатських українців чинила опір греко-
католицька церква. Оскільки в складі Австрійської імперії за 
західноукраїнськими землями зберігалося другорядне становище 
щодо інших провінцій, то русинські культурні діячі, як і їхні 

Із листа П.  Куліша до М.  Костомарова про вивчення і  розвиток української культури

вціліло. І  література малоросійська, якою вона є  на 
сьогодні, повинна продовжуватися своїм порядком для 
освічених невігласів, а  для неосвічених невігласів  — 
потрібно писати підручники з настановами — практич-
ні книжки і за можливістю заводити школи, але голосно 
казати про це вкрай нерозумно…

? 1.  Як, на думку автора, співвідносяться знання куль-
тури України і  європейська освіченість? 2.  Чому 
знання культури України не заважає, а  навпаки, до-
помагає здобувати європейську освіту? 3. Як Куліш 
оцінював те, що зробили для розвитку культури 
українські письменники? Наведіть приклади, що під-
тверджують точку зору автора.

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.  
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збираються приєднатися до Російської імперії. Із його ініціа-
тиви 1851 р. Головну руську раду розпустили.

7  РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В  ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ. 
У роки революції 1848—1849 рр. у Північній Буковині по-

силився селянський рух. Це було обумовлене тим, що земле-
власники фактично саботували аграрну реформу 1848 р. У ба-
гатьох місцях організаторами селянських протестів стали 
обрані від цих округів депутати рейхстагу. Зокрема, серед них 
був ватажок гуцульських бунтів 1843—1844 рр. Лук’ян Коби-
лиця. Особливо широкого розмаху виступи селян набули на-
прикінці 1848 — на початку 1849 р.

У роки революції стали з’являтися прояви пробудження 
національної свідомості українського населення. Селяни-укра-
їнці під час бунтів вимагали дозволити їм на власні кошти 
створювати школи для навчання своїх дітей рідною мовою. 
Вони проголошували, що визнають Головну руську раду й під-
тримують її дії. 1 листопада 1848 р. з ініціативи селян-депу-
татів рейхстагу відбулися збори представників усіх селянських 
громад краю, які висловилися за те, щоб Буковина була разом 
із Галичиною. Проте влада не врахувала бажання народу й зро-
била Буковину за конституцією 1849 р. окремим коронним 
краєм, унаслідок чого в краї посилилася влада румунських 
бояр-землевласників.

Упродовж 1848—1849 рр. революційні події охопили За-
карпаття. Спочатку закарпатські русини вітали угорську рево-
люцію, сподіваючись отримати в складі незалежної Угорщини 
автономію. Проте коли лідери революції заперечили право на 
самовизначення для неугорських народів, закарпатські русини 
відмовилися їх підтримувати й залишилися вірними Габсбургам.

У роки революції в Закарпатті набула поширення ідея 
об’єднання Закарпаття зі Східною Галичиною та Північною 
Буковиною в окрему автономну адміністративну одиницю ім-
перії. Уперше ідею возз’єднання русинських земель висловив 
учений і священик Олександр Духнович (1803—1865) у статті 
«Становище русинів в Угорщині», опублікованій 1849 р. в га-
зеті «Зоря Галицька». Правомірність цього акту автор підкріп-
лював тим, що русини обох боків Карпатських гір належать 
до одного народу й, залишаючись далі роз’єднаними, можуть 
бути поглинуті іншими народами. Цю ідею також поділяв за-
карпатський учений і громадсько-політичний діяч Адольф До-
брянський (1817—1901). Разом із Духновичем він установив 
зв’язки з Головною руською радою. У січні 1849 р. закарпат-
ська делегація, очолювана Добрянським, вручила імператорові 
петицію з вимогою об’єднати Східну Галичину, Північну Бу-
ковину й Закарпаття в єдине адміністративне утворення. Після 
цього закарпатці ще кілька разів зверталися з такими прохан-
нями, проте імперський уряд не задовольнив прагнення русинів.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Чимало зусиль для пробуджен-
ня русинів докладав в  цей час 
Олександр Духнович. У  1850—
1852  рр. він організував випуск 
трьох літературних альманахів 
«Поздоровлення русинів», у  га-
лицьких виданнях надрукував 
багато статей про життя закар-
патських русинів, писав шкільні 
підручники для русинів і худож-
ні твори. Своєрідним національ-
ним гімном, який знали всі за-
карпатські русини, став вірш 
«Я  русин», що містив такі рядки:

Я Русин був, є і  буду, 
Народився я Русином, 
Честний рід свій не забуду 
Залишусь його сином.

 z Олександр Духнович

 z Адольф Добрянський

Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Історія України» для 9 класу загально-

освітніх навчальних закладів, який враховує новітні наукові погляди на Новий (модерний) час 
(ХІХ  — початок ХХ ст.) вітчизняної історії. Зміст підручника повністю відповідає Державному 
стандарту базової і  повної загальної середньої освіти, навчальній програмі Міністерства освіти 
і  науки України (2016  р.).

Матеріал підручника об’єднано у  вісім розділів, кожен із яких містить від п’яти до десяти 
параграфів, що, у  свою чергу, складаються з  декількох пунктів.

Важливу роль для розуміння подій історії відіграють наведені в  підручнику історичні доку-
менти із завданнями. Ілюстрації унаочнюють матеріал, що вивчається. Схеми й  таблиці роз-
кривають зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості, 
наслідки тощо.

Перевірити свої знання учні зможуть за допомогою різнорівневих запитань і  завдань, 
наведених після кожного параграфа. Щоб підсумувати матеріал розділу, учням пропонується 
відповісти на узагальнюючі запитання, а  також виконати тестові завдання для підготовки 
до тематичного оцінювання.

У кінці підручника наведено корисні додатки: плани-схеми для організації самостійної ро-
боти учнів. Вони підкажуть, як працювати з  параграфом підручника, історичним документом, 
як скласти план, історичний портрет, повідомлення, есе тощо.

Автори намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викла-
дати, а  учням  — цікаво навчатися.

Ми сподіваємося, що наш підручник сподобається вам, і  ви виберете його для роботи.

Демоверсія підручника «Історія України» 
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника

«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк)



1ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

ЗНАЙОМСТВО З  ПІДРУЧНИКОМ

Про авторів
Олександр Володимирович Гісем  — кандидат 

історичних наук. Має педагогічний стаж понад 15  ро-
ків і  звання «учитель-методист вищої категорії». Зараз 
працює у  ЗНЗ «Міжнародна українська школа» м. Києва, 
де викладає історію та правознавство. Його учні  — не-
одноразові переможці районних, міських та республі-
канських олімпіад і  конкурсів.

О. В. Гісем є  автором численних видань зі все-
світньої історії та історії України, серед яких під-
ручники, методичні та навчальні посібники, які отри-
мали гриф Міністерства освіти і  науки України.

Співавтор підручників з  історії України та все-
світньої історії, які стали переможцями Всеукраїнсько-
го конкурсу підручників 2008, 2015, 2016 рр.

Олександр Олександрович Мартинюк працює 
вчителем історії та правознавства у  середній загально-
освітній школі № 138 м. Києва, має кваліфікацію «учи-
тель-методист вищої категорії». Його учні  — активні 
учасники олімпіад і  конкурсів з  історії та правознав-
ства, які неодноразово нагороджувалися грамотами 
і  дипломами Міського управління освіти м. Києва.

О. О. Мартинюк є автором численних видань зі все-
світньої історії, історії України та суспільство знавчих 
дисциплін, які отримали гриф Міністерства освіти і  нау-
ки України.

Співавтор підручників з історії України та все світньої 
історії, які є  переможцями Всеукраїнського конкурсу 
підручників 2008, 2015, 2016 рр.

Загальні відомості
 � Підручник продовжує лінійку підручників з  історії 

України, створених у  видавництві «Ранок».
 � Зміст підручника орієнтує школярів не тільки на за-

своєння системи історичних знань, але й на опануван-
ня навчальних компетенцій.

 � Підручник розрахований на учнів із різними здіб ностями 
й  покликаний забезпечити їх успішне навчання.

 � Підручник політично нейтральний, тобто в  ньому від-
сутні стереотипи та мова ворожнечі у  викладі супе-
речливих питань історії України.

Складові підручника
 � Передмова та рекомендації щодо роботи з  підруч-

ником
 � Весь теоретичний матеріал, передбачений навчальною 

програмою
 � Розробки практичних занять
 � Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів
 � Словник основних термінів і  понять

 � Загальна хронологія подій
 � Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
 � Додатковий матеріал до параграфів
 � Завдання для узагальнюючого контролю, що викону-

ються в  режимі онлайн

Переваги підручника
Підручник має ряд особливостей, які вирізняють його з-поміж інших видань:

 � Події історії України розглядаються в  контексті світо-
вої історії, учні мають можливість порівняти розвиток 
різних держав в  одному історичному періоді.

 � Розділи підручника дуже змістовні та охоплюють весь 
теоретичний матеріал, передбачений навчальною про-
грамою.

 � Фотоілюстрації та карти унаочнюють і доповнюють на-
вчальний матеріал.

 � Схеми і  таблиці мають порівняльний аспект (розвиток 
певної події та явищ у  часі), залучаючи учнів до дослі-
дження причинно-наслідкових зв’яз ків цих процесів.

 � Визначення термінів і  понять подано окремими вріз-
ками, що полегшить їх запам’ятовування.

 � Уривки з  історичних джерел відтворюють цілісний 
образ досліджуваної епохи, дають можливість відчути 
причетність до подій, пробудити інтерес до історії рід-
ної країни.

 � Запитання і  завдання до параграфів розвивають уміння 
аналізувати, давати об’єктивну оцінку історичним поді-
ям або явищам, висловлювати власну точку зору тощо.

 � Завдання мають різні рівні складності та різну спрямо-
ваність, що дає змогу вчителю застосувати диференцій-
ний підхід до оцінювання рівня знань і  вмінь учнів.

 � Підручник містить розробки всіх програмових прак-
тичних занять та завдання до уроків узагальнення 
і  підготовки до тематичного оцінювання.



2 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Особливості подання матеріалу

Структура підручника
Складається зі «Вступу» та 
восьми розділів, які розподі-
лено на параграфи.
Кожен параграф розпочина-
ється рубриками «Опрацю-
вавши цей параграф, ви 
зможете…», мета якої  — 
спонукати учнів до опануван-
ня нових знань, та «Прига-
дайте», що містить завдання 
на актуалізацію знань

Структура параграфів
Кожний параграф поділений 
на кілька логічно завершених 
частин, що мають заголовки. 
Чітка рубрикація і  структуро-
ваність навчального матеріалу 
сприяють формуванню в  учнів 
навичок самоорганізації, 
здатності керувати своєю 
діяльністю

Для зручності роботи з  під-
ручником на його сторінках 
розміщені піктограми, які 
позначають окремі рубрики
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РОЗДІл I.  УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У  СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
наприкінці XVIII  — у  першій половині XIX  СТ.

§ 2. Наддніпрянська Україна у  складі Російської імперії


Опрацювавши цей параграф, ви зможете: характеризувати адміні-
стративно-територіальний устрій та регіональний поділ україн-
ських земель у складі Російської імперії; пояснювати, яким було 
національне та соціальне становище населення Наддніпрянщини; 
визначати особливості політики російського уряду щодо населення 
українських земель.

 � 1.  Назвіть історикоетнографічні регіони українських земель у  другій половині 
XVIII  ст. 2.  Як і  коли російський уряд ліквідував Гетьманщину та Запорозьку 
Січ? 3.  Унаслідок яких подій до складу Російської імперії увійшли Приазов’я, 
Причорномор’я, Крим та Правобережна Україна?

1 Адміністративно-територіальний устрій українських земель у  складі 
Російської імперії. Наприкінці XVIII ст. Російська імперія володіла 

Слобожанщиною, Лівобережжям, Правобережжям та Півднем, що ста-
новило близько 85 % земель, заселених українцями. Підвладні Росії 
території називали Наддніпрянською Україною, або Наддніпрянщиною. 

 � Адміністративнотериторіальний устрій та регіональний поділ  
Наддніпрянської України

Наддніпрянська Україна

Правобережжя лівобережжя Слобожанщина Південь

Київська, 
 Волинська, 
 Подільська

Чернігівська, 
Полтавська

Слобідсько 
Українська  

(із 1835  р.  — 
Харківська)

Катеринославська,  
Таврійська, Микола
ївська (із 1805  р.  — 

Херсонська)

Київське Малоросійське
НоворосійськоБессарабське  

(разом із Бессарабською обл.)

Губернії

Генералгубернаторства

Губернія  — основна адміністративнотери
торіальна одиниця в  Російській імперії від 
1708  р.
Повіт  — адміністративнотериторіальна оди
ниця, що існувала на українських землях від 
другої половини XIV  ст. до 1923  р.
Генерал-губернаторство  — адміністративно
територіальна одиниця в  Російській імперії 
в  1775—1917  рр., до складу якої входила 
одна або кілька губерній.
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4

 Передмова

 Опрацювавши цей параграф, ви зможете
Ця рубрика, що розміщена після назви параграфа, містить стислий 

виклад основних навчальних завдань.

 � Запитання, подані в цій рубриці на початку параграфа, допомо-
жуть вам пригадати раніше вивчений матеріал і підготуватися до 
сприйняття нового.

«Документи розповідають» — тут наведені фрагменти історичних 
джерел та запитання до них.

«Постать в  історії» — під такою рубрикою вміщено інформацію про 
видатних історичних діячів, яка допоможе вам зрозуміти їхній 
внесок в історію.

«Цікаві факти» — у цій рубриці ви знайдете чимало цікавих фактів, 
пов’язаних зі змістом параграфа.

! «Висновки» — ця рубрика завершує параграф і містить стислий 
виклад провідних думок, розкритих у його тексті.

?  «Запитання та завдання»
Ця рубрика містить запитання й завдання до параграфів, що по-
діляються на чотири групи.

 �
«Перевірте, як ви запам’ятали» — наведені тут запитання до-
зволять вам здійснити самоперевірку й переконатися, чи добре ви 
запам’ятали матеріал підручника.

 � «Подумайте й дайте відповідь» — ці запитання спрямовані на 
осмислення прочитаного.

 � «Виконайте завдання» — виконання цих завдань формуватиме 
ваші навчальні вміння (працювати з картою, складати плани, та-
блиці тощо).

 � «Творче завдання» — тут ви знайдете чимало цікавих завдань, що 
виконуються із використанням додаткової літератури або ресурсів 
Інтернету.



3ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Теоретичний матеріал
Зміст основного тексту 
спрямований на реалізацію 
визначених Державним 
стандартом та навчальною 
програмою мети і  завдань.
Основному тексту притаманні:

 � науковість (відповідність 
новітнім досягненням істо-
ричної науки)

 � доступність (відповідність 
віковим особливостям 
учнів)

 � лаконічність у  викладі на-
вчального матеріалу

 � відповідність мови підруч-
ника нормам української 
літературної мови

18
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набір до ополчення. Із Лівобережжя на потреби ар-
мії реквізували понад 14 тис. волів, 6 тис. возів та 
1 тис. коней у супроводі 4 тис. селян-погоничів.

Трагічним для наддніпрянських українців 
було те, що в складі турецької армії були підроз-
діли задунайських козаків. Унаслідок цього вони 
змушені були йти брат на брата, убивати єдиновір-
ців задля чужої війни.

Війна тривала довго, без будь-яких рішучих 
дій з обох сторін до 1812 р., коли Росія, відчува-
ючи наближення війни із Францією, завдала ви-
рішальної поразки турецькій армії під Рущуком. 
16 травня 1812 р. було підписано Бухарестський 
мирний договір між Російською та Османською 
імперіями. Росія одержала право судноплавства 
Дунаєм і приєднала Бессарабію. Більшість її на-
селення становили молдавани, але Хотинський, 
Акерманський та Ізмаїльський повіти населяло 
чимало українців.

2 Україна в планах Наполеона I Бонапарта. Фран-
цузький імператор Наполеон I Бонапарт, го-

туючись до війни з Російською імперією, розро-
бляв плани її ослаблення через відокремлення під-
корених нею територій. Претензії на західноукра-
їнські землі й Правобережжя, які до поділу Речі 

Посполитої входили до її складу, висували поляки. Проте імператор, 
зацікавлений у підтримці Австрії, не поспішав гарантувати задоволення 
їхніх вимог, хоча й не відкидав повністю.  

Свідченням того, що Наполеон не залишав своїх намірів розігра-
ти «українську карту» в боротьбі з Росією, стала публікація 1807 р. 
в офіційній французькій урядовій газеті «Публіцист» отриманої у вищих 
колах інформації, що «з Польщею межує давня козацька Україна, одна 
з найбільш урожайних країн світу, яка своїми багатствами заслуговує 
на пильну увагу нашої держави. Тепер, коли справа Польщі розв’язана 
(Наполеон утворив із польських земель, відібраних у Пруссії та Австрії, 
Варшавське герцогство. — Авт.), надійшла черга й до розв’язання спра-
ви родючої Батьківщини Мазепи».

У міністерстві закордонних справ Франції за дорученням Наполе-
она було розроблено кілька проектів стосовно майбутнього Наддніпрян-
щини в разі російсько-французької війни. Ці плани передбачали відо-

і

 � Задунайський запорожець. 
Художник С. Васильківський

 ? Опишіть за ілюстрацією зо
внішній вигляд задунайського 
запорожця.
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Із «Записки про кріпосний стан» українського громадського діяча Г.  Галана
Селяни утримуються від придбання через природну невпевненість у  міцності 

цього надбання, приховують нажите ними, перетворюючи його на мертвий капітал, 
а  поміщики, зі свого боку, легше марнотратять придбане ними, як таке, що можна 
легко повернути і  знову відшкодувати завдяки даровій праці.

 ? 1.  Які факти наводить автор документа? 2.  Які висновки можна зробити з  цих 
документів про вплив кріпосного права на розвиток сільського господарства Над
дніпрянщини?

Погіршення умов існування кріпаків перетворювало їх на джере-
ло соціальної нестабільності. Проте, намагаючись розв’язати селянське 
питання, імперський уряд остерігався невдоволення поміщиків, які вва-
жали його дії втручанням у їхні справи.

2 Початок промислової революції в Наддніпрянській Україні. У 30-х рр. 
XIX ст. в Наддніпрянщині розпочалася промислова революція. Ма-

нуфактури, що були створені на українських землях у складі Російської 
імперії, базувалися на примусовій праці кріпаків. Тому перехід до фа-

брично-заводської промисловості, що 
ґрунтувалася на вільнонайманій праці, 
спричинив тут поступову руйнацію крі-
посницьких порядків.

Кількість мануфактур зменшува-
лася, а фабрик і заводів — зростала. 

Якщо 1825 р. в Наддніпрянщині існувало близько 650 підприємств фа-
брично-заводської промисловості, то в 1861 р. їх уже налічувалося 2330. 
Особливо швидко нові підприємства з’являлися в суконній промисловос-

Із «Записки про кріпосний стан» українського громадського діяча Г.  Галана
Селяни утримуються від придбання через природну невпевненість у  міцності 

цього надбання, приховують нажите ними, перетворюючи його на мертвий капітал, 
а  поміщики, зі свого боку, легше марнотратять придбане ними, як таке, що можна 
легко повернути і  знову відшкодувати завдяки даровій праці.

? 1.  Які факти наводить автор документа? 2.  Які висновки можна зробити з  цих 
документів про вплив кріпосного права на розвиток сільського господарства Над
дніпрянщини?

Промислова революція  — процес розвитку 
продуктивних сил суспільства, під час якого 
відбувається перехід від мануфактурного до 
машинного виробництва. 

 � Донбас. Середина ХІХ ст.  � Ткацький верстат першої 
 половини ХІХ ст.

 � Визначте за ілюстраціями характерні риси промислових підприємств Наддніпрян
щини цієї доби.
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ки «Дещо про світ Божий», «Оповідання зі Святого Письма», яку опра-
цював священик С. Опанович, «Арифметика або щотниця», «Українські 
прописи», «Перша граматика або читання» О. Кониського та інші. Та-
кож вони поширювали серед народу твори Т. Шевченка, Марка Вовчка 
та інших письменників, брали участь у суспільно-політичному житті. 
Одним із провідників та ідейних натхненників громадівського руху був 
Володимир Антонович (1830(1834)—1908)

Володимир Антонович серед українських діячів другої половини XIX  ст. був над
звичайно колоритною фігурою: історик, археолог, етнограф, археограф; засновник 
народницької школи в українській історичній науці; головний редактор Тимчасової 
комісії для розгляду давніх актів у  Києві (1863—1880); із 1878  р.  — професор 
російської історії Київського університету; із 1881  р.  — голова Історичного това
риства Несторалітописця, один із засновників і  лідерів Київської «Української 
громади»; автор багатьох історичних і  публіцистичних праць. Його сучасники 
й  нащадки залишили про нього діаметрально протилежні думки й  оцінки. Проте 
всі відзначають його скромність, надмірну обачливість, неймовірний самокон
троль, майже повну замкненість і  рівність у  стосунках із різними людьми. Проти
лежність в  оцінках Антоновича була зумовлена як рисами характеру, так і  його 
життєвим шляхом. Єдине, у  чому він не двоївся, так це в  поглядах щодо методів 
і  перспективи боротьби українського руху. До кінця життя залишався вірним тим 
словам, що завершували його «Исповедь» («Моя сповідь»): «…надеюсь, что трудом 
и  любовью заслужу когданибудь, что украинцьі признают меня сьіном своего 
народа, так как я  все готов разделить с  ними…»

Услід за київською організувалися громади в Чернігові, Вінниці, 
Катеринославі, Катеринодарі на Кубані, Одесі, Полтаві, Харкові, а та-
кож у Москві. Вони розширювали мережу недільних шкіл, доки їхня 
кількість в Україні не наблизилася до сотні. Зокрема у Полтаві недільну 
школу організував О. Кониський.

Окрім цього громадівці займалися видавничою діяльністю. Так 
у Чернігові вони видавали тижневий «Чернігівський листок». Його ви-
давцем і редактором був відомий поет-байкар Леонід Глібов.

5 Польське повстання 1863—1864  рр. та Україна. У 1863—1864 рр. 
Правобережна Україна стала одним із районів, де розгорталися по-

дії останнього у XIX ст. польського національно-визвольного повстання. 
Головною метою повстання проголошувалося здобуття національної неза-
лежності Польщі та проведення реформ. Більшість керівників повстання 
виступала за відновлення Польщі в кордонах 1772 р., тобто до поділів 
Речі Посполитої. Стосовно соціальних реформ чіткості також не було. Не-
визначеність, зрештою, мала негативні наслідки: українські селяни та 
діячі українського руху не підтримали  повстання.

Володимир Антонович серед українських діячів другої половини XIX  ст. був над
звичайно колоритною фігурою: історик, археолог, етнограф, археограф; засновник 
народницької школи в українській історичній науці; головний редактор Тимчасової 
комісії для розгляду давніх актів у  Києві (1863—1880); із 1878  р.  — професор 
російської історії Київського університету; із 1881  р.  — голова Історичного това
риства Несторалітописця, один із засновників і  лідерів Київської «Української 
громади»; автор багатьох історичних і  публіцистичних праць. Його сучасники 
й  нащадки залишили про нього діаметрально протилежні думки й  оцінки. Проте 
всі відзначають його скромність, надмірну обачливість, неймовірний самокон
троль, майже повну замкненість і  рівність у  стосунках із різними людьми. Проти
лежність в  оцінках Антоновича була зумовлена як рисами характеру, так і  його 
життєвим шляхом. Єдине, у  чому він не двоївся, так це в  поглядах щодо методів 
і  перспективи боротьби українського руху. До кінця життя залишався вірним тим 
словам, що завершували його «Исповедь» («Моя сповідь»): «…надеюсь, что трудом 
и  любовью заслужу когданибудь, что украинцьі признают меня сьіном своего 
народа, так как я  все готов разделить с  ними…»
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§ 16. Український національний рух наприкінці 50х  — у  60х рр. XIX  ст. 

похід українськими землями супроводжувався зборами 
тих, хто хотів віддати шану національному поету. Най-
більш масовими були маніфестації в Києві, організовані 
за участі київської громади. Могила Т. Шевченка в Ка-
неві стало місцем паломництва українських патріотів.

У 1861 р. колишні діячі гуртка хлопоманів ра-
зом із викладачами та студентами Київського універси-
тету (серед них були П. Чубинський, брати Синьогуби, 
І. Касьяненко, М. Драгоманов) утворили нове товари-
ство — «Українську громаду». На 1862 р. вона налі-
чувала близько 200 членів. Діяльність громади була 
легальною за формою й культурницькою за змістом. 
Вона і всі наступні, що виникли пізніше, об’єднували 
людей із різними політичними поглядами й переконан-
нями, але всі вони прагнули зробити щось корисне для 
власного народу.

Жандармський рапорт про діяльність «Української громади» (1861  р.)
У Росії існує особливе товариство малоросів, пройнятих духом якогось патрі

отизму, товариство це має скрізь своїх послідовників... Так, у  Київському універ
ситеті виникло товариство малоросів під назвою «Українська громада». Це молоді 
та пристрасні вільнодумці, які докладають усіх зусиль для здійснення пестованої 
ними думки про свободу Малоросії та прагнуть зблизитися з  простим народом, 
навчити його грамоті й  поступово навести його на думку про колишню славу 
Малоросії та принади свободи з  тією саме метою, щоб згодом, коли уми про
стого народу підкоряться їхньому впливу, діяти на шкоду монархії. Із цією метою, 
наскільки відомо, видається малоросійський журнал «Основа», розсилаються про
паганди (!) малоросійською мовою, пишеться історія України та існує в Київському 
університеті щоденна народна школа, і  з цією ж  метою виїжджають молоді люди 
до різних місць Малоросії та України.

 ? 1.  Як оцінювалася в  жандармському звіті діяльність «Української грома
ди»? 2.  Якою, на думку жандармів, була основна мета діяльності громади і  хто 
її підтримував?

У жовтні 1859 р. попечитель Київського освітнього округу М. Пи-
рогов дозволив відкрити першу в Російській імперії недільну школу для 
дорослих. Це дало змогу громадівцям організовувати народну освіту рід-
ною мовою. Члени громади організовували публічні лекції та бібліотеки, 
виступали ініціаторами створення гімназій, шкіл для підготовки народ-
них учителів тощо. Важливим у діяльності громадівців стало написання 
україномовних підручників і популярних книг для народу на релігійну, 
історичну та іншу тематику. Так зусиллями громадівців вийшли книж-

Жандармський рапорт про діяльність «Української громади» (1861  р.)
У Росії існує особливе товариство малоросів, пройнятих духом якогось патрі

отизму, товариство це має скрізь своїх послідовників... Так, у  Київському універ
ситеті виникло товариство малоросів під назвою «Українська громада». Це молоді 
та пристрасні вільнодумці, які докладають усіх зусиль для здійснення пестованої 
ними думки про свободу Малоросії та прагнуть зблизитися з  простим народом, 
навчити його грамоті й  поступово навести його на думку про колишню славу 
Малоросії та принади свободи з  тією саме метою, щоб згодом, коли уми про
стого народу підкоряться їхньому впливу, діяти на шкоду монархії. Із цією метою, 
наскільки відомо, видається малоросійський журнал «Основа», розсилаються про
паганди (!) малоросійською мовою, пишеться історія України та існує в Київському 
університеті щоденна народна школа, і  з цією ж  метою виїжджають молоді люди 
до різних місць Малоросії та України.

? 1.  Як оцінювалася в  жандармському звіті діяльність «Української грома
ди»? 2.  Якою, на думку жандармів, була основна мета діяльності громади і  хто 
її підтримував?

 � Володимир 
 Антонович

Додатковий та пояснювальний тексти
Додатковий текст містить уривки з  істо-
ричних документів, науково-популярних 
і  художніх творів, інформацію про 
видатних історичних діячів, цікаві факти 
про події, про які йдеться тощо. Вони 
сприяють кращому розумінню учнями 
соціально-економічних, політичних, 
культурно-духовних явищ і  процесів 
модерної доби



4 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Позатекстовий компонент
Культурологічні об’єкти, наведені в  підручнику:

 � найважливіші та типові для періоду Нового часу
 � зрозумілі учням, емоційно насичені
 � здатні пробуджувати у школярів інтерес до рідних місць, виховувати почут-
тя любові до Батьківщини та громадянського обо в’язку перед нею

 � такі, що сприяють залученню до практичної діяльності

Висновки
Наприкінці кожного параграфа 
міститься підсумковий огляд 
його змісту у  вигляді стислих 
висновків

Різнорівневі завдання
Блок завдань і  запитань, 
диференційованих за рівнями 
складності та видами діяль-
ності: завдання для самопере-
вірки, проблемні питання на 
осмислення вивченого матері-
алу, практичні та розвиваючі 
завдання; творчі завдання, 
спрямовані на самостійне 
набуття та інтеграцію знань, 
роботу з  різними джерелами 
інформації, розвиток читаць-
кої компетенції, набуття 
досвіду проект ної діяльності
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§ 7. Західноукраїнські землі у  складі Австрійської імперії

Значним є  внесок грекокатолицького духовенства у захист галицьких і  закарпат
ських русинів від окатоличення, полонізації та мадяризації. Грекокатолицькі 
священики жили в  селах. На відміну від римокатоликів, їм дозволялося одружу
ватися. Свої духовні обов’язки священики поєднували із селянською працею, за
робляючи на утримання родин. Грекокатолицьке духовенство користувалося 
беззастережною довірою селянства. Унаслідок цього в  тогочасних історичних 
умовах воно стало єдиною можливою суспільною елітою для галицьких та за
карпатських русинів.

На Буковині наприкінці XVIII ст. жило 
близько 75 тис. населення, із якого українці ста-
новили 69 %. Найчисленнішими національними 
меншинами були румуни та євреї. Панівне стано-
вище в регіоні посідали румунські бояри-землев-
ласники. Більшість українського населення стано-
вили селяни. Русинська шляхта зрумунізувалася 
ще в попередні століття. Розгортанню румунізації 
населення Буковини чинила опір лише невелика 
верства місцевого православного духовенства.

3 Політика австрійського уряду щодо західно-
українських земель. Входження західноукра-

їнських земель до складу Австрійської імперії ста-
ло причиною ряду змін. Вони опинилися в складі 
імперської структури управління, прикметними 
рисами якої були перевага інтересів центру, засил-
ля чиновництва, прагнення регламентації життя 
підданих розпорядженнями зі столиці.

Проте у ставленні Австрійської та Російської 
імперій до українських земель також існували зна-
чні відмінності. Австрійський уряд ніколи не 
стверджував, що українські землі є корінними ім-
перськими землями, і лише доводив своє право 
володіти ними, визнаючи, що їх населяють інші 
народи. Імперія Габсбургів була об’єднанням різ-
них народів, жоден із яких не мав абсолютної біль-
шості. Тому австрійська влада не намагалася 
нав’язувати своїм підданим єдину загальноімпер-
ську культуру. Однак у національному житті за-
хідних українців, що раніше потерпали від мадя-
ризації на Закарпатті, румунізації в Північній 
Буковині та полонізації в Східній Галичині, під 

Значним є  внесок грекокатолицького духовенства у захист галицьких і  закарпат
ських русинів від окатоличення, полонізації та мадяризації. Грекокатолицькі 
священики жили в  селах. На відміну від римокатоликів, їм дозволялося одружу
ватися. Свої духовні обов’язки священики поєднували із селянською працею, за
робляючи на утримання родин. Грекокатолицьке духовенство користувалося 
беззастережною довірою селянства. Унаслідок цього в  тогочасних історичних 
умовах воно стало єдиною можливою суспільною елітою для галицьких та за
карпатських русинів.

 � Русини

 � Галицькі міщани

 ? Яким було вбрання тогочас
них західних українців?
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§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики,  образо творчого мистецтва та архітектури

віденського класицизму скульптури з ренесансово-бароковим архітектур-
ним ансамблем площі. Вітвер був також автором багатьох надгробків на 
міському Личаківському кладовищі.

Окрасою Львова стали барельєфні композиції, виконані на сюжети 
античної міфології, та надмогильні пам’ятки, авторами яких були брати 
Йоанн та Антон Шимзери.

Початки мистецтва класицизму в живописі відображені у творчос-
ті двох майстрів портрету Дмитра Левицького (1735—1822) та Володими-
ра Боровиковського (1757—1825). Обидва походили з України, але впро-
довж усього життя працювали в Петербурзі. Д. Левицького вважали 
найкращим європейським портретистом. Серед найвідоміших творів 
його учня й наступника Боровиковського — портрети земляків-україн-
ців, які служили на високих посадах у Петербурзі, — Д. Трощинського, 
О. Безбородька з доньками. Його пензлю належать також розписи цер-
ков у Миргороді, Кибинцях та Романівці в Наддніпрянщині.   

У першій половині XIX ст. 
в українському живописі набуває по-
ширення новий стиль — реалізм.  

Першими українськими худож-
никами, у творчості яких з’явилися 
риси нового стилю, стали Іван Сошен-
ко (1807—1876), Капітон Павлов (1792—1852) і Гаврило Васько (1820—
1866). Серед творів І. Сошенка, які збереглися дотепер, «Портрет бабусі 
М. Чалого», «Жіночий портрет», жанрові картини «Хлопчики-рибалки», 
«Продаж сіна на Дніпрі». Павлов працював переважно в портретному 

Реалізм  — напрямок у  літературі та мисте
цтві, із яким пов’язане намагання митців дати 
правдиве, повне відображення дійсності.

і

і

 � Портрет П. Руденка. 
Художник В. Борови
ковський

 � Портрет невідомої 
в  блакитній сукні.  
Художник Д. левицький

 � Пам’ятник князю 
 Володимиру у Києві
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§ 12. Наддніпрянська Україна в  системі тогочасних міжнародних відносин 

Приводом до заворушень стало оголошення імперського маніфесту 
від 29 січня 1855 р. про формування «рухомого суходільного ополчен-
ня», а також отримане київським генерал-губернатором від військового 
міністра розпорядження організувати чотири кінні козачі полки. Для 
українських селян слова «ополченець» і «козак» були тотожними по-
няттю «вільна людина». Серед селян поширювалися чутки, що тих, хто 
запишеться в козаки, звільнять від кріпосної залежності.

Особливого поширення рух набув у 1855 р. в Київській губернії, 
звідки й виникла його назва — «Київська козаччина». Спричинило це 
те, що на Київщині була зосереджена найбільша в Наддніпрянській 
Україні кількість кріпосних селян — понад 1 млн осіб. Рух охопив по-
віти, у яких проживало близько 180 тис. селян-кріпаків. Для придушен-
ня «київської козаччини» російському уряду довелося використовувати 
значну кількість регулярних військ.

Останнім етапом пов’язаного з війною селянського руху став похід 
селян «У Таврію за волею». Спричинили його чутки про те, що для за-
селення спустошеного внаслідок виселень татар Криму російський уряд 
закликає переселятися туди всіх бажаючих. Говорили, що кожен се-
лянин-переселенець стане вільним, отримає землю та значну грошову 
допомогу на розбудову свого господарства або зможе працювати вільно-
найманим працівником за добру платню на казенних роботах.

Навесні та влітку 1856 р. розпочалося масове стихійне переселен-
ня селян, які з усім своїм скарбом рушали до Перекопа. На боротьбу 
з переселенцями уряд спрямував кілька дивізій та полків регулярної 
армії, створив заслони й перекрив шляхи через Перекоп. Однак селяни 
не вірили російським урядовцям, які роз’яснювали «усю безпідставність 
поширюваних чуток про вигадану свободу», і чинили опір тим, хто на-
магався силою повернути їх додому. Улітку 1856 р. поблизу Перекопа 
зосередилися десятки тисяч селян. Лише наприкінці 1856 р. військові 
команди придушили селянський рух.

 � Повернення пере
селенців. Скульптор 
л. Позен

 ? Яку інформацію 
про селянпере
селенців можна 
отримати за зобра
женою скульп турною 
 композицією?
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РОЗДІл II

Важливе місце у діяльності «Руської трійці»  мала підготовка 
й видання альманаху «Русалка Дністровая»* — першої на західноукра-
їнських землях книжки, надрукованої українською мовою. Проте альма-
нах був заборонений і знищений за розпорядженням цензури. У другій 
половині 30-х рр. XIX ст. гурток розпався, проте його члени продовжу-
вали окремо свою діяльність. 

! Висновки. Наприкінці XVIII ст. на Закарпатті русинські «будителі» 
першими розпочали досліджувати історичне походження, культу-
ру й мову свого народу.

 � Протягом перших десятиліть XIX ст. ідеї українського національ-
ного відродження завдяки діяльності греко-католицького духовенства 
набули поширення в Східній Галичині.

 � Діяльність «Руської трійці» сприяла тому, що народна мова руси-
нів стала поступово набувати рис літературної української мови і впро-
ваджуватися в широкий ужиток.

?  Запитання та завдання

 �
1.  У  якому регіоні Західної України наприкінці XVIII  ст. розпочалося українське 
національне відродження? 2.  Кого називають «будителями»? 3.  Яке місто ста
ло центром першої хвилі українського відродження в  Галичині? 4.  Коли було 
створено «Товариство галицьких грекокатолицьких священиків для поширення 
письмами просвіти й  читання серед вірних»? 5.  Хто був ідейним натхненником 
«Руської трійці»? 6.  Коли було створено «Руську трійцю»?

 � 7.  Охарактеризуйте особливості українського національного відродження на за
хідноукраїнських землях. 8.  Проаналізуйте початок українського відродження на 
Закарпатті та роль у  ньому єпископа А.  Бачинського. 9.  Якими були складові 
першого етапу українського відродження на західноукраїнських землях? 10.  Яку 
роль у становленні національної свідомості галицьких русинів відіграла діяльність 
«Руської трійці»?

 � 11.  У  вигляді таблиці порівняйте українське національне відродження у  Наддні
прянській Україні та на західноукраїнських землях. 12.  Проведіть дискусію за 
проблемою «Що сприяло, а  що заважало українському національному руху на 
західноукраїнських землях». Висловіть припущення, як необхідно було долати 
перешкоди.

 � 13.  Проаналізуйте здобутки українського національного руху у  Східній Галичині 
з  кінця XVIII  ст. до 1848  р.

* Детальніше про альманах «Русалка Дністровая» ви дізнаєтеся на прак-
тичному занятті.
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Практичні заняття
Відповідно до навчальної 
програми в  підручнику 
подано розробки всіх прак-
тичних занять

Систематизація 
та узагальнення знань
Матеріал кожного розділу 
теми завершується завдання-
ми на узагальнення знань 
учнів 109

§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики,  образо творчого мистецтва та архітектури

ри? 10.  Назвіть імена відомих художників цього періоду. Яким був їхній внесок 
у  розвиток живопису? 11.  Охарактеризуйте досягнення тогочасної архітектури 
на українських землях.

 � 12. Завершіть складання таблиці «Культура України кінця XVIII — першої половини 
XIX  ст.», розпочатої на минулому уроці. 13.  Об’єднайтеся в  малі групи і  обгово
ріть, якими були особливості розвитку образотворчого мистецтва і архітектури на 
українських землях в  цей період.

 � 14. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення або презентацію про вне
сок Т. Шевченка у  розвиток образотворчого мистецтва.

Практичне заняття. Повсякденне життя

 � 1. Що таке повсякденне життя? 2. Які характеристики життєдіяльності людей охо
плює повсякденне життя? 3.  Які риси характеру та особливості світосприйняття 
були притаманні козакам і  селянам у  XVI—XVIII  ст.? 4.  Як господарювали селяни 
в  попередні століття? 5.  Яким було повсякденне життя українців у  XVI—XVIII  ст.?


Мета: на підставі аналізу наведеного тексту визначити, що за-
лишилося незмінним, а що зазнало змін у повсякденному житті 
українців наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Завдання для підготовки до практичного заняття: повторити вивче-
ний попереднього року матеріал про повсякденне життя представників 
різних верств українського суспільства в XVI—XVIII ст.

Хід роботи
 1. Ознайомтеся із запропонованим матеріалом, дійте відповіді на за-

питання й виконайте завдання.

1 Людина і  навколишнє середовище. Розвиток будь-якої людської 
спільноти разом з іншими чинниками залежить від географічного 

положення й природних умов території, на якій вона існує.
Українські землі розташовані в південно-східній частині Європи. 

Їх рівнинний ландшафт і сприятливі кліматичні умови впливали не ли-
ше на розвиток землеробства й тваринництва як основних видів госпо-
дарювання, а й на формування характеру самих людей — терплячих, 
звиклих до тривалої наполегливої праці. Майже дві третини українських 
земель становили родючі чорноземи, які були головним багатством на-
роду й, одночасно, причиною зазіхання на них сусідів.

Господарювання впливало також на суспільне життя населення. 
Родючі ґрунти дозволяли українським селянам успішно вести одноосібні 

Практичне заняття

різних верств українського суспільства в XVI—XVIII ст.

Ознайомтеся із запропонованим матеріалом, дійте відповіді на за
виконайте завдання.

різних верств українського суспільства в XVI—XVIII ст.

Ознайомтеся із запропонованим матеріалом, дійте відповіді на за
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РОЗДІл III

 2. Складіть таблицю «Видатні діячі історії краю кінця XVIII — пер-
шої половини XIX ст.

Прізвище, роки життя Чим уславився Значення діяльності

Узагальнення знань за розділом III  
«Культура України кінця XVIII  — першої половини XIX  ст.»

 1. Складіть перелік подій, що характеризують культуру України кін-
ця XVIII — першої половини XIX ст., які ви вважаєте найважли-
вішими. Обґрунтуйте свій вибір.

 2. Назвіть імена видатних культурних діячів цього періоду. У чому 
ви вбачаєте їх внесок у вітчизняну та світову культуру?

 3. Поясніть значення понять і термінів: «класицизм», «романтизм», 
«реалізм», «менталітет», «ментальність».

 4. Виконайте завдання за історичною картою: 1) покажіть регіон 
українських земель, де українці мали можливість навчати дітей 
у початковій школі рідною мовою; 2) покажіть міста, де діяли 
гімназії; 3) вкажіть міста, де діяли вищі навчальні заклади. Яку 
назву вони мали й коли виникли? 4) покажіть місця виникнення 
перших культурно-освітніх товариств. Яку назву вони мали, ко-
ли й ким були засновані? 5) покажіть місце виникнення перших 
українських театрів; 6) покажіть місце, де було збудовано най-
відоміші палацово-паркові комплекси. Назвіть їх і вкажіть дати 
створення.

 5. Складіть опис пам’яток культури України цього періоду.
 6. Визначте та охарактеризуйте: 1) процеси, які відбулися в культурі 

України цього періоду; 2) особливості тогочасного повсякденного 
життя представників різних верств українського суспільства.

 7. Обговоріть у малих групах і представте висновки класу: 1) провід-
ні процеси розвитку освіти і науки в тогочасній Україні; 2) при-
чини і наслідки культурних зрушень у цей період; 3) суперечливі 
процеси модернізації і розвиток культури; 4) особливості і прояви 
полікультурності в українському суспільстві цього періоду.

 8. Порівняйте: 1) розвиток культури України у розглянутий період із 
попередньою добою;  2) повсякденне життя українців у розглянутий 
період із сучасністю;  3) ідеї та цінності тогочасної культури Укра-
їни із сучасними культурними ідеями та цінностями українців.
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7. Обговоріть у малих групах і представте висновки класу: 1) провід
ні процеси розвитку освіти і науки в
чини і наслідки культурних зрушень у
процеси модернізації і розвиток культури; 4) особливості і
полікультурності в українському суспільстві цього періоду.

8. Порівняйте: 1) розвиток культури України у
попередньою добою;  2) повсякденне життя українців у
період із сучасністю;  3) ідеї та цінності тогочасної культури Укра
їни із сучасними культурними ідеями та цінностями українців.
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§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики,  образо творчого мистецтва та архітектури

Тестові завдання для підготовки  
до тематичного оцінювання за розділом III  
«Культура України кінця XVIII  — першої половини XIX  ст.»  

 1. Скільки учнів здобувало освіту в усіх початкових навчальних за-
кладах Наддніпрянщини в 1850 р.?
А 25 тис. осіб Б 67 тис. осіб
В 145 тис. осіб Г 450 тис. осіб

 2. Кого вважають засновником української хірургічної офтальмоло-
гії?
А В. Кукольника Б М. Петроградського
В В. Караваєва Г М. Балудянського

 3. Хто був автором творів «Пан Халявський», «Українські диплома-
ти» і «Козир-дівка»?
А Г. Квітка-Основ’яненко Б П. Гулак-Артемовський
В Є. Гребінка Г П. Куліш

 4. Автором якого з наведених творів був Є. Гребінка?
А «Чорна рада» Б «Пан та собака»
В «Сердешна Оксана» Г «Малоросійські приказки»

 5. Якому діячу культури кінця XVIII — першої половини XIX ст. 
відповідає наведена характеристика?
Професор Харківського університету, автор «Курсу математики», 

який упродовж десятиліть був основним підручником із математики 
в Російській імперії.

А М. Гулаку Б М. Максимовичу
В М. Остроградському Г В. Каразіну

 6. Коли виник український професійний театр у Полтаві?
А 1808 р. Б 1818 р.
В 1822 р. Г 1825 р.

 7. Коли у Львівській духовній семінарії відбулася перша театральна 
вистава народною мовою?
А 1806 р. Б 1815 р.
В 1834 р. Г 1848 р.

 8. Хто у 1834 р. підготував збірку «Голоси українських пісень» із 
фортепіанним супроводом 255 текстів пісень?
А І. Котляревський Б М. Максимович
В О. Вересай Г І. Озаркевич

 9. Хто був автором фортепіанного твору «Україна»?
А Й. Витвицький Б О. Аляб’єв
В І. Озаркевич Г Й. Ельснер

і

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом ІII

Тестові завдання для підго-
товки до тематичного оціню-
вання за кожним розділом 
спрямовані на перевірку 
й  аналіз вивченого матеріалу
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Ілюстративний матеріал підручника
Ілюстрації унаочнюють історичні події, 
явища, процеси, мають розвивальну та 
інформаційну функції. До багатьох із 
них подано запитання, що залучає учнів 
до роботи з  візуальними джерелами, 
формує інформаційну компетентність

Таблиці, схеми й  діаграми
Таблиці, схеми й  діаграми мають 
порівняльний аспект (розвиток певної 
події, явища в  часі), залучаючи учнів 
до дослідження причинно-наслідкових 
зв’язків зображуваних процесів
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§ 2. Наддніпрянська Україна у  складі Російської імперії

Більшість українського населення Лівобережжя та Слобожанщини 
становили нащадки козаків та селяни. Козаки, які після ліквідації ко-
зацьких полків залишили військову службу, отримали статус особисто 
вільних державних селян. Більшість колишньої козацької старшини, що 
змогла довести своє походження, була зрівняна в правах із російським 
дворянством. Звичайні селяни (посполиті) втратили особисту свободу 
й стали кріпаками.

На Лівобережжі та Слобожанщині існувало багато великих і ма-
лих міст. Унаслідок імперської політики в них стала швидко збільшу-
ватися кількість російських чиновників та військових. Права місцевого 
самоврядування до 1831 р. формально зберігалися, але фактично ігно-
рувалися. Ремісництво й купецтво занепадали. Поступово українці ста-
вали меншістю серед купецтва, поступаючись єврейським і російським 
купцям. Міське населення втрачало самобутній український характер 
і ставало російськомовним.

3 Правобережна й  Південна Україна. Серед населення Правобережжя 
українці становили 85 %. Більшість із них були селянами-кріпа-

ками, які потерпали від жорстокого визиску польських панів-землев-
ласників. Поляки в складі населення становили лише 5 %, але посіда-
ли в краї панівне становище. Російський уряд після приєднання Право-
бережжя підтвердив усі права польських землевласників.

Другою за кількістю національною меншиною в краю були євреї. 
Вони селилися переважно в містах і містечках, де й становили близько 
70—80 % населення. Польські пани часто здавали маєтки в оренду єв-
реям або наймали їх управителями. Унаслідок цього зростала ворожість 

 � За роботою. листівка 
 початку ХХ ст.

 ? Яку інформацію  
про вигляд і працю 
селян Наддніпрянщи
ни можна отримати 
за ілюстрацією?
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§ 4. Соціальноекономічний розвиток

дні на початку освоєння краю розвивалося вівчарство, а пізніше — ви-
рощування пшениці на експорт. Поглиблення сільськогосподарської 
спеціалізації сприяло розвитку торгівлі.

Оптова торгівля здійснювалася на великих ярмарках. Найбільші 
з них відбувалися в січні—лютому та червні—серпні, коли ґрунтові до-
роги були найбільш придатними для перевезення вантажів. У першій 
чверті XIX ст. в Наддніпрянщині щорічно відбувалося понад 2 тис. яр-
марків із 4 тис. в усій Російській імперії. Найбільші з них збирали-
ся в Харкові, Сумах, Ромнах, Полтаві, Кролевці, Києві, Кременчуці, 
Ніжині, Стародубі, Бердичеві, Єлисаветграді, Катеринославі, Одесі. Іс-
нували як загальні, так і спеціалізовані ярмарки, де продавали зерно, 
коней, вовну тощо. На сільських ярмарках переважали селянські вироби 
й товари, необхідні для сільськогосподарської праці. Постійними учас-
никами ярмарків були торговці-скупники. Складовою внутрішньої тор-
гівлі в Наддніпрянщині були сільські та містечкові базари, де торгували 
промисловими й сільськогосподарськими товарами. Базари збиралися 
кілька разів на тиждень або щоденно.

Перевезення товарів здійснювали селяни, які відбували гужову 
повин ність, або чумаки. До появи залізниць вони відігравали основну 
роль у перевезенні всіх вантажів. Чу-
мацькі ва 5лки доправляли зерно до чор-
номорських портів, а звідти везли сіль, 
рибу та інші товари. Заможні чумаки 
в майбутньому започаткували династії 
українських підприємців.

Чумаки  — українські візники, які в  XVI—
XIX  ст. вели торговельновізницький про
мисел. 

 � Краєвид Одеси. Початок ХІХ ст.

 ? Яким був вигляд Одеси на початку ХІХ ст.?

 � Ярмарок. Художник В. Маковський

 ? Які риси ярмаркової торгівлі можна ви
значити за ілюстрацією?
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РОЗДІл I

РОЗДІл I.  УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У  СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
наприкінці XVIII  — у  першій половині XIX  СТ.

§ 2. Наддніпрянська Україна у  складі Російської імперії


Опрацювавши цей параграф, ви зможете: характеризувати адміні-
стративно-територіальний устрій та регіональний поділ україн-
ських земель у складі Російської імперії; пояснювати, яким було 
національне та соціальне становище населення Наддніпрянщини; 
визначати особливості політики російського уряду щодо населення 
українських земель.

 � 1.  Назвіть історикоетнографічні регіони українських земель у  другій половині 
XVIII  ст. 2.  Як і  коли російський уряд ліквідував Гетьманщину та Запорозьку 
Січ? 3.  Унаслідок яких подій до складу Російської імперії увійшли Приазов’я, 
Причорномор’я, Крим та Правобережна Україна?

1 Адміністративно-територіальний устрій українських земель у  складі 
Російської імперії. Наприкінці XVIII ст. Російська імперія володіла 

Слобожанщиною, Лівобережжям, Правобережжям та Півднем, що ста-
новило близько 85 % земель, заселених українцями. Підвладні Росії 
території називали Наддніпрянською Україною, або Наддніпрянщиною. 

 � Адміністративнотериторіальний устрій та регіональний поділ  
Наддніпрянської України

Наддніпрянська Україна

Правобережжя лівобережжя Слобожанщина Південь

Київська, 
 Волинська, 
 Подільська

Чернігівська, 
Полтавська

Слобідсько 
Українська  

(із 1835  р.  — 
Харківська)

Катеринославська,  
Таврійська, Микола
ївська (із 1805  р.  — 

Херсонська)

Київське Малоросійське
НоворосійськоБессарабське  

(разом із Бессарабською обл.)

Губернії

Генералгубернаторства

Губернія  — основна адміністративнотери
торіальна одиниця в  Російській імперії від 
1708  р.
Повіт  — адміністративнотериторіальна оди
ниця, що існувала на українських землях від 
другої половини XIV  ст. до 1923  р.
Генерал-губернаторство  — адміністративно
територіальна одиниця в  Російській імперії 
в  1775—1917  рр., до складу якої входила 
одна або кілька губерній.

Київське
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чатковому етапі промислової революції; характеризувати розвиток 
міст і торгівлі; аналізувати нову модель соціально-економічного 
розвитку Півдня України.

 � 1.  Якими були особливості економічного становища українських земель у  другій 
половині XVIII  ст.? 2.  Що таке промислова революція? Де і  коли вона розпо
чалася в  Європі? 3.  Які зміни в  європейському суспільстві спричинило роз
гортання промислової революції? 4.  Назвіть нові міста, які були засновані на 
українських землях у  другій половині XVIII  ст. 5.  Як розвивалася торгівля в  Укра
їні у  XVIII  ст.? 6.  Які товари вивозилися з  українських земель до інших країн, 
а  які  — завозилися?

1 Сільське господарство та аграрні відносини в Наддніпрянській Україні. 
У першій половині XIX ст. економіка Наддніпрянської України 

зберігала аграрний характер. У сільському господарстві Наддніпрянщи-
ни на початку століття працювало близько 95 % населення, а в сере-
дині — 89 %. Близько 75 % усієї оброблюваної землі перебувало в при-
ватній власності поміщиків. Головними виробниками сільськогосподар-
ської продукції були селяни, які за своїм правовим становищем поді-
лялися на дві основні групи:

 � поміщицькі селяни, або кріпаки (перебували в особистій залеж-
ності від поміщиків та були прикріплені до їхніх маєтків. Поміщицькі 
селяни кількісно переважали на Правобережжі);  

 � державні селяни (належали скарбниці й офіційно називалися «віль-
ними сільськими обивателями». Вони були особисто вільними й вели влас-
не господарство). Державні селяни переважали на Півдні та Лівобережжі.

Основною формою експлуатації поміщицьких селян була панщи-
на або відробіткова рента. Державні селяни сплачували грошову ренту, 
віддаючи чверть своїх прибутків як податок державі. Російський уряд 
у 1797 р. офіційно обмежив панщину трьома днями на тиждень. Проте 
поміщики обходили закон за допомогою урочної системи, коли на один 
день панщини давалося таке завдання («урок»), яке можна було викона-

і

 � Кількість селян у  складі населення Наддніпрянщини на середину XIX  ст.

державні 
 селяни
поміщицькі 
 селяни
решта 
 населення

Правобережжя

22 %

58 %

20 %

лівобережжя

53 %

12 %

35 %

Південь

51 %

24 %

25 %
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ками. Містами управляли магістрати, склад яких призначався адміні-
страцією коронного краю. Вищим представницьким органом краю був 
Становий сейм. Однак збирався він лише один раз у 1780 р.

До 1849 р. окремим округом Королівства Галичини і Лодомерії за-
лишалася Буковина. Адміністративним центром цього краю було місто 
Чернівці. Австрія захопила ці землі, скориставшись слабкістю Османської 
імперії після її поразки в російсько-турецькій війні 1768—1774 рр. Марія 
Терезія обґрунтовувала свої претензії на Буковину тим, що остання також 
входила до Галицько-Волинської держави, територією якої тепер володіла 
Австрія. Українці становили більшість населення Північної Буковини.

2 Національне та соціальне становище українців під владою австрій-
ських Габсбургів. Кількість населення західноукраїнських земель 

наприкінці XVIII ст. становила 2,5 млн осіб, а на початок XX ст. зрос-
ла до 6,4 млн. Західних українців австрійська влада в офіційних до-
кументах називала «рутенами», а вони самі себе — русинами. Упродовж 
XIX ст. серед галицьких і буковинських русинів набуло поширення но-
ве національне ім’я — українці. Однак у Закарпатті українське насе-
лення як тоді, так і зараз називає себе русинами.

 � Населення західноукраїнських земель наприкінці XVIII  ст.  

Регіон
Площа, 
тис. км2

Приблизна кількість 
населення, тис. осіб

Серед них  
українців, %

Східна Галичина 55 2200 71

Північна Буковина 5,3 75 69

Закарпаття 14,7 250 40

У релігійній площині, сповідуючи християнство, українці Буко-
вини, як і Наддніпрянщини, були православними, а Галичини й Закар-
паття — греко-католиками.

Наприкінці XVIII ст. з 2,2 млн населення Східної Галичини укра-
їнці становили приблизно 71 %, поляки — 22 %, євреї — 6 %. Од-
нак поляки, хоча й були меншістю, посідали панівне становище в краї. 
Українців серед великих землевласників і міських верхів майже не було.

Населення заселених українцями комітатів Закарпаття наприкінці 
XVIII ст. налічувало близько 250 тис. осіб, із яких 40 % були русини. 
Найбільш численними національними меншинами були угорці та євреї. 
Більшість закарпатських русинів становили селяни, закріпачені угор-
ськими землевласниками. Русинська знать за тривалі часи іноземного 
панування перейшла в католицьку віру й змадяризувалася. Вірність 
традиціям свого народу зберігало греко-католицьке духовенство.

і
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 � 1.  Як козацька старшина боролася за відновлення державних прав України 
у  XVIII  ст.? 2.  Яким був національний склад населення Наддніпрянської Украї
ни? 3.  Що таке національне відродження? На які етапи його поділяють?

1 Початок формування української національної ідеї. Наприкінці 
XVIII — у першій третині XIX ст. в Наддніпрянщині розвивалися 

і взаємодіяли кілька визвольних рухів, опозиційних політиці російсько-
го царизму.  

Польський напрямок визвольного руху об’єднував польських па-
тріотів, які боролися за відродження своєї державності, знищеної напри-
кінці XVIII ст. Своєю метою вони вважали відновлення Речі Посполитої 
в кордонах від Балтійського до Чорного морів. Прибічники цих поглядів 
переважали в середовищі польської шляхти на Правобережжі. Україн-
ське населення краю майже не підтримувало цього напрямку.

Російський напрямок ототожнювався з тими представниками ро-
сійського дворянства, які домагалися лібералізації імперських порядків. 
Переважну більшість членів таємних організацій, утворених ними 
в Наддніпрянщині, становили офіцери розташованих тут частин росій-
ської армії. Проте серед них були також українці, що вступали до цих 
товариств із власних патріотичних почуттів. Однак представники росій-
ського напрямку в переважній більшості не визнавали за народами, які 

населяли імперію, права на окреме 
державне існування.

Український напрямок об’єднував 
прихильників ідеї боротьби проти ім-
перського панування за права україн-
ського народу. На його розвиток впли-
вали тогочасні європейські суспільно-
політичні ідеї, діяльність представників 
польських та російських опозиційних 
організацій у Наддніпрянщині, а також 

історична пам’ять народу. Поступово в середовищі українських патріотів 
формувалися основи національної ідеї українців.

Упродовж кінця XVIII — першої половини XIX ст. українська ідея 
еволюціонувала від спроб відновлення автономії України нащадками ко-
зацької старшини до першої спроби висунути програму національного 
визволення українського народу, здійсненої представниками Кирило-Ме-
фодіївського братства.

2 Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України. 
«Історія Русів». На Лівобережжі після ліквідації російським урядом 

Гетьманщини серед колишньої козацької старшини було чимало неза-

і

Історична пам’ять  — спільні уявлення пев
ного народу про минуле, які передаються 
з  покоління у  покоління у  вигляді узагальне
них образів.
Національна ідея  — сукупність найзагаль
ніших уявлень про сучасний розвиток і  пер
спективи на майбутнє певного народу, що 
підтримуються його переважною більшістю. 

Як козацька старшина боролася за відновлення державних прав України 
Яким був національний склад населення Наддніпрянської Украї

Що таке національне відродження? На які етапи його поділяють?

Початок формування української національної ідеї. Наприкінці 
Наддніпрянщині розвивалися 

взаємодіяли кілька визвольних рухів, опозиційних політиці російсько-

Додатки
Наприкінці підручника наведено плани-
схеми для організації самостійної роботи 
учнів. Вони містять докладні рекомендації, 
як успішно працювати з  параграфом 
підручника, історичним документом, як 
скласти план, історичний портрет, повідо-
млення, есе, а  також поради щодо роботи 
учнів у  парах і  групах тощо

Словник основних термінів і  понять
У словнику зібрані терміни й  поняття, які 
зустрічаються в  підручнику та можуть 
знадобитися учневі під час вивчення або 
повторення матеріалу

Хроніка подій
Хронологічна таблиця містить основні події, 
про які йдеться в  тексті підручника. Це сприяє 
цілісному сприйняттю зображуваної епохи, 
дозволить визначити тривалість історичних 
явищ, їх послідовність і  взаємозв’язок

328

РОЗДІл VIII

Плани-схеми для самостійної роботи з  підручником  
і  додатковою літературою

Як працювати з  параграфом підручника
 1. Прочитайте весь параграф, для того щоб скласти загальне уявлен-

ня про його зміст.
 2. Опрацюйте історичні документи до параграфа. З’ясуйте значення 

слів і термінів, які вам незрозумілі. Зверніть особливу увагу на 
виділені дати, імена, поняття, висновки тощо.

 3. Складіть розгорнутий план до параграфа — він полегшить під-
готовку до уроку.

 4. Спробуйте пов’язати матеріал параграфа з інформацією, яку ви 
отримали на уроці.

 5. Якщо в тексті є посилання на зміст вивчених раніше параграфів, 
перегляньте їх.

 6. Якщо після опрацювання параграфа у вас виникають питання або 
ви не згодні з наведеним тлумаченням деяких понять, оцінкою 
подій тощо, зверніться до додаткової літератури.

 7. Для того щоб зрозуміти, чи добре ви засвоїли матеріал парагра-
фа, спробуйте викласти його зміст, не користуючись підручником. 
Можна переказувати параграф, спершу спираючись на складений 
план, а потім без нього.

 8. Підготуйте відповіді на запитання, вміщені після параграфа, та 
виконайте завдання.

Як скласти план
 1. Уважно прочитайте текст, до якого вам треба скласти план.
 2. Виберіть із нього лише той матеріал, який відповідає темі плану.
 3. Поділіть текст на логічно завершені частини, знайдіть у кожній 

із них головну думку, чітко сформулюйте та запишіть їх.
 4. Дайте назви частинам тексту.
 5. Перед тим як записати план у зошит, перевірте, чи всі основні 

ідеї тексту знайшли в ньому відображення.

Як скласти порівняльну характеристику історичних подій та процесів
 1. Подумайте, за якими ознаками можна скласти уявлення про по-

дібність і відмінність певних подій або процесів.
 2. У якій послідовності краще розташувати ці ознаки? Чому?
 3. Визначте спільні риси історичних подій і процесів, що порівнюються.
 4. Визначте відмінності.
 5. Зробіть висновки.

Планисхеми для самостійної роботи з  підручником і  додатковою літературою
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§ 33. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.

Основні терміни та поняття

Абсолютизм — форма державного правління, за якої монарху на-
лежить необмежена верховна влада. Характеризується тим, що держава 
досягає такого рівня розвитку, за якого створюється великий бюрокра-
тичний апарат влади, посилюються каральні органи, формується про-
фесійна армія.

Автономія — самоврядування певної частини держави (населення), 
що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавними законами.

Адміністративно-територіальний устрій — поділ території країни на 
окремі частини — адміністративно-територіальні одиниці (губернії, про-
вінції, області, округи, повіти тощо), за якого створюються та діють 
органи державної влади й місцеве самоврядування.

Асиміляція — процес втрати раніше самостійним етносом (народом) 
або якоюсь його частиною своєї культури, мови, традицій тощо вна-
слідок поглинення іншим, зазвичай численнішим, етносом (народом).

Виробничі відносини — суспільні відносини, що виникають між 
людьми в процесі матеріального виробництва.

Геополітика — політична концепція, яка пов’язує політику держави 
зі співвідношенням географічних чинників — розташуванням країни, роз-
міром території, наявністю природних ресурсів, густотою заселення тощо.

Дворянство — привілейована верства суспільства, землевласники.
Демографічний вибух — швидке зростання кількості населення за 

відносно невеликий проміжок часу.
Діаспора — сукупність вихідців із певної країни та їхніх нащадків, 

які проживають за кордоном.
Експорт — вивезення за межі країни товарів, цінних паперів, ка-

піталів.
Еліта національна — активна група серед етнографічної маси людей, 

яка є носієм національної ідеї, стоїть попереду розвитку єднальних по-
літичних цінностей, на ґрунті яких формується нація. Вона керує всією 
нацією, очолює її політичні організаційні установи, творить певні куль-
турні, моральні, політичні й організаційні цінності, які згодом засвоює 
вся нація.

Етнос — спільнота людей, об’єднана спільним походженням, куль-
турою, мовою, історією, традиціями та звичаями; має власну самосві-
домість і назву.

Ідеологія — система концептуально оформлених уявлень, ідей, по-
глядів на політичне життя, яка відображає інтереси, світогляд, ідеали, 
умонастрої окремих людей, соціальних верств, націй, суспільства, по-
літичних партій та інших суб’єктів політичного життя.

Основні терміни та поняття

що здійснюється в
Адміністративно-територіальний устрій

окремі частини
вінції, області, округи, повіти тощо), за якого створюються та діють 
органи державної влади й
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§ 3. Наддніпрянська Україна в  системі міжнародних відносин цієї доби 

На початковому етапі війни в червні-вересні 1812 р. Українське 
козацьке військо, розташоване на Волині, захищало київський напря-
мок від австрійського корпусу К. Шварценберга. Малоросійські кінно-
козацькі полки влилися до російської армії, а чернігівсько-полтавське 
ополчення утримувало 800-кілометровий «кордонний цеп» на північних 
кордонах України, що захищав Наддніпрянщину від французів.

У вирішальній битві між російською та французькою арміями 
в серпні-вересні 1812 р. під селищем Бородіно на шляху до Москви 
брали участь регулярні полки, сформовані в Наддніпрянщині, — Хар-
ківський, Київський, Чернігівський, Новоросійський драгунські полки, 
Охтирський, Сумський, Маріупольський, Ізюмський гусарські полки, 
Глухівський, Катеринославський і Малоросійський кірасирські полки.

Коли французька армія, зазнавши поразки, відступала з терито-
рії Російської імперії, українські формування брали участь у її пере-
слідуванні та закордонному поході російської армії. Вісім українських 
козацьких полків у складі російської армії брали участь у грандіозній 
«битві народів» 16—18 жовтня 1813 р. під Лейпцигом. Три полки Бузь-
кого козацького війська та Українська кінно-козацька дивізія, сформо-
вана з правобережних козацьких полків, відзначилися в боях за Париж.

Після перемоги Олександра I у війні з Наполеоном українські час-
тини повернулися додому. Усі полки були розформовані. Більшість опол-
ченців повернули до кріпацького стану. Козакам Малоросійських кінно-
козацьких полків запропонували продовжити службу в Чорноморському 
козацькому війську або повернутися до свого селянського стану, оскіль-
ки більшість із них належала раніше до державних селян. Сформовані 
на Правобережжі Українське козацьке військо та полки Бузького ко-
зацького війська ліквідували і в 1817 р. перетворили на військових по-
селенців, які мали поєднувати військову службу із сільськогосподар-
ською працею. У Наддніпрянщині військові поселення створили в Сло-
бідсько-Українській, Катеринослав-
ській, Київській та Херсонській губер-
ніях. Їх запровадження було зустрінуто 
з надзвичайним незадоволенням, свід-
ченням чого стали численні бунти 
й повстання військових поселенців.

4 Запорозькі козаки на нових землях. Після ліквідації Запорозької 
Січі одна частина козацтва залишилася на землях Російської імпе-

рії, друга — знайшла притулок в Османській імперії. Трагедія цих людей 
поглиблювалася тим, що під час війн між Росією і Туреччиною вони бу-
ли змушені воювати з єдиновірцями і вбивати їх задля чужої справи.

Військові поселення — особлива організація 
частин російських військ у  1810—1875  рр., 
яка поєднувала військову службу з  веденням 
сільського господарства. 

У  підручнику найваж-
ливіші поняття для 
кращого запам’ятову-
вання подано окреми-
ми врізками
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Хроніка подій

1798  р. — Видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди» І. Котля-
ревського

1805  р. — Відкриття Харківського університету
1806—1812  рр. — Російсько-турецька війна
1812  р. — Російсько-французька війна
1812—1835 рр. — Селянський рух на Поділлі під проводом У. Кар-

мелюка
1816  р. — Заснування в Перемишлі Товариства галицьких гре-

ко-католицьких священиків для поширення просвіти і культури серед 
 вірних

1817—1819  рр. — Діяльність масонських лож у Києві, Одесі, Жи-
томирі, Полтаві, Кам’янці

20—30-ті рр. XIX  ст. — Діяльність гуртка харківських романтиків
1821  р. — Створення Василем Лукашевичем у Полтаві таємного 

«Малоросійського товариства»
1821 р. — Утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»
1826  р., січень — Повстання Чернігівського полку в Наддніпрян-

ській Україні
1826—1827  рр. — Діяльність таємного гуртка в Харківському уні-

верситеті
1827—1828 рр. — Вільнодумство в Ніжинській гімназії вищих наук
1828—1829  рр. — Російсько-турецька війна.
30-ті рр. XIX  ст. — Початок промислової революції на українських 

землях
1830—1831 рр. — Польське визвольне повстання на Правобережній 

Україні
1833  р. — Створення у Львові гуртка «Руська трійця»
1834  р. — Заснування Київського університету
1837  р. — Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дні-

стровая»
1839  р. — Примусове об’єднання російською владою греко-като-

лицької та православної церков на Правобережній Україні
1840  р. — Видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка
1843  р. — Створення серії офортів «Живописна Україна» Т. Шев-

ченком
1843—1844  рр. — Селянські виступи під проводом Л. Кобилиці на 

Буковині
1846—1847  рр. — Діяльність Кирило-Мефодіївського братства

Хроніка подій

Електронний додаток
До підручника розроблений електронний 
ресурс interactive.ranok.com.ua, який 
містить багато додаткової корисної інфор-
мації, тестові завдання для підготовки до 
контрольних та самостійних робіт, що 
виконуються в  режимі онлайн, тощо. 
Посилання на цей сайт розміщено на 
сторінках підручника позначкою 



8 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Зміст підручника «Історія України» для 9 класу загаль-
ноосвітніх навчальних закладів з  поглибленим вивчен-
ням історії повністю відповідає Державному стандарту 
базової і  повної загальної середньої освіти, навчальній 
програмі Міністерства освіти і  науки України (2016 р.).
Пропонований підручник дає змогу вчителеві зосере-
дитися на реалізації окреслених у  програмі особистісно 
орієнтованого, діяльнісного і  компетентнісного підходів.

Особистісно орієнтований підхід
Положення особистісно орієнтованого 
навчання в  підручнику реалізуються завдяки:

 � систематизації, поглибленню та розширен-
ню змісту навчального матеріалу, який має 
профільну та професійну спрямованість;

 � індивідуалізації навчально-виховного проце-
су та підвищенню його продуктивності (за-
вдання для малих груп учнів, індивідуальні 
навчальні проекти, дослідницькі завдання);

 � забезпеченню умов для здійснення учня-
ми професійно спрямованих пошуків у хо-
ді ділових ігор та виконання колективних 
навчальних проектів.

Із метою реалізації особистісно орієнтованого підходу 
при виборі додаткового змісту в  підручнику подано 
алгоритм роботи з  опрацювання актуального для учнів 
матеріалу, пов’язаного з  особливостями місцевості, 
де вони проживають, й  усього регіону; проблемами 
(культурними, етнічними, соціальними, економічними 
тощо), із  якими стикаються жителі регіону і  країна в  ці-
лому. Такий вид діяльності допомагає учням відчути 
себе не лише громадянами України, а  й європейцями, 
сприймати історію України як частину загальноєвро-
пейської та світової історії

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.
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Практичне заняття. Особливості культурницького 
та  політичного етапів національного відродження 
на  західноукраїнських землях

МЕТА: підбити підсумки і  закріпити вивчений матеріал.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: повторити ма-
теріал підручника (§ 26—27, 28); підготувати презентацію з 5—6 слайдів «Осо-
бливості культурницького та політичного етапів національного відродження 
на західноукраїнських землях».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Обговоріть у групах представлені презентації і заповніть таблицю.

Етап національного відродження Здобутки Особливості

Культурницький

Політичний

2. Зробіть висновки відповідно до мети заняття. Створіть узагальнюючу схему.

Наш край у  другій половині XIX  ст.

І. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРІТОРІАЛЬНИЙ ТА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК.

1. До якої імперії — Російської або Австрій-
ської — входив регіон, у якому ви живете, 
у другій половині XIX ст.?

2. Покажіть на карті населений пункт, у яко-
му ви живете. На території якого району, 
області він розташований?

3. На території якого історико-етнографічно-
го регіону він розташований?

4. Охарактеризуйте особливості адміністра-
тивно територіального устрою цього регіо-
ну на кінець XIX ст.

5. Які населені пункти існували на той час 
у вашому регіоні? Порівняйте їх з тими, 
що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні 
назви, розміри?

6. Чи є у вашому краї населені пункти, які 
виникли в другій половині XIX ст.? На-
звіть їх і поясніть походження їхніх назв.

7. Яким був етнічний і соціальний склад на-
селення вашого краю наприкінці XIX ст.?

ІІ. ЗМІНИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ.

1. Що ви знаєте про особливості розвитку 
сільського господарства краю в ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переваж-
но вирощувалися тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан промисловості й торгівлі?
4. Визначте спільне й відмінне в господар-

ському житті краю порівнян з іншими ре-
гіонами України цього періоду.

5. Що вам відомо про соціальне становище 
краю й соціальні протести населення?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історич-
ний) музей і підготуйте за його експози-
цією повідомлення про побут і повсякден-
не життя населення краю у другій 
половині XIX ст.

ПРИГАДАЙТЕ
1.  Які етапи виділяють вчені в  про-
цесі національного відроджен-
ня? 2.  Коли почалося національне 
відродження на західноукраїнських 
землях? 3.  Якими були здобутки 
українського руху на західноукраїн-
ських землях у  першій половині 
XIX  ст.?

і

Із метою реалізації особистісно орієнтованого підходу 

Розділ I. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 
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мів О. Бенкендорф Миколу I.— Народ уже не той, яким був 
25 років тому. Узагалі кріпацтво є пороховим льохом під дер-
жавою. Коли-небудь і з чогось потрібно почати й почати по-
ступово — ніж дочекатися, поки почнеться знизу від народу». 
Проте, намагаючись розв’язати селянське питання, імперський 
уряд остерігався невдоволення поміщиків, які вважали його 
дії втручанням у їхні справи.

2  ПОЧАТОК ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В  НАДДНІПРЯНСЬКІЙ 
УКРАЇНІ. У 30-х рр. XIX ст. в Наддніпрянщині розпочалася 

промислова революція. Мануфактури, що були створені на 
українських землях у складі Російської імперії, базувалися на 
примусовій праці кріпаків. Тому перехід до фабрично-завод-

 z Економічний розвиток українських земель у першій половині XIX ст.

Розділ I. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 

мів О. Бенкендорф Миколу I.— Народ уже не той, яким був 
25 років тому. Узагалі кріпацтво є пороховим льохом під дер-

Економічний розвиток українських земель у першій половині XIX ст.

§ 4. Соціально-економічний розвиток
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ведення селян на «місячину», коли селяни за постійну панщи-
ну отримували місячне утримання натурою.

Потерпали селяни й від обезземелення. Зростання попиту 
на сільськогосподарську продукцію спричиняло те, що власни-
ки маєтків збільшували кількість поміщицької землі як дже-
рела своїх прибутків і постійно зменшували розміри селян-
ських наділів.

Посилюючи експлуатацію кріпаків, поміщики на невели-
кий період збільшили свої прибутки. Однак зубожіння селян, 
занепад їхніх господарств, відсутність у них стимулів для кра-
щої праці, неможливість використовувати нову техніку робили 
неминучим занепад поміщицьких маєтків. У 30—40-х рр. 
XIX ст. після нетривалого періоду розквіту кріпосницькі гос-
подарства опинилися в стані кризи. Її головною причиною було 
панування кріпосного права.

Кріпосне право, кріпацтво  — система правових норм, які встановлю-
вали залежність селянина від землевласника й  право останнього воло-
діти селянином-кріпаком як власністю.

Розгортання процесів товаризації сільськогосподарського 
виробництва призводило до майнового розшарування селян. 
Швидкими темпами воно розгорталося серед державних селян 
Лівобережжя та Півдня. Зокрема, у Катеринославській губернії 
селяни-власники зосередили в своїх руках 18 % усієї приватної 
землі. З’являлися окремі заможні селяни, які володіли або 
орендували 100 і більше десятин землі. Імперський уряд під-
тримував державних селян. Їх було зрівняно в правах із міща-
нами щодо придбання землі, дозволено створювати фабрики 
й заводи.

Товаризація  — процес, за якого продукти праці виробляються для по-
треб ринку.

Процеси розшарування розгорталися також серед помі-
щицьких селян. Їм дозволялося купувати землю на ім’я свого 
поміщика, використовувати найманих працівників, засновува-
ти підприємства з переробки сільськогосподарської продукції. 
Проте їхнє правове становище залишалося незмінним, і помі-
щик міг будь-коли забрати все їхнє майно.

Погіршення умов існування кріпаків перетворювало їх на 
джерело соціальної нестабільності. «Справа небезпечна, і при-
ховувати цю небезпеку є злочином,— повідомляв шеф жандар-

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із «Записки про кріпосний стан» українського громадського діяча Г.  Галана

Селяни утримуються від придбання через природну 
невпевненість у  міцності цього надбання, приховують 
нажите ними, перетворюючи його на мертвий капітал, 
а  поміщики, зі свого боку, легше марнотратять придба-
не ними, як таке, що можна легко повернути і  знову 
відшкодувати завдяки даровій праці.

 ? 1.  Які факти наводить автор документа? 2.  Які ви-
сновки можна зробити з  цих документів про вплив 
кріпосного права на розвиток сільського господар-
ства Наддніпрянщини?

 z На панщину.  
Художник М. Дерегус 

 z Сторінка з указу, який заборо-
няв селянам скаржитися на сво-
їх поміщиків
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Діяльнісний підхід
Поглиблене навчання історії за діяльнісним 
підходом передбачає максимальне залучення 
учнів до дослідницької діяльності. У  підручни-
ку наведено розробки всіх визначених про-
грамою практичних занять, а  також проектів.

Компетентнісний підхід
Компетентнісний підхід передбачає необхідність 
урахування різних складових історичної 
компетентності (хронологічної, просторової, 
логічної, інформаційної, аксіологічної). Підруч-
ник побудований у  такий спосіб, щоб надати 
учням можливість для розвитку кожної з  них.

Розділ I. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 
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За програмою Північного товариства — «Конституцією», 
розробленою М. Муравйовим, Росія мала стати конституційною 
монархією із федеративним устроєм на зразок США. Кріпацтво 
скасовувалося, здійснювалися демократичні реформи. Країна 
поділялася на 14 федеративних штатів. Українські землі вхо-
дили до складу чотирьох штатів: Дніпровського (столиця — 
Смоленськ), Бузького (Київ), Чорноморського (Одеса) та Укра-
їнського (Харків).

Усі питання внутрішнього життя штати розв’язували само-
стійно. За центром зберігалося право випуску грошей, створен-
ня єдиних збройних сил і здійснення зовнішньої політики. Про-
грама М. Муравйова надавала більше прав народам імперії. 
Однак держави, які передбачалося створити на українських 
землях, мали штучний характер, не охоплювали всієї території, 
заселеної українцями, і поділяли її між різними утвореннями.

Програмними документами «Товариства об’єднаних слов’ян», 
утвореного 1823 р. в Новограді-Волинському офіцерами братами 
Андрієм і Петром Борисовими, були «Правила» та «Клятвена 
обіцянка». У них метою проголошувалося встановлення демо-
кратичного республіканського ладу та скасування кріпацтва.

На відміну від інших організацій декабристів, «Товариство 
об’єднаних слов’ян» висувало ідею визволення всіх слов’янських 
народів від монаршого самовладдя та об’єднання їх у федера-
цію слов’янських республік. До цього союзу, що повинен був 
охопити слов’ян, які жили «між чотирма морями — Чорним, 
Балтійським, Адріатичним і Льодовитим», мали увійти Росія, 
Польща, Богемія, Моравія, Сербія, Молдавія, Далмація, Кро-
ація, Угорщина та Трансильванія. Верховна влада у федерації 
мала належати загальним зборам. Проте створення Української 
держави як окремого члена слов’янського союзу учасники то-
вариства (хоча серед них були й українці) не передбачали.

3  ВИСТУП ДЕКАБРИСТІВ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ. 14 грудня 1825 р. 
в день присяги новому імператору Миколі I, який зійшов 

на престол після смерті Олександра I, декабристи організували 
повстання в Петербурзі. Проте змовники утримувалися від ак-
тивних дій і намагалися примусити уряд піти на поступки са-
мим актом своєї громадянської непокори. Вони вивели на Се-
натську площу 3 тис. озброєних солдатів і чекали на 

 z Обеліск на місці страти п’яти 
декабристів у Санкт-Петербурзі

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Уривок із «Записок» І.  Горбачевського про програмні засади «Товариства об’єднаних слов’ян»

Товариство мало головною метою увільнення всіх 
слов’янських племен від самодержавства; знищення іс-
нуючої між деякими з  них національної ненависті та 
возз’єднання всіх населених ними земель у федератив-
ний союз.

Передбачалося з  точністю визначити кордони кож-
ної держави, запровадити в  усіх народів форму демо-
кратичного представницького управління, утворити 

конгрес для управління справами Союзу і  для зміни 
у  разі потреби основних законів, надаючи кожній дер-
жаві (права) розробити внутрішній устрій та бути не-
залежною у  складенні окремих своїх узаконень.

 ? 1.  Якою була мета «Товариства об’єднаних 
слов’ян»? 2.  Якими мали бути форми державного 
устрою членів майбутнього слов’янського союзу?

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.  
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Тестові завдання для підготовки  
до тематичного оцінювання за розділом II 
«Західноукраїнські землі у  складі Австрійської імперії 
наприкінці XVIII  — у  першій половині XIX  ст.»
1. Яке місто було центром коронного краю 

Королівство Галичини і Лодомерії?
А Ужгород
Б Львів
В Перемишль
Г Чернівці

2. У результаті якої події Галичина в 1772 р. 
увійшла до складу Австрійської імперії?
А російсько-австрійські війни
Б австро-турецької війни
В поділу Речі Посполитої
Г наполеонівських війн

3. Унаслідок здійснення реформ Марії Терезії 
та Йосифа II на західноукраїнських землях
А посилився вплив політичних партій, 

лояльних до Габсбургів
Б змінилося правове становище селян-

ства і греко-католицької церкви
В до складу коронного краю Королівство 

Галичини і Лодомерії включено Закар-
паття

Г здобуто перший досвід парламентської 
діяльності місцевими українцями

4. Хто із названих історичних діячів був при-
четний до створення й діяльності «Товари-
ства галицьких греко-католицьких свяще-
ників…»?
А І. Могильницький
Б Я. Головацький
В А. Бачинський
Г М. Шашкевич

5. Діяльність «Товариства галицьких греко-
католицьких священиків…» і «Руської 
трійці» свідчила про
А розгортання українського руху у Схід-

ній Галичині
Б політизацію українського руху в Ав-

стрійській імперії
В розгортання українського руху під ре-

лігійними гаслами
Г переорієнтацію українського руху на 

Російську імперію

6. Члени гуртка «Руська трійця» своє голо-
вне завдання вбачали у
А боротьбі за утворення першої україн-

ської політичної партії
Б піднесенні статусу української мови, 

розширенні сфери її вжитку
В наданні галицьким українцям права 

обіймати державні посади
Г легалізації діяльності греко-католиць-

кої церкви
7. Чого домагалася Головна руська рада під 

час європейської революції 1848—
1849 рр.?
А повалення монархії Габсбургів та 

об’єднання Галичини з Наддніпрянщи-
ною

Б побудови слов’янської федерації і вхо-
дження до неї Галичини

В створення незалежної держави на зем-
лях Галичини, Закарпаття і Буковини

Г поділу Галичини за етнічним принци-
пом і надання її східній частині авто-
номії

8. Які наслідки мали події «Весни народів» 
для західноукраїнського селянства?
А здобуто виборчі права
Б скасовано панщину
В отримано право на еміграцію
Г ліквідовано сервітути

9. У якому місті було видано альманах «Ру-
салка Дністровая»?
А Відень
Б Пешт
В Прага
Г Львів

10. Яке культурно-освітнє товариство було 
створено у Східній Галичині під час рево-
люції 1848—1849 рр.?
А Літературне товариство ім. Т. Шевчен-

ка
Б «Просвіта»
В «Руська бесіда»
Г Галицько-руська матиця

і
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Розділ III КУЛЬТУРА УКРАЇНИ  
КІНЦЯ XVIII  — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX  СТ.

§ 12—13. Культура України.  
Розвиток освіти, науки та літератури

1  УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ. Основним змістом змін, що 
відбувалися в культурному розвитку цього періоду, було 

становлення модерної української культури. Цей процес зна-
чною мірою співвідносився з українським національним від-
родженням. Суттєвий вплив на розвиток культури мало пере-
бування України під владою Австрійської та Російської імперій. 
Негативний вплив на її розвиток мали відсутність власної дер-
жавності, національне гноблення, імперські кордони, що 
роз’єднували єдину етнічну українську територію.

У Наддніпрянщині національно-культурна політика Росій-
ської імперії стосовно українців поєднувала заходи їхньої ру-
сифікації та культурної асиміляції, які здійснювалися жорсто-
кими адміністративними засобами. Наддніпрянська Україна 
під російською владою перетворювалася на одну з пересічних 
провінцій імперії. Унаслідок цього чимало талановитих укра-
їнців через неможливість реалізувати себе на Батьківщині ви-
мушені були шукати кращих можливостей в імперських сто-
лицях. Тому багато досягнень тогочасних українських 
культурних діячів зараховували до російської культури.

У досить важких умовах розвивалася культура на західно-
українських землях, підпорядкованих австрійським Габсбургам, 
де українці потерпали від онімечування, яке поєднувалося з по-
лонізацією в Східній Галичині, мадяризацією в Закарпатті та 
румунізацією в Північній Буковині. Денаціоналізації та асимі-
ляції галицьких і закарпатських українців чинила опір греко-
католицька церква. Оскільки в складі Австрійської імперії за 
західноукраїнськими землями зберігалося другорядне становище 
щодо інших провінцій, то русинські культурні діячі, як і їхні 

ЗА ЦИМ ПАРАГРАФОМ ВИ ЗМОЖЕТЕ:
визначати особливості розвитку 
культури України цього періоду; по-
рівнювати розвиток освіти на укра-
їнських землях під владою Австрій-
ської та Російської імперій; 
характеризувати основні досягнення 
української науки цього періоду; по-
яснювати, якими були здобутки того-
часної української літератури.

ПРИГАДАЙТЕ
1.  Якими були особливості розвитку 
культури України в  другій половині 
XVIII  ст.? 2.  Як розвивалася освіта 
на українських землях у  другій по-
ловині XVIII  ст.? 3.  Якими були 
основні досягнення науки України 
цього періоду? 4.  Назвіть видатних 
діячів української літератури другої 
половини XVIII  ст. та їх твори.

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

Із листа П.  Куліша до М.  Костомарова про вивчення і  розвиток української культури

…Молодь, заглиблюючись у вивчення Малоросії, не 
позбавляє себе можливості засвоїти європейську осві-
ту. Для чого брати крайнощі? Можна любити свій ма-
льовничий хутор і  захоплюватися блиском столиці ще 
більше, аніж людина, що ніколи не жила на хуторі. 
Можна знати напам’ять усі наші пісні, легенди й  літо-
писи та разом з  тим засвоїти європейську освіченість 
вищою мірою…

Стосовно розвитку культури, то він відбувається 
спочатку у  її діячах, а  потім (особливо при добрих зо-
внішніх обставинах) переходить до народу. Наші пись-
менники своїми науковими і поетичними працями при-
мусили багатьох замислитися, як врятувати те, що ще 

вціліло. І  література малоросійська, якою вона є  на 
сьогодні, повинна продовжуватися своїм порядком для 
освічених невігласів, а  для неосвічених невігласів  — 
потрібно писати підручники з настановами — практич-
ні книжки і за можливістю заводити школи, але голосно 
казати про це вкрай нерозумно…

 ? 1.  Як, на думку автора, співвідносяться знання куль-
тури України і  європейська освіченість? 2.  Чому 
знання культури України не заважає, а  навпаки, до-
помагає здобувати європейську освіту? 3. Як Куліш 
оцінював те, що зробили для розвитку культури 
українські письменники? Наведіть приклади, що під-
тверджують точку зору автора.

КІНЦЯ XVIII  — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX  СТ.

Розвиток освіти, науки та літератури
УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ. Основним змістом змін, що 
відбувалися в культурному розвитку цього періоду, було 

становлення модерної української культури. Цей процес зна-
чною мірою співвідносився з українським національним від-
родженням. Суттєвий вплив на розвиток культури мало пере-
бування України під владою Австрійської та Російської імперій. 
Негативний вплив на її розвиток мали відсутність власної дер-
жавності, національне гноблення, імперські кордони, що 
роз’єднували єдину етнічну українську територію.

У Наддніпрянщині національно-культурна політика Росій-
ської імперії стосовно українців поєднувала заходи їхньої ру-
сифікації та культурної асиміляції, які здійснювалися жорсто-
кими адміністративними засобами. Наддніпрянська Україна 
під російською владою перетворювалася на одну з пересічних 
провінцій імперії. Унаслідок цього чимало талановитих укра-
їнців через неможливість реалізувати себе на Батьківщині ви-
мушені були шукати кращих можливостей в імперських сто-
лицях. Тому багато досягнень тогочасних українських 
культурних діячів зараховували до російської культури.

У досить важких умовах розвивалася культура на західно-
українських землях, підпорядкованих австрійським Габсбургам, 
де українці потерпали від онімечування, яке поєднувалося з по-

Східній Галичині, мадяризацією в Закарпатті та 
Північній Буковині. Денаціоналізації та асимі-

ляції галицьких і закарпатських українців чинила опір греко-
католицька церква. Оскільки в складі Австрійської імперії за 
західноукраїнськими землями зберігалося другорядне становище 
щодо інших провінцій, то русинські культурні діячі, як і їхні 

Із листа П.  Куліша до М.  Костомарова про вивчення і  розвиток української культури

вціліло. І  література малоросійська, якою вона є  на 
сьогодні, повинна продовжуватися своїм порядком для 
освічених невігласів, а  для неосвічених невігласів  — 
потрібно писати підручники з настановами — практич-
ні книжки і за можливістю заводити школи, але голосно 
казати про це вкрай нерозумно…

? 1.  Як, на думку автора, співвідносяться знання куль-
тури України і  європейська освіченість? 2.  Чому 
знання культури України не заважає, а  навпаки, до-
помагає здобувати європейську освіту? 3. Як Куліш 
оцінював те, що зробили для розвитку культури 
українські письменники? Наведіть приклади, що під-
тверджують точку зору автора.

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.  
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збираються приєднатися до Російської імперії. Із його ініціа-
тиви 1851 р. Головну руську раду розпустили.

7  РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В  ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ. 
У роки революції 1848—1849 рр. у Північній Буковині по-

силився селянський рух. Це було обумовлене тим, що земле-
власники фактично саботували аграрну реформу 1848 р. У ба-
гатьох місцях організаторами селянських протестів стали 
обрані від цих округів депутати рейхстагу. Зокрема, серед них 
був ватажок гуцульських бунтів 1843—1844 рр. Лук’ян Коби-
лиця. Особливо широкого розмаху виступи селян набули на-
прикінці 1848 — на початку 1849 р.

У роки революції стали з’являтися прояви пробудження 
національної свідомості українського населення. Селяни-укра-
їнці під час бунтів вимагали дозволити їм на власні кошти 
створювати школи для навчання своїх дітей рідною мовою. 
Вони проголошували, що визнають Головну руську раду й під-
тримують її дії. 1 листопада 1848 р. з ініціативи селян-депу-
татів рейхстагу відбулися збори представників усіх селянських 
громад краю, які висловилися за те, щоб Буковина була разом 
із Галичиною. Проте влада не врахувала бажання народу й зро-
била Буковину за конституцією 1849 р. окремим коронним 
краєм, унаслідок чого в краї посилилася влада румунських 
бояр-землевласників.

Упродовж 1848—1849 рр. революційні події охопили За-
карпаття. Спочатку закарпатські русини вітали угорську рево-
люцію, сподіваючись отримати в складі незалежної Угорщини 
автономію. Проте коли лідери революції заперечили право на 
самовизначення для неугорських народів, закарпатські русини 
відмовилися їх підтримувати й залишилися вірними Габсбургам.

У роки революції в Закарпатті набула поширення ідея 
об’єднання Закарпаття зі Східною Галичиною та Північною 
Буковиною в окрему автономну адміністративну одиницю ім-
перії. Уперше ідею возз’єднання русинських земель висловив 
учений і священик Олександр Духнович (1803—1865) у статті 
«Становище русинів в Угорщині», опублікованій 1849 р. в га-
зеті «Зоря Галицька». Правомірність цього акту автор підкріп-
лював тим, що русини обох боків Карпатських гір належать 
до одного народу й, залишаючись далі роз’єднаними, можуть 
бути поглинуті іншими народами. Цю ідею також поділяв за-
карпатський учений і громадсько-політичний діяч Адольф До-
брянський (1817—1901). Разом із Духновичем він установив 
зв’язки з Головною руською радою. У січні 1849 р. закарпат-
ська делегація, очолювана Добрянським, вручила імператорові 
петицію з вимогою об’єднати Східну Галичину, Північну Бу-
ковину й Закарпаття в єдине адміністративне утворення. Після 
цього закарпатці ще кілька разів зверталися з такими прохан-
нями, проте імперський уряд не задовольнив прагнення русинів.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Чимало зусиль для пробуджен-
ня русинів докладав в  цей час 
Олександр Духнович. У  1850—
1852  рр. він організував випуск 
трьох літературних альманахів 
«Поздоровлення русинів», у  га-
лицьких виданнях надрукував 
багато статей про життя закар-
патських русинів, писав шкільні 
підручники для русинів і худож-
ні твори. Своєрідним національ-
ним гімном, який знали всі за-
карпатські русини, став вірш 
«Я  русин», що містив такі рядки:

Я Русин був, є і  буду, 
Народився я Русином, 
Честний рід свій не забуду 
Залишусь його сином.

 z Олександр Духнович

 z Адольф Добрянський
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• Робочий зошит
• Зошит для контролю навчальних досягнень учнів 
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додатковий матеріал, онлайн-тестування для підготовки до уроків 
узагальнення знань і тематичного оцінювання
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Підручник є складовою лінійки підручників для 7–9 класів. 
Підручник дає змогу методично грамотно побудувати 
роботу вчителя й учня над складним курсом Нової історії 
України, спираючись на сучасну методику викладання 
історії. Невід’ємною складовою структури підручника 
є розгорнутий методичний апарат, який, з одного боку, 
дозволяє стимулювати пізнавальну діяльність учнів, з 
іншого — виконує навчальну, виховну, розвивальну і 
контролюючу функції.
Видається українською та російською мовами.
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