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Запам’ятовуємо основні дати, 
історичні імена та терміни.

Працюємо з історичними поняттями, 
термінами, датами й картами.

Перевіряємо золотий 
запас знань.

Працюємо разом.
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Шановні восьмикласники!

У цьому році ви продовжуватимете вивчати всесвітню історію. Ви вже 
знаєте, як розвивалося людство в давні часи й середні віки: народжувались 
і зникали давні цивілізації, складалися системи писемності, формувалися 
світові релігії.

В епоху Середньовіччя майже сформувалася сучасна карта світу. У Західній 
Європі відбувалося становлення й розвиток таких держав, як Франція, Німеч-
чина, Італія, Іспанія, країн Скандинавського півострова; у Південно-Східній і 
Центральній Європі — Візантійської імперії, Московського князівства, Литви, 
Польщі, Угорщини. Невід’ємною складовою цього періоду є історія Київської 
держави, Галицько-Волинського князівства. Розвивалася економіка, зростали 
міста, формувалися стани й станові монархії, виникли перші представницькі 
органи влади. Християнська церква розділилася на католицьку й православну.

На Сході з’явилася нова релігія — іслам — й утворилася Арабська держава. 
Унаслідок арабських завоювань сформувалася арабська цивілізація — мусуль-
манський світ. У XІV–XV ст. православні країни Центральної та Південно-
Східної Європи були завойовані турками-османами, унаслідок чого утворилася 
величезна Османська імперія.

Великі географічні відкриття розпочали нову сторінку історії світу — епоху 
Нового часу.

Розібратися в подіях політичної та економічної історії, засвоїти поняття й 
терміни, історичні дати вам допоможе підручник, який складається з шести 
розділів. Текст поділено на параграфи, які містять огляд основних подій, іс-
торичні джерела, додаткову інформацію, карти, практичні заняття, схеми й 
таблиці. До джерел подано запитання для опрацювання й аналізу документа. 

У підручнику є узагальнювальні матеріали, словник понять і термінів, 
хронологічна таблиця основних подій Нового часу.

У текстах виділено найважливіші факти, події, дати, імена й географічні 
назви, що полегшить їх запам’ятовування.

Запитання перед параграфами допоможуть вам пригадати й повторити 
матеріал, який необхідно знати, щоб іти далі дорогою історичних відкриттів. 
Запитання й завдання, уміщені наприкінці параграфа, дадуть вам змогу пере-
вірити, як ви засвоїли навчальний матеріал. Піктограми підручника підкажуть, 
якого типу завдання потрібно виконати.

Історичні карти допоможуть вам зорієнтуватися в просторі й часі, а ілю-
страції — уявити події в усьому їх розмаїтті.

Отож у добру путь!
Автор
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1. Середні віки в історії людства

Початок середніх віків, як відомо, припадає на 476 р., коли вождь германців 
Одоакр переміг останнього римського імператора Ромула Августула. З цього 
часу в історії середніх віків, як правило, виокремлюють три основні періоди, 
що відрізняються рівнем економічного, політичного й культурного розвитку. 

Перший період охоплює V — середину XI ст. і називається раннім Се-
редньовіччям. В економіці цього періоду панувало натуральне господарство, 
у політичному житті простежувався процес формування держав, у духовно-
му — тимчасовий занепад культури.

Із середини ХІ до початку XIV ст. тривав період розквіту Середньовіччя. 
У цей час збільшилася кількість населення, пожвавилася господарська діяль-
ність, виникали міста, формувалася міська культура.

Перша половина ХIV ст. характеризувалася ознаками занепаду господар-
ства. Європейське суспільство охопила криза, яка розхитала його традиційні 
підвалини, змінила звичну картину світу, спричинила суттєві зміни в релігії, 
політиці й економіці. Цей період тривав до кінця XV ст. й отримав назву пізнє 
Середньовіччя, або, за висловом голландського історика ХХ ст. Й. Гейзін-
ги, «осінь Середньовіччя». Учений розглядав цей час як епоху розкішного й 
чудового відцвітання середньовічної культури, її гармонійного завершення.

Середньовічна історія, хоча й віддалена від нас у часі, зберігається не тільки 
в пам’яті народів Європи та Сходу. В епоху Середньовіччя виникла більшість 
європейських народів, міст і держав, сформувалися національні мови, культура 
й національний характер. На Сході проявляють неабияку активність тюркські 
народи, араби й монголи. У добу Середньовіччя в Європі закладаються основи 
сучасних парламентів, початки правового суспільства. Високі зразки літератури 
та мистецтва, філософської, політичної, історичної думки й нині наснажують 
європейську культуру та духовне життя. Готична й романська архітектури, що 
органічно вписалися в архітектурний ансамбль західноєвропейських міст, і в 
наш час матеріалізують образ середньовічної епохи. 

Водночас зауважимо, що середньовічний Схід розвивався набагато інтен-
сивніше, ніж тогочасна Європа. Однак, незважаючи на це, саме в надрах євро-
пейського суспільства в середні віки виникли передумови для його стрімкого 
поступу в період Нового часу. 

Новий час — період, що охоплює другу половину XVII — початок ХХ ст., ха-
рактеризується становленням та утвердженням буржуазних відносин — основи 
західної цивілізації.
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2. Хронологічні межі та періодизація Нового часу

Межею між середніми віками й Новим часом є епоха великих географічних 
відкриттів, початком якої стали подорожі відомих мореплавців — Христо-
фора Колумба (1492) і Васко да Гами (1497–1498). Відкриття нових земель 
докорінно змінило не тільки географічну, а й економічну та політичну карти 
світу. У Західній Європі розпочалася «революція цін», яка прискорила роз-
виток капіталістичних відносин і перетворила більшість європейських країн 
і Сполучені Штати Америки на метрополії.

На Сході цей процес зумовив посилення кризових явищ та вповільнення 
темпів розвитку. Як наслідок, колись високорозвинені східні країни стали 
колоніями чи напівколоніями. Отже, відбулися важливі зміни, що сприяли 
виникненню колоніальної системи, у межах якої утворився всесвітній еконо-
мічний ринок, де країни Сходу перебували в становищі підлеглих.

Новий час складається з двох основних етапів:
• раннього нового часу, або ранньомодерної доби (межа XV–XVI ст. — 

середина XVII ст.);
• власне нового часу (середина XVII — межа ХІХ–ХХ ст.).
У підручнику подано навчальний матеріал про ранній Новий час, або ранньомо-

дерну добу, і перший період власне Нового часу (друга половина XVII–XVIII ст.).
Поняття «Новий час» у європейській суспільно-політичній думці виникло 

в добу Відродження. Нині воно означає насамперед процес становлення й 
утвердження буржуазних відносин, на яких ґрунтується західна цивілізація.

Новий час — це епоха докорінних зрушень, глибоких змін в економічному й 
культурно-політичному житті. Спільним для розвитку більшості європейських 
держав стало прискорення процесів об’єднання державних територій навколо 
єдиного центру. Зміна форм верховної влади сприяла створенню абсолютист-
ських монархій у Європі й остаточному формуванню загальноєвропейської 
системи міжнародних відносин.

В економіці провідних європейських країн активізувався процес первіс-
ного накопичення капіталу, унаслідок чого відбувся новий поділ суспільства. 
Починаючи із XVI ст. європейський Захід суттєво впливає на подальший 
розвиток усіх країн світу.

Новий час був і залишається предметом дослідження для багатьох учених. 
На особливу увагу заслуговує тритомна праця відомого французького історика 
Фернана Броделя (1902–1986) «Матеріальна цивілізація, економіка і капі-
талізм. XV–XVIII ст.» (1979), перекладена багатьма мовами світу, зокрема й 
українською. У цій праці він дослідив найважливіші деталі побуту населення 
країн світу за нових часів: оселю, харчі, одяг, техніку, гроші та ін.

В Україні проблеми Нового часу вивчав талановитий учений і громадський 
діяч, професор Київського університету Іван Лучицький (1845–1918). Він 

Ранній Новий час (ранньомод ерна доба) — період  з кінця ХV до середини 
XVII cт. в історії Європи, який характеризується розвитком ранньокапіталістич-
них відносин і масштабними змінами в політичній, релігійній і культурній сферах. 
Натомість на Сході в цей час ще тривало Середньовіччя. 
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написав праці про релігійні війни у Франції в другій половині XVI ст. та ста-
новище французького селянства у XVIII ст. Ученому належать слова: «Для іс-
торика не повинно бути цікавих і нецікавих народів, може бути нецікавим сам 
історик, а історія цікава завжди».

Значну увагу питанням історії Нового часу приділяв у своїй «Всесвітній 
історії» і видатний український учений, професор Львівського університету 
Іван Крип’якевич (1886–1967).

3. Політична карта Європи

Упродовж раннього Нового часу політична карта Європи істотно змінилася. 
На межі XV–XVI ст. завершилося об’єднання англійських і французьких земель. 
До складу Англійського королівства ввійшли майже всі Британські острови: 
у XVI ст. було завойовано Ірландію, у XVII ст. фактично приєднано Шотландію. 
Так було покладено початок триєдиному королівству — Великій Британії. Роз-
ширилися також володіння Франції, яка прагнула підпорядкувати собі багатших 
і водночас слабших сусідів: у XVI ст. — Італію, а в XVII ст. — Рейнські землі.

Наприкінці XV cт. на Піренейському півострові утворилася єдина Іспан-
ська держава, яка в XVI–XVIII ст. стала однією з найбільших у світі. У XVI ст. 
сформувалася нова територіальна структура в Нідерландах — Республіка 
Об’єднаних Провінцій. За назвою найбільшої провінції її дедалі частіше стали 
називати Голландією. Наприкінці XV ст. Священна Римська імперія німецької 
нації ототожнювалася з німецькими землями. Однак після Реформації вона роз-
палася на ворогуючі державні утворення. У XVI ст. їх налічувалося майже 300.

Тим часом у Східній Європі утворилася нова держава — Річ Посполита, яка 
об’єднала Польське королівство й Велике князівство Литовське. Завершився 
процес об’єднання в єдину державу російських земель. Під тиском Османської 
імперії занепало Угорське королівство.

Найбільшою державою Північної Європи в XVI ст. була Данія. Однак із 
середини XVII ст. провідну роль у Європі відігравала Швеція.

Новий час; ранній Новий час, або ранньомодерна доба.

1. Що означає поняття «Новий час»?
2. Коли та у зв’язку з чим виникло поняття «Новий час»?

3. Визначте хронологічні межі раннього Нового часу, або ранньомодерної 
доби, і власне Нового часу.

4. Які зміни відбулися на політичній карті світу в ранній Новий час?

5. Які зміни в суспільному житті започаткувала ранньомодерна доба?
6. Які питання історії Нового часу досліджували Ф. Бродель, І. Лучицький 

та І. Крип’якевич?
7. Визначте, чим Новий час відрізняється від епохи Середньовіччя.
8. Які процеси світового розвитку тривали в епоху Нового часу?
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§ 1. Причини й Передумови великих географічних 
відкриттів XV–XVI ст.

Пригадайте
1. Поясніть значення поняття «Новий час», назвіть його хронологічні межі.
2. Що означає термін «осінь Середньовіччя»? Назвіть хронологічні межі пізньо

го Середньовіччя.
3. Які явища суспільного життя характеризують початок Нового часу?
4. Які якості особистості формуються в людини Нового часу?
5. Назвіть технічні вдосконалення й винаходи XІV–XV ст. Як вони вплинули на 

життя людини ранньомодерної доби?

1. Відкриття європейців

Характер соціально-економічного й культурного розвитку Європи в ранній 
Новий час значною мірою визначили великі географічні відкриття, зумовлені 
низкою причин. Основними серед них були: невпинне зростання в Європі то-
варного виробництва, нестача цінних металів і коштовного каміння, зростання 
попиту на прянощі, а також прагнення європейських купців контролювати 
основні торговельні шляхи. У зв’язку з розпадом Монгольської держави при-
пинив діяти караванний шлях з Європи в Китай та Індію через Середню Азію 
й Монголію. Турецькі завоювання в Малій Азії та на Балканах закрили шлях 
на Схід, а араби контролювали шляхи через Червоне море й Перську затоку. 
Отже, різко зменшилося значення Середземноморського басейну, через який 
здійснювалася левова частка європейської торгівлі зі східними країнами.

Розділ І
ВЕЛИКІ  ГЕОГРАФІЧНІ  ВІДКРИТТЯ  

ТА сТАНОВЛЕННЯ  КАпІТАЛІсТИЧНИх  ВІДНОсИН

Великі географічні відкриття — найбільші географічні відкриття, здійснені 
європейськими мандрівниками в XV–XVII ст., які змінили уявлення про світ 
і поклали початок колоніальним завоюванням заморських територій різними 
країнами. Було відкрито й обстежено невідомі раніше моря й океани, острови та 
материки, здійснено перші навколосвітні подорожі. 
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РОЗДІЛ І.   ВЕЛИКІ  ГЕОГРАФІЧНІ  ВІДКРИТТЯ...

Великі географічні відкриття мали певні передумови. 
По-перше, вагомі здобутки в галузі мореплавства й накопичення географіч-

них знань. Розроблено новий тип судна — каравелу1, яка завдяки вдосконаленій 
системі вітрил могла рухатися не тільки за напрямком вітру, а й проти вітру, 
досягаючи швидкості 22 км/год.

По-друге, утвердження в науці думки про те, що Земля має форму кулі, 
а суша омивається єдиним океаном. Отже, пливучи на захід, можна дістатися 
берегів такої бажаної для європейців Індії та інших східних країн.

По-третє, морська подорож у західному напрямку була можлива лише 
невідомим тоді Атлантичним океаном, який омивав країни Піренейського 
півострова — Іспанію та Португалію. Таке вигідне географічне положення 
сприяло тому, що саме ці країни почали першими освоювати незвідані океан-
ські простори.

2. Христофор Колумб і відкриття Нового Світу

Одночасно з португальцями пошуки шляху до Індії розпочала й Іспанія. 
У 1492 р. до двору іспанських королів Фердинанда й Ізабелли прибув генуезь-
кий мореплавець Христофор Колумб (1451–1506). Він розповів їм про план 
подорожі до Індії через Атлантичний океан. Раніше Х. Колумб пропонував це 
португальському королю Хуану ІІ, але той йому відмовив.

В Іспанії ситуація була сприятливішою для здійснення задумів Х. Ко-
лумба. Після відвоювання в 1492 р. Гранади й завершення війни з арабами 
економічне становище Іспанії залишалося дуже тяжким. Скарбниця була 
порожня, іспанські королі не мали вільних земель для продажу, а податки 
на торгівлю й промисловість давали мізерні прибутки. Значна кількість 
дворян (ідальго) утратила засоби до існування. Успішна подорож сприяла б 
покращенню становища. Іспанські королі Фердинанд та Ізабелла уклали з 

Х. Колумбом договір, згідно з яким той призначався 
віце-королем2 усіх нововідкритих земель, які ставали 
власністю Іспанії.

3 серпня 1492 р. з порту Палос у відкритий океан 
на трьох каравелах вирушило 90 моряків під ко-
мандуванням Х. Колумба. Згодом флотилія досягла 
Канарських островів і взяла курс на захід.

Плавання тривало понад два місяці — набагато 
дов ше, ніж передбачалося. Це викликало невдоволен-
ня серед екіпажу. Нарешті о 2 годині ночі 12 жовтня 
1492 р. вахтовий матрос побачив у світлі блискавки 
омріяну землю. На світанку флотилія пристала до 
одного з Багамських островів, який Х. Колумб назвав 

1 Каравела (італ. caravella, ісп. carabela) — три- або чотирищоглове морське віт-
рильне судно зі складною системою вітрил. 

2 Віце-король — намісник іспанського короля в колоніях. 

С. дель Піомбо.  
Христофор Колумб.

Перша половина XVI ст.

§ 1. Причини й Передумови великих географічних відкриттів...
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§ 1.  причини й передумови великих географічних відкриттів. . .

Сан-Сальвадор («cвятий спаситель») — на честь Усевишнього, який допоміг 
йому реалізувати задумане. Місцевих жителів, «людей зі шкірою мідного 
відтінку», мореплавець нарік індіанцями, бо вважав, що зійшов із корабля на 
землю Індії. Услід за Сан-Сальвадором були відкриті острови Куба та Гаїті. 
Так європейці, навіть не підозрюючи, відкрили дійсно незвіданий Новий 
Світ, названий згодом Америкою.

У 1493 р. Х. Колумб повернувся до Іспанії, де був прийнятий із великими 
почестями. Король призначив його «адміралом моря-океану» і віце-королем 
тих земель, які він відкрив і ще відкриє.

Під час другої подорожі Х. Колумб обстежив більшу частину островів Ка-
рибського моря. У 1498 р. він вирушив у третю експедицію і відкрив дельту 
річки Оріноко та виявив узбережжя невідомого материка, поклавши початок 
вивченню Південної Америки. Однак у 1500 р., у зв’язку із заколотом, органі-
зованим проти мореплавця в Новому Світі іспанськими поселенцями, іспан-
ські королі Фердинанд та Ізабелла усунули його від управління відкритими 
ним землями, однак дозволили Х. Колумбу спорядити четверту експедицію, 
що тривала впродовж 1502–1504 рр. Цього разу він дослідив значну частину 
узбережжя Центральної Америки. 

До кінця своїх днів Х. Колумб був переконаний, що відкрив західний шлях 
в Азію й досяг берегів Індії. Відкриті ним землі не дали бажаних золота, пря-
нощів та інших багатств, які так щедро змалював у своїй «Книзі чудес» Марко 
Поло. У 1506 р. Х. Колумб, який колись купався в променях слави, помер у 
великій скруті, хворий і всіма забутий. 

На межі XV–XVI ст. в напрямку до відкритих Х. Колумбом земель було 
споряджено кілька експедицій, у яких брав участь флорентійський морепла-
вець та астроном Америго Веспуччі (бл. 1454–1512). Під час однієї з них у 
1501–1502 рр. дослідник проплив далеко на південь від Бразилії і дійшов ви-
сновку, що Х. Колумб відкрив не узбережжя Індії, а новий материк. Невдовзі 
записи А. Веспуччі побачили світ і мали великий успіх. На основі цих записів 
у 1507 р. було накреслено нову карту світу. На ній уперше, крім Європи, Азії та 
Африки, було зображено четвертий континент, який умовно називався Землею 
Америго. Ім’я Америго згодом було дещо видозмінене, бо в ті часи вважалося, 
що континентам можна давати тільки жіночі назви. 

Так відкриті Х. Колумбом землі стали називатися Америкою.

В И В Ч А Є М О    Д Ж Е Р Е Л А

З щоденника Христофора Колумба

П’ятниця, 12 жовтня 1492 р. На човні ми пристали до берега одного з островів. 
Одразу побачили голих людей... Оскільки вони почали спілкуватися з нами по-
дружньому й дали зрозуміти, що готові прийняти нашу святу віру радше з любов’ю 
в серці, аніж насильно, я дав їм червоні шапочки й намисто зі скла... 

•• Яке•враження•справили•на•європейців•місцеві•жителі?

§ 1. Причини й Передумови великих географічних відкриттів...
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РОЗДІЛ І.   ВЕЛИКІ  ГЕОГРАФІЧНІ  ВІДКРИТТЯ...

3. Подорожі португальців

У XV ст. португальські моряки успішно освоювали морський шлях уздовж 
узбережжя Африки. Контролював його португальський принц Генріх Море-
плавець (1394–1460). Він оселився на березі Атлантичного океану у фортеці 
Сагреш, створив навігаційну школу та спорядив кілька експедицій для дослі-
дження західного узбережжя Африки.

Португальський мореплавець Бартоломеу Діаш (бл. 1450–1500) у 
1487–1488 рр. досяг крайньої південної точки Африки й назвав її мисом Бур, 
бо внаслідок 13-денного жахливого шторму його кораблі не змогли пристати 
до берега. Коли море заспокоїлося, Діаш зрозумів, що потрапив в інший океан і 
перебуває на східному узбережжі Африки. Так було відкрито шлях з Атлантич-
ного океану в Індійський. Вірячи в майбутні успішні плавання, португальський 
король Хуан ІІ перейменував мис Бур на мис Доброї Надії. 

Португальці стали готуватися до експедиції в Індію. Її маршрут на осно-
ві звітів Б. Діаша розробив португальський мореплавець Васко да Гама 
(1469–1524). Саме він очолив флотилію в складі чотирьох кораблів і 170 членів 
команди, яка влітку 1497 р. вирушила з Лісабона. Експедиція прямувала за 
вже відомим маршрутом до мису Доброї Надії. Обігнувши мис, португальські 
моряки вийшли в Індійський океан і виявили гирло річки Замбезі. Прямуючи 
далі на північ уздовж узбережжя Африки, експедиція В. да Гами досягла Момбаси 

(сучасна Кенія), а невдовзі ввійшла в гавань Малінді. 
Тут В. да Гама взяв на службу арабського лоцмана Ах-
меда ібн Маджида. З його допомогою 20 травня 1498 р. 
португальська флотилія без особливих труднощів ді-
сталася до порту Калікут (нині Калькутта). Так було 
відкрито морський шлях до Індії. Подорож мореплавця 
тривала майже 10 місяців.

У порту Калікут португальців зустріли досить 
вороже. Місцевий правитель (саморин) прийняв їх 
холодно. Проте кораблі В. да Гами простояли в порту 
понад три місяці.

Нарешті в серпні 1498 р. В. да Гама вирішив, що 
час повертатися додому. Тепер він наважився пере-
тнути Індійський океан, не запливаючи в Східну 
Африку. Зворотна дорога забрала залишки сил і 
здоров’я моряків, які через відсутність свіжих харчів і 

Історія й географія вміють жартувати. Найкраще тому підтвердження — від
криття Америки. Цей материк отримав назву на честь Америго Веспуччі, котрий 
побував тут набагато пізніше за Христофора Колумба. Натомість Колумбія, яку 
першим обстежив саме Веспуччі, названа на честь Колумба, який насправді до
сяг тільки її берегів.  

Невідомий художник.
Васко да Гама.  

Мініатюра.  
Початок XVI ст.

§ 1. Причини й Передумови великих географічних відкриттів...




