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• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

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

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні та сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари
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Підручник є складовою лінійки підручників 
для 7–9 класів Його структура  спрямує учнів 
на вирішення конкретних навчальних завдань. 
Підручник написаний простою, доступною мовою, 
містить чіткі формулювання історичних понять 
і явищ. У ньому наведено розробки всіх програмових 
практичних занять, які передбачають добре 
організовану роботу в класі з різними видами 
навчальних джерел і посібників.
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
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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 загально-

освітніх навчальних закладів. Зміст підручника повністю відповідає Державному стандарту ба-
зової і повної загальної середньої освіти, навчальній програмі Міністерства освіти і науки Укра-
їни (2016 р.).

Підручник містить п’ять розділів, розподілених на 32 параграфи.
Крім основного тексту вони містять уривки з  історичних джерел та цікаву додаткову інфор-

мацію, що дозволить створити більш повну картину зображуваних подій та явищ. Такі тексти 
подано за спеціальними рубриками: «Люди, справи, ідеї», «Увага, джерело!», «Пропонуємо об-
говорити», «Очима сучасників», «Для допитливих». Як правило, параграфи завершує рубрика 
«Історія в  документах», що дозволяє організувати цікаву роботу з  різноманітними писемними 
джерелами.

Наприкінці кожного параграфа розміщені запитання й  завдання, які дозволять перевіри-
ти здобуті знання й  навички та закріпити вивчений матеріал.

До підручника зі всесвітньої історії включено практичні заняття.
Ми сподіваємося, що наш підручник сподобається вам, і  ви виберете його для роботи.

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

С. В. Д’ячкова, С. Д. Литовченка
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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 С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко)
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ЗНАЙОМСТВО З  ПІДРУЧНИКОМ

Про авторів
Д’ячков Сергій Володимирович закінчив істо-

ричний факультет Харківського національного уні-
верситету ім. В. Н. Каразіна за фахом «Історія та сус-
пільствознавство».

Має педагогічний стаж понад 25 років. Канди-
дат історичних наук, доцент кафедри історії Старо-
давнього світу і  Середніх віків ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 
Зараз С. В. Д’ячков — директор Харківського універ-
ситетського ліцею, учитель вищої категорії, учитель-
методист, «Відмінник освіти України». Із 1988 р. 
викладає спеціальний курс «Методика викладання 
історії Стародавнього світу і  Середніх віків у  загаль-
ноосвітній школі». С.  В.  Д’ячков є  автором багатьох 
видань навчального, методичного, довідкового ха-
рактеру зі всесвітньої історії. Співавтор підручника 

зі всесвітньої історії для 8  класу та автор підручни-
ка зі всесвітньої історії для 7 класу, які є  перемож-
цями Всеукраїнського конкурсу підручників 2008, 
2015, 2016 рр.

Литовченко Сергій Дмитрович закінчив Хар-
ківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 
за фахом «історик, викладач історії та суспільно-по-
літичних дисциплін».

Має педагогічний стаж близько 20 років. Декан 
історичного факультету Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна. Має кваліфікацію «учи-
тель вищої категорії» та звання «кандидат історичних 
наук». Співавтор підручника зі всесвітньої історії для 
8 класу, який є  переможцем Всеукраїнського конкур-
су підручників 2008, 2016 рр.

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

 � Зміст підручника орієнтує школярів не тільки на за-
своєння системи історичних знань, але й на опану-
вання навчальних компетенцій (хронологічної, про-
сторової, інформаційної, логічної, аксіологічної).

 � Зручний формат підручника створює додаткові мож-
ливості для сприйняття навчального матеріалу.

 � Методичний апарат передбачає цілеспрямовану 
роботу з  навчання школярів роботи з  Інтерне-
том та іншими сучасними інформаційними ре-
сурсами.

Складові підручника
 � Передмова та рекомендації щодо роботи з  підруч-

ником
 � Весь теоретичний матеріал, передбачений навчаль-

ною програмою
 � Розробки всіх практичних занять
 � Загальна хронологічна таблиця основних подій Но-

вого часу

 � Словник основних термінів і  понять
 � Електронний додаток

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

Переваги підручника
 � Методичний апарат підручника орієнтований на 

творче опрацювання навчальної теми.
 � У підручнику подано розробки всіх програмових 

практичних занять.
 � Фрагменти історичних джерел і праць істориків до-

поможуть оцінити історичні події та явища й  ви-
значити власне ставлення до них.

 � Кольорові ілюстрації сприятимуть розвитку образ-
ного мислення, навичок роботи з  візуальними дже-
релами.

 � Схеми й  таблиці полегшать сприйняття й  усвідом-
лення навчального матеріалу.

 � «Лінії часу» та вступні тексти, наведені на початку 
кожного розділу, підготують учнів до опанування 
навчального матеріалу.

 � Історичні карти допоможуть учням усвідомити єд-
ність простору і  часу.

 � Різнорівневі запитання і  завдання наприкінці пара-
графів спрямовані на перевірку та аналіз вивчено-
го матеріалу.
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РОЗДІЛ I. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА 
наприкінці XVIII  — на початку XIX  ст.

Велика французька революція, що спалах-
нула в  1879  р., розділила історію Нового 
часу на дві частини. Революційні події 
у  Франції стали поштовхом до глибокої 
та рішучої модернізації в  історії Європи 
й  усього світу. На початку XIX  ст. Європа 
пережила кровопролитні війни, народні 
повстання й  народження нових держав. 
Намагаючись зупинити хвилі революцій, 
найбільші монархії Європи створювали 
антинаполеонівські союзи, але при цьому 
були готові використати Бонапарта у  влас-

них інтересах. Революційні ідеї, принесе-
ні на багнетах французьких солдатів, із 
новою силою розгорнули національно-
визвольний рух, боротьбу за конституційні 
права і  свободи людини. Наполеонівські 
війни, що тривали 15  років, завершилися, 
як здавалося, повним крахом, відновлен-
ням монархії та новим поділом Європи 
на сфери впливу. Однак вплив і  наслідки 
Великої французької революції відобра-
жалися в  історії країн Європи, Америки 
й  усього світу аж до XX  ст.

Захід Україна Схід

1789
Початок Великої 
французької революції

1775
Ліквідація Запорозької 
Січі

1804—1814 Російсько-перська війна

1804
Проголошення 
Наполеона імператором

1783
Маніфест Катерини II 
про приєднання Криму 
до Росії

1806
Захоплення Великою 
Британією колоній 
у  Південній Африці

1812
Похід Наполеона 
в  Росію

1793 Другий поділ Польщі 1811
Мухаммед Алі стає 
правителем Єгипту

1812—1815
Англо-американська 
війна

1804
Заснування Харківського 
університету

1819
Сингапур стає колонією 
Великої Британії

1814—1815 Віденський конгрес 1810
«Холерний бунт» 
у  Закарпатті
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демократична республіка — Сполучені Штати 
Америки. Саме європейські імперії та США 
стали справжніми володарями світу, посунув
ши колись могутні Османську та Китайську 
держави, Імперію Великих Моголів. Більшість 
країн Азії, Африки, Океанії втратили свою 
незалежність та перетворилися на колонії єв
ропейських країн (мал. 2).

У Новий час відбувся остаточний поділ світу на ме-
трополії та колонії.

Саме в Нову добу було здійснено важливі 
досягнення, які визначили головні напрямки 
розвитку сучасної науки. У цей час людина 

відкрила для себе всі континенти й полюси, 
змогла побувати в найбільш важкодоступних 
куточках Землі. Розвиток техніки та свобода 
слова сприяли небаченому злету книгодруку
вання, видання газет і журналів, поширенню 
всіх видів інформації, у тому числі електро
нної (мал. 3). Наприкінці Нового часу значна 
частина інформації передавалася за допомогою 
телеграфу, телефону, радіо. Таким чином, 
різноманітні історичні джерела до сьогодні 
зберегли різні, іноді протилежні погляди 
тогочасних європейців, американців, жителів 
колоніальних країн. Це дає нам змогу більш 
повно уявити картину життя XVIII—XX ст.

2. Хронологічні межі «довгого» XIX століття.

У 9 класі ми вивчатимемо другу частину 
Нового часу, яка охоплює період із 1789 до 
1914 р., тобто включає події від Великої фран-
цузької революції до початку Першої світової 
війни. У науковій літературі цей період Ново
го часу часто називають «довгим» XIX сто-
літтям. Чому так?

Справа в тому, що «календарний» підхід до 
вивчення історії не може повною мірою розкри
ти історичні процеси та явища, закономірності 
й особливості розвитку країн і народів. Час, що 
настав після епохи Просвітництва, називають 
«довгим» століттям не тільки тому, що він не 
вкладається в календарні межі XIX ст., але 
й тому, що грандіозні зміни в житті людей цієї 
доби стали передісторією сучасності.

В історії «довгого» XIX століття історики 
виділяють три основні періоди. Перший пе
ріод називають «епохою революцій» (1789—

1848 рр.). У цей час відбулися бурхливі ре
волюційні події в різних країнах Європи. Під 
час запеклих боїв були сформульовані голо
вні політичні вимоги капіталістичного сус
пільства, що міцніло. Другий період став «епо-
хою капіталу» (1848—1875 рр.). У провідних 
країнах світу в цей час завершилася про
мислова революція, склалася індустріальна 
цивілізація, а капіталізм посів панівне ста
новище в економіці й суспільстві. Третій пе
ріод — «епоха імперій» (1875—1914 рр.) — 
це бурхливий час колоніального поділу світу 
й затвердження нового «світового порядку», 
установленого найбільш розвиненими капі
талістичними країнами.

«Довге» XIX століття (1789—1914  рр.) є  своєрідним 
перехідним етапом між минулим і  сьогоденням су-
часної «глобальної» цивілізації.

Мал. 3. Юні газетярі-підприємці. США, 1906  р..Мал. 2. Колоніальний поділ світу. Карикатура початку XX  ст.

Основний матеріал підручника
Розділи підручника
Підручник складається зі вступної 
частини, 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. Кожний 
параграф, як правило, розрахований 
на один урок

Стислий виклад матеріалу, про 
який розповідатиметься 
у  розділі

«Лінія часу» містить дати 
найважливіших подій періоду, 
що вивчаються в  розділі. 
Основні історичні події систе-
матизовані у  трьох напрямках: 
Захід, Схід, Україна, що дає 
можливість учням краще 
орієнтуватися в  історичному 
просторі

Структура параграфів
Кожний параграф для полег-
шення сприйняття інформації 
поділено на кілька частин, що 
висвітлюють один аспект 
навчальної теми

§ 1. Вступ: наприкінці Нового часу
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§ 1. Вступ: наприкінці Нового часу
Якщо порівнювати хід історії з  атмосферними явищами, не дуже важко помітити, 
що «свіжий вітер» епохи Просвітництва змінили «революційні бурі» кінця XVIII — 
XIX  ст. Вони знищили залишки старих порядків Середньовіччя, відкрили простір 
для завершення промислової революції та перемоги індустріальної цивілізації. 
Чому  ж час, що передував Новітній історії, називали «довгим» століттям?

Варто пригадати! 1.  Назвіть основні стани середньовічного суспільства. 2.  Що 
таке аграрна цивілізація? 3.  Коли та в  яких країнах виникли капіталістичні від-
носини? 4.  Який період історії Європи ми називаємо епохою Просвітництва?

1. Новий час в  історії людства.

Ви вже знаєте, що історія Нового часу 
охоплює трохи більше ніж 400 років — це 
найкоротший період в історії людства (мал. 
1). Хіба він може зрівнятися за тривалістю 
з давньою або середньовічною історією? Од
нак жодна історична епоха не змінила світ 
так рішуче, як Новий час (кінець XV — по-
чаток XX ст.).

Новим часом цей період почали називати 
самі європейці ще в XVI ст., коли стало зро
зумілим, що у світі відбуваються надзвичайні 
перетворення. Із курсу всесвітньої історії 
8 класу ви пам’ятаєте, що порівняно із Серед
німи віками з початком Нової доби стали від
буватися небачені та часто несподівані зміни 
майже в усіх сферах життя.

Найважливіші перетворення торкнулися 
економічного й політичного розвитку провід
них європейських країн та США. Тут завер
шився промисловий переворот, міські ремес
ла й мануфактури відходили в минуле, їх 
заступили фабрики та заводи, так виникла 

індустріальна (промислова) цивілізація. Ці 
зміни обумовили зростання економічного 
й політичного авторитету буржуазії та найма
них робітників. Залишки соціальних станів 
Середньовіччя (аристократія, дворянство) 
опинилися на узбіччі історії. Успішний роз
виток капіталістичних відносин вимагав но
вого рівня політичної організації суспільства. 
Як показав історичний досвід Нового часу, 
шлях до конституції, яка б гарантувала го
ловні права і свободи людини й громадянина 
та республіканську форму правління, лежав 
перш за все через революції та збройну бо
ротьбу.

У Новий час відбулися значні зміни в  політичному 
устрої країн Європи та Америки.

Країни західноєвропейської цивілізації та 
їх продовження в Північній Америці впевне
но довели свою першість у світі. Тут сформу
валися колоніальні імперії (Британська, Фран
цузька, Німецька, Російська) та найбільша 

Мал. 1. Періодизація всесвітньої історії.

Особливості подання матеріалу
Перед кожним параграфом 
сформульовано головну на-
вчальну проблему, якій присвя-
чено матеріал. Рубрика «Варто 
пригадати!» актуалізує знання 
про події, що вивчалися в  попе-
редніх класах, пропонуючи 
знайти відповіді на запитання
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Теоретичний матеріал
Основний текст параграфа за 
змістом  — інформаційний, а  за 
характером викладення  — поєд-
нання опису, оповідання, пояс-
нення та узагальнення.
Особливості основного тексту 
підручника:

 � науковість (відповідність но-
вітнім досягненням історич-
ної науки)

 � доступність (відповідність ві-
ковим особливостям учнів)

 � лаконічність у  викладі на-
вчального матеріалу

 � відповідність мови підручника 
нормам української літератур-
ної мови

Додатковий текст
Додатковий текст містить фрагменти 
документів, науково-популярних і  художніх 
творів, історичні портрети, цікаві факти 
основних подій тощо. Ці матеріали відтво-
рюють цілісний образ досліджуваної 
епохи, дають можливість відчути причет-
ність до подій, формують інформаційну 
компетентність, спрямовані на розширення 
світогляду учнів

Розділ II. Європа та Америка у добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.) 
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3. Німецькі держави. Посилення Пруссії.

Рішення Віденського конгресу закріпили 
роздробленість німецьких земель, але напо
леонівська епоха не минула для них безслід
но. Значно збільшило свої території королів
ство Пруссія, що отримало німецькі землі на 
заході. Кількість німецьких держав було змен
шено, більшість із них увійшла в Німецький 
союз, у якому домінувала Австрійська імпе
рія. Однак Прусське королівство, що значно 
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Мал. 5. Механічні майстерні 
в  замку Веттер. Німеччина

Мал. 6. Коронація ав-
стрійського імператора 
Фердінанда I.

Мал. 7. Немецькі емігранти в  порту 
Гамбург. 1850  р.

§ 10. Революція 1848 р. у Франції.  Друга республіка та Друга імперія

49

§ 10. Революція 1848  р. у  Франції.  
Друга республіка та Друга імперія

У 1848  р. Франція вкотре довела, що визначає політичний розвиток Європи. 
Країна вперше у світі продемонструвала кривавий розкол між революціонерами. 
Французи також показали приклад того, як у  результаті антимонархічного по-
встання до влади може прийти новий монарх.

Варто пригадати! 1.  Чому революція 1830  р. не привела до проголошення 
Республіки? 2.  Чому короля Луї-Філіппа називали «король-банкір»?

1. Причини та початок революції.
Режим Липневої монархії майже не збері

гав феодальних пережитків і проводив буржу
азну політику. Однак ця політика забезпечува
ла інтереси лише частини буржуазії, а основна 
маса населення була позбавлена права голосу 
й можливості впливати на управління життям 
країни. Численні вимоги скасування виборчого 
цензу влада завжди жорстко відкидала. Поки 
економічна ситуація в країні була стабільною, 
король міцно тримав владу в своїх руках, до
зволяючи навіть широку свободу слова.
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рижа, відкрито виражали своє невдоволення. 
Цим і скористалася опозиція від ліберальних 
республіканців, які об’єднувалися навколо га
зети «Насьйональ», і радикалів, що видавали 
газету «Реформ».

У 1847 р. представники опозиції розпо
чали «бенкетну кампанію». Вони проводили 
великі відкриті застілля, на яких проголошу
вали політичні вимоги, передусім щодо зміни 

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Перший постріл
Під час «бенкетної кампанії» в  ніч із 23  на 24  лю-
того 1848  р. раптом розпочалася стрілянина. За 
офіційною версією революціонерів, солдати відкри-
ли вогонь по беззахисному народу, що мирно ходив 
вулицями Парижа. Насправді «мирна» юрба була 
непогано озброєна й  рушила пізньої ночі до бу-
динку міністерства з  гаслами «Геть Гізо!», який 
і  так уже був відправлений у  відставку. Солдати, 
що охороняли будинок міністерства, заблокували 
підходи до нього, але вогонь не відкривали. Роз-
почалися переговори між армійським полковником 
і ватажками натовпу — національними гвардійцями. 
Саме під час переговорів пролунав перший по-
стріл, який поранив солдата. У  відповідь армія від-
крила вогонь, у  результаті чого загинуло 16  демон-
странтів. Тіла загиблих почали возити по Парижу, 
закликаючи народ до повстання. Лідери опозиції, які 
до цього часу не брали участі в  протестах, раптом 
їх очолили (мал. 2).

Мал. 1. Бенкет французькой опозиції.

Мал. 2. Тіла загиблих парижан біля редакції 
газети «Насьйональ».
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у Франції, але і селяни, які пам’ятали спокій
ні роки Першої імперії, і радикали, і соціаліс
ти, що ненавиділи генерала Кавеньяка. Так, 
президентом Другої республіки стала людина, 
яка ретельно приховувала свої монархічні на
міри (мал. 6).

Відразу після свого призначення ЛуїНа
полеон домігся виборів у Законодавчі збори, 
у яких більшість отримали консерваторимо
нархісти, так звана «Партія порядку». Однак 
майже 200 місць у парламенті посіли радика
ли й соціалісти, що об’єдналися в союз «Нова 
гора», названий так на честь відомих якобін
ців Конвенту епохи Великої французької ре
волюції. «Нова гора» намагалася відстоювати 
інтереси народу, вимагала запровадження пра
ва на працю. Її депутати обвинувачували Луї 
Бонапарта у спробах захоплення влади. Проте 
президент розправився з радикалами руками 
консервативної частини Законодавчих зборів. 
У відповідь на демонстрацію радикалів у Па
рижі збори дали дозвіл на арешт найактивні
ших представників «Нової гори».

Розгром лівої опозиції полегшив ЛуїНа
полеону шлях до захоплення влади, але він не 
міг одразу впоратися з консерваторами. Біль
шість із них були монархістами, і лише час
тина підтримувала Бонапарта. Решту склада
ли легітимісти — прихильники Бурбонів та 
орлеаністи — прихильники Орлеанської ди
настії. Тому президент дозволяв Законодавчим 
зборам приймати антидемократичні закони, 
що викликали обурення народу. При цьому 
сам він часто на словах засуджував рішення 
парламенту.

Законодавчі збори скасували загальне ви
борче право, увівши трирічний ценз прожи
вання на одному місці для виборця. Цей закон 
позбавляв виборчого права саме робітників, 
які часто змінювали місце роботи, а отже 
й місце проживання. Була значно обмежена 
свобода слова, розширилися права католиць
кої церкви в системі шкільної освіти. У зо
внішній політиці республіканська Франція 
всупереч усім проголошеним принципам на
правила своїх солдатів на придушення рево
люції в Папській області Італії. Французька 
армія приборкала повстання та відновила світ
ську владу папи римського.

ЛуїНаполеону завжди вдавалося вигляда
ти в очах людей противником реакційних рі
шень і захисником прав народу. Саме під 
таким приводом 2 грудня 1851 р. президент 
здійснив державний переворот.

Мал. 6. Присяга Луї-Наполеона. Мал. 7. Імператор Наполеон III.

ЛЮДИ, СПРАВИ, ІДЕЇ

Президент-маніпулятор
Луї-Наполеон Бонапарт уміло приховував свої справ-
жні цілі. Ось як він звертався до народу, виправдову-
ючи переворот 1851  р.: «…Отже, я  чесно звертаюсь 
до всього народу й  говорю вам: якщо ви хочете збе-
регти це неспокійне становище, що принижує нашу 
гідність, компрометує наше майбутнє, то вибирайте 
іншого на моє місце, бо я  не хочу влади, неспромож-
ної робити добро, влади, що накладає на мене відпо-
відальність за дії, запобігти яким я  не маю сил, і  яка 
не дозволяє мені розпоряджатися кермом у  той час, 
коли я  бачу, що корабель пливе до загибелі…».
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Об’єднання країни також стримували численні 
монархії. Неврожаї 1846—1847 рр. призвели до 
зниження рівня життя простого народу, у Бер
ліні навіть відбулися «картопляні бунти» 
(мал. 1). Обстановка в німецьких державах по
ступово ускладнювалася. Достатньо було лише 
незначного приводу, щоб населення відкрито 
виступило проти влади. Таким приводом стала 
лютнева революція у Франції.

Під впливом подій у Парижі в березні 
1848 р. розпочалися масові демонстрації в за
хідних володіннях Пруссії та невеликих за
хіднонімецьких державах із вимогою прийня
ти конституцію та ліквідувати феодальні 

порядки, а також скликати загальнонімець
кий парламент. Незабаром почалися демон
страції і в столиці Пруссії Берліні. Відбулися 
збройні зіткнення демонстрантів з армією, 
які припинилися лише після виведення сол
датів із міста. Король Фрідріх Вільгельм IV, 
наляканий розмахом виступів, скасував цен
зуру, сформував ліберальний уряд та оголо
сив про скликання парламенту — ландтагу. 
Прусський король відверто заявив, що нині 
його мета — об’єднання Німеччини (мал. 2). 
Після перемоги берлінців над королівськими 
військами Фрідріх Вільгельм IV видав мані
фест до німецької нації.

УВАГА, ДЖЕРЕЛО!

Звернення короля Фрідріха Вільгельма IV до німецької нації (21  березня 1848  р.)
Від сьогоднішнього дня настає для нас нова слав-

на історія. Ви тепер знову є  великою нацією, вільною 
й  могутньою в  серці Європи; Фрідріх Вільгельм IV 
Прусський став на чолі об’єднаної батьківщини для 
порятунку Німеччини, плекаючи довіру до вашої ге-
ройської допомоги й  вашого духовного відродження. 
Ви сьогодні  ж побачите його серед вас на коні, при-

крашеному стародавніми національними кольорами. 
Хай живе й  буде благословенний конституційний 
князь, вождь об’єднаного німецького народу, новий 
король вільної нації, що знову відродилася.

 ? Чи можна довіряти зверненню короля? Висловіть 
власну думку.

Однак перемога революції в Пруссії була 
лише тимчасовою. Король тільки чекав на 
слушний момент, щоб скасувати свої по
ступки, а серед революціонерів не існувало 
єдності. Представники лібералів побоювали
ся посилення робітничого руху, що повторю
вав вимоги паризьких робітників про «право 

на працю». Після придушення червневого 
повстання робітників у Парижі, що розді
лило французьких революціонерів, остаточ
ний розкол відбувся й серед революціонерів 
у Пруссії. Ліберальна буржуазія, налякана 
червневим повстанням, відмовилася від про
довження революції. Національні збори не 

Мал. 1. «Картопляний бунт» у  Берліні 1847  р. Мал. 2. Барикади в Берліні. 1856 р.
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Висновки
Провідні ідеї та висновки 
за  текстом параграфа для 
кращого розуміння подано 
з  нового рядка та виділено 
іншим шрифтом

Завдання для контролю знань
Різнорівневі запитання і  завдан-
ня наприкінці параграфів 
спрямовані на перевірку 
й  аналіз вивченого матеріалу. 
Найбільш складні завдання, що 
вимагають висловлення власної 
думки, позначені зірочкою (*)

Творчі завдання, спрямовані на само-
стійне набуття та інтеграцію знань, 
розвиток читацької компетенції, уміння 
складати повідомлення, есе, портрет 
історичного діяча тощо на основі інфор-
мації з  різних джерел

§ 11. «Весна народів». Революції 1848—1849 рр. у Європі
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Угорці створили Комітет оборони на чолі 
з Л. Кошутом і змогли зупинити хорватську 
армію неподалік столиці. Однак угорцям не 
вдалося врятувати обложений імперськими 
військами Відень, хоча Кошут направив вій
ська на допомогу повсталим. Австрійці уві
рвалися на територію Угорщини та захопили 
її столицю. Проте Угорщина не склала зброї, 
тривала активна робота зі створення нової 
угорської армії. Навесні 1849 р. угорська ар
мія змогла відбити всі напади та звільнити 
країну від імперських військ. Угорський пар
ламент проголосив незалежність Угорського 
королівства, головою якого став Л. Кошут. 
Здавалося, Угорщина була остаточно втраче
на для Австрійської імперії.

У червні 1849 р. до Угорщини увійшла 
100тисячна російська армія, яку направив ім
ператор Микола I на прохання австрійського 
імператора. Російський імператор, що завжди 
виступав проти революцій, узяв на себе роль 
гнобителя угорської свободи. Незважаючи на 
героїчний опір, угорці не могли протистояти ро
сійськоавстрійським арміям. Після декількох 
поразок угорська армія капітулювала 13 серпня 
1849 р. (мал. 12), майже одночасно впала Вене
ціанська республіка. Таким чином, революція 
в Австрійській імперії зазнала поразки.

Незважаючи на перемогу контрреволюції, 
австрійській владі не вдалося повністю ска
сувати революційні завоювання. Не були від
новлені феодальні повинності, у 1849 р. ав
стрійський імператор дарував конституцію 
народам імперії. Хоча конституція зберігала 
значні повноваження імператора й обмежила 
права різних частин імперії, повернення до 
абсолютизму не відбулося.

Поразка революції в Австрійській імперії не привела 
до відновлення феодальних порядків у  державі. Це 
сприяло економічному розвитку країни.

«Весна народів», як називали революцій
ні події у Європі цього періоду, не досягла 
всіх своїх цілей: у багатьох державах збере
глися дворянські монархії, у деяких країнах 
ще були досить сильними феодальні пережит
ки. Чимало революціонерів стали жертвами 
контрреволюційних репресій, деякі народні 
повстання придушувалися з нечуваною жор
стокістю. Однак більшість монархів уже розу
міли, що їхня перемога над революцією тим
часова, тому вони не наважилися скасувати 
всі поступки, зроблені народу (мал. 13).

Під час «Весни народів» Європа абсолютних монархій 
перетворилася на Європу конституційних монархій.

ЗАПИТАННЯ Й  ЗАВДАННЯ

1.  Назвіть рушійні сили революції в  німецьких держа-
вах. 2.  Поясніть, чому прусський король Фрідріх Віль-
гельм ІV відмовився від імперської німецької корони.  
3.  Чому, на вашу думку, революційні виступи в  Італії по-
чалися раніше, ніж в  інших країнах Європи? 4.  Які сили 
боролися за об’єд нання Італії? Хто їм протистояв? 5.  Чо-
му боротьба за об’єднання Італії закінчилася невдачею?  
6.  Охарактеризуйте причини революції в  Австрійській 

імперії. Чим вони відрізнялися від причин революцій 
у  Франції та німецьких державах? 7.  Чому не все насе-
лення Угорщини підтримало революційний угорський уряд?  
8.  Назвіть причини поразки революції в  Австрійській ім-
перії. 9.  Охарактеризуйте позитивні й  негативні наслідки 
«Весни народів» у  Європі. 10.  Використовуючи карту ат-
ласу, випишіть у  зошит назви країн, у  яких були прийняті 
конституції під час революційних подій 1848—1849  рр.

Мал. 13. Німецька 
карикатура, присвя-

чена поразці євро-
пейських революцій 

1848—1849  рр.

Мал. 12. Капітуляція 
угорців після пораз-
ки під Вілагоші 
13  серпня 1849  р.
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суспільства. Різні й строкаті політичні сили 
орієнтувалися на дрібну буржуазію, пролета
ріат, міську бідноту й селянство. У країнах 
Європи й Північної Америки точилася бороть
ба за розширення кількості людей, що мали 
виборче право та могли брати участь у дер
жавному й політичному житті.

Розширення виборчих прав задовольняло 
потребу громадян країни в політичній гіднос
ті й було захистом від соціальних заворушень 
і революцій.

У XIX  ст. вплив держави на громадське життя зна-
чно зріс і  зміцнів за допомогою парламентаризму 
й  конституційних свобод.

ЗАПИТАННЯ Й  ЗАВДАННЯ

1. Поясніть поняття «індустріальна цивілізація» та «індустрі-
ально розвинена держава». 2.  Розвиток яких галузей 
економіки сприяв становленню індустріального суспіль-
ства? 3.  Порівняйте дані таблиць на с.  88 і  89. Яка кра-
їна досягла найбільших успіхів у  розвитку економі-
ки? 4.  Які глобальні зміни в  економіці й  соціальному 
житті забезпечили економічне зростання в країнах Європи 
та Північної Америки? 5.  На основі даних таблиці на с. 
92  визначте, як змінилася частка провідних країн у  світо-

вому промисловому виробництві в  протягом 1880—
1913  рр. 6*.  За текстом параграфа (пункт 3) складіть 
таблицю про зміну кількості жителів європейських міст 
у  XIX  ст. 7.  Що таке економічна криза? Які наслідки вона 
мала для підприємців і  простих жителів країни? 8.  Що 
таке монополія? Із якою метою створювалися монопольні 
об’єднання? 9*. Охарактеризуйте основні види монополій 
початку XX  ст. 10.  Чому в  XIX  ст. роль і  значення держа-
ви в  житті людей і  суспільства значно зросли?

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

В умовах індустріальної цивілізації провідні позиції в  житті суспільства посіли 
велика буржуазія та клас найманих робітників, що протистояв їй,  — пролетарі-
ат. Завершення промислового перевороту в  другій половині XIX  ст. на якийсь 
час неминуче призвело до помітного погіршення умов життя робітників, що ви-
кликало загострення їх боротьби за свої права. У  політичному житті країн Єв-
ропи й  Америки інтереси робітників представляли соціал-демократичні партії. 
На практичному занятті ми об’єднаємося в  групи та обговоримо, куди вели со-
ціал-демократи робітничий клас  — на барикади чи в  парламент?

Варто пригадати! 1.  Що являв собою рух чартизму? (§ 8) 2.  Розкажіть про 
виникнення марксизму та I  Інтернаціоналу. (§ 6)

1. Між I  і II Інтернаціоналами.
Міжнародне співтовариство робітників, 

відоме як I Інтернаціонал, діяло недовго — із 
1864 до 1876 р. Визнаним лідером I Інтерна
ціоналу був відомий німецький філософ, еко
номіст і революціонер Карл Маркс (1818—
1883). На думку Маркса, філософія і наука 
мали стати інструментом у встановленні вла
ди людини над природою. Він стверджував, 
що «релігія — опіум для народу», оскільки 
вона панує над свідомістю людини, забирає її 
з реальної дійсності. Маркс увійшов в історію 
як ідеолог революції. У своїй фундаменталь
ній праці «Капітал» він доводив, що єдиним 
носієм передових ідей є пролетаріат, який за 
допомогою революційного насильства може 

ліквідувати капіталістичне суспільство гно
блення. На його думку, тільки диктатура 
пролетаріату здатна побудувати суспільство 
соціальної справедливості.

Гідним супротивником К. Маркса в I Ін
тернаціоналі був відомий російський анархіст 
Михайло Бакунін (1814—1876) — колишній 
офіцер царської армії, засновник руху народ-
ників у Росії (мал. 1). Він брав активну участь 
у революційних подіях 1848 р., був засланий 
у Сибір, звідки втік у Лондон.

Так само як і К. Маркс, М. Бакунін був 
прихильником насильницьких революційних 
дій. Однак він вважав, що захоплення влади 
можна здійснити за допомогою стихійних ви

Розділ II. Європа та Америка у добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.) 
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ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

У 1815—1870  рр. у  результаті революційних 
подій і  соціальної боротьби в провідних кра-
їнах Європи й  Америки були зроблені рішучі 
кроки до модернізації всіх галузей життя. 
Передове суспільство поступово відмовляло-
ся від станово-абсолютистських порядків. Не 
випадково цей період фахівці називають 
«століттям революцій». Головні досягнення, 
яких прагнули сили модернізації,  — консти-
туційна монархія, парламентаризм і демокра-
тичні свободи. У  цьому напрямку в  XIX  ст. 
були зроблені небачені успіхи у Великій Бри-

танії, Франції, Німеччині, Австрії. Підсумки 
Кримської війни зміцнили їхній вплив та ав-
торитет. Об’єднання Італії й  Німеччини істот-
но змінило міжнародний порядок у  Європі. 
На останніх позиціях міжнародної політики 
опинилися Російська імперія та Османська 
Туреччина. Після скасування рабства США 
увійшли до групи найбільш демократичних, 
сучасних і розвинених держав. Проте провід-
ним країнам Європи й  Америки довелося 
багато зробити для розвитку капіталізму та 
демократії.

? Чи можна вважати, що ілюстрація досить повно характеризує головні напрямки розвитку 
світу в 1815—1870  рр.? Що б ви обрали символом цього періоду? Обґрунтуйте свою думку. 
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Практичні заняття
Практичні заняття передбача-
ють добре організовану 
роботу в  класі із різними 
видами історичних джерел 
і  навчальних посібників

Робота з історичними 
джерелами
Завдання практичних занять 
виконуються самостійно, 
у  парах або групах під 
керівництвом учителя

Систематизація та узагальнення 
знань
Матеріал кожного розділу 
завершують узагальнюючі 
висновки, спрямовані на 
систематизацію й  аналіз 
вивченого матеріалу
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суспільства. Різні й строкаті політичні сили 
орієнтувалися на дрібну буржуазію, пролета
ріат, міську бідноту й селянство. У країнах 
Європи й Північної Америки точилася бороть
ба за розширення кількості людей, що мали 
виборче право та могли брати участь у дер
жавному й політичному житті.

Розширення виборчих прав задовольняло 
потребу громадян країни в політичній гіднос
ті й було захистом від соціальних заворушень 
і революцій.

У XIX  ст. вплив держави на громадське життя зна-
чно зріс і  зміцнів за допомогою парламентаризму 
й  конституційних свобод.

ЗАПИТАННЯ Й  ЗАВДАННЯ

1. Поясніть поняття «індустріальна цивілізація» та «індустрі-
ально розвинена держава». 2.  Розвиток яких галузей 
економіки сприяв становленню індустріального суспіль-
ства? 3.  Порівняйте дані таблиць на с.  88 і  89. Яка кра-
їна досягла найбільших успіхів у  розвитку економі-
ки? 4.  Які глобальні зміни в  економіці й  соціальному 
житті забезпечили економічне зростання в країнах Європи 
та Північної Америки? 5.  На основі даних таблиці на с. 
92  визначте, як змінилася частка провідних країн у  світо-

вому промисловому виробництві в  протягом 1880—
1913  рр. 6*.  За текстом параграфа (пункт 3) складіть 
таблицю про зміну кількості жителів європейських міст 
у  XIX  ст. 7.  Що таке економічна криза? Які наслідки вона 
мала для підприємців і  простих жителів країни? 8.  Що 
таке монополія? Із якою метою створювалися монопольні 
об’єднання? 9*. Охарактеризуйте основні види монополій 
початку XX  ст. 10.  Чому в  XIX  ст. роль і  значення держа-
ви в  житті людей і  суспільства значно зросли?

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

В умовах індустріальної цивілізації провідні позиції в  житті суспільства посіли 
велика буржуазія та клас найманих робітників, що протистояв їй,  — пролетарі-
ат. Завершення промислового перевороту в  другій половині XIX  ст. на якийсь 
час неминуче призвело до помітного погіршення умов життя робітників, що ви-
кликало загострення їх боротьби за свої права. У  політичному житті країн Єв-
ропи й  Америки інтереси робітників представляли соціал-демократичні партії. 
На практичному занятті ми об’єднаємося в  групи та обговоримо, куди вели со-
ціал-демократи робітничий клас  — на барикади чи в  парламент?

Варто пригадати! 1.  Що являв собою рух чартизму? (§ 8) 2.  Розкажіть про 
виникнення марксизму та I  Інтернаціоналу. (§ 6)

1. Між I  і II Інтернаціоналами.
Міжнародне співтовариство робітників, 

відоме як I Інтернаціонал, діяло недовго — із 
1864 до 1876 р. Визнаним лідером I Інтерна
ціоналу був відомий німецький філософ, еко
номіст і революціонер Карл Маркс (1818—
1883). На думку Маркса, філософія і наука 
мали стати інструментом у встановленні вла
ди людини над природою. Він стверджував, 
що «релігія — опіум для народу», оскільки 
вона панує над свідомістю людини, забирає її 
з реальної дійсності. Маркс увійшов в історію 
як ідеолог революції. У своїй фундаменталь
ній праці «Капітал» він доводив, що єдиним 
носієм передових ідей є пролетаріат, який за 
допомогою революційного насильства може 

ліквідувати капіталістичне суспільство гно
блення. На його думку, тільки диктатура 
пролетаріату здатна побудувати суспільство 
соціальної справедливості.

Гідним супротивником К. Маркса в I Ін
тернаціоналі був відомий російський анархіст 
Михайло Бакунін (1814—1876) — колишній 
офіцер царської армії, засновник руху народ-
ників у Росії (мал. 1). Він брав активну участь 
у революційних подіях 1848 р., був засланий 
у Сибір, звідки втік у Лондон.

Так само як і К. Маркс, М. Бакунін був 
прихильником насильницьких революційних 
дій. Однак він вважав, що захоплення влади 
можна здійснити за допомогою стихійних ви
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2. Спадщина К. Маркса та Ф. Енгельса.

Перший конгрес II Інтернаціоналу за
просив у Париж відомих діячів міжнарод
ного соціалізму. Головами були обрані ні
мець Карл Лібкнехт і француз Едуард Вайян. 
Серед російських соціалістів, присутніх на 
конгресі, був Георгій Плеханов, який зая
вив, що російська революція переможе як 
робітнича, або ж не переможе зовсім. Ве
личезне значення мала резолюція Паризь
кого конгресу про організацію щорічного 
першотравневого страйку й демонстрації 
з метою зміцнення міжнародної пролетар
ської солідарності й боротьби за 8годинний 
робочий день.

Заклик конгресу знайшов дружний відгук. 
Першотравневі виступи, що пройшли в 1890 р. 

у Франції й АвстроУгорщині та інших краї
нах, сприяли зміцненню інтернаціональної 
пролетарської солідарності. Уперше робітни
чий клас організовано проводив страйк у між
народному масштабі.

В останні десятиліття XIX ст. марксизм 
став найбільш впливовою соціалістичною те
чією та був покладений соціалдемократични
ми партіями в основу їхніх програмних прин
ципів. Економічна теорія К. Маркса набула 
популярності і в науковому середовищі. Із 
К. Марксом дискутували соціалісти інших 
течій. У той самий час марксизм мав велику 
силу впливу. Логічна й науково обґрунтована 
система поглядів К. Маркса знайшла багато 
учнів і послідовників.

Мал. 4. Діячі II Інтернаціоналу.Мал. 2. Страйк трамвайників у  Нью-Йорку. 
Гравюра 1886  р.

ПРОПОНУЄМО ОБГОВОРИТИ

Розкол в  Інтернаціоналі
Проти посібілістів активно виступив Фрідріх Енгельс — 
соратник К. Маркса (мал. 3). В  одному зі своїх листів 
він зазначав: «…Старий розкол в  Інтернаціоналі знову 
стає на порядок денний… Супротивник той самий, із 
тією лише різницею, що прапор анархістів замінено 
прапором посібілістів; той же продаж своїх принципів 
буржуазії за часткові поступки, а  головне, за теплі міс-
ця для ватажків (члени міського муніципалітету, біржі 
праці тощо)».

? У чому полягала головна суперечність між марк-
систами й  посібілістами?

Мал. 3. Фрідріх Ен-
гельс (1820—
1895)  — німецький 
філософ, революці-
онер, підприємець. 
Він був автором 
кількох наукових 
праць з  історії вій-
ськового мистецтва.
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ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ 

Після періоду революційних і соціальних за-
ворушень середини XIX ст. у 80-ті  рр. в  біль-
шості провідних країн Європи, а також у США 
відбулася стабілізація політичного й держав-
ного устрою. У  деяких країнах це стало ре-
зультатом державного об’єднання (Німеччина, 
Італія), у  решті відбувся подальший розвиток 
парламентів та інших демократичних перетво-
рень (Англія, Франція, США). Російське само-
державство намагалося посилити свої позиції  
за рахунок поверхневих реформ, авторитету 
й деспотизму царів. Австро-Угорська монархія 

знайшла вихід у  дуалізмі, зачіпаючи при цьо-
му права інших народів, що входили до складу 
імперії. Народження та збільшення кількості 
політичних партій у країнах Європи й Америки 
зумовлювали подальше зміцнення демокра-
тичних засад суспільства. Стабілізація соці-
ально-політичного становища сприяла бурх-
ливому зростанню економіки й капіталістичних 
відносин, що привело до появи гігантських 
підприємств і  перших монополістичних 
об’єднань, які визначали обличчя світового 
капіталізму початку XX ст.

? Усе персонажі, представлені на ілюстрації, боролися «за свободу». Напишіть есе на тему 
«Боротьба за свободу в країнах Європи та США наприкінці XIX  — на початку XX ст.».



6 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Ілюстративний матеріал 
підручника
Цікавим джерелом інформації 
є  ілюстрації. Розширені підписи 
до них пояснюють, що саме 
зображено. До деяких ілюстра-
цій пропонується виконати 
певні завдання

Схеми й  таблиці
Схеми й  таблиці мають порівняльний аспект 
(розвиток певної події, явища в  часі), 
залучаючи учнів до дослідження причинно-
наслідкових зв’язків зображуваних процесів

Історичні карти
Історичні карти сприяють розвитку 
просторового сприйняття епохи, що 
вивчається, а  запитання для роботи 
з  ними  — розвитку пізнавальної актив-
ності учнів
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у складних життєвих ситуаціях. Серед росій
ських художниківреалістів виділяють твор
чість В. Перова (1833—1882) та І. Рєпіна 
(1844—1930). В. Перов різко висміював звичаї 
самодержавної Росії, співпереживав страждан
ням народу (мал. 8). У полотнах І. Рєпіна 
зближення мистецтва й життя досягло свого 
максимуму (мал. 9).

Особливе місце серед європейських реаліс
тів посідають французькі художники О. Дом’є 
(1808—1879) — неповторний карикатурист, 
майстер сатиричних замальовок, і Г. Курбе 
(1819—1877).

Реалізм  — самостійний напрямок як у  літературі, 
так і  в образотворчому мистецтві.

5. Музичне мистецтво.
У Середні віки й ранній Новий час му

зиканти працювали лише на замовлення для 
аристократичних і придворних кіл, а також 
духовних осіб, виконуючи волю «сильних 
світу сього». Після Французької революції 
музика «вилилася» на вулиці й площі, стала 
постійно супроводжувати урочисті заходи, 
свята, жалобні ритуали. У цей час особливу 
популярність мали гімни й тріумфальні піс
ні, марші тощо.

Творчість Л. ван Бетховена (1770—1827) 
за своїм змістом виявилася перехідною: від 
класики до романтизму. В історію культу

ри німецький композитор увійшов як гені
альний реформатор європейської музики. 
Вершиною симфонічної творчості Бетховена 
фахівці вважають небувалу за своїм масш
табом Дев’яту симфонію для оркестру, хору 
й солістів. Композитор уперше поєднав сим
фонічну музику й людський голос як ви
щий інструмент, створений природою. У фі
налі симфонії виконується ода Ф. Шіллера 
«На радість» із закликом, зверненим до люд
ства: «Обійміться мільйони». Нині цей твір 
було затверджено як гімн Європейського 
Союзу.

Мал. 7. Приїзд гувернантки в  купецький будинок.  
Худ. В. Перов. 1866  р.

? Поясніть, що зображено на картині. Чому дівчина-
гувернантка викликає співчуття?

ЛЮДИ, СПРАВИ, ІДЕЇ

Комісар у  справах мистецтва
Усе життя творчість видатного французького худож-
ника Г.  Курбе викликала захоплення шанувальників 
і  ненависть противників його реалістичного живопи-
су. У  своїх картинах Г. Курбе сміливо викривав вади 
буржуазного світу. Його живопис критики розцінюва-
ли як наклеп на французьке суспільство й  «прослав-
ляння потворного» (мал. 8). Г. Курбе жваво підтримав 
революцію 1848 р. й готував видання газети «Суспіль-
ний порятунок». У  дні Паризької комуни 1871  р. він 
став комісаром «у справах культури» і  взяв участь 
у  руйнуванні Вандомської колони  — символу Фран-
цузької імперії. Після придушення комуни Г. Курбе 
опинився за ґратами. Суд зобов’язав художника від-
шкодувати витрати на відновлення колони. Курбе втік 
до Швейцарії, де й  помер у  злиднях.

Мал. 8. Дробильники каменів. Худ. Г. Курбе. 1849  р. 
Картину було втрачено під час бомбування Дрезде-
на в  1945  р.

? Чи могла картина Г. Курбе задовольнити есте-
тичні смаки поціновувача класицизму або ро-
мантизму?

у складних життєвих ситуаціях. Серед росій
ських художниківреалістів виділяють твор
чість В. Перова (1833—1882) та 
(1844—1930). В. Перов різко висміював звичаї 
самодержавної Росії, співпереживав страждан
ням народу (мал. 8). У полотнах І.
зближення мистецтва й життя досягло свого 
максимуму (мал. 9).

Особливе місце серед європейських реаліс
тів посідають французькі художники 
(1808—1879) — неповторний карикатурист, 
майстер сатиричних замальовок, і
(1819—1877).

Реалізм  — самостійний напрямок як у  літературі, 
так і  в образотворчому мистецтві.

гувернантка викликає співчуття?
§ 25. Японія в XIX — на початку XX ст.: стрибок у світові лідери?
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ноправні угоди, які значно зачіпали інтереси 
Японії.

Таким чином, у  середині XIX  ст. Японія вийшла 
з  ізоляції, але опинилася в  залежному становищі 
щодо США та європейських держав.

Внутрішні проблеми й проникнення іно
земців викликали загальне невдоволення се
ред японського населення. У країні виникла 
опозиція до режиму сьогунів. Багато людей 
вважали, що всю повноту влади, як у давни
ну, слід передати імператору. Один із япон
ських мислителів того часу писав: «Існує мо-
нарх і піддані, існує верх і низ… обов’язок 
і справедливість. У неба немає двох синів, 

а в землі немає двох володарів». За всіх ча
сів у Японії імператорська влада користува
лася глибокою пошаною.

Після смерті попереднього імператора 
в 1866 р. на імператорський престол зійшов 
15річний Муцухіто (1867—1912 рр.) (мал. 3). 
Ця подія підштовхнула опозицію до рішучих 
дій. Під тиском впливових сил останній сьо
гун династії Токугава відмовився від влади 
й передав свої повноваження юному імпера
тору. У січні 1868 р. було скликано імпера
торську раду, яка в маніфесті «Клятва п’яти 
статей» проголосила відновлення всієї по
вноти імператорської влади. Прихильники 
влади сьогунів були розгромлені.

2. «Реставрація Мейдзі».

Події, які відбулися після зречення сьогу
на, в історії Японії називають «реставрацією 
Мейдзі», або «Добою Мейдзі». Чому «Мей
дзі»? І чому «реставрація»? Справа в тому, що 
правлінню японських імператорів приписували 
певний девіз: «Божественний воїн», «Мир усю
ди» тощо. Правління Муцухіто отримало девіз 
«Мейдзі», що означає «освічене правління». 
Таким чином, у роки правління цього імпера
тора була відновлена, або реставрована, велич 
Японії. «Доба Мейдзі» охоплює час від момен
ту повалення сьогунату до офіційного надання 
чинності новій конституції (1868—1889 рр.).

Багато дослідників переконані, що япон
ське суспільство очікувало на зміни та було 
готове до реформ, і тому вони пройшли швид
ко й успішно.

Енергійний молодий імператор рішуче 
руйнував середньовічні порядки. Він переніс 
свою резиденцію з Кіото в Токіо. Замість кня
зівств було введено префектури, які очоли
ли призначені імператором чиновники. Кня
зідаймьо втратили реальну владу й землі.

Усі реформи проводилися під гаслом від
новлення традицій і захисту національних 

Мал. 1. Американські військові кораблі біля берегів Токіо 
в  1854  р.  — головний аргумент «відкриття» Японії. Япон-
ська мініатюра XIX  ст.

Мал. 2. Сьогун Токугава Йосінобу в  замку 
Ніджьо зрікається влади. 1867  р. Японська 
мініатюра XIX  ст.

ПРОПОНУЄМО ОБГОВОРИТИ

За словами відомого японського соціолога, «колеса 
приробили до візка задовго до початку модернізації; 
було потрібно тільки змінити візника й напрямок руху».

? Чи можна на старому возі «в’їхати» у  нове су-
спільство?

Розділ III. Європа та Америка в останній третині XIX — на початку XX ст. 
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говори між найбільшими підприємствами пев
ної галузі промисловості обіцяли небачені 
колись розміри прибутку.

Такі угоди сучасники називали монополія-
ми. Їхні члени мали помітні переваги й приві
леї порівняно з іншими компаніями, банками 
та підприємствами, порушуючи цим правила 
чесної конкуренції — найважливіший принцип 
капіталізму. Монополісти різними способами 
відбирали частину прибутку у власників не
монополістичних підприємств, розорювали 
дрібну буржуазію. Крім того, штучно підвищу
ючи ціни на товари, вони перекладали на спо
живача тягар монопольно високих цін і тим 
самим ще більше погіршували становище про
стого народу.

Вчені виділяють кілька видів монополій. 
Спочатку найбільш популярною формою моно
польного об’єднання був картель. Зазвичай 
члени картелю зберігали повну фінансову й ор
ганізаційну незалежність одне від одного й до

мовлялися лише про ціни на товари, умови про
дажу та сферу впливу. Отримавши очікуваний 
прибуток, картелі часто розпадалися. У 1905 р. 
в Німеччині налічувалося щонайменше 385 кар
телів, що об’єд нували 12 тис. підприємств. Їм 
належало панівне становище в найголовніших 
галузях промисловості (мал. 8).

Синдикати — великі об’єднання підпри
ємців із метою завоювання ринку, усунення 
конкуренції та створення комфортних умов для 
комерційної діяльності. Наприклад, серед най
впливовіших могутніх російських монополій 
був синдикат «Продамет», що виник у 1902 р. 
в Донбасі. Він контролював 60 % металургійної 
промисловості країни. Величезний вплив в еко
номіці країни мали синдикати «Продвугілля», 
а також «Продвагон», що об’єднав 14 із 16 ва
гонобудівних заводів Росії.

Промислові компанії, що об’єднувалися 
в трести, втрачали юридичну, комерційну 
й виробничу самостійність. На початку XX ст. 
вони були поширеною формою монополій 
у США. У 1901 р. тут було створено 75 трестів, 
що об’єднали понад 1600 підприємств із загаль
ним капіталом майже 3 млрд доларів. У 1903—
1905 рр. американські трести виробляли 70 % 
сталі, видобували 75 % вугілля та 84 % нафти. 
У випадку, якщо підприємства різних галузей 
промисловості об’єд нувалися з банківським ка
піталом, то виникали концерни — фінансово
промислові групи, що контролювали значну 
частку економіки країни.

Рівень монополізації в різних країнах був 
неоднаковим. Більше монополій існувало в Ні
меччині й Росії, де новітні форми організації 

Мал. 8. Турбінний цех заводу Загальної компанії елек-
трики. Німеччина, 1907  р.

Мал. 6. Столиця Японії Токіо наприкінці XIX  ст. 
(Розфарбована фотографія). У  цей час Токіо на 
90 % залишався дерев’яним містом.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

ЧАСТКА ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ  
У  СВІТОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ, %

Країна 1880  р. 1900  р. 1913  р.

Європа в  цілому 53,2 61,3 62,0

Англія 22,9 18,5 14,0

Німеччина 8,5 13,2 15,7

Франція 7,8 6,8 6,4

Росія 7,6 8,8 5,0

США 14,7 23,6 35,8

Японія 2,4 2,4 1,0

Розділ V. Розвиток культури (кінець ХVIII — початок ХХ ст.)
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НОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ XIX  ст.

Технічний винахід Час і  місце Винахідник

Пароплав 1807  р.; США Р. Фултон

Паровоз 1814  р.; Велика Британія Дж. Стефенсон

Дирижабль (перший керований літальний 
апарат)

1854  р.; Франція А. Жіффар

Метрополітен 1863  р.; Лондон
1868  р.; Нью-Йорк
1896  р.; Будапешт
1900  р.; Відень і  Париж

Трамвай 1879  р.; Німеччина Е. В. фон Сименс

Автомобіль із двигуном внутрішнього зго-
ряння

1885  р.; Німеччина М. Даймлер
К. Бенц

Аероплан 1903  р.; США О. та В. Райт

Технічні відкриття стали поштовхом до 
розвитку старих і появи нових галузей про
мисловості. Будівництво залізниць вимагало 
збільшення видобутку вугілля, виробництва 
сталі й чавуну в багато разів. Виробництво 
машин і механізмів привело до виникнення 
нових галузей промисловості електроенерге-

тики, машинобудування, автомобілебудуван-
ня тощо. Промислові підприємства стали ве
ликими споживачами електроенергії.

На початку ХХ  ст. у  передових країнах Європи та 
Америки відбулася технічна революція, яка суттєво 
вплинула на економіку й  суспільство.

3. Романтизм і  реалізм у  європейській літературі.

Фахівці, що вивчають історію світової 
культури, визнають, що в XIX ст. спостері
галося небачене піднесення в розвитку літе
ратури. Якими ж були її основні напрямки 
в XIX ст.?

Серця й душі людей першої половини 
XIX ст. завоювали романтичні художні тво-
ри. Романтизм у літературі став закономір
ним наслідком епохи Просвітництва. Читачів 
приваблювали мужні герої, які протистояли 
натовпу та проявляли виняткові якості в над
звичайно складних обставинах. Серед відомих 
поетівромантиків початку XIX ст. виділя
ється англійський письменник Дж. Г. Байрон 
(1788—1824). Виходець зі збіднілої аристо
кратичної родини, він зробив блискучу пое
тичну кар’єру й здобув загальне визнання. 
Вірний романтичним ідеалам, лорд Байрон 
узяв участь у боротьбі грецького народу за 
незалежність. Однак у Греції він важко за
хворів і невдовзі помер.

Яскраві образи романтичних героїв ство
рювали у своїх творах німецькі й російські 
письменники, поети, драматурги — Й. В. Гете 
(1749—1832), Г. Гейне (1797—1856) М. Лер-

монтов (1814—1841), М. Гоголь (1809—1852). 
Улюбленими персонажами читачів усього сві
ту стали відважний рицар Айвенго із творів 
англійського письменника В. Скотта (1771—
1832), шляхетний каторжник Жан Вальжан 
із роману «Знедолені» французького письмен
ника В. Гюго (1802—1885), Індіана й Консу-
ело — героїні романів французької письмен
ниці Ж. Санд (1804—1876).

Одночасно з романтичною літературою ви
ник і закріпився новий напрямок у літературі 
й живописі — реалізм. Поети, письменники 
й художники прагнули максимально правдиво 
показати й осмислити гострі проблеми навко
лишнього світу. У російській літературі осно
воположником реалізму вважають геніального 
поета, письменника й драматурга О. Пушкі-
на (1799—1837). Іноді російську літературу 
XIX ст. називають «дворянською». Проте пись
менники Ф. Достоєвський (1821—1881), І. Тур-
генєв (1818—1883), Л. Толстой (1828—1910) 
у своїх творах, що були визнані шедеврами 
світової літератури, порушували найскладніші 
проблеми російського пореформеного суспіль
ства загальнолюдського змісту.

«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.
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Додатки
Загальна хронологія подій
Таблиця із зазначенням 
основних подій Нової доби 
та  часу, коли вони відбулися, 
сприяє набуттю хронологічної 
компетентності, тобто вміння 
учнів орієнтуватися в  історич-
ному часі, зокрема у  ХІХ  — 
на початку ХХ ст., розглядати 
суспільні явища в  розвитку та 
конкретних історичних умовах 
зазначеного періоду

Словник основних термінів 
і  понять є  дидактично доціль-
ним для організації самостійної 
навчальної діяльності учнів

Розділ I. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.
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Незважаючи на недоліки, Цивільний ко
декс гарантував збереження багатьох завою
вань Великої французької революції. Насам
перед він проголошував рівність можливостей 
і недоторканність власності.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
Поясніть, як ви розумієте вислів Наполеона: «Моя 
правдива слава полягає не в  тому, що я  виграв 
40  битв: Ватерлоо затьмарить у  пам’яті нащадків 
інші перемоги. Однак те, що не забудеться й  жи-
тиме вічно, так це мій Цивільний кодекс».

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

Перша по-справжньому Велика революція 
в країні континентальної Європи призвела до 
численних страждань народів і  завершилася 
поразкою. За підсумками наполеонівських 
війн склався новий міжнародний порядок, 
що встановив гегемонію великих держав-пе-
реможниць  — Великої Британії, Росії, Австрії 
та Пруссії, а також переможеної Франції. Най-
більші монархії світу прагнули усталити сфор-
моване становище в  Європі й  не допускати 
жодних змін. Правителі Росії, Пруссії та Ав-
стрії в 1815 р. уклали Священний союз, у  яко-
му зобов’язувалися «у будь-якому випадку 

й у будь-якому місці… надавати одне одному 
підкріплення й  допомогу». Пізніше до союзу 
приєдналися інші монархи. Їх основна мета 
полягала в збереженні кордонів держав, уста-
новлених Віденським конгресом у  боротьбі 
проти всіх проявів «революційного духу». Од-
нак Священний союз не зміг «витерти» зі сві-
домості прогресивних сил вплив Французької 
революції та зупинити процеси модернізації 
суспільно-політичного й  економічного 
устрою провідних країн Європи. Слід урахо-
вувати, що після Віденського конгресу в  Єв-
ропі настав тривалий період миру.

? Які події знайшли відображення на ілюстрації? Підготуйте розповідь про одну з них.

Поясніть, як ви розумієте вислів Наполеона: «Моя 
правдива слава полягає не в  тому, що я  виграв 
40  битв: Ватерлоо затьмарить у  пам’яті нащадків 
інші перемоги. Однак те, що не забудеться й  жи-
тиме вічно, так це мій Цивільний кодекс».

й у будь-якому місці… надавати одне одному 
підкріплення й  допомогу». Пізніше до союзу 
приєдналися інші монархи. Їх основна мета 
полягала в збереженні кордонів держав, уста-
новлених Віденським конгресом у  боротьбі 
проти всіх проявів «революційного духу». Од-
нак Священний союз не зміг «витерти» зі сві-
домості прогресивних сил вплив Французької 

Поясніть, як ви розумієте вислів Наполеона: «Моя 

Електронний додаток
Електронний ресурс interactive.ranok.com.ua 
містить багато додаткової корисної інфор-
мації, тестові завдання для підготовки до 
контрольних та самостійних робіт, які 
виконуються в  режимі онлайн, тощо. Поси-
лання на цей сайт розміщено на сторінках 
підручника позначкою  
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Додатки

Додатки

Хронологічна таблиця
1798—1801  рр. Єгипетська експедиція Наполеона Бонапарта

1799—1804  рр. Режим Консульства у  Франції

1800  р., 2  липня Акт про унію Ірландії та  Великої Британії (введений у  дію 1  січня 1801  р.)

1804  р., 18  травня Прийняття Наполеоном Бонапартом титулу імператора Франції під ім’ям Наполеона I

1804—1813  рр. Перше сербське повстання проти османського панування

1805  р., 21  жовтня Розгром адміралом Г. Нельсоном франко-іспанського флоту біля мису Трафальгар

1805  р., 2  грудня Битва під Аустерліцом

1807  р., липень Тільзитські мирні договори: 7  липня  — між Францією та Росією; 9  липня  — між 
Францією та Пруссією

1807  р. Утворення організацій карбонаріїв в  Італії

1809—1810  рр. Революція у  Швеції

1811—1820  рр. Рух луддитів

1812  р., 12 (24) червня Вторгнення наполеонівської армії в  Росію

1812  р., 26  серпня (7  ве-
ресня)

1813  р., 16—19  жовтня Розгром армії Наполеона в  «Битві народів» під Лейпцигом

1814  р., 11  лютого Проголошення незалежності Норвегії

1814  р., 31  березня Вступ військ антифранцузької коаліції в  Париж

1814  р., вересень  — 
1815  р., червень

Віденський конгрес

1814—1830  рр. Реставрація Бурбонів у  Франції

1815  р., 20  березня  — 
22  червня

«Сто днів» Наполеона I

1815  р., 8  червня Створення Німецького союзу (ліквідований у  1866  р.)

1815  р., 18  червня Битва під Ватерлоо

1815  р., 26  вересня Паризький акт про створення Священного союзу (1815—1833  рр.) Росії, Австрії та 
Пруссії

1821  р. Проголошення незалежності Мексики й  Перу

1821—1829  рр. Національно-визвольна революція в  Греції

1823  р., 2  грудня Проголошення доктрини Монро (зовнішньополітичної програми уряду США)

1825  р. Повстання декабристів у  Петербурзі

1825  р. Відкриття у  Великої Британії першої залізниці (Стоктон — Дарлінгтон)

1830  р., 27—29  липня Липнева революція у  Франції

1830  р., серпень-вересень Революція в  Бельгії

1830  р., 4  жовтня Проголошення тимчасовим бельгійським урядом незалежності Бельгії

1830  р., листопад  — 
1831  р., жовтень

Національно-визвольне повстання у  Варшаві

1831  р. Заснування Дж. Мадзіні таємного товариства «Молода Італія»

1833  р. Скасування рабства в  британських колоніях

1836—1839  рр. Перший сплеск чартизму у  Великій Британії. Оприлюднення Чартистської народної 
хартії (8  травня 1838  р.)

1837—1838  рр. Повстання в  Канаді проти англійського панування

ресня)

1813  р., 16—19  жовтня Розгром армії Наполеона в  «Битві народів» під Лейпцигом

1814  р., 11  лютого Проголошення незалежності Норвегії

1814  р., 31  березня Вступ військ антифранцузької коаліції в  Париж

1814  р., вересень  — 
1815  р., червень

Віденський конгрес
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Додатки

Словник основних термінів і  понять

Анархізм — політична течія, що виступає за ска
сування будьякої державної влади й законів.

Антанта (франц. — сердечна згода) — дружні до
мовленості між Францією, Англією та Росією, 
спрямовані на мирне розв’язання територіаль
них суперечок і стримування агресії з боку Ні
меччини.

Антимонопольне законодавство — кілька законів 
кінця XVIII — початку XX ст., що обмежували 
діяльність монопольних об’єднань у США.

«Болото» — умовна назва депутатів Конвенту, які 
під час Великої французької революції не при
єдналися до жодного з політичних угруповань.

«Весна народів» — умовна назва революційних по
дій у Європі 1848—1849 рр., що проявлялися 
у вигляді збройних повстань, маніфестацій, не
покори владі в боротьбі за демократичні пере
творення й державну незалежність.

Військово-політичний союз — об’єднання зусиль 
двох або декількох держав для досягнення по
літичних цілей збройним шляхом.

Гомруль — рух за відновлення діяльності ірланд
ського парламенту для розв’язання питань вну
трішнього самоврядування в межах Британської 
імперії.

Гонка озброєнь — боротьба декількох держав за 
перевагу в галузі озброєнь на суходолі та морі.

Громадянська війна — великомасштабне збройне 
протистояння політичних сил, що представля
ють громадян однієї держави, у боротьбі за вла
ду.

Громадянське рівноправ’я — рівноправність гро
мадян однієї держави перед законом незалежно 
від статі, віку, походження, майнового й соці
ального стану.

Громадянські права — основні права людини, що 
забезпечують її гідне існування: право на життя, 
свободу, особисту власність і недоторканність, 
право на судовий захист і правосуддя, вибір міс
ця проживання, пересування тощо.

Дуалістична монархія — різновид конституцій
ної монархії, у якій влада монарха обмежена 
конституцією, але фактично монарх має вели
кі владні повноваження. (У 1867 р. в Австро
Угорщині виникла унікальна дуалістична імпе
рія із двома центрами: Австрією та Угорщиною, 
парламенти й уряди яких мали рівні права. 
Австрійський імператор приймав корону Угор
щини.)

Експансіонізм — розширення зони впливу в еко
номіці й політиці, а також територіальні захо
плення та дипломатичний тиск.

Емансипація — звільнення від якоїнебудь залеж
ності, обмежень, гноблення, забобонів. У XIX ст. 
набув впливу й популярності суспільний рух за 
емансипацію жінок.

Західники — суспільнополітичний напрямок у Ро
сійській імперії в 40—60х рр. XIX ст., представ
ники якого виступали за скасування кріпосного 
права й розвиток країни західноєвропейським 
шляхом.

Ідеологія — система ідей і поглядів, політичних, 
моральних, релігійних вчень, що відображає ін
тереси якихнебудь суспільних груп і класів.

Імперія — 1) монархічна держава, на чолі якого 
стоїть імператор. Як правило, імперія виникає 
в результаті завоювання й підкорення багатьох 
країн і народів; 2) панівне становище в еконо
міці, політиці, культурі тощо.

Імпресіонізм (від франц. — враження) — напрямок 
у європейському живописі, що виник у другій 
половині XIX ст. Художникиімпресіоністи за 
допомогою художніх засобів прагнули передати 
особисте враження про навколишній світ у пев
ний момент часу.

Індійський національний конгрес — головна по
літична партія в країні, що виникла з ініціати
ви місцевої інтелігенції в 1885 р. На щорічних 
партійних конгресах висувалися вимоги актив
ної участі індійців в управлінні країною нарівні 
з колоніальною владою.

Індустріалізація — створення великої сучасної про
мисловості, насамперед у машинобудуванні, мета
лургії, енергетиці, як основи економіки країни.

Індустріальне суспільство — такий рівень цивілі
зації, для якого характерні демократичний 
устрій суспільства, в економічному житті вели
ка машинна промисловість переважає над сіль
ським господарством, більша частина населення 
проживає в містах.

Карбонарії (від італ. — вуглярі) — члени таємної 
революційної організації, що боролася за неза
лежність та об’єднання Італії.

Картель — форма монопольного об’єднання, учас
ники якого зберігали фінансову й організаційну 
незалежність і домовлялися лише про ціни на 
товари, умови продажу та сфери впливу з ме
тою отримання прибутку.

Класицизм — елітарний напрямок у європейсько
му мистецтві XVIII — першої половини XIX ст., 
для якого характерне звертання до античних 
творів і сюжетів.

«Кодекс Наполеона» — звід законів, створений за 
участі Наполеона в 1804 р. Кодекс закріпив 
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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.
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Î. Â. Ã³ñåì, Î. Î. Ìàðòèíþê Інтернет-
підтримка
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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.
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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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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
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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 загально-

освітніх навчальних закладів. Зміст підручника повністю відповідає Державному стандарту ба-
зової і повної загальної середньої освіти, навчальній програмі Міністерства освіти і науки Укра-
їни (2016 р.).

Підручник містить п’ять розділів, розподілених на 32 параграфи.
Крім основного тексту вони містять уривки з  історичних джерел та цікаву додаткову інфор-

мацію, що дозволить створити більш повну картину зображуваних подій та явищ. Такі тексти 
подано за спеціальними рубриками: «Люди, справи, ідеї», «Увага, джерело!», «Пропонуємо об-
говорити», «Очима сучасників», «Для допитливих». Як правило, параграфи завершує рубрика 
«Історія в  документах», що дозволяє організувати цікаву роботу з  різноманітними писемними 
джерелами.

Наприкінці кожного параграфа розміщені запитання й  завдання, які дозволять перевіри-
ти здобуті знання й  навички та закріпити вивчений матеріал.

До підручника зі всесвітньої історії включено практичні заняття.
Ми сподіваємося, що наш підручник сподобається вам, і  ви виберете його для роботи.

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

С. В. Д’ячкова, С. Д. Литовченка
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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 С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко)
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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
С. В. Д’ячков, C. Д. Литовченко

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

• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

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

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні та сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари
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Підручник є складовою лінійки підручників 
для 7–9 класів Його структура  спрямує учнів 
на вирішення конкретних навчальних завдань. 
Підручник написаний простою, доступною мовою, 
містить чіткі формулювання історичних понять 
і явищ. У ньому наведено розробки всіх програмових 
практичних занять, які передбачають добре 
організовану роботу в класі з різними видами 
навчальних джерел і посібників.
Видається українською та російською мовами.
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