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для ЗНЗ із поглибленим вивченням історії
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• 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

Підручник є складовою лінійки підручнинів для 
7–9 класів. Він містить фрагменти з історичних 
джерел і запитання до них, яскраві та змістовні 
ілюстрації, карти, фотодокументи, хронологічні 
таблиці, словник термінів тощо.
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 передбачених 
навчальною програмою практичних занять, 
а  також проектів.
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Внутрішнє оформлення міського будин-
ку або квартири заможного городянина ста-
ло одним із головних стимулів для розвитку 
виробництва нових товарів. Стіни своїх осель 
буржуазія залежно від власних прибутків при-
крашала гобеленовими (тканими) і шкіряними 
з витисненим малюнком шпалерами.

Заможні люди споживали їжу з порце-
лянового або фаянсового посуду, який набув 
широкого поширення та значно подешевшав 
(у Європі відкрилися численні фабрики з його 
виробництва). Біднота, як і раніше, користува-
лася переважно глиняним посудом.

Фабричне виробництво здешевило також 
вироби зі скла, які фактично стали доступні 
всім. Для приготування їжі використовували 
переважно мідний, залізний і чавунний посуд.

Попит буржуазії сприяв розвитку мебле-
вого виробництва. Меблі вкривали різьбою, 
покривали червоним або чорним лаком і при-
крашали металевим оздобленням. Деякі пред-
мети хатнього вжитку, такі як скрині, великі 
рундуки, узагалі вийшли зі споживання, тому 
що вже не відповідали сучасним потребам.

Невід’ємним елементом міських осель різ-
ного рівня заможності ставали настінні й сто-
лові годинники. Вони немовби символізували 
собою те, що в «буржуазному» XIX столітті 
«час — це гроші».

У бідних верств населення можливостей 
слідкувати за меблевими стилями взагалі 
не було. Як правило, незаможні люди корис-
тувалися різними предметами, які отримали 
у спадок або придбали випадково.

Запитання та Завдання

1. Порівняйте житло і  хатнє начиння європейців у  XIX ст. 
та  за  попередньої доби. 2.  Які зміни в  житло й  хатнє 
начиння принесло європейцям «буржуазне» XIX  століт
тя? 3.  Які предмети, що були наявні в  житлі й  хатньому 
начинні тогочасних європейців, «успадкували» сучасники?

3 ШлюбносіМейні стосунки. Раніше 
в суспільстві поширювалися уявлення про 

те, що кохання веде до шлюбу (хоча нерідко 
ці ідеальні уявлення порушувалися). Тепер, 
за панування буржуазної моралі, стали казати 
навпаки: що шлюб веде до кохання.

У попередні епохи також мали місце шлюби 
за розрахунком як союзи між панівними й за-
можними верствами, однак ще ніколи товарний 

У 1843—1850 рр. французький архітектор 
А. Лабруст уперше спроектував будівлю бі-
бліотеки Сент-Женевьєв, де внутрішні несучі 
конструкції було виконано з металу. У 1851 р. 
англійський інженер Дж. Пекстон побудував 
у Лондоні «Кришталевий палац» — виставко-
вий павільйон на металевому каркасі, де всі 
стіни були зі скла.

На робітничі передмістя переважна біль-
шість архітектурних новацій не поширювала-
ся. Тут, як правило, навколо фабрик і заво-
дів тіснилися халупи промислових робітників 
та інших незаможних верств. Відсутність 
елементарних санітарних умов, невпевненість 
у майбутньому спричиняли те, що ці райони 
були осередками епідемій і злочинності.

Запитання та Завдання

1. визначте зміни, які відбувалися в  тогочасних міс
тах. 2.  Чим, на  вашу думку, були обумовлені ці змі
ни? 3.  Що з  того, що з’явилося в  тогочасних містах при
таманне і  сучасній міській архітектурі?

2 житло, хатнЄ начиння. Житло та умови 
життя в ньому залежали від рівня замож-

ності господаря, що було визначальним у вік 
панування буржуазії та її інтересів. Найза-
можніші особи мали власні великі будинки 
з десятками кімнат. Люди середнього достатку 
жили в невеликих будинках на кілька кімнат 
або орендували зручні квартири. Бідняки се-
лилися в хатинках на околицях, у підвалах, 
на горищах тощо.

Будинки заможних верств стали в цей час 
опалюватися високими чотирикутними печа-
ми — «голландками» (їх назвали так тому, що 
вони поширилися з Голландії). Найзаможніші 
викладали їх розписною плиткою, меш замож-
ні — ставили дешеві залізні пічки. Буржуазія 
встановлювала на кухнях «плиту» — невисоку 
пічку із залізною панеллю, де було декілька 
отворів над вогнем для приготування їжі. Бід-
нота, як і раніше, готувала їжу над вогнищем.

Для освітлення приміщень заможні люди 
використовували спочатку винайдені наприкін-
ці XVIII ст. масляні лампи зі склом, із серед-
ини століття — гасові лампи, пізніше — газо-
ве освітлення, а із 70-х рр. XIX ст. до їхніх 
осель прийшло електричне освітлення. Бідні 
люди, як і раніше, освітлювали житло скіп-
кою. І в заможних, і в бідних оселях часто 
траплялися пожежі.
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та рушила до Рима. Там до них приєдналися французькі вій-
ська. Із півдня на Рим розгорнула наступ армія неаполітансько-
го короля. Облога міста тривала два місяці.

Опором загарбникам керував тріумвірат, обраний повстали-
ми римлянами колективний орган керівництва проголошеної 
у січні 1849 р. Римської республіки.

3 липня 1849 р. Установчі збори в Римі затвердили Кон-
ституцію Римської республіки — найдемократичнішу з усіх 
конституцій італійського Рісорджименто. Увечері того ж дня 
французи захопили місто. Останнім осередком боротьби зали-
шалася Венеція, узята австрійцями в облогу. 22 серпня 1849 р. 
захисники міста капітулювали. Із загибеллю Венеціанської рес-
публіки революція в Італії завершилася.

Після поразки революції країну охопила хвиля терору. 
Основне завдання революції — визволення та об’єднання Іта-
лії — залишилося нерозв’язаним.

висновки

 � революції 1848—1849 рр. у європейських країнах стали 
відображенням протесту проти існуючих форм правління, 
боротьби за збільшення представництва у владі та покра
щення умов життя різних верств населення, пробудження 
національної свідомості народів центральної та  східної 
Європи.

 � У 1849 р. контрреволюційні сили змогли подолати 
революційну хвилю. однак основи старих порядків були 
значно послаблені.

Запитання та Завдання

1. Коли було встановлено другу республіку у Фран
ції? 2.  Кому надавалася виконавча влада за  Кон

ституцією другої республіки? 3.  Якою мала бути форма 
державного устрою об’єднаної Німеччини за  Конституці
єю, розробленою Франкфуртським парламентом? 4. Коли 
розпочалася революція в Австрійській імперії? 5. Хто був 
обраний правителемпрезидентом Угорщини в період ре
волюції? 6. Якою подією завершилася революція в італії?

7. Як відбулася революція 1848 р. у  Франції?  
8.  охарактеризуйте зміни, які відбулися у  Франції 

після революції 1848 р. 9.  Чому, на  вашу думку, не  від
булося об’єднання Німеччини в 1848—1849 рр.? Поясніть 
свою точку зору. 10. охарактеризуйте революцію 1848—
1849 рр. в Австрійській імперії. 11. Якими, на вашу дум
ку, були причини поразки революції в  Угорщині? 12.  Як 
розгортався національновизвольний рух в італії в 1848—
1849 рр.?

13. складіть таблицю «революції 1848—1849 рр. 
у  Європі».

Краї-
на

Причини 
револю-

ції

Основ-
ні події

Резуль-
тати ре-
волюції

Особли-
вості і  на-

слідки

14. об’єднайтеся у  малі групи і  порівняйте революції 
1848—1849 рр. у  Франції, Німеччині, Австрії, Угорщині 
та  італії за  їхніми завданнями і  результатами. Що було 
між ними спільного і  відмінного?

15. Міністр громадських робіт уряду Франції, ство
реного після перемоги революції 1948 р., Г. Марі 

вважав, що національні майстерні «доведуть робітникам 
усю недолугість і  нежиттєздатність теорій і  примусять їх 
на  собі відчути їх руйнівні наслідки». Які теорії він мав 
на  увазі? Чому створення майстерень було покликано 
показати нежиттєздатність цих теорій? Чи справдилися 
прогнози міністра? 16.  існує точка зору, що під час ре
волюційних подій 1848 року у  Франції і  республіканські 
інститути втратили привабливість в  очах французів. їхній 
дискредитації сприяли швидке погіршення економічної 
ситуації, криваві події червня 1848 р., що поставили країну 
перед загрозою громадянської війни та відсутність у біль
шості політичних партій програм вирішення викликів, що 
стояли перед французьким суспільством. Чи можна по
годитися із  цим? Чому? Чи можна вважати, що у  Франції 
склалася сприятлива ситуація для відновлення імперії? 
обґрунтуйте свою точку зору.

�� Капітуляція венгерської армії. 
1849
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Рима. Там до
Рим розгорнула наступ армія неаполітансько-

го короля. Облога міста тривала два місяці.
Опором загарбникам керував тріумвірат, обраний повстали-

ми римлянами колективний орган керівництва проголошеної 
р. Римської республіки.

р. Установчі збори в
ституцію Римської республіки
конституцій італійського Рісорджименто. Увечері того
французи захопили місто. Останнім осередком боротьби зали-
шалася Венеція, узята австрійцями в
захисники міста капітулювали. Із

Італії завершилася.
Після поразки революції країну охопила хвиля терору. 

Основне завдання революції
— залишилося нерозв’язаним.

У 1849
революційну хвилю. 
значно послаблені.

б’єднайтеся у  малі групи і  порівняйте революції 
1848—1849

талії за  їхніми завданнями і  результатами. Що було 
між ними спільного і  відмінного?

15. Міністр громадських робіт уряду Франції, ство
реного після перемоги революції 1948

вважав, що національні майстерні «доведуть робітникам 
усю недолугість і  нежиттєздатність теорій і  примусять їх 
на  собі відчути їх руйнівні наслідки». Які теорії він мав 
на  увазі? Чому створення майстерень було покликано 
показати нежиттєздатність цих теорій? Чи справдилися 
прогнози міністра?
волюційних подій 1848 року у  Франції і  республіканські 
інститути втратили привабливість в  очах французів. 
дискредитації сприяли швидке погіршення економічної 
ситуації, криваві події червня 1848
перед загрозою громадянської війни та відсутність у біль
шості політичних партій програм вирішення викликів, що 
стояли перед французьким суспільством. Чи можна по
годитися із  цим? Чому? Чи можна вважати, що у  Франції 
склалася сприятлива ситуація для відновлення імперії? 

бґрунтуйте свою точку зору.
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Рима. Там до
Рим розгорнула наступ армія неаполітансько-

го короля. Облога міста тривала два місяці.
Опором загарбникам керував тріумвірат, обраний повстали-

ми римлянами колективний орган керівництва проголошеної 
р. Римської республіки.

р. Установчі збори в
ституцію Римської республіки
конституцій італійського Рісорджименто. Увечері того
французи захопили місто. Останнім осередком боротьби зали-
шалася Венеція, узята австрійцями в
захисники міста капітулювали. Із

Італії завершилася.
Після поразки революції країну охопила хвиля терору. 

Основне завдання революції
— залишилося нерозв’язаним.

р. контрреволюційні сили змогли подолати 
революційну хвилю. 
значно послаблені.

б’єднайтеся у  малі групи і  порівняйте революції 
1848—1849

талії за  їхніми завданнями і  результатами. Що було 
між ними спільного і  відмінного?

Міністр громадських робіт уряду Франції, ство
реного після перемоги революції 1948

вважав, що національні майстерні «доведуть робітникам 
усю недолугість і  нежиттєздатність теорій і  примусять їх 
на  собі відчути їх руйнівні наслідки». Які теорії він мав 
на  увазі? Чому створення майстерень було покликано 
показати нежиттєздатність цих теорій? Чи справдилися 
прогнози міністра?
волюційних подій 1848 року у  Франції і  республіканські 
інститути втратили привабливість в  очах французів. 
дискредитації сприяли швидке погіршення економічної 
ситуації, криваві події червня 1848
перед загрозою громадянської війни та відсутність у біль
шості політичних партій програм вирішення викликів, що 
стояли перед французьким суспільством. Чи можна по
годитися із  цим? Чому? Чи можна вважати, що у  Франції 
склалася сприятлива ситуація для відновлення імперії? 
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стала однією з наймогутніших у Європі. Одночасно з цим «за-
лізний канцлер» уважно стежив за ситуацією на континенті, 
обираючи сприятливий час для початку рішучих дій. Так, він 
переконався, що до об’єднання Німеччини схвально ставиться 
Велика Британія, коли її прем’єр-міністр Г. Пальмерстон за-
явив: «Необхідно, щоб Німеччина стала сильною, щоб вона була 
здатною втримати в шорах обидві войовничі й амбітні держа-
ви — Францію і Росію».

Уважаючи, що відповідний час настав, О. фон Бісмарк пе-
рейшов до активних дій. Після смерті короля Данії Пруссія 
й Австрія висунули претензії на німецькі герцогства Шлезвіг 
і Гольштейн, які перебували в її складі. У 1864 р. після нетри-
валої війни з Данією Пруссія отримала Шлезвіг, а Австрія — 
Гольштейн. Наступного удару О. фон Бісмарк завдав Австрії. 
8 червня 1866 р. прусська армія захопила Гольштейн. У відпо-
відь Австрія оголосила війну Пруссії. Вирішальна битва австро-
прусської війни відбулася 3 липня 1866 р. в селі Садова поблизу 
Праги, у якій перемогу здобула прусська армія. Шлях на Відень 
було відкрито. Поразки зазнали також армії німецьких держав, 
що підтримали Австрію. 23 серпня 1866 р. за посередництва На-
полеона ІІІ Пруссія та Австрія уклали у Відні мирний договір.

За Віденським миром Пруссія перетворювалася на найбіль-
шу німецьку державу із суцільною територією від Рейна до Ні-
мана. Створювався Північнонімецький союз, до якого увійшли 
17 німецьких держав, а через деякий час ще чотири держави. 
Очолював союз прусський король. Депутатів рейхстагу (зако-
нодавчого органу) Північнонімецького союзу обирали в усіх 
державах, що входили до нього на основі загального виборчо-
го права для чоловіків. Уряд очолював канцлер, призначений 
прусським королем за згодою рейхстагу. Першим канцлером 
став О. фон Бісмарк.

Перемога Пруссії мала важливе значення для Європи. У її 
центрі виникла національна німецька держава — Північноні-
мецький союз. Утрата Австрією становища великої держави 
Європи відкрила шлях до завершення об’єднання Італії. Змі-
на ситуації створила також загрозу для панівної ролі Франції 
в континентальній Європі.

Наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. відносини Пруссії й Франції 
загострилися. Обидві сторони готувалися до війни й бажали її 
початку. Наполеон ІІІ побоювався подальшого зміцнення Прус-
сії та вважав, що невелика переможна війна зміцнить Другу 
імперію. О. фон Бісмарк заявляв, що «для Північнонімецького 

і
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із першої промови о. фон бісмарка перед депутатами ландтагу (парламенту) пруссії 30 вересня 1862 р.

Німеччина дивиться не  на  лібералізм Пруссії, а  на 
її могутність, нехай Баварія, вюртемберґ, Баден ідуть 
на  поступки лібералізму, ніхто не  надасть їм ролі, яку 
відіграє Пруссія. Кордони Пруссії за  віденськими дого
ворамидомовленостями не  сприяють здоровому дер
жавному життю, не промовами й постановами більшості 

розв’язуються великі питання сучасності — це було го
ловною помилкою 1848 і 1849 рр., а залізом і кров’ю…

 ? 1. Прибічником якого шляху об’єднання Німеччи
ни був о. фон Бісмарк? 2. У  чому він убачав роль 
Пруссії в  процесі об’єднання?

�� отто фон Бісмарк

�� «Краще погоджуйтеся на  це! 
Півбуханки краще, ніж зовсім 
нічого!» (Австрія і Пруссія після 
війни в  данії про розподіл 
герцогств Шлезвіг та Гольштейн). 
Карикатура 1864 р.
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3 революція 1848 р. в  ніМеччині. Події 
Лютневої революції у Франції мали ве-

ликий вплив на німецькі землі. 1—5 березня 
1848 р. в Бадені, Вюртемберзі, Баварії та ін-
ших німецьких державах відбулися маніфеста-
ції, де висувалися вимоги свободи друку, суду 
присяжних і скликання загальнонімецького 
парламенту для вирішення питання об’єднання 
країни. Під тиском опозиції реакційні уряди 
отримали відставку, а до складу нових увійшли 
ліберали. У Німеччині почалася революція.

Бурхливого характеру набули події в сто-
лиці Пруссії Берліні. 18 березня 1848 р. полі-
ція застосувала зброю щодо учасників демон-
страції на підтримку реформ. Місто вкрилося 
барикадами. Бої тривали всю ніч, а на ранок 
берлінці відтіснили урядові війська. Король 
Фрідріх Вільгельм IV наказав їм залишити 
місто, заявив про намір дарувати конституцію, 
запровадити свободу друку й зібрати Установчі 

докуМенти роЗповідають

Зі спогадів очевидця про бої на  вулицях берліна 18 березня 1848 р.

Неначе вихор промайнув містом й земля розверзла
ся під ногами. Люди підривали мостову, спустошували 
лавки зброї, вривалися до  будинків, витягували звідти 
ломи і  сокори… 12 барикад виросли на  Кенігшрассе; 
брички, омнібусі, мішки вовни, колоди, перевернути во
доколонки перетворилися на міцні, майстерно складені 
барикади. На  дахах з’явилися люди. вони з  цеглинами 

в руках очікували солдатів. Під загрозою натовпу збро
ярі викинули на вулицю усю свою зброю. Усі озброїлися 
вилами, мечами, списами, пістолетами, кілками хлопча
ки вривалися до  будинків й  піднімали на  дахи великі 
корзини з  камінням.

 ? Які висновки про ситуацію в  Берліні в  цей день ви 
можете зробити на  підставі свідчень їх очевидця?

збори. Скликані незабаром Установчі збори од-
ним із перших рішень ліквідували залишки 
феодальних повинностей селян.

18 травня 1848 р. у Франкфурті-на-Майні 
розпочав роботу над конституцією об’єднаної 
Німеччини перший загальнонімецький пар-
ламент. Наприкінці 1848 р. в усіх німецьких 
державах влада розгорнула наступ на опози-
цію. У грудні 1848 р. прусський король роз-
пустив Національні збори й «дарував» народу 
конституцію.

28 травня 1849 р. Франкфуртський пар-
ламент прийняв конституцію об’єднаної Ні-
меччини, за якою вона ставала федерацією 
тогочасних німецьких держав у формі імпе-
рії. Імперську корону парламент запропону-
вав прусському королю Фрідріху Вільгельму 
IV. Однак той відмовився, заявивши, що при-
йняти її може лише від німецьких монархів, 
а не від парламенту, створеного революцією. 
Прусський король розумів, що оскільки про-
ти загальнонімецької конституції вже висло-
вилися уряди Австрії, Баварії та Саксонії, по-
зитивна відповідь створить для нього складну 
ситуацію.

Через деякий час Австрія, розчарована 
тим, що їй не запропонували імперську коро-
ну, відкликала своїх представників із франк-
фуртського парламенту. Її приклад наслідува-
ли делегації деяких інших німецьких держав, 
що призвело до втрати парламентом авторите-
ту. Засідання було перенесено до Штутгарта 
у Вюртемберзі. У червні 1849 р. вюртемберзь-
кий король силою розігнав парламент. Тим 
часом у травні 1849 р. в Пруссії за новим ви-
борчим законом ліквідували завойоване наро-
дом загальне виборче право й запровадили нову 
систему, що ґрунтувалася на майновому цензі.

Об’єднання Німеччини парламентським 
шляхом, через волевиявлення народу, у роки 
революції 1848—1849 рр. зазнало невдачі. 

і

�� демонстрація в Берліні в  1848 р.

 ? На підставі ілюстрації зробіть висновок 
про  характер подій у  Берліні в  березні 1848 р.

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.

Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Всесвітня історія» для 9 класу загальноосвіт-

ніх навчальних закладів. Зміст підручника повністю відповідає Державному стандарту базової і  по-
вної загальної середньої освіти, навчальній програмі Міністерства освіти і  науки України (2016 р.).

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

Крім основного тексту, який розкриває зміст історичних подій, що вивчаються, параграфи 
підручника передбачають роботу з  історичними документами та ілюстраціями. Вони унаочню-
ють і доповнюють основний текст параграфів, допомагають сформувати власне бачення зобра-
жуваних подій. Схеми й таблиці розкривають зв’язки між складовими історичних процесів і явищ, 
пояснюють їх особливості, наслідки тощо.

Після кожного параграфа наведено блок різнорівневих запитань і  завдань, за допомогою 
яких учні зможуть перевірити свої знання. Щоб підсумувати матеріал розділу, учням пропону-
ється виконати запитання і  завдання на узагальнення знань, а  також тести для підготовки до 
тематичного оцінювання.

У кінці підручника наведено словник основних понять і  термінів, загальна хронологічна та-
блиця та плани-схеми для організації самостійної роботи учнів (як працювати з  параграфом 
підручника, історичним документом, як скласти план, історичний портрет, повідомлення, есе, 
як працювати в  парах і  малих групах тощо).

Автори намагалися створити зручний і  зрозумілий підручник, який полегшить процес на-
вчання для вас і  ваших учнів.

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

Демоверсія підручника «Всесвітня історія» 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

О. В. Гісема, О. О. Мартинюка
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ЗНАЙОМСТВО З  ПІДРУЧНИКОМ

Про авторів
Гісем Олександр Володимирович  — канди-

дат історичних наук. Має педагогічний стаж понад 
15 років і  звання «учитель-методист вищої катего-
рії». Зараз працює у  ЗНЗ «Міжнародна українська 
школа» м. Києва, де викладає історію та правознав-
ство. Його учні неодноразово ставали переможця-
ми районних, міських та республіканських олім-
піад і  конкурсів.

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

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

Мартинюк Олександр Олександрович пра-
цює вчителем історії та правознавства в  середній 
загальноосвітній школі № 138 м. Києва, має ква-
ліфікацію «учитель-методист вищої категорії». Йо-
го учні  — активні учасники олімпіад і  конкурсів 
з  історії та правознавства, які неодноразово наго-
роджувалися грамотами і  дипломами Міського 
управління освіти м. Києва.

О. О. Мартинюк є  автором численних видань 
зі всесвітньої історії, історії України та суспільство-
знавчих дисциплін, які отримали гриф Міністер-
ства освіти і  науки України.

Співавтор підручників з  історії України та все-
світньої історії, які стали переможцями Всеукраїн-
ського конкурсу підручників у 2008, 2015, 2016 рр.

Загальні відомості
 � Підручник продовжує лінійку підручників зі все-
світньої історії, створених у видавництві «Ранок».

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

 � Зміст підручника орієнтує школярів не тільки на 
засвоєння системи історичних знань, але й  на 

опанування навчальних компетенцій (хроноло-
гічної, просторової, інформаційної, логічної, ак-
сіологічної).

 � У підручнику відсутні суб’єктивні, упереджені су-
дження та мова ворожнечі у  викладі суперечли-
вих питань історії.

Складові підручника
 � Передмова та рекомендації щодо роботи з  під-
ручником

 � Весь теоретичний матеріал, передбачений навчаль-
ною програмою

 � Розробки всіх практичних занять
 � Плани-схеми для організації самостійної роботи 
учнів

 � Словник основних термінів і  понять

 � Загальна хронологічна таблиця основних подій 
Нового часу

 � Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
 � Додатковий матеріал до параграфів
 � Тестові завдання для підготовки до тематичного 
оцінювання, що виконуються в  режимі онлайн

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

 � Методичний апарат орієнтований на творче опра-
цювання навчальної теми.

 � Фрагменти історичних джерел і  праць істориків 
допоможуть оцінити історичні події, визначити 
власне ставлення до них.

 � Кольорові ілюстрації та фотодокументи сприяти-
муть розвитку образного мислення, навичок ро-
боти з  історичними джерелами.

 � Схеми, таблиці й діаграми унаочнять і полегшать 
сприйняття навчального матеріалу.

 � Історичні карти допоможуть учням усвідомити 
єдність простору і  часу.

 � Запитання і  завдання наприкінці параграфів ди-
ференційовані за рівнями складності та мають 
переважно практичний характер.
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§ 1. Вступ.  
Місце другої частини Нового часу у  всесвітній історії


Опрацювавши цей параграф, ви зможете: дізнатися, як працювати з  підручни
ком; визначити хронологічні межі періоду всесвітньої історії, який ви будете ви
вчати цього року; скласти загальне уявлення про особливості економічного, по
літичного та  соціального розвитку світу від кінця XVIII до  початку XX ст.

? 1. Які періоди всесвітньої історії ви вивчали минулого року? Назвіть їхні хроно
логічні межі. 2. Назвіть події всесвітньої історії кінця XV—XVIII ст., які ви вважа
єте найважливішими. Поясніть свій вибір. 3. Які основні зміни відбулися у  світі 
в  цей період? 4. Покажіть на  карті країни, із  подіями в  яких ви познайомилися 
минулого року.

1 Місце другої частини Нового часу у  всесвітній історії. Цього  навчаль-
ного  року  ви  продовжите  знайомство  з  подіями  Нової  історії,  або 

історії  Нового  часу.  Минулого  року  ви  вивчали  події  кінця  XV  —  кінця 
XVIII  ст.  Цього  року  ви  дізнаєтесь,  що  відбувалося  у  світі  наприкінці 
XVIII  —  на  початку  XX  ст.  Як  ви  бачите,  предметом  вашого  вивчення 
є  ХІХ  ст.,  тому  деякі  дослідники  використовують  щодо  цього  періоду 
 Нового  часу  назву  «довге»  XIX  століття.

У  другій  частині  Нового  часу,  яку  називають  «епохою  модерніза-
ції»,  відбулося  чимало  важливих  змін  у  житті  людей.  Зокрема,  у  краї-
нах  Західної  Європи  та  Америки,  які  називають  Заходом,  сформувалося 
індустрі альне суспільство. Його  поява  обумовила  якісні  зміни  в  різних  сфе-
рах  життя  людини.

У процесі суспільної модернізації, що відбувалася в цей час, за зміс-
том  і  формою  дослідники  розрізняють  декілька  її  типів.  Зокрема,  за  фор-
мою  вона  буває  мирною,  еволюційною,  у  вигляді  реформ,  здійснюваних 
владою,  і  немирною,  революційною,  у  формі  докорінної  насильницької 
руйнації того, що заважає розвитку суспільства. За змістом суспільну мо-
дернізацію  поділяють  на  ту,  що  здійснюється  відповідно  до  вимог  часу, 
і  з  метою  наздогнати  інші  країни,  подолати  відставання  від  них.

 � Періоди всесвітньої історії

Назва періоду Хронологічні межі

Стародавня історія Поява людини на  Землі  — 3 тис. років до  н. е.

Середньовічна історія V ст. н. е. — кінець XV ст.

Нова історія
I період: кінець XV  — кінець XVIII ст.
II період: кінець XVIII  — початок XX ст.

Новітня історія
I період: 1914—1939 рр.
II період: 1939 р. — початок XXI ст.
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Новітня історія
I період
II період«Документи розповідають».  Під  цією  рубрикою  наведені  фрагменти 

 історичних  джерел  і  запитання  до  них.

  «Словник».  Саме  тут  ви  знайдете  тлумачення  наведених  у  тексті  по-
нять  і  термінів.

 «Постать в  історії».  Ця  рубрика  містить  інформацію  про  видатних  іс-
торичних  діячів,  що  мали  важливий  вплив  на  розвиток  подій.

 «Цікаві факти».  У  цій  рубриці  ви  знайдете  цікаві  історичні  факти, 
пов’язані  зі  змістом  матеріалу  параграфа.

! «Висновки». Тут  наведені  основні  положення  вивченого  матеріалу, 
що  завершують  параграфи.

?
«Запитання і  завдання».  У  цій  рубриці  містяться  «Запитання  і  за-
вдання»  до  параграфів,  що  поділяються  на  чотири  групи:

�
	

«Перевірте, як ви запам’ятали».  За  допомогою  цих  запитань  ви 
зможете  здійснити  самоперевірку  й  переконатися,  чи  добре  ви 
запам’ятали  розглянутий  матеріал.

�  «Подумайте і дайте відповідь».  Запитання  цієї  рубрики  дозволять 
вам  осмислити  прочитане.

�  «Виконайте завдання».  Виконання  цих  завдань  розвиватиме  ваші 
навчальні  вміння  (працювати  з  історичною  картою,  складати  пла-
ни,  таблиці  тощо).

�  «Творче завдання».  Тут  ви  знайдете  багато  цікавих  завдань,  що  ви-
конуються  за вказівкою  вчителя  або  тими  учнями,  які  прагнуть  по-
глибити  свої  знання  за  допомогою  ресурсів  Інтернету  або  додатко-
вої  літератури.
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Особливості подання матеріалу

Структура підручника
Складається зі вступної части-
ни, що містить загальний огляд 
основних подій Нового часу, 
які вивчалися у  8  класі, та 
п’яти розділів. Розділи, у  свою 
чергу, за змістом розподілено 
на параграфи

Кожен параграф розпочинають 
рубрики на мотивацію навчаль-
ної діяльності («Опрацювавши 
цей параграф, ви зможе-
те…») та актуалізацію знань 
(«Запитання й  завдання на 
повторення»)

Структура параграфів
Кожний параграф для полег-
шення сприйняття інформації 
поділено на кілька частин, що 
висвітлюють один аспект 
навчальної теми. Чітка структу-
рованість навчального матеріа-
лу сприяє формуванню в  учнів 
навичок самоорганізації, здат-
ності керувати своєю діяльністю

Для зручності роботи з  підручником на 
його сторінках розміщені піктограми, 
які позначають окремі рубрики
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Теоретичний матеріал
Зміст основного тексту 
спрямований на реалізацію 
передбачених Державним 
стандартом та навчальною 
програмою мети й  завдань.
Особливості основного тексту 
підручника:

 � науковість (відповідність 
новітнім досягненням іс-
торичної науки)

 � доступність (відповідність 
віковим особливостям 
учнів)

 � лаконічність у  викладі на-
вчального матеріалу

Додатковий та пояснювальний тексти
Додатковий текст містить фрагменти 
документів, науково-популярних 
і  художніх творів, історичні портрети, 
цікаві факти основних подій тощо. Ці 
матеріали відтворюють цілісний образ 
досліджуваної епохи, дають можливість 
відчути причетність до подій, формують 
інформаційну компетентність, тобто 
вміння пояснювати факти та явища 
ХІХ  — початку ХХ ст. на основі інфор-
мації, отриманої з  різних джерел, 
здійснювати їх аналіз та порівняння

від  неї,  відбувалися  важливі  зміни:  скасовувалися  феодальні  повинності  
й  станові  привілеї,  затверджувалася  рівність  громадян,  запроваджувався 
«Кодекс  Наполеона»,  церковні  землі  передавалися  у  власність  держави 
тощо.  Одночасно  із  цим  захоплення  нових  територій  французами  часто 
супроводжувалося  пограбуваннями  та  реквізиціями,  оскільки  постачан-
ня  їхньої армії здійснювалося  за принципом «війна годує війну» — за ра-
хунок  підкорених  земель.  Важким  тягарем  ставали  контрибуції  та  необ-
хідність  постачати  десятки  тисяч  солдатів  до  наполеонівської  армії.  Це 
спричиняло  зростання  патріотичних  почуттів  і  виникнення  національно-
визвольних рухів,  спрямованих  проти  наполеонівського  панування.  Так, 

в  Італії  в  1807  р.  виникло  таємне  това-
риство  карбонаріїв (вуглярів),  метою 
якого  була  підготовка  повстання  для 
звільнення  країни.  У  Пруссії  з’явилося 
таємне  товариство  «Тугенбунд»,  що  ви-
ступало  за  об’єднання  країни  та  лікві-
дацію  залежності  від  Наполеона.  В  Іс-

панії  в  результаті  партизанської  війни  проти  французів  установчі 
кортеси  в  1812  р.  прийняли  першу  в  історії  країни  конституцію,  що  пе-
ретворила  її  на  конституційну  монархію.  Однак  Наполеон,  імовірно, 
не  помічав  цих  змін  у  своїх  володіннях  і  вважав,  що  для  створення  все-
світньої  монархії   йому  необхідно  завоювати  Росію.  Проте  похід  до  Росії 
в  1812  р.  завершився  для  нього  повним  провалом.

Повернувшись  до  Парижа,  імператор  став  збирати  нову  армію.  Тим 
часом навесні 1813  р.   його противники створили  шосту антифранцузьку коа-
ліцію (1813—1814  рр.). Восени того ж року вона зібрала мільйонне військо, 
якому  Наполеон  зміг  протиставити  лише  500-тисячну  армію,  більшість 

якої  становили  щойно  мобілізовані 
юнаки.  16—19  жовтня  1813  р.  під 
Лейпцигом  відбулася  «битва  наро-
дів»,  як  її  назвали  сучасники.  На-
полеон  зазнав  поразки  та  відступив 
на  територію  Франції.  Він  відхи-
лив  пропозицію  учасників  коаліції 
укласти  мир  і  відмовитися  від  заво-
ювань Франції після 1792  р., оскіль-
ки  був  переконаний,  що  переможе 
коаліційні  війська. 

31  березня  1814  р.  війська  со-
юзників  без  бою  зайняли  Париж. 
6  квітня  1814  р.  Наполеон  зрік-
ся  престолу.  Його  було  заслано 

Національно-визвольний рух  — боротьба 
поневолених народів проти чужоземного па
нування, за ліквідацію національного й коло
ніального гноблення, завоювання національ
ної незалежності.

У  поєднанні  з  поширеними 
з Франції уявленнями про націю як єди-
не  джерело  державної  влади  ц

«Кодекс Наполеона». 
Оригінальне офіційне 
видання 1807 р.

У  відповідь  на  це  Ве-
лика  Британія,  Росія,  Ав-
стрія  та  Пруссія  домовилися 

 � «Висадка» на острів Ельба (Заслання 
Наполеона в  1814  році). Карикатура XIX ст.

 ? Що, на  вашу думку, автор хотів сказати цією 
карикатурою?
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Розділ I. Європа та  Америка наприкінці XVIII  — на  початку XIX ст. 

Унаслідок завершення промислової революції Велика Британія пер-
шою  в  Європі  перетворилася  з  аграрної  на  промислову  країну.  У  1841  р. 
селяни  становили  лише  21 %  її  населення.  Провідні  позиції  в  соціаль-
ній  структурі  суспільства  посіли  представники  фінансово-промислових 
кіл  і  фабрично-заводські  робітники.

3 чартистський рух. Обмеженість  першої  парламентської  реформи 
1832  р.  обумовила  продовження  боротьби  за  перегляд  виборчої  сис-

теми,  яка набула  загальнонаціонального  характеру.  Активну  участь  у ній 
брали  британські  робітники,  які  прагнули  провести  своїх  представників 
до  парламенту  та  здійснити  реформи,  що  змінять  на  краще  їхнє  станови-
ще.  Рух  робітників  за  впровадження  загального  виборчого  права  розгор-
нувся  в  1836  р.  і  дістав  назву  чартизм.

Вимоги чартистів (витяги з  «Народної хартії», схваленої на  громадському 
мітингу в  лютому 1837 р.)

…Об’єднане королівство повинно бути поділено на  200 виборчих округів 
із  можливо рівною кількістю мешканців у  кожному…

24 червня кожного року повинні призначатися загальні вибори… (Участь у  ви-
борах беруть усі чоловіки, які досягли 21 року. — Авт.). Для кандидатів у  палату гро
мад не  має бути ніяких майнових цензів…

Кожному члену палати громад повинна виплачуватися щорічно з  державної 
скарбниці винагорода в  розмірі 400 фунтів стерлінгів.

 ? 1. Якими були вимоги чартистів? 2. До яких змін у політичній системі Великої Бри
танії могла привести реалізація вимог чартистів?

Чартисти  виступали  виключно  
за  мирні,  законні  засоби  досягнення 
своєї мети. Так, вони тричі збирали під-
писи  на  підтримку  «Народної  хартії» 
і  представляли  її  до  парламенту.  Однак 
депутати  відмовлялися  її  розглянути. 
У  травні  1842  р.  вони  подали  3,3  млн 
підписів  у  другій  петиції  про  «Народ-
ну  хартію»,  але  палата  громад  знову  її 
відхилила.  У  червні  1848  р.  парламент 
утретє відхилив петицію чартистів. Піс-
ля  цього  розпочався  занепад  чартизму. 
Рух  завершився  поразкою,  чимало   його 
колишніх учасників у майбутньому ста-
ли  радикальними  політиками.

Значення  чартистського  руху 
полягає  в  тому,  що  він  започаткував 

Лондонські злидні. Гравюра Г. Доре
Великий мітинг чартистів. Середина XIX ст.

Люк  Филдс.  Очередь  в  ночлежный  дом. 
1874

:  проведення  публічних 
мітингів,  підготовку  петицій 
до  парламенту.  У  липні  1839  р. 

У  травні  1842  р.  во-
ни  подали  3,3  млн  підпи-
сів  у  другій  петиції  про 
«Народну  хартію»,  але  па-
лата  громад  знову  її  від-
хилила.  У  червні  1848  р. 

 � Великий мітинг чартистів

 ? На підставі ілюстрації зробіть висновок 
про поширеність руху чартистів 
у  британському суспільстві.
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Розділ ІІ. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.)

Пояснювальний текст містить тлумачен-
ня основних термінів і  понять; підписи 
до ілюстрацій; інформацію про пред-
ставлені документи та їх авторів.
Додатковий та пояснювальний тексти 
сприяють кращому розумінню учнями 
соціально-економічних, політичних, 
культурно-історичних явищ і  процесів 
модерної доби, спонукають учнів до 
творчого пошуку

та  зберегла  приєднані  раніше  Фінляндію  та  Бессарабію.  Вона  повертала 
Австрії  Тернопільщину,  подаровану  їй  Наполеоном  у  1809  р.,  а  від  ав-
стрійського  імператора отримувала  інші 
українські  землі  —  Холмщину  і  Під-
ляшшя. 

Зберігалася  політична  роздробле-
ність  Італії.  Австрія  відновлювала  свою 
владу  над  Ломбардією  та  отримувала 
Венецію.  Зміцнювалося  Сардинське  ко-
ролівство,  до  якого  були  включені  Савойя,  Ніцца  і  територія  Генуезь-
кої  республіки.  Відновлювалися  Папська  держава  й  Неаполітанське  ко-
ролівство. 

Замість  350  німецьких  світських  і  духовних  державних  утворень, 
які  входили  до  колишньої  Священної  Римської  імперії  до  наполеонів-
ських війн, шляхом збільшення створили 39, які разом складали Німець-
кий  союз,  очолюваний  спільним  сеймом. 

Створювалася  Швейцарська  конфедерація  з  19  кантонів,  яка  отри-
мала стратегічно важливі альпійські перевали та проголосила вічний ней-
тралітет.  До  Голландії  приєднувалися  Бельгія  та  Люксембург,  до  Шве-
ції  —  Норвегія,  до  Данії  —  Шлезвіг  і  Гольштейн.  Пруссія  отримала 
Північну  Саксонію,  лівий  берег  Рейну,  більшу  частину  Вестфалії,  швед-
ську  Померанію  та  острів  Рюген.

Із листа секретаря Віденського конгресу Фрідріха Генца (26 червня 1815 р.)
Суспільна увага, мабуть, не  була збудженою до  такого рівня, як перед відкрит

тям цього урочистого зібрання. Від цього зібрання чекали реформи політичної сис
теми Європи, гарантій вічного миру і, нарешті, повернення Золотого віку. Воно при
несло лише реставрації, заздалегідь визначені силою армій, — угоди між великими 
державами, що мало сприяли встановленню рівноваги і  підтриманню миру в  Євро
пі, досить довільні зміни у  володіннях менш вагомих держав…

 ? 1. У  чому сутність оцінки роботи Віденського конгресу автором? 2. Чи поділяєте 
ви наведену оцінку? Чому?

Для  утримання  виробленої  у  Відні  системи  територіальних  змін 
і  боротьби  з  революційними  рухами  у  Європі  за  пропозицією  російсько-
го  імператора  Олександра  I 25 вересня  1815  р. в Парижі монархи  Австрії, 
Пруссії  та  Росії  підписали  акт  про  створення  Священного  союзу.  Пізніше 
до нього приєдналися Франція та більшість європейських держав. Харак-
тер  діяльності  Священного  союзу  суттєво  змінився  після  конгресу  в  місті 
Троппау  в  1820  р.,  де  було  проголошено  право  воєнного  втручання  у  вну-
трішні  справи  інших  держав  у  разі  початку  там  національно-визвольних 
повстань,  революцій  тощо.

Віденський конгрес 1 листопада 1814  — 
9  червня 1815 р. — з’їзд представників єв
ропейських держав (за винятком Туреччини), 
яким завершилися війни коаліцій європей
ських держав із  Наполеоном І.
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§ 4. Консульство та  Імперія Наполеона Бонапарта

дещо  інший  сенс.  Величезна  кількість  представників  незаможних  верств 
укладали  шлюб  тому,  що  господарювати  вдвох  було  дешевше,  ніж  вести 
два  окремих  господарства.

У  цей  час  були  поширені  великі  сім’ї,  у  яких  діти  жили  разом 
із  батьками.  У  знаті  це  великою  мірою  обумовлювалося  спільною  сімей-
ною  справою,  а  в  бідноти  —  піклуванням  про  старих  батьків  і  фінансо-
вою неспроможністю розпочинати самостійне сімейне життя. Кількість ді-
тей у сім’ї також визначалася заможністю та можливістю їх прогодувати.

? Запитання і  завдання

	�
1. Якими були особливості шлюбносімейних стосунків за  Нової доби? 2.  Що змі
нилося порівняно з  попередніми часами? 3.  Порівняйте тогочасні шлюбносімей
ні стосунки із  сучасними.

4 Мода. Велика  французька  революція  кінця  XVIII  ст.  спричинила 
значні  зміни  як  у  стилі  життя  в  цілому,  так  і  в  тогочасній  моді. 

Віднині всі люди були рівноправними громадянами, що й обумовило осно-
вну  рису  тогочасного  буржуазного  вбрання  —   його  одноманітність.

Узагалі буржуазний костюм виник в Англії, після перемоги там ре-
волюції,  а  пізніше  поширився  на  континент.  Тепер  фактично  одяг  уже 
не відрізняв одну людину від  іншої певними ознаками, дозволеними пред-
ставникам  її  стану,  а  відображав  нове  правило:  на  те,  що  до  вподоби  од-
ному,  також  має  право  інший.

Мода  набувала  інтернаціонального  характеру  —  однаково  одягали-
ся  в  певний  час  у  Європі  й  Америці.  Із  цього  можна  зробити  ще  один 

 � Французька родина 
з  парасольками, 
вдягнена у  стилі 
ампір. 1803. 
Художник Луї
Леопольд Бойлі

 ? Визначте 
за  ілюстрацією 
характерні риси 
стилю ампір у  моді.
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§ 6. Початок становлення індустріального суспільства



4 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

У  європейських  справах  зовнішньополітичний  курс  визначався 
укладеним  у  1888  р.  союзницьким  договором  із  Німеччиною  та  Австро-
Угорщиною,  спрямованим  насамперед  проти  Франції.  Антифранцузький 
характер зовнішньої політики був зумовлений тим, що Франція ще за ча-
сів  Наполеона  III  відібрала  в  Італії  Савойю  та  Ніццу,  чинила  перешкоди 
проникненню Італії в Африку  (окупувала Туніс  і частину Сомалі), на Бал-
кани  та  Близький  Схід.  Лише  у  війні  1911  р.  Італії  вдалося  відібрати 
в  Османської  імперії  Лівію.

! Висновки
 �Правлячі  кола  Італії  після  об’єднання  переймалися  ідеєю  зроби-
ти  країну  великою  державою.  Проте  промислове  зростання  краї-
ни  не  забезпечувало  добробуту  населення.

 �У  другій  половині  XIX  ст.  відбувалася  масова  трудова  еміграція 
італійців  за  кордон.

 � Зрештою  злиденне  становище  населення  призвело  до  соціально-
го  вибуху.  Щоб  приборкати  революційні  настрої,  правлячі  кола 
вдалися  до  ліберальних  реформ.  «Ера  Джолітті»  лише  відтермі-
нувала  соціальні  зворушення.

 � Від  кінця  XIX  ст.  Італія,  вважаючи  себе  великою  державою,  на-
магалася  завоювати  важливий  атрибут  цього  статусу  —  коло-
нії.  Проте  значних  успіхів  на  цьому  шляху  досягти  не  вдалося. 
До  Першої  світової  війни  Італія  володіла  Еритреєю,  Італійським 
Сомалі  та  Лівією.

? Запитання і  завдання

	�
1. Яка подія стала завершенням об’єднання Італії? 2.  Яку форму правління мала 
країна після об’єднання? 3.  Які політичні сили вели боротьбу за  владу в  Італії піс
ля об’єднання? 4.  Назвіть риси економічного розвитку Італії наприкінці 
XIX ст. 6.  Коли почалася монополізація економіки Італії? 7.  Якою була головна 
причина масової еміграції італійців у  другій половині XIX ст.? 8.  Який період роз
витку Італії називають «ерою Джолітті»?

	�
8. Яку ціну заплатила Італія за  об’єднання? Охарактеризуйте наслідки об’єднання 
Італії. 9.  Як масова еміграція італійців впливала на  розвиток країни? 10.  Які ре
форми були проведені урядом Дж. Джолітті на  початку XX ст.? 11.  Що спонукало 
Італію до  колоніальних загарбань? Визначте основні підсумки колоніальної політи
ки Італії.

	� 12. Порівняйте економічний розвиток Німеччини та  Італії в  останній чверті XIX ст., 
визначивши спільні й  відмінні риси. Відповідь подайте у  вигляді таблиці.

	� 13. Об’єднайтеся в малі групи та обговоріть проблему: «Трудова еміграція: позитив
ні і  негативні сторони для розвитку країни».
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Розділ IІI. Європа та  Америка в  останній третині XIX  — на  початку XX ст. 

Позатекстовий компонент
Культурологічні об’єкти, наведені в  під-
ручнику:

 � є  найважливішими та типовими для пері-
оду Нового часу

 � зрозумілі учням та емоційно насичені
 � здатні пробуджувати у  школярів інтерес 
до  світових надбань

 � сприяють залученню учнів до практичної 
діяльності

Висновки
Наприкінці кожного параграфа 
міститься підсумковий огляд 
його змісту у  вигляді тез

Різнорівневі завдання
Блок завдань і  запитань, 
диференційованих за рівнями 
складності та видами діяльно-
сті: завдання для здійснення 
самоперевірки; завдання на 
осмислення вивченого матеріа-
лу, що вимагають висловлення 
своєї думки; практичні та 
розвиваючі завдання (скласти 
таблицю, план тощо); творчі 
завдання, спрямовані на 
самостійне набуття та інтегра-
цію знань, розвиток читацької 
компетенції, уміння складати 
повідомлення, есе, історичний 
портрет тощо на основі 
інформації з  різних джерел

 � Чорний супрематич
ний квадрат. 1915. 
Ху дож ник Казимир 
Малевич

 � М’яка напруже
ність. 1923. 
Художник Василь 
Кандинський

 � Танець. 1910. Художник Анрі Матісс

 � Людвіг ван Бетховен. 
1820. Художник  
ЙозефКарл Штілер

Абстракціонізм  і  безпредметність  —  найвище  досягнення  авангар-
ду.  Представники  авангардного  мистецтва  намагалися  по-філософському 
обґрунтувати свою творчість. У філософських працях К. Малевич, В. Кан-
динський,  О. Скрябін  підкреслювали  неможливість  втілення  своїх  погля-
дів у життя, вважаючи їх філософією мистецтва. Із часом творчі відкриття 
авангардистів  знайшли  відображення  в  конструктивізмі,  функціоналізмі 
(архітектура),  дизайні.

Тим  часом  інші  митці,  зокрема  французький  художник  Анрі Матісс, 
спираючись  на  ідеї  модерну,  звертався  у  своїй  творчості  до  природи,  лю-
дини.  У  картині  «Танець»  А. Матісса  показано  гармонію  неба,  землі,  лю-
дини;  кольорів  —  блакитного,  зеленого,  жовтогарячого; 
стану  —  статики,  динаміки  та  їх  поєднання  в  стрімко-
му  танці.

Отже,  в  авангардизмі  чітко  простежуються  два 
основні  напрямки:  один  спрямований  у  майбутнє,  ін-
ший  повернутий  до  людини,  природи.

5 Музичне мистецтво. Різновидом  творчої  діяльності 
та  спілкування  людей  є  музичне  мистецтво,  яке 

відображає  дійсність  у  художніх  звукових  образах.
Музичне мистецтво в XIX  ст. розвивалося під зна-

ком  пошуку  нових  засобів  вираження  всього  розмаїт-
тя  людських  почуттів.  Найбільший  вплив  на  формуван-
ня  музики  Нової  доби  справив  німецький  композитор 
Людвіг ван Бетховен  (1770—1827).  Його  твори  стали  не-
оціненним  внеском  у  світову  музичну  культуру.  Вони 
дали  поштовх  до  розвитку  всіх  жанрів  музичного  мис-
тецтва,  розширили   його  зміст  і  творчі  межі.  Великий 

Він  із  дитинства  бездо-
ганно  грав  на  багатьох  музич-
них  інструментах,  відзначався 
волелюбністю  та  войовничим 
демократизмом.  У  22-річно-
му  віці  Бетховен  назавжди 
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§ 28. Література та  мистецтво XIX ст.

 � Апофеоз війни. 1871. Художник  
Василь Верещагін

землях військово-адміністративного управ-
ління.  Однак  російська  експансія  в  Серед-
ній  Азії  зіткнулася  з  інтересами  Англії. 
У  1887  р.  обидві  країни  підписали  про-
токол  про  російсько-англійське  розмежу-
вання,  який  зупинив  подальше  просуван-
ня  Росії  на  південь  на  північно-західному 
кордоні Афганістану. Унаслідок російської 
експансії  в  другій  половині  XIX  ст.  до  її 
складу  увійшла  велика  територія  Серед-
ньої  Азії  —  від  Каспійського  моря  до  гір 
Тянь-Шань  і  від  Аральського  моря  до  кор-
дону з Афганістаном. Крім того, наприкін-
ці  XIX  —  на  початку  XX  ст.  Росія  вста-
новила  контроль  над  Північним  Іраном, 
попередньо поділивши   його на сфери впли-
ву  з  Англією.

У  70-х  рр.  XIX  ст.  розпочався  новий  етап  експансії  Росії  на  Бал-
канах  і  в  Закавказзі,  який  призвів  до  російсько-турецької  війни  1877—
1878  рр.  Росія  приєднала  значні  території  в  Закавказзі  та  домоглася  по-
силення  впливу  на  Балканах.  Туреччина  визнала  незалежність  Румунії, 
Сербії, Чорногорії  та надала автономію  Болгарії.  Проте скористатися  з пе-
ремоги повною мірою Росії завадили Австро-Угорщина та Німеччина (Бер-
лінський  трактат  1878  р.).

Відновивши  наприкінці  XIX  ст.  свій  статус  великої  держави,  Росія 
не  могла  залишатися  осторонь  світового  конфлікту  між  великими  держа-
вами.  Прихильності  Росії  домагалися  держави  Троїстого  союзу  —  Німеч-
чина,  Австро-Угорщина,  Італія,  які  прагнули,  щоб  вона  принаймні  збері-
гала  нейтралітет,  тоді  як  Франція  вбачала  в  Росії  єдину  силу,  що  могла 
стримати Німеччину. Зрештою Росія підписала союз  із Францією (1891—
1893  рр.)  та  Англією  (1907  р.).

Вибір  Росії  на  користь  Франції  та  Англії  був  зумовлений  небажан-
ням  надмірного  посилення  Німеччини,  прагненням  здійснити  територі-
альні  загарбання,  які  не  могла  забезпечити  Німеччина,  залежністю  Росії 
від  французьких  та  англійських  позичок  і  капіталів.

5 Перша російська революція 1905—1907 рр. Початок  XX  ст.  ознаме-
нувався  гострою  кризою  російського  самодержавства.  До  затяжної 

економічної  кризи  (1899—1903  рр.)  додалася  поразка  в  російсько-япон-
ській  війні  (1904—1905  рр.),  яка  підірвала  авторитет  влади.  Невиріше-
ність  аграрного  питання,  жахливі  умови  праці  більшості  робітників,  від-
сутність  демократичних  свобод,  прагнення  підприємницьких  кіл  до  учас-
ті  в  управлінні  державою,  а  також  національний  гніт  неросійських 

 ? Що цією картиною хотів показати 
художник?

185

§ 21. Російська імперія

 � Перший автомобіль «Фіат»,  
модель 1899 р.

 � Перший завод компанії «Піреллі»

Наприкінці  XIX  ст.  держава  почала  активно  втручатися  в  еконо-
мічні  процеси.  На  її  кошти  створювалася  мережа  залізниць,  видавалися 
дотації  та  державні  замовлення  великим  промисловцям,  частина  підпри-
ємств  перебувала  під  управлінням  військового  міністерства,  установлю-
валися  державні  монополії  на  деякі  види  продукції.

Завдяки  державній  підтримці  на  початку  XX  ст.  виникають  моно-
полістичні  об’єднання,  які  встановлювали  контроль  над  основною  части-
ною  промисловості.  У  машинобудуванні виникли  такі  монополії,  як  «Ан-
сальдо», «Бреда»; у металургії — «Терні», «Орландо»; в електротехнічній 
галузі — «Едісон»; у хімічній — «Піреллі», «Монтекатіні», в автомобіле-
будуванні  —  «Фіат»,  «Спа»,  «Ланча».  Найбільші  банки  країни  —  Рим-
ський  банк,  Італійський  комерційний  банк  —  через  акціонерні  товари-
ства  встановлювали  контроль  над  цілими  галузями  промисловості.

Ще однією особливістю промислового розвитку країни була   його не-
рівномірність: Північ країни була промислово розвиненою,  із відносно ви-
соким  рівнем  життя  та  зайнятості  населення,  тоді  як  Південь  залишався 
аграрним  придатком  із  низьким  життєвим  рівнем  населення  та  пануван-
ням  позаекономічних  методів  експлуатації  селянства.

Протягом  1900—1914  рр.  випуск  промислової  продукції  зріс 
на  90 %.  Італія  з  аграрної  країни  перетворилася  на  аграрно-індустріаль-
ну.  І  все  ж,  незважаючи  на  вражаючі  економічні  показники,  вона  відста-
вала  від  провідних  країн  і  за  рівнем  доходів  на  душу  населення  посідала 
одне  з  останніх  місць  у  Європі.

3 Трудова еміграція. Становлення ринкових відносин,  індустріалізація 
позначилися  на  італійському  суспільстві.  Промисловість,  що  розви-

валася,  спричинила  появу  прошарку  найманої  робочої  сили,  який  зазна-
вав  значної  експлуатації.  Однак  вона  не  могла  поглинути  всієї  маси 
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§ 19. Італія



5ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Практичні заняття
У  підручнику розроблено всі 
практичні заняття, передбаче-
ні навчальною програмою

Систематизація 
та узагальнення знань
Матеріал кожного розділу 
завершують завдання на 
узагальнення знань учнів, 
спрямовані на перевірку 
й  аналіз вивченого матеріалу

Практичне заняття
Еволюція європейської соціал-демократії:  
від марксизму до  легальної парламентської діяльності

? 1. Що таке соціалізм? Якими були  його ідейні засади? 2. Що таке марксизм? Яки
ми були  його ідейні засади? 3. Що таке соціалдемократія? 4. Коли й  де в  Єв
ропі з’явилися перші соціалдемократичні партії? За  що вони виступали?

Мета: на  підставі аналізу наведеного тексту визначити, у  чому полягала еволюція того
часної європейської соціалдемократії; шляхом дискусії сформувати уявлення про 
значення еволюції європейської соціалдемократії для становлення громадянсько
го рівноправ’я та  парламентської демократії в  країнах Заходу.

?
Завдання для підготовки до  практичного заняття
1. Підготувати повідомлення за темами: «ІІ Інтернаціонал», «Соціалреформизм».
2. Підготувати есе за  темою «Чому ідеї марксизму стали домінуючими в  ро

бітничому русі у  другій половині ХІХ  — початку ХХ ст.?»..
Хід роботи

1. Об’єднайтеся у малі групи за тематикою підготовлених повідомлень і есе 
та  обговоріть результати, які ви отримали під час роботи над ними.

2. Представте класу спільні висновки, до яких ви дійшли під час роботи в ма
лих групах.

3. Презентуйте найкращі з підготовлених до уроку повідомлень та есе класу.
4. Ознайомтеся із запропонованим матеріалом, дайте відповіді на запитання 

та  виконайте завдання.
5. Ознайомтеся із  запропонованим матеріалом, дайте відповіді на  запитання 

та  виконайте завдання.

Практика  робітничого  руху  та  революційної  боротьби  наприкінці 
XIX  ст. засвідчила, що частина положень теорії марксизму в реаль-

ному житті не спрацьовує, а теоретична спадщина містить багато супереч-
ностей.  Висновки    «Маніфесту  Комуністичної  партії»  не  підтверджували-
ся  життям:  становище  пролетаріату  не  погіршувалося,  сам  по  собі  капі-
талізм  не  розвалювався  тощо.  Ще  в  1885  р.  Ф. Енгельс  писав:  «Старе 
суспільство  могло  б  мирно  врости  в  нове  в  таких  країнах,  де  народне 
представництво  зосереджує  в  руках  усю  владу,  де  конституційним  шля-
хом  можна  здійснити  все  що  завгодно,  якщо  маєш  за  собою  більшість 
народу…».  До  таких  країн  він  спочатку  відносив  Англію  та  США,  зго-
дом  —  Голландію,  Швейцарію,  Францію.

Дедалі  більше  ставало  зрозумілим,  що  життя  складніше  за  схе-
ми  теоретиків  марксизму.  Спроби   його  прибічників  перейти  від  теорії 
до практики й розпочати перебудову суспільства одразу викликали чима-
ло  проблем.  Зокрема,  марксисти  неоднаково  розуміли,  як  будувати  від-
носини  з  іншими  партіями,  як  ставитися  до  існуючих  органів  влади,  як 
вести  боротьбу  за  реалізацію  своїх  вимог  у  наявних  умовах,  як  реалізу-
вати  свої  програми  тощо.  Усе  це  дедалі  більше  запевняло  в  необхідності 
перегляду й пристосування до сучасних потреб основних засад марксизму.

і
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Практичне заняття

Узагальнення знань 
за  розділом III «Європа та Америка  
в  останній третині XIX  — на  початку XX ст.»

1. Складіть перелік найважливіших подій, що мали місце в  провідних державах 
світу в  останній третині XIX  — на  початку XX ст.

2. Назвіть імена видатних історичних осіб провідних держав світу, що визнача
ли їхній розвиток в  останній третині XIX  — на  початку XX ст.

3. Поясніть значення понять і  термінів: «індустріальне суспільство», «корпора
ція», «монополія», «капіталізм», «інвестиції», «трудова еміграція», «демократія», 
«світова політика», «двопартійна система», «антимонопольне законодавство», 
«расова політика», «сегрегація», «міжнародний робітничий рух», «інтернаціо
нал», «модернізація», «народництво», «тероризм», «соціалдемократія», «Па
ризька комуна», «Третя Республіка», «експансіонізм», «громадянська війна», 
«дуалістична монархія», «урядовий курс», «соціальні реформи».

4. Як відбувалася модернізації Росії в  другій половині XIX  — на  початку XX ст.? 
Чому цей прогрес називають «революцією згори»?

5. Визначте основні причини посилення нерівномірності економічного й  полі
тичного розвитку європейських країн і  США та  наслідки цього явища.

6. Охарактеризуйте процес завершення формування індустріального суспільства 
в  провідних державах Європи та  США. Які нові явища в  розвитку провідних 
країн світу мали місце в  останній чверті XIX  — на  початку XX ст.?

7. Складіть у  зошиті порівняльну таблицю розвитку провідних країн Європи 
та  США.

Критерії порівняння Англія Франція Німеччина США

Риси політичного життя

Риси економічного роз
витку

Соціальні процеси

Робітничий і  соціальні рухи

Принципи й  напрямки зо
внішньої політики
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Тестові завдання 
для підготовки до  тематичного оцінювання за  розділом III  
«ЄВРОПА ТА АМЕРИКА в  останній третині XIX  — на  початку XX ст.»

1. У якому році розпочалася франконімецька (франкопрусська) війна?
А  1866  р.
Б  1870  р.
В  1871  р.
Г  1875  р.

2. У якій із  перелічених країн промислова революція (переворот) завершилася 
пізніше?
А  Англія
Б  Франція
В  Німеччина
Г  Росія

3. Яка країна на  кінець XIX ст. посідала перше місце з  вивезення капіталу?
А  Німеччина
Б  Англія
В  Франція
Г  Італія

4. Закон Шермана 1890 р. став у  США інструментом у  боротьбі проти
А  засилля  монополій
Б  незаконного  освоєння  Дикого  Заходу
В  плантаторів  Півдня
Г  організованої  злочинності

5. Виборчу систему якої системи характеризує карикатура?

А  Великої  Британії
Б  Франції
В  США
Г  Німеччини
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Тестові завдання для підготов-
ки до тематичного оцінювання
Допоможуть учням здійснити 
самоконтроль і  виявити 
рівень засвоєння навчального 
матеріалу
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«Молода Ірландія» (1842)

«Польське демократичне 
товариство» (1832)

«Молода Італія» (1831)

«Молода Німеччина», 
«Молода Польща», 
«Молода Європа» (1834)

«Кирило-Мефодіївське 
братство» (1846)

Центри чартистського руху

Місця найбільших виступів 
робітників

Новоутворені держави

Завоювання Францією 
Алжиру в 1830—1847 рр.

Територія Франції в 1804 р.

Території, приєднані до 
Франції за доби Першої 
імперії (1804—1812 рр.)

Державні утворення, в яких 
правили родичі Наполеона 
Бонапарта

Держави, залежні від Франції

Кордони Рейнського союзу 
(1806—1813 рр.) 

Держави — учасниці 
антифранцузьких коаліцій: 

третьої (1805 р.) 

четвертої (1806—1807 рр.) 

п'ятої (1809 р.) 

шостої (1813—1814 рр.) 

сьомої (1815 р.) 

Континентальна блокада

Місця визначних битв: 

сухопутних 

морських

Похід армії Наполеона І 
проти Росії в 1812 р. 

Похід Наполеона І в період 
«ста днів» 1815 р. 

Дії військ держав 
антифранцузьких коаліцій 
у 1812—1815 рр. 

Кордони держав на 1812 р.

Дії французьких армій, очолюваних 
Наполеоном Бонапартом:

Італійські походи 1796—1798 та 
1800 рр.
Єгипетський похід 1798—1799 рр.
Визначні перемоги французьких 
армій
Знищення англійською ескадрою 
французьких кораблів 1 серпня 
1798 р.

Назви «торі» та  «віги» закріпилися за  представниками цих партій під час запеклих 
парламентських дискусій 1680—1781 рр. Це були лайливі прізвиська, якими, спе
речаючись, обмінювалися опоненти. Представників «партії країни» називали вігами 
(від шотл. — злочинець), а  «партії двору»  — торі (від ірл. — грабіжник).

Загального  виборчого  права  в  країні  не  було,  існував  високий  май-
новий  ценз.  Унаслідок  цього  в  1830  р.  із  близько  24  млн  населення  Ве-
ликої  Британії  право  голосу  мали  лише  478  тис.  осіб.  Існували  також 
так  звані  «гнилі  містечка»  (поселення,  де  залишилося  10—15  жителів), 
що  посилали  своїх  депутатів  до  парламенту,  і  нові  промислові  міста  (Бір-
мінгем,  Манчестер,  Лідс  тощо),  які  взагалі  не  мали  депутатських  місць.

У  1783—1830  рр.  англійський  уряд  очолювали  торі,  а  в  1830—
1841  рр. —  віги.  З  ініціативи  торі  в  1815  р.  було  прийнято  так  звані 
«хлібні  закони»,  за  якими  заборонялося  ввезення  зерна  до  країни,  як-
що  ціна  на  нього  знижувалася.  Цей  захід  захищав  високі  прибутки  зем-
левласників,  і  погіршував  становище  більшості  пересічного  населення. 
«Хлібні  закони»  було  тимчасово  призупинено  в  1817  р.  через  хвилю  ма-
сових  протестів.  Прагнучи  придушити  їх,  уряд  торі  одночасно  припинив 
дію  закону  про  недоторканність  особи  та  став  заарештовувати  учасників 
мітингів.  У  1819  р.  торі  провели  через  парламент  шість  законів,  за  яки-
ми  влада  отримала  право  забороняти  збори  з  кількістю  учасників  понад 
50  осіб,  масові  процесії,  проводити  обшуки  в  приватних  будинках,  під-
давати  суворій  цензурі  пресу.

У  1824—1825  рр.  торі  скасували  заборону  на  створення  робіт-
никами  тред-юніонів  (професійних  спілок)  й  ототожнення  страйків 

 � Засідання палати громад у Британії  � Засідання палати лордів у Британії

 ? Які характерні риси діяльності обох палат британського парламенту можна визначити 
за  ілюстраціями?
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Ілюстрації
Унаочнюють історичні події, явища, 
процеси, мають розвивальну та 
інформаційну функції; до багатьох 
із них подано запитання

Схеми й  таблиці
Мають порівняльний аспект 
(розвиток певної події або явища 
в  часі), залучаючи учнів до дослі-
дження причинно-наслідкових 
зв’язків зображених процесів

Які характерні риси діяльності обох палат британського парламенту можна визначити 

14  жовтня  1806  р.  відбулися  дві  вирішальні  битви  під  Ієною  та  Ауерш-
тедтом, у яких   його війська знищили прусську армію. 27 жовтня 1806  р. 
Наполеон  урочисто  вступив  до  Берліна.

21 листопада 1806  р. в Берліні  імператор французів підписав декрет 
про  Континентальну блокаду,  за  яким  залежним  від  нього  й  союзним  краї-
нам  заборонялося  торгувати,  підтримувати  поштові  та  інші  зв’язки  з  Ве-
ликою Британією. Порушникам заборони загрожувала конфіскація майна. 
Однак  ця  заборона  більше  зашкодила  торгівлі  французів,  ніж  британців.

Із Берлінського декрету про Континентальну блокаду (21 листопада 1806 р.)
1. Британські острови оголошуються в  стані блокади.
2. Будьяка торгівля і  будьякі зв’язки з  Британськими островами заборонені. 
3. Будьякий англійський підданий, якого  б звання й  стану він не  був, знайдений 

у  володіннях, зайнятих нашими або союзними військами, оголошується військо
вополоненим…

7. Будьяке судно, що прямує з  Англії або її колоній, або заходило туди після опри
люднення цього декрету, не  буде прийнято жодним портом.

 ? 1. У  чому сутність Континентальної блокади? 2. Як ви вважаєте, чи були ефектив
ними заходи Континентальної блокади?

На  території  Східної  Пруссії  Наполеон  зустрівся  з  російською  ар-
мією.  Кровопролитні  битви  біля  Пултуська  (26  грудня  1806  р.)  і  Прей-
сіш-Ейлау  (7—8  лютого  1807 р.)  не  виявили  переможця.  Лише  в  битві 
під  Фрідландом  (14  червня  1807  р.)  імператор  французів  здобув  пере-
могу  над  російською  армією.  За  укладеним  25  червня  1807  р.  тут  Тіль-
зитським миром  Росія  була  вимушена  визнати  всі  завоювання  Наполеона 
в Європі, укласти з ним союз  і приєднатися до Континентальної блокади. 

,  які 
мали  тоді 
найбільший 
і  найсиль-

Внаслідок цього листи 
і  пакети, адресова
ні до  Англії або ан
глійцю й  написані 
англійською мовою, 

25  червня 
в  Тільзиті  відбула-
ся  зустріч  Наполе-
она  I  з  російським 

 � Капітуляція Ульма.  
1815. Художник Шарль Тевенен

 � Трафальгарська битва.  
1822. Художник Вільям Тернер

 ? Які почуття, на  вашу думку, мали викликати картини у  глядача?
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§ 5. Наполеонівські війни та  їхні наслідки

 � Свобода, що веде народ  
(Свобода на  барікадах). 1830. 
Художник Ежен Делакруа

радикали  здійснили  збройні  повстання  в  Парижі  з  метою  встановлен-
ня  республіки,  але  були  жорстоко  придушені  урядовими  військами.

 � Політичні напрямки періоду Липневої монархії

Республіканці Монархісти

Помірковані Радикальні Легітимісти Орлеаністи Бонапартисти

Прихильники  монархії  в  той  час  поділялися  на  орлеаністів,  які 
підтримували правління Луї Філіппа Орлеанського, легітимістів, що вва-
жали  законною  (легітимною)  лише  позбавлену  влади  династію  Бурбонів 
і  виступали  за  її  відновлення,  та  бонапартистів,  які  були  прибічника-
ми відродження наполеонівської  імперії. Орлеаністи намагалися захисти-
ти  режим  Липневої  монархії,  а  легітимісти  й  бонапартисти  —   його  по-
валити.  Усі  виступи  легітимістів  і  бонапартистів  влада  придушила,  а  їх 
учасників  заарештувала  й  засудила.  Про  зростаюче  невдоволення  фран-

цузів  правлінням  Луї  Філіппа  також  свід-
чили  численні  замахи  на  його  життя  (що-
найменше  сім).

Постійне  застосування  владою  ре-
пресій  та  військової  сили  для  придушен-
ня  безладдя,  заколотів  і  повстань  спричи-
нило  те,  що  в  40-х  рр.  XIX  ст.  Липнева 
монархія  стала  нагадувати  режим  рестав-
рації  Бурбонів,  а  в  країні  сформувалися 
умови  для  нової  революції.  У  період  Лип-
невої  монархії  Франція  знову  повернула-
ся  до  колоніальних  загарбань.  У  1830  р. 
вона  розпочала  криваву  30-літню  війну 
за  підкорення  Алжиру.  Загарбники  жор-
стоко  розправлялися  з  місцевим  населен-
ням. Так, під час придушення французами 
повстання  1845—1846  рр.  1,5  тис.  алжир-
ців  із  жінками  й  дітьми  заживо  замуру-
вали  в  гірських  печерах,  де  вони  перехо-
вувалися,  а  кілька  тисяч  людей  отруїли 
димом.

3 Економічний розвиток Франції. У  промисловості  Франції  цього  пері-
оду  набирала  обертів  промислова  революція,  яка  розпочалася  в кра-

їні  наприкінці  XVIII  ст.  Зокрема,  кількість  парових  машин  зросла  із  65 
штук  у  1820  р.  до  625  в  1830  р.  і  4853  —  у  1848  р.  У  1818—1848  рр. 
виплавка  чавуну  збільшилася  зі  114  до  600  тис.  тонн,  видобуток 

У  1832  р.  легітимісти 
підняли  повстання  у  Вандеї, 
вимагаючи  відновлення  «за-
конної»  династії  Бурбонів. 
У  1836  і  1840  рр.  з  метою 

Свобода, що веде народ. 
Художник Е. Делакруа
Невдалий замах на Луї 
Філіппа в липні 1835 р. під 
час військового параду

,  які  готувалися  та  здій-
снювалися  не  конкретними 

 ? Які почуття у  глядача, на  вашу думку, 
намагався викликати художник 
своєю картиною?
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нок  збуту  товарів.

Отже,  наприкінці  XIX  ст.  в  країнах  Західної  та  Центральної  Євро-
пи  й  Північної  Америки  завершився  процес  становлення  індустріально-
го  суспільства.  Ці  країни  утворювали  зону  «передового  розвитку».  Кра-
їни  Південної,  Південно-Східної  та  Східної  Європи,  Росія,  Японія  стали 
на  шлях  індустріального  розвитку  дещо  пізніше.

Решта  країн  залишалися  економічно  відсталими.  Наявний  у  них 
традиційний  (аграрний)  спосіб  виробництва  не  забезпечував  розвитку. 
Під  цим  кутом  зору  можна  говорити  про  певні  позитивні  риси  колоніа-
лізму,  який  руйнував  старе,  традиційне  господарство  та  залучав  колонії 
до  більш  прогресивного  на  той  час  економічного  процесу.  Згодом  це  при-
швидшило  розвиток  відсталих  регіонів.

 � Розміри колоніальних володінь та  кількість населення великих держав

Країна
1875 р. 1900 р.

Площа,  
млн км2

Населення,  
млн осіб

Площа,  
млн км2

Населення,  
млн осіб

Велика Британія 22,5 250 32,7 370

Франція 1 6 11 50

Німеччина — — 2,6 12

США 1,5 0,05 1,9 9

Японія — — 0,03 2,8

4 Політичний розвиток. робітничий рух. Незважаючи  на  значну  кіль-
кість  революцій  у  XVIII—XIX  ст.,  у  Європі  зберігалося  чимало  пе-

режитків  минулого.  Тут  утворилися  лише  три  республіки  —  Франція, 
Швейцарія, Сан-Марино, а в  інших державах так  і залишилася монархія. 
У  політичному  житті  важливу  роль  продовжували  відігравати  родова 
аристократія,  яка  становила  основу  військової  еліти  та  державної  бюро-
кратії,  і  буржуазія,  що  сформувалася  внаслідок  промислової  революції. 
Більшість  населення  була  усунута  від  участі  в  політичному  житті.

Поява  монополій  обумовила  зміни  в  політичному  розвитку  провід-
них  країн  світу.  На  межі  XIX—XX  ст.  це  призвело  до  виникнення  імпе-
ріалізму. 

На  стадії  імперіалізму  в  політичному  та  економічному  житті  про-
відних  країн  світу  панівні  позиції  посіла  фінансова  олігархія,  що  зосе-
реджувала  у  своїх  руках  весь  контроль  над  промисловим  і  фінансовим 
капіталом.

Унаслідок економічних змін, які відбулися під впливом промислової 
революції, найчисленнішим класом суспільства стали наймані робітники. 
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Історичні карти
Сприяють формуванню просторової 
компетенції, тобто вміння учнів орієнту-
ватися в  історичному просторі, викорис-
товувати карту як джерело інформації під 
час характеристики подій Нового часу

Ілюстративний матеріал підручника



7ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Додатки
Плани-схеми для організації самостійної 
роботи учнів підкажуть, як працювати 
з  параграфом підручника, історичним доку-
ментом, як скласти план, історичний портрет, 
повідомлення, есе, дадуть рекомендації щодо 
роботи учнів у  парах і  малих групах тощо

Словник
Словник містить основні терміни та поняття, які зустріча-
ються в  підручнику й  можуть знадобитися учням під час 
вивчення або повторення матеріалу, підготовки до само-
стійних і  контрольних робіт

Найважливіші поняття для 
кращого запа м’я тову вання 
подано окремими врізками

Наполеон із 1600 солдатами висадився на узбережжі Жуанвільської затоки 
і  рушив  на  Париж,  закликаючи  приєднуватися  всіх,  хто   його  підтримує.

Французи  вітали  Наполеона  як  визволителя.  21  березня  1815  р. 
увечері  парижани  внесли  імператора  на  руках  до  палацу  Тюїльрі.  Людо-
вік  XVIII  утік.  Так  розпочалися  «сто днів» —  період  повернення  до  влади 
Наполеона  (20  березня  —  22  червня  1815  р.).

Перед  небезпекою  відновлення  Імперії  Наполе-
она   його  противники  у  Відні  забули  про  розбіжності 
в  поглядах  і  знову  об’єдналися.  Для  боротьби  з  імпе-
ратором  вони  створили  сьому антифранцузьку коаліцію 
(1815  р.),  найчисленнішу  за  кількістю  країн-учас-
ниць.  У  той  час  коли  Наполеон  зібрав  120-тисячну 
армію,   його  противники  мали  у  своєму  розпоряджен-
ні  850  тис.  солдатів.  18  червня  1815  р.  поблизу  се-
лища  Ватерлоо  в  Бельгії  англійська  армія,  очолюва-
на  Артуром Веллінгтоном (1769—1852),  і  прусська  під 
командуванням  Гебхарда Блюхера (1742—1819)  завда-
ли  поразки  армії  Наполеона.  Після  цього  22  червня 
1815  р.  імператор  удруге  зрікся  престолу.  Наполеон 
здався  в  полон  анг лійцям  і  був  засланий  ними  на  не-
великий  острів  Святої  Єлени  в  Атлантичному  океані. 
Перебуваючи  там  під  постійною  охороною  3  тис.  сол-
датів,  5  травня  1821  р.  він  помер  за  нез’ясованих  об-
ставин.

Популярні нині гумові чоботивеллінгтони (Wellington boots) названі так на честь 
переможця у  битві при Ватерлоо Артура Велслі  — 1го герцога Веллінгтонського, 
за ініциативи якого було модифіковано старі армійські ботфорти зразка XVIII сто
ліття. Правда, до  винахіду вулканізації каучуку та синтетичної гуми такі водонепро
никні чоботи виготовляли зі  шкіри.

5 Підсумки Віденського конгресу. Утворення Священного союзу. 9  черв-
ня  1815  р.  відбулося  підписання  заключного  акта  Віденського  кон-

гресу, де були  сформульовані   його основні рішення. Франція  поверталася 
до  кордонів  1792  р.  без  втрати  власних  територій  і  сплачувала  перемож-
цям  700  млн  франків  контрибуції.  У  Франції,  Іспанії  та  Неаполітансько-
му королівстві відновлювалася влада Бурбонів. Велика Британія закріпи-
ла  за  собою  частину  колишніх  французьких  і  гол ландських  колоній  — 
острови  Мальту  й  Цейлон,  Капську  колонію  на  півдні  Африки,  отримала 
право  контролю  над  Іонічними  островами  в  Серед земному  морі.  За  напо-
ляганням  Великої  Британії  союзникам  було  передано  весь  французький 
військовий  флот.  Росія  отримала  колишнє  Вар шав ське  герцогство 

На  його  бік 
переходили  війська, 
які  спрямовував 

і

 � Артур Веллінгтон
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Розділ I. Європа та  Америка наприкінці XVIII  — на  початку XIX ст. 
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Іспанії та Неаполітансько-

традиційні  цінності  (повстання  сипаїв,  тайпінів,  іхетуань  тощо),  досить 
легко ламалися  європейською  перевагою  у воєнній  сфері.  Зрештою  напри-
кінці  XIX  —  на  початку  XX  ст.  у  країнах  Азії  та  Африки  виникли  на-
ціональні  рухи,  які  намагалися  поєднати  ідеї  модернізації  з  національ-
ними  цінностями.

Таким  чином,  «довге»  XIX  століття  стало  часом  небачених  раніше 
змін  в  історії,  часом  утвердження  цінностей,  без  яких  неможливо  уяви-
ти  сучасний  світ, —  свободи,  демократії,  ринкової  економіки.

Натомість  XX  століття  отримало  у  спадок  не  тільки  нові  можли-
вості,  які  відкрила  наука,  багатства  й  добробут,  створені  промисловіс-
тю,  а  й  нові  гострі  проблеми:  робітниче  питання,  піднесення  націоналіз-
му  і національно-визвольних рухів, зростання мілітаризму та міжнародну 
напругу.

Плани-схеми для організації самостійної роботи

як працювати з  параграфом підручника
1. Прочитайте весь параграф, для того щоб скласти загальне уявлення 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 підготовку до  уроку.
4. Спробуйте пов’язати з матеріалом 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 наведе

ним тлумаченням деяких понять, оцінкою подій тощо, зверніться до додаткової літератури.
7. Для того щоб зрозуміти, чи добре ви засвоїли матеріал параграфа, спробуйте виклас

ти 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 дум

ку, 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 подібність і  відмінність 

певних подій або процесів.
2. У якій послідовності краще розташувати ці ознаки? Чому?
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Основні терміни та  поняття

Акціонерне товариство  — організаційна форма великих підприємств, капітал, що фор
мується за  рахунок об’єднання індивідуальних капіталів членів товариства  — акці
онерів.

Анархізм  — суспільнополітична течія, що заперечує необхідність державної та  іншої 
політичної влади та  пропагує необмежену свободу особистості.

Анархо-синдикалізм  — течія в  робітничому русі, що перебуває під впливом анархізму 
(від грец. — безвладдя). Відкидає політичну боротьбу й  політичну роль робітничої 
партії, вважає вищою формою організації робітників профспілки, виступає за  тактику 
«прямої дії» (саботаж, бойкот, загальний страйк).

Більшовики — представники політичної течії (фракції) в РСДРП (із 1917 р. — самостійна 
політична партія, очолювана В. І. Леніним). Поняття виникло на  II з’їзді РСДРП (1903 р.) 
після того, як прихильники Леніна отримали більшість голосів, а  їхні противники  — 
меншість (меншовики).

Бури (африканери)  — самоназва голландських, французьких і  німецьких колоністів 
у  Південній Африці.

Вікторіанська епоха — період в  історії Англії (друга половина XIX ст.), коли вона досягла 
найбільшої могутності й  стабільного внутрішнього становища. Припала на  правління 
королеви Вікторії.

Гомруль («самоуправління»)  — одна з  головних вимог ірландського національного руху 
кінця XIX ст.

Диктатура пролетаріату  — у  марксизмі  — означення влади, яка встановлюється вна
слідок революції та  здійснюється пролетаріатом на  чолі зі  своєю партією.

Домініон  — самоврядна колонія.

Експансія — розширення сфери панування, впливу, поширення чогонебудь за початкові 
межі (територіальна, економічна, політична експансія).

Еліта — найбільш колоритні представники суспільства або її частини, угруповання та  ін.; 
соціальний прошарок, що посідає провідне становище в  якійсь сфері діяльності.

Індустріалізація  — процес створення великого машинного виробництва та  перехід 
на  цій основі від аграрного до  індустріального суспільства.

Капітал  — кошти й  матеріальні засоби, що приносять прибуток.

Клерикали  — прихильники посилення позицій релігії та  церкви в  політичному, духо
вному житті суспільства.

Колонія — країна, територія, що позбавлена політичної, економічної самостійності та пе
ребуває під владою іноземної держави  — метрополії.

Консерватизм  — сукупність різноманітних ідейнополітичних культурних течій, що спи
раються на  ідею традицій і  спадкоємності в  соціальному та  культурному житті. Для 
консерватизму характерні прихильність до  існуючих та  усталених соціальних систем 
і  норм, неприйняття революцій та  радикальних реформ, обстоювання еволюційного 
органічного розвитку. Протистояв лібералізму й  соціалізму.
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Загальна хронологія подій

Дата Подія
1789—1799 рр. Велика французька революція кінця XVIII ст.

26 серпня 1789 р.
Прийняття «Декларації прав людини і  громадянина» 
у  Франції

9—10 листопада 1799 р. Установлення консульства у  Франції

1804 р.
Установлення Першої імперії у  Франції. Прийняття «Ци
вільного кодексу» Наполеона

1810—1826 рр.
Війна за  незалежність іспанських колоній у  Латинській 
Америці

1814—1815 рр. Діяльність Віденського конгресу
1814—1830 рр. Реставрація влади Бурбонів у  Франції

20 березня  — 22 червня 
1815 р.

«Сто днів» Наполеона

26 вересня 1815 р. Заснування Священного союзу

1820—1821 рр.
Революції в  Неаполітанському й  Сардинському королів
ствах

2 грудня 1823 р. Проголошення «доктрини Монро»
27—29 липня 1830 р. Липнева революція у  Франції

1830 р. Бельгійська революція
1830—1848 рр. Липнева монархія у  Франції

1831 р. Заснування товариства «Молода Італія»
1832 р. Перша парламентська реформа у  Великій Британії
1834 р. Заснування товариства «Молода Німеччина»

1837—1901 pp.
Правління англійської королеви Вікторії (Вікторіанська 
доба)

1836—1848 рр. Чартистський рух у  Великій Британії

1848—1849 рр.
«Весна народів»: революційні події в  країнах Західної Єв
ропи

25 лютого 1848 р. Проголошення Другої республіки у  Франції
1850—1864 рр. Повстання тайпінів
1853—1856 рр. Кримська війна
1857—1858 рр. Сипайське повстання в  Індії

1861 р. Проголошення королівства Італія
1861—1865 рр. Громадянська війна в  США
1861—1874 рр. Період Великих реформ в  Росії

1867 р. Створення АвстроУгорщини
1868 р. Друга парламентська реформа в  Англії
1869 р. Завершення будівництва Суецького каналу
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 Загальна хронологія подій
Перелік основних подій Нової доби сприяє 
набуттю хронологічної компетентності, тобто 
вміння учнів орієнтуватися в  історичному часі, 
зокрема у  ХІХ  — на початку ХХ ст., розгляда-
ти суспільні явища в  розвитку та конкретних 
історичних умовах зазначеного періоду

Електронний додаток
Електронний освітній ресурс interactive.
ranok.com.ua містить багато додаткової 
корисної інформації, тестові завдання для 
підготовки до контрольних та самостійних 
робіт, які виконуються в  режимі онлайн, 
тощо. Посилання на цей сайт розміщено 
на сторінках підручника позначкою 

§ 5. Наполеонівські війни та  їхні наслідки*


Опрацювавши цей параграф, ви зможете: з’ясувати особливості війн Франції 
періоду Консульства; визначити характерні риси наполеонівських війн у  період 
Першої імперії; дізнатися, як відбулося вторгнення Наполеона до  Російської імпе
рії і  які наслідки воно мало для Франції.

? 1. Який характер мали війни, які вела Франція на початку революції? Чому? 2. Аме
риканський історик міжнародних відносин Дж. Рей так висловився щодо ідеалів 
Великої французької революції кінця XVIII ст.: «Революція стала експансіоніст
ською. Французи були переконані, що їхні ідеали занадто добрі і  занадто важли
ві, щоб обмежувати їх прояв однією державою». Поясніть, як це відображалося 
в  зовнішньополітичному курсі Франції періоду революції. 3. Яку роль відігравав 
Наполеон Бонапарт у  реалізації експансіоністського курсу Франції на  міжнарод
ній арені?

1 Війни періоду Консульства. У  зовнішньополітичній  діяльності  Напо-
леона  в  період  Консульства  чільне  місце  посідала  боротьба  з  другою 

антифранцузькою коаліцією  (1798—1801  рр.),  прагнення  збільшити  підвлад-
ні  французам  території  і,  використовуючи  їхні  ресурси,  знищити  свого 
головного  супротивника  —  Велику  Британію.  Війна  з  другою  коаліцією 
завершилася блискучою перемогою Наполеона. Стрімко й неочікувано для 
австрійців  здолавши  Альпи,  14  червня  1800  р.  він  ущент  розгромив  їх 
під селищем Маренго. За підписаним 1801  р. Люневільським миром Авст-
рію  було  витіснено  з  Італії,  і  вона  погодилася  визнати  кордони  Франції 
за  лівим  берегом  Рейну.  За  Ам’єнським  миром  із  Великою  Британією, 
Франція  повернула  свої  володіння  у  Вест-Індії,  але  залишила  Єгипет. 
У  війні  встановився  тимчасовий  перепочинок,  але  через  рік  бойові  дії 
відновилися. У союзі з Наполеоном виступала Іспанія, за допомогою фло-
ту  якої  він  збирався  підкорити  Велику  Британію.  У  1802  р.  Франція  за-
хопила  П’ємонт  в  Італії,  а  в  1803  р.  підкорила  Швейцарію.

Наполеонівські війни,  які  розпоча-
лися в Європі в період Консульства, хро-
нологічно  продовжували  війни  Великої 
французької  революції  кінця  XVIII  ст., 
проте відрізнялися за своїм характером. 
Незважаючи  на  загарбницький  харак-
тер,  вони  сприяли  поширенню  револю-
ційних  ідей та руйнуванню  «старого  по-
рядку».  Вони  велися  в  інтересах  французької  буржуазії,  яка  прагнула 
закріпити  свою  перевагу  в  континентальній  Європі.  Головними  против-
никами  Франції  в  наполеонівських  війнах  були  Велика  Британія,  Авст-
рія  та  Росія.

*  Параграф  для  поглиблення  знань.

Наполеонівські війни  — поняття, яким ви
значають війни, що вела Франція та  її союз
ники в періоди Консульства (1799—1804 рр.) 
та  Імперії Наполеона I Бонапарта (1804—
1814, 1815 рр.) проти коаліцій європейських 
держав.

Наполеонівські війни  — поняття, яким ви
значають війни, що вела Франція та  її союз
ники в періоди Консульства (1799—1804 рр.) 
та  Імперії Наполеона I Бонапарта (1804—
1814, 1815 рр.) проти коаліцій європейських 
держав.
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§ 5. Наполеонівські війни та  їхні наслідки



8 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Зміст підручника «Всесвітня історія» для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з  поглибленим 
вивченням 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.

Всесвітня
історія
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Î. Â. Ã³ñåì, Î. Î. Ìàðòèíþê Інтернет-
підтримка

§ 5—6. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта
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1 консульство. Після перевороту 18 брюмера вся влада 
у Франції фактично опинилася в руках однієї людини — 

першого консула Наполеона Бонапарта. Його внутрішня політи-
ка була спрямована на створення твердої централізованої влади, 
умов для розвитку промисловості та сільського господарства, 
покращення фінансового стану країни, досягнення примирення 
з тими представниками старого суспільства, які погоджувалися 
визнати зміни в післяреволюційній Франції.

Організація державної влади в країні доби Консульства ви-
значалася новою Конституцією 1799 р. Зберігалася республі-
канська форма правління, поверталося загальне виборче право 
для чоловіків, але запроваджувалася складна багатоступенева 
виборча система. Законодавча влада поділялася між Державною 
радою, Трибунатом, Законодавчими зборами й Сенатом, вико-
навчою владою наділявся перший консул, яким Конституція 
оголошувала на десять років «громадянина Бонапарта».

Систему місцевого управління було реорганізовано — депар-
таменти очолили префекти, а міста — мери, яких призначав уряд.

Особливо складною була ситуація в економіці. Країна стояла 
на межі банкрутства. Наполеон став щотижня особисто пере-
віряти видатки кожного міністра. Із його ініціативи в 1800 р. 
великі паризькі банкіри утворили Французький банк, який на-
давав кредити державі під заставу від збору податків. Інфляцію 
було подолано запровадженням нових паперових грошей (асиг-
націй), забезпечених золотом.

Досягнення фінансової стабільності зумовило економічне під-
несення. Зріс обсяг сільськогосподарської продукції. У Франції 
розпочалася промислова революція. У 1801 р. в Парижі відбула-
ся перша промислова виставка, де свою продукцію представили 
понад 150 заводів і фабрик. Розвитку промисловості сприяло 
надання підприємцям державних замовлень на військове спо-
рядження. Для впорядкування відносин між підприємцями 
й робітниками було видано закон, що підтверджував заборону 

§ 5—6. консульство та  імперія наполеона бонапарта

За циМ параграфоМ ви ЗМожете:
визначати особливості Консульства 
як форми державного правління; 
з’ясувати, як у  Франції встановилася 
Перша імперія і  яку політику вона 
проводила; аналізувати прояви кри
зи Першої імперії та  встановлювати, 
що їх спричинило; пояснювати, як 
відбулося падіння Першої імперії; 
характеризувати рішення віденсько
го конгресу.

пригадайте
1. Як основні суспільнополітичні змі
ни відбулися у Франції внаслідок ре
волюції? 2. Якими були основні ета
пи військової та  політичної кар’єри 
Наполеона Бонапарта? 3.  Що таке 
імперія?

орГАНіЗАціЯ вЛАди У  ФрАНції ЗА  ЧАсів КоНсУЛьствА  
(9 листопада 1799  — 18 травня 1804 р.)

другий консул 
(дорадчий голос)

Перший консул  
(виконавча й  частково законодавча влада)

третій консул 
(дорадчий голос)

Префекти 
 департаментів

Посли Міністри судді Мери міст

державна рада 
(складала проекти 

законів)

трибунат  
(обговорював  проекти 

законів)

Законодавчі збори 
(приймали  

закони)

сенат  
(охороняв  

закони)

розділ I. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст. 
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робітничих союзів і страйків. Усі суперечки мала розв’язувати 
поліція, підприємцям заборонили знижувати заробітну плату 
робітникам.

Для досягнення національного примирення Наполеон спо-
чатку дозволив повернутися більшості емігрантів, а потім ого-
лосив для них, крім керівників роялістів, загальну амністію. 
Соціальній злагоді сприяла також укладена 15 липня 1801 р. 
угода (конкордат) із Папою Римським Пієм VII, за якою ка-
толицизм проголошувався релігією більшості французів, а пер-
ший консул здобував право призначати єпископів, яких потім 
затверджував папа.

2 установлення перШої іМперії. Здобуті перемоги Наполе-
он використовував для зміцнення своєї влади у Франції. 

У серпні 1802 р. на хвилі піднесення, що охопило країну після 
розгрому другої антифранцузької коаліції, було проведено пле-
бісцит (всенародне голосування), за результатами якого Напо-
леон отримав посаду першого консула довічно.

У лютому-березні 1804 р. було викрито велику змову прибіч-
ників відновлення монархії Бурбонів у Франції. Скориставшись 
цим, у країні розгорнули кампанію за проголошення Наполеона 
імператором, оскільки вважали, що лише він зможе зберегти 
республіку. 18 травня 1804 р. Бонапарта було проголошено 
імператором французів Наполеоном I, а в грудні того ж року 
відбулася його урочиста коронація.

Внутрішня політика Першої імперії, як її називають дослід-
ники, продовжувала ту, яка здійснювалася в період Консульства. 
У серпні 1804 р. було прийнято «Цивільний кодекс», який часто 
називають «Кодексом Наполеона». Це був перший єдиний для 

цікаві факти

історик Є. тарле в книзі «1812 р.» 
навів опис коронації Наполео
на: «2 грудня 1804 р. в  соборі 
Нотрдам у  Парижі відбулося 
урочисте вінчання та  помазан
ня на  царство Наполеона. Коли 
нескінченна низка золотих при
дворних карет просувалася від 
палацу до  собору Нотрдам, ве
личезний натовп дивився на  це. 
Проте в  цей день денеде лу
нали слова незадоволення та
ким видовищем. Зокрема, часто 
згадується фраза, яку історична 
легенда приписує різним осо
бам і  яка нібито була сказана 
одним старим республіканцем 
із  військових у  відповідь на  за
питання Наполеона, як йому 
подобається урочистість: “дуже 
добре, ваше величносте, сумно 
лише, що сьогодні не  вистачає 
300 тис. осіб, які склали власні 
голови, щоб зробити такі цере
монії неможливими…”»

докуМенти роЗповідають

із «цивільного кодексу» 1804 р.

стаття 1. Керівництво республікою надається імпера
тору, який приймає титул імператора французів. Право
суддя здійснюється ім’ям імператора призначеними ним 
посадовцями.

Стаття 2. Наполеон Бонапарт… є імператором фран
цузів.

Стаття 55. Присяга імператора полягає в  таких сло
вах: «Присягаюсь підтримувати цілісність території рес
публіки, поважати закони конкордату і  свободи куль
тів; поважати та  примушувати інших поважати рівність 
у  правах, політичну й  громадянську свободу, незво
ротність продажу національного майна; не  накладати 
жодних податків і  не стягувати жодних зборів інакше, 
ніж за законом. Керувати, дотримуючись лише інтересів, 
щастя і  слави французького народу/

 ? 1. Чим, на  вашу думку, керувалися французи, які 
здійснивши революцію, вирішили зробити Наполе
она імператором? 2. інтереси яких верств гаран
тувалися текстом присяги імператора?

Стаття 544. власність є  правом користуватися 
та  розпоряджатися речами найбільш абсолютним чи
ном, щоб користування не  було таким, яке заборонене 
законом і  регламентом.

Стаття 545. Нікого не можна примусити поступитися 
своєю власністю, якщо це не  робиться для суспільної 
користі та  за  справедливу й  попередню винагороду. 
власність набувається й  передається шляхом успадку
вання, дарування при житті або за  заповітом…

 ? 1. Чи можна вважати, що закріплене в «цивільному 
кодексі» ставлення до приватної власності сприяло 
стабілізації ситуації в  післяреволюційній Франції? 
Чому? 2. Наприкінці життя Наполеон сказав: «Моя 
справжня слава не  є  в  40 виграних мною битвах: 
ватерлоо всі їх перекреслило. Проте не  буде й  не 
може бути забутим і  “цивільний кодекс”». Чим, 
на  вашу думку, була обумовлена ця переконаність 
Наполеона?

Особистісно орієнтований підхід
Положення особистісно орієнтованого навчання в  під-
ручнику реалізуються завдяки:

 � систематизації, поглибленню та розширенню зміс-
ту навчального матеріалу, який має профільну та 
професійну спрямованість;

 � індивідуалізації навчально-виховного процесу та під-
вищенню його продуктивності (завдання для малих 
груп учнів, індивідуальні навчальні проекти, дослід-
ницькі завдання);

 � забезпеченню умов для здійснення учнями профе-
сійно спрямованих пошуків у  ході ділових ігор та 
виконання колективних навчальних проектів.



Діяльнісний підхід
Поглиблене навчання історії за діяльнісним 
підходом передбачає максимальне залучення 
учнів до дослідницької діяльності. У  підручни-
ку наведено розробки всіх передбачених 
навчальною програмою практичних занять, 
а  також проектів.

розділ іі. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.) 
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Внутрішнє оформлення міського будин-
ку або квартири заможного городянина ста-
ло одним із головних стимулів для розвитку 
виробництва нових товарів. Стіни своїх осель 
буржуазія залежно від власних прибутків при-
крашала гобеленовими (тканими) і шкіряними 
з витисненим малюнком шпалерами.

Заможні люди споживали їжу з порце-
лянового або фаянсового посуду, який набув 
широкого поширення та значно подешевшав 
(у Європі відкрилися численні фабрики з його 
виробництва). Біднота, як і раніше, користува-
лася переважно глиняним посудом.

Фабричне виробництво здешевило також 
вироби зі скла, які фактично стали доступні 
всім. Для приготування їжі використовували 
переважно мідний, залізний і чавунний посуд.

Попит буржуазії сприяв розвитку мебле-
вого виробництва. Меблі вкривали різьбою, 
покривали червоним або чорним лаком і при-
крашали металевим оздобленням. Деякі пред-
мети хатнього вжитку, такі як скрині, великі 
рундуки, узагалі вийшли зі споживання, тому 
що вже не відповідали сучасним потребам.

Невід’ємним елементом міських осель різ-
ного рівня заможності ставали настінні й сто-
лові годинники. Вони немовби символізували 
собою те, що в «буржуазному» XIX столітті 
«час — це гроші».

У бідних верств населення можливостей 
слідкувати за меблевими стилями взагалі 
не було. Як правило, незаможні люди корис-
тувалися різними предметами, які отримали 
у спадок або придбали випадково.

Запитання та Завдання

1. Порівняйте житло і  хатнє начиння європейців у  XIX ст. 
та  за  попередньої доби. 2.  Які зміни в  житло й  хатнє 
начиння принесло європейцям «буржуазне» XIX  століт
тя? 3.  Які предмети, що були наявні в  житлі й  хатньому 
начинні тогочасних європейців, «успадкували» сучасники?

3 ШлюбносіМейні стосунки. Раніше 
в суспільстві поширювалися уявлення про 

те, що кохання веде до шлюбу (хоча нерідко 
ці ідеальні уявлення порушувалися). Тепер, 
за панування буржуазної моралі, стали казати 
навпаки: що шлюб веде до кохання.

У попередні епохи також мали місце шлюби 
за розрахунком як союзи між панівними й за-
можними верствами, однак ще ніколи товарний 

У 1843—1850 рр. французький архітектор 
А. Лабруст уперше спроектував будівлю бі-
бліотеки Сент-Женевьєв, де внутрішні несучі 
конструкції було виконано з металу. У 1851 р. 
англійський інженер Дж. Пекстон побудував 
у Лондоні «Кришталевий палац» — виставко-
вий павільйон на металевому каркасі, де всі 
стіни були зі скла.

На робітничі передмістя переважна біль-
шість архітектурних новацій не поширювала-
ся. Тут, як правило, навколо фабрик і заво-
дів тіснилися халупи промислових робітників 
та інших незаможних верств. Відсутність 
елементарних санітарних умов, невпевненість 
у майбутньому спричиняли те, що ці райони 
були осередками епідемій і злочинності.

Запитання та Завдання

1. визначте зміни, які відбувалися в  тогочасних міс
тах. 2.  Чим, на  вашу думку, були обумовлені ці змі
ни? 3.  Що з  того, що з’явилося в  тогочасних містах при
таманне і  сучасній міській архітектурі?

2 житло, хатнЄ начиння. Житло та умови 
життя в ньому залежали від рівня замож-

ності господаря, що було визначальним у вік 
панування буржуазії та її інтересів. Найза-
можніші особи мали власні великі будинки 
з десятками кімнат. Люди середнього достатку 
жили в невеликих будинках на кілька кімнат 
або орендували зручні квартири. Бідняки се-
лилися в хатинках на околицях, у підвалах, 
на горищах тощо.

Будинки заможних верств стали в цей час 
опалюватися високими чотирикутними печа-
ми — «голландками» (їх назвали так тому, що 
вони поширилися з Голландії). Найзаможніші 
викладали їх розписною плиткою, меш замож-
ні — ставили дешеві залізні пічки. Буржуазія 
встановлювала на кухнях «плиту» — невисоку 
пічку із залізною панеллю, де було декілька 
отворів над вогнем для приготування їжі. Бід-
нота, як і раніше, готувала їжу над вогнищем.

Для освітлення приміщень заможні люди 
використовували спочатку винайдені наприкін-
ці XVIII ст. масляні лампи зі склом, із серед-
ини століття — гасові лампи, пізніше — газо-
ве освітлення, а із 70-х рр. XIX ст. до їхніх 
осель прийшло електричне освітлення. Бідні 
люди, як і раніше, освітлювали житло скіп-
кою. І в заможних, і в бідних оселях часто 
траплялися пожежі.
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та рушила до Рима. Там до них приєдналися французькі вій-
ська. Із півдня на Рим розгорнула наступ армія неаполітансько-
го короля. Облога міста тривала два місяці.

Опором загарбникам керував тріумвірат, обраний повстали-
ми римлянами колективний орган керівництва проголошеної 
у січні 1849 р. Римської республіки.

3 липня 1849 р. Установчі збори в Римі затвердили Кон-
ституцію Римської республіки — найдемократичнішу з усіх 
конституцій італійського Рісорджименто. Увечері того ж дня 
французи захопили місто. Останнім осередком боротьби зали-
шалася Венеція, узята австрійцями в облогу. 22 серпня 1849 р. 
захисники міста капітулювали. Із загибеллю Венеціанської рес-
публіки революція в Італії завершилася.

Після поразки революції країну охопила хвиля терору. 
Основне завдання революції — визволення та об’єднання Іта-
лії — залишилося нерозв’язаним.

висновки

 � революції 1848—1849 рр. у європейських країнах стали 
відображенням протесту проти існуючих форм правління, 
боротьби за збільшення представництва у владі та покра
щення умов життя різних верств населення, пробудження 
національної свідомості народів центральної та  східної 
Європи.

 � У 1849 р. контрреволюційні сили змогли подолати 
революційну хвилю. однак основи старих порядків були 
значно послаблені.

Запитання та Завдання

1. Коли було встановлено другу республіку у Фран
ції? 2.  Кому надавалася виконавча влада за  Кон

ституцією другої республіки? 3.  Якою мала бути форма 
державного устрою об’єднаної Німеччини за  Конституці
єю, розробленою Франкфуртським парламентом? 4. Коли 
розпочалася революція в Австрійській імперії? 5. Хто був 
обраний правителемпрезидентом Угорщини в період ре
волюції? 6. Якою подією завершилася революція в італії?

7. Як відбулася революція 1848 р. у  Франції?  
8.  охарактеризуйте зміни, які відбулися у  Франції 

після революції 1848 р. 9.  Чому, на  вашу думку, не  від
булося об’єднання Німеччини в 1848—1849 рр.? Поясніть 
свою точку зору. 10. охарактеризуйте революцію 1848—
1849 рр. в Австрійській імперії. 11. Якими, на вашу дум
ку, були причини поразки революції в  Угорщині? 12.  Як 
розгортався національновизвольний рух в італії в 1848—
1849 рр.?

13. складіть таблицю «революції 1848—1849 рр. 
у  Європі».

Краї-
на

Причини 
револю-

ції

Основ-
ні події

Резуль-
тати ре-
волюції

Особли-
вості і  на-

слідки

14. об’єднайтеся у  малі групи і  порівняйте революції 
1848—1849 рр. у  Франції, Німеччині, Австрії, Угорщині 
та  італії за  їхніми завданнями і  результатами. Що було 
між ними спільного і  відмінного?

15. Міністр громадських робіт уряду Франції, ство
реного після перемоги революції 1948 р., Г. Марі 

вважав, що національні майстерні «доведуть робітникам 
усю недолугість і  нежиттєздатність теорій і  примусять їх 
на  собі відчути їх руйнівні наслідки». Які теорії він мав 
на  увазі? Чому створення майстерень було покликано 
показати нежиттєздатність цих теорій? Чи справдилися 
прогнози міністра? 16.  існує точка зору, що під час ре
волюційних подій 1848 року у  Франції і  республіканські 
інститути втратили привабливість в  очах французів. їхній 
дискредитації сприяли швидке погіршення економічної 
ситуації, криваві події червня 1848 р., що поставили країну 
перед загрозою громадянської війни та відсутність у біль
шості політичних партій програм вирішення викликів, що 
стояли перед французьким суспільством. Чи можна по
годитися із  цим? Чому? Чи можна вважати, що у  Франції 
склалася сприятлива ситуація для відновлення імперії? 
обґрунтуйте свою точку зору.

�� Капітуляція венгерської армії. 
1849
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Рима. Там до
Рим розгорнула наступ армія неаполітансько-

го короля. Облога міста тривала два місяці.
Опором загарбникам керував тріумвірат, обраний повстали-

ми римлянами колективний орган керівництва проголошеної 
р. Римської республіки.

р. Установчі збори в
ституцію Римської республіки
конституцій італійського Рісорджименто. Увечері того
французи захопили місто. Останнім осередком боротьби зали-
шалася Венеція, узята австрійцями в
захисники міста капітулювали. Із

Італії завершилася.
Після поразки революції країну охопила хвиля терору. 

Основне завдання революції
— залишилося нерозв’язаним.

У 1849
революційну хвилю. 
значно послаблені.

б’єднайтеся у  малі групи і  порівняйте революції 
1848—1849

талії за  їхніми завданнями і  результатами. Що було 
між ними спільного і  відмінного?

15. Міністр громадських робіт уряду Франції, ство
реного після перемоги революції 1948

вважав, що національні майстерні «доведуть робітникам 
усю недолугість і  нежиттєздатність теорій і  примусять їх 
на  собі відчути їх руйнівні наслідки». Які теорії він мав 
на  увазі? Чому створення майстерень було покликано 
показати нежиттєздатність цих теорій? Чи справдилися 
прогнози міністра?
волюційних подій 1848 року у  Франції і  республіканські 
інститути втратили привабливість в  очах французів. 
дискредитації сприяли швидке погіршення економічної 
ситуації, криваві події червня 1848
перед загрозою громадянської війни та відсутність у біль
шості політичних партій програм вирішення викликів, що 
стояли перед французьким суспільством. Чи можна по
годитися із  цим? Чому? Чи можна вважати, що у  Франції 
склалася сприятлива ситуація для відновлення імперії? 

бґрунтуйте свою точку зору.
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Рима. Там до
Рим розгорнула наступ армія неаполітансько-

го короля. Облога міста тривала два місяці.
Опором загарбникам керував тріумвірат, обраний повстали-

ми римлянами колективний орган керівництва проголошеної 
р. Римської республіки.

р. Установчі збори в
ституцію Римської республіки
конституцій італійського Рісорджименто. Увечері того
французи захопили місто. Останнім осередком боротьби зали-
шалася Венеція, узята австрійцями в
захисники міста капітулювали. Із

Італії завершилася.
Після поразки революції країну охопила хвиля терору. 

Основне завдання революції
— залишилося нерозв’язаним.

р. контрреволюційні сили змогли подолати 
революційну хвилю. 
значно послаблені.

б’єднайтеся у  малі групи і  порівняйте революції 
1848—1849

талії за  їхніми завданнями і  результатами. Що було 
між ними спільного і  відмінного?

Міністр громадських робіт уряду Франції, ство
реного після перемоги революції 1948

вважав, що національні майстерні «доведуть робітникам 
усю недолугість і  нежиттєздатність теорій і  примусять їх 
на  собі відчути їх руйнівні наслідки». Які теорії він мав 
на  увазі? Чому створення майстерень було покликано 
показати нежиттєздатність цих теорій? Чи справдилися 
прогнози міністра?
волюційних подій 1848 року у  Франції і  республіканські 
інститути втратили привабливість в  очах французів. 
дискредитації сприяли швидке погіршення економічної 
ситуації, криваві події червня 1848
перед загрозою громадянської війни та відсутність у біль
шості політичних партій програм вирішення викликів, що 
стояли перед французьким суспільством. Чи можна по
годитися із  цим? Чому? Чи можна вважати, що у  Франції 
склалася сприятлива ситуація для відновлення імперії? 
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стала однією з наймогутніших у Європі. Одночасно з цим «за-
лізний канцлер» уважно стежив за ситуацією на континенті, 
обираючи сприятливий час для початку рішучих дій. Так, він 
переконався, що до об’єднання Німеччини схвально ставиться 
Велика Британія, коли її прем’єр-міністр Г. Пальмерстон за-
явив: «Необхідно, щоб Німеччина стала сильною, щоб вона була 
здатною втримати в шорах обидві войовничі й амбітні держа-
ви — Францію і Росію».

Уважаючи, що відповідний час настав, О. фон Бісмарк пе-
рейшов до активних дій. Після смерті короля Данії Пруссія 
й Австрія висунули претензії на німецькі герцогства Шлезвіг 
і Гольштейн, які перебували в її складі. У 1864 р. після нетри-
валої війни з Данією Пруссія отримала Шлезвіг, а Австрія — 
Гольштейн. Наступного удару О. фон Бісмарк завдав Австрії. 
8 червня 1866 р. прусська армія захопила Гольштейн. У відпо-
відь Австрія оголосила війну Пруссії. Вирішальна битва австро-
прусської війни відбулася 3 липня 1866 р. в селі Садова поблизу 
Праги, у якій перемогу здобула прусська армія. Шлях на Відень 
було відкрито. Поразки зазнали також армії німецьких держав, 
що підтримали Австрію. 23 серпня 1866 р. за посередництва На-
полеона ІІІ Пруссія та Австрія уклали у Відні мирний договір.

За Віденським миром Пруссія перетворювалася на найбіль-
шу німецьку державу із суцільною територією від Рейна до Ні-
мана. Створювався Північнонімецький союз, до якого увійшли 
17 німецьких держав, а через деякий час ще чотири держави. 
Очолював союз прусський король. Депутатів рейхстагу (зако-
нодавчого органу) Північнонімецького союзу обирали в усіх 
державах, що входили до нього на основі загального виборчо-
го права для чоловіків. Уряд очолював канцлер, призначений 
прусським королем за згодою рейхстагу. Першим канцлером 
став О. фон Бісмарк.

Перемога Пруссії мала важливе значення для Європи. У її 
центрі виникла національна німецька держава — Північноні-
мецький союз. Утрата Австрією становища великої держави 
Європи відкрила шлях до завершення об’єднання Італії. Змі-
на ситуації створила також загрозу для панівної ролі Франції 
в континентальній Європі.

Наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. відносини Пруссії й Франції 
загострилися. Обидві сторони готувалися до війни й бажали її 
початку. Наполеон ІІІ побоювався подальшого зміцнення Прус-
сії та вважав, що невелика переможна війна зміцнить Другу 
імперію. О. фон Бісмарк заявляв, що «для Північнонімецького 

і

докуМенти роЗповідають

із першої промови о. фон бісмарка перед депутатами ландтагу (парламенту) пруссії 30 вересня 1862 р.

Німеччина дивиться не  на  лібералізм Пруссії, а  на 
її могутність, нехай Баварія, вюртемберґ, Баден ідуть 
на  поступки лібералізму, ніхто не  надасть їм ролі, яку 
відіграє Пруссія. Кордони Пруссії за  віденськими дого
ворамидомовленостями не  сприяють здоровому дер
жавному життю, не промовами й постановами більшості 

розв’язуються великі питання сучасності — це було го
ловною помилкою 1848 і 1849 рр., а залізом і кров’ю…

 ? 1. Прибічником якого шляху об’єднання Німеччи
ни був о. фон Бісмарк? 2. У  чому він убачав роль 
Пруссії в  процесі об’єднання?

�� отто фон Бісмарк

�� «Краще погоджуйтеся на  це! 
Півбуханки краще, ніж зовсім 
нічого!» (Австрія і Пруссія після 
війни в  данії про розподіл 
герцогств Шлезвіг та Гольштейн). 
Карикатура 1864 р.

наймогутніших у Європі. Одночасно з цим «за-
лізний канцлер» уважно стежив за ситуацією на континенті, 
обираючи сприятливий час для початку рішучих дій. Так, він 
переконався, що до об’єднання Німеччини схвально ставиться 
Велика Британія, коли її прем’єр-міністр Г. Пальмерстон за-
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Уважаючи, що відповідний час настав, О. фон Бісмарк пе-

активних дій. Після смерті короля Данії Пруссія 
Австрія висунули претензії на німецькі герцогства Шлезвіг 

Гольштейн, які перебували в її складі. У 1864 р. після нетри-
Данією Пруссія отримала Шлезвіг, а Австрія — 
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р. прусська армія захопила Гольштейн. У відпо-

відь Австрія оголосила війну Пруссії. Вирішальна битва австро-
прусської війни відбулася 3 липня 1866 р. в селі Садова поблизу 

якій перемогу здобула прусська армія. Шлях на Відень 
Поразки зазнали також армії німецьких держав, 

що підтримали Австрію. 23 серпня 1866 р. за посередництва На-
полеона ІІІ Пруссія та Австрія уклали у Відні мирний договір.

За Віденським миром Пруссія перетворювалася на найбіль-
шу німецьку державу із суцільною територією від Рейна до Ні-
мана. Створювався Північнонімецький союз, до якого увійшли 
17 німецьких держав, а через деякий час ще чотири держави. 
Очолював союз прусський король. Депутатів рейхстагу (зако-
нодавчого органу) Північнонімецького союзу обирали в усіх 
державах, що входили до нього на основі загального виборчо-
го права для чоловіків. Уряд очолював канцлер, призначений 
прусським королем за згодою рейхстагу. Першим канцлером 

Бісмарк.
Перемога Пруссії мала важливе значення для Європи. У її 

центрі виникла національна німецька держава — Північноні-
мецький союз. Утрата Австрією становища великої держави 
Європи відкрила шлях до завершення об’єднання Італії. Змі-
на ситуації створила також загрозу для панівної ролі Франції 

континентальній Європі.
Наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. відносини Пруссії й Франції 

загострилися. Обидві сторони готувалися до війни й бажали її 
початку. Наполеон ІІІ побоювався подальшого зміцнення Прус-

вважав, що невелика переможна війна зміцнить Другу 
Бісмарк заявляв, що «для Північнонімецького 

ісмарка перед депутатами ландтагу (парламенту) пруссії 30 вересня 1862 р.

розв’язуються великі питання сучасності — це було го
ловною помилкою 1848 і 1849 рр., а залізом і кров’ю…

? 1. Прибічником якого шляху об’єднання Німеччи
ни був о. фон Бісмарк? 2. У  чому він убачав роль 
Пруссії в  процесі об’єднання?розділ іі. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.) 
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3 революція 1848 р. в  ніМеччині. Події 
Лютневої революції у Франції мали ве-

ликий вплив на німецькі землі. 1—5 березня 
1848 р. в Бадені, Вюртемберзі, Баварії та ін-
ших німецьких державах відбулися маніфеста-
ції, де висувалися вимоги свободи друку, суду 
присяжних і скликання загальнонімецького 
парламенту для вирішення питання об’єднання 
країни. Під тиском опозиції реакційні уряди 
отримали відставку, а до складу нових увійшли 
ліберали. У Німеччині почалася революція.

Бурхливого характеру набули події в сто-
лиці Пруссії Берліні. 18 березня 1848 р. полі-
ція застосувала зброю щодо учасників демон-
страції на підтримку реформ. Місто вкрилося 
барикадами. Бої тривали всю ніч, а на ранок 
берлінці відтіснили урядові війська. Король 
Фрідріх Вільгельм IV наказав їм залишити 
місто, заявив про намір дарувати конституцію, 
запровадити свободу друку й зібрати Установчі 

докуМенти роЗповідають

Зі спогадів очевидця про бої на  вулицях берліна 18 березня 1848 р.

Неначе вихор промайнув містом й земля розверзла
ся під ногами. Люди підривали мостову, спустошували 
лавки зброї, вривалися до  будинків, витягували звідти 
ломи і  сокори… 12 барикад виросли на  Кенігшрассе; 
брички, омнібусі, мішки вовни, колоди, перевернути во
доколонки перетворилися на міцні, майстерно складені 
барикади. На  дахах з’явилися люди. вони з  цеглинами 

в руках очікували солдатів. Під загрозою натовпу збро
ярі викинули на вулицю усю свою зброю. Усі озброїлися 
вилами, мечами, списами, пістолетами, кілками хлопча
ки вривалися до  будинків й  піднімали на  дахи великі 
корзини з  камінням.

 ? Які висновки про ситуацію в  Берліні в  цей день ви 
можете зробити на  підставі свідчень їх очевидця?

збори. Скликані незабаром Установчі збори од-
ним із перших рішень ліквідували залишки 
феодальних повинностей селян.

18 травня 1848 р. у Франкфурті-на-Майні 
розпочав роботу над конституцією об’єднаної 
Німеччини перший загальнонімецький пар-
ламент. Наприкінці 1848 р. в усіх німецьких 
державах влада розгорнула наступ на опози-
цію. У грудні 1848 р. прусський король роз-
пустив Національні збори й «дарував» народу 
конституцію.

28 травня 1849 р. Франкфуртський пар-
ламент прийняв конституцію об’єднаної Ні-
меччини, за якою вона ставала федерацією 
тогочасних німецьких держав у формі імпе-
рії. Імперську корону парламент запропону-
вав прусському королю Фрідріху Вільгельму 
IV. Однак той відмовився, заявивши, що при-
йняти її може лише від німецьких монархів, 
а не від парламенту, створеного революцією. 
Прусський король розумів, що оскільки про-
ти загальнонімецької конституції вже висло-
вилися уряди Австрії, Баварії та Саксонії, по-
зитивна відповідь створить для нього складну 
ситуацію.

Через деякий час Австрія, розчарована 
тим, що їй не запропонували імперську коро-
ну, відкликала своїх представників із франк-
фуртського парламенту. Її приклад наслідува-
ли делегації деяких інших німецьких держав, 
що призвело до втрати парламентом авторите-
ту. Засідання було перенесено до Штутгарта 
у Вюртемберзі. У червні 1849 р. вюртемберзь-
кий король силою розігнав парламент. Тим 
часом у травні 1849 р. в Пруссії за новим ви-
борчим законом ліквідували завойоване наро-
дом загальне виборче право й запровадили нову 
систему, що ґрунтувалася на майновому цензі.

Об’єднання Німеччини парламентським 
шляхом, через волевиявлення народу, у роки 
революції 1848—1849 рр. зазнало невдачі. 

і

�� демонстрація в Берліні в  1848 р.

 ? На підставі ілюстрації зробіть висновок 
про  характер подій у  Берліні в  березні 1848 р.

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.

Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Всесвітня історія» для 9 класу загальноосвіт-

ніх навчальних закладів. Зміст підручника повністю відповідає Державному стандарту базової і  по-
вної загальної середньої освіти, навчальній програмі Міністерства освіти і  науки України (2016 р.).

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

Крім основного тексту, який розкриває зміст історичних подій, що вивчаються, параграфи 
підручника передбачають роботу з  історичними документами та ілюстраціями. Вони унаочню-
ють і доповнюють основний текст параграфів, допомагають сформувати власне бачення зобра-
жуваних подій. Схеми й таблиці розкривають зв’язки між складовими історичних процесів і явищ, 
пояснюють їх особливості, наслідки тощо.

Після кожного параграфа наведено блок різнорівневих запитань і  завдань, за допомогою 
яких учні зможуть перевірити свої знання. Щоб підсумувати матеріал розділу, учням пропону-
ється виконати запитання і  завдання на узагальнення знань, а  також тести для підготовки до 
тематичного оцінювання.

У кінці підручника наведено словник основних понять і  термінів, загальна хронологічна та-
блиця та плани-схеми для організації самостійної роботи учнів (як працювати з  параграфом 
підручника, історичним документом, як скласти план, історичний портрет, повідомлення, есе, 
як працювати в  парах і  малих групах тощо).

Автори намагалися створити зручний і  зрозумілий підручник, який полегшить процес на-
вчання для вас і  ваших учнів.

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

Демоверсія підручника «Всесвітня історія» 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

О. В. Гісема, О. О. Мартинюка
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника

«Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк)
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Інтернет-
підтримка
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Демоверсія підручника

ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ 
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ �
для ЗНЗ із поглибленим вивченням історії

О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• 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

Підручник є складовою лінійки підручнинів для 
7–9 класів. Він містить фрагменти з історичних 
джерел і запитання до них, яскраві та змістовні 
ілюстрації, карти, фотодокументи, хронологічні 
таблиці, словник термінів тощо.
Видається українською та російською мовами.
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