Урок № 1. Вступ.

С ТО Р І Н К И
підручника

3–7

Мета: дати учням початкове уявлення про ранній Новий і Новий час як періоди
всесвітньої історії і навчальний предмет; ознайомити з основними історичними
джерелами цих періодів; сприяти виникненню в учнів зацікавленості до предмета.
Тип уроку: вступний.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні терміни та поняття: ранній Новий час, Новий час, Нова історія, історичні джерела.
Основні дати та події: 1492 р. — початок XX ст. — історія Нового часу.
Хід уроку
I.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель інформує учнів про початок вивчення нового предмета, привертає
увагу до загальних питань організації навчальної діяльності.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}}Дидактична гра «Три речення»
Правила гри. Учитель доручає учням після завершення розгляду матеріалу передати основний зміст кожного з пунктів плану уроку трьома простими реченнями. Переможцем визнається той учень, розповідь якого найточніше відображатиме
зміст розглянутого матеріалу.
}}Бесіда (на актуалізацію опорних знань)
1. Що вивчає наука «історія»?
2. Які періоди всесвітньої історії ви вивчали в попередні роки?
3. Якими були особливості розвитку людства в Середньовіччі?
1. Нова доба всесвітньої історії с. 5
}}Робота з термінами та поняттями
Історія Нового часу — період всесвітньої історії між історією Середніх віків та
історією Новітнього часу. Поняття «Новий час» запровадили в XV ст. італійські мислителі, протиставляючи себе попередній добі історії Середніх віків і стверджуючи,
що в історії Європи розпочалася нова доба.
II.

Періодизація всесвітньої історії
НАЗВА ПЕРІОДУ

ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

Історія первісного суспільства

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

Історія Стародавнього світу

3 тис. років до н. е. — 476 р.

Історія Середніх віків

476—1492 рр.

2
с. 5

с. 3

Вступ


1. Що вивчає наука «історія»? 2. Які періоди всесвітньої історії ви вивчали
в попередні роки? 3. Якими були особливості розвитку людства в Середньовіччі?

Цього року ви продовжите вивчати історію людства. У попередніх класах ви познайомилися з історією Стародавнього світу та Середніх віків.
У 8 класі ви розпочнете вивчення навчального предмета Нова
історія. Умовно його можна поділити на дві частини. Першу називають раннім Новим часом, або Ранньомодерною добою (кінець �� — перша половина ��II ст.). Визначальними для цієї доби подіями стали
Великі географічні відкриття, Відродження, Реформація і Контрреформація.
Друга частина Нової історії —
Історія Нового часу — період всесвітНовий час (друга половина ��II —
ньої історії між історією Середніх віків
��III ст.) — познайомить вас із дота історією Новітнього часу. Поняття «Нобою, яка тривала під знаком Просвітвий час» першими почали вживати
ництва.
в XV ст. італійські мислителі, протиставляУ наступному році ви завершиючи цим себе попередній добі історії Сете вивчення історії Нового часу, поредніх віків і стверджуючи, що в історії
Європи розпочався новий період.
знайомившись із подіями його другого періоду.
 Періодизація всесвітньої історії
Назва періоду

Хронологічні межі

Історія первісного суспільства

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

Історія Стародавнього світу

3 тис. років до н. е. — 476 р.

Історія Середніх віків

476 — 1492 рр.

Ранній Новий час

Кінець XV — перша половина XVII ст.

Історія Нового часу

I період: друга половина XVII — XVIII ст.
II період: кінець XVIII — початок XX ст.

Історія Новітнього часу

I період: 1914 — 1939 рр.
II період: 1939 р. — сьогодення

с. 4

Великі географічні відкриття стали поштовхом до далекосяжних зрушень. Тисячі людей із європейських країн вирушили на нові землі в пошуках багатства і слави, нових територій. Так, завдяки
цим подіям західноєвропейська цивілізація вийшла за межі Європи,
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Для того щоб вам було зручніше працювати з підручником,
на його сторінках розміщені позначки, на які слід звертати увагу.



Шановні учні!
Цього року ви продовжите вивчати курс всесвітньої історії. Як
ви вже знаєте з досвіду попередніх років, запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим
як розпочати роботу, необхідно за змістом підручника познайомитися із його структурою.
Матеріал підручника поділений на шість розділів, кожен
з яких містить декілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати,
а також тлумачення основних термінів і понять. На них слід звернути особливу увагу.
Краще засвоїти навчальний матеріал допоможуть історичні документи, ілюстрації, карти і схеми. Працюючи з параграфом, необхідно уважно прочитати вміщені до нього документи і відповісти
на запитання до них. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Формуванню
уявлень про те, як саме розгорталися події, із якими ви познайомилися, допоможе історична карта, а зрозуміти зв’язки між історичними подіями дозволять схеми.
Після кожного параграфа наведені запитання і завдання, які
допоможуть вам перевірити свої знання. Опрацювавши навчальний розділ, ви маєте можливість систематизувати свої знання
за узагальнюючими запитаннями та завданнями, а також тестовими завданнями.
У кінці підручника ви знайдете додатки: плани-схеми для самостійної роботи з підручником, додатковою літературою, словник
термінів і понять тощо.
Проте не завжди інформації, наведеної в підручнику, достатньо
для того, щоб підготуватися до уроків, зокрема до практичних занять, які потребують опрацювання додаткових джерел. А можливо,
у вас виникне бажання поглибити свої знання. Із цією метою автори підручника створили електронний освітній ресурс, на якому розміщено цікаву додаткову інформацію, фрагменти документів та запитання до них, тести для самоконтролю тощо. Усе це ви знайдете
за електронною адресою: interactive.ranok.com.ua

Запитання, подані в цій рубриці на початку параграфа, допоможуть вам пригадати раніше вивчений матеріал і підготуватися до сприйняття нового.
«Документи розповідають» — тут наведені фрагменти історичних

джерел та запитання до них.
«Цікаві факти» — у цій рубриці ви знайдете чимало цікавих
історичних фактів, пов’язаних зі змістом матеріалу параграфа.


!
?

«Постать в історії» — під такою рубрикою вміщено інформацію
про видатних діячів та їхній внесок в історичний розвиток.

«Висновки» — тут наведені основні положення вивченого матеріалу.
Запитання і завдання
Ця рубрика містить запитання та завдання до параграфів, які
поділені на чотири групи.

«Перевірте, як ви запам’ятали» — за допомогою цих запитань
~~ви зможете здійснити самоперевірку і з’ясувати, чи добре ви
запам’ятали матеріал параграфа.

*~«Подумайте

і дайте відповідь» — ці запитання дозволять вам
осмислити прочитане.

"~
«Виконайте завдання» — виконання завдань цієї рубрики розвиватиме ваші навчальні вміння (працювати з картою, складати плани, таблиці тощо).

«Завдання для допитливих» — тут ви знайдете завдання і запи~
тання, що виконуються за вказівкою вчителя або тими учнями,
які прагнуть поглибити свої знання, використовуючи додаткову
літературу та ресурси Інтернету.

і
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Під цією позначкою розміщена цікава додаткова інформація,
фрагменти документів, тести для самоконтролю тощо.
Усі ці матеріали ви знайдете на сайті за електронною адресою:
interactive.ranok.com.ua
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www.e-ranok.com.ua

1
Закінчення таблиці
НАЗВА ПЕРІОДУ

ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

Історія Нового часу

I період: 1492—1789 рр.
II період: 1789 — початок XX ст.

Історія Новітнього часу

I період: 1914—1939 рр.
II період: 1939 р. — сьогодення

2. Знайомство з підручником с. 3—4
3. Основні джерела з історії Нового часу
}}Бесіда
1) Як учені дізнаються про життя людей у минулому?
2) Що таке історичні джерела?
3) Які ви знаєте різновиди історичних джерел?
4) Наведіть приклади речових і писемних історичних джерел.
Основні історичні джерела, за якими вивчають історію Нового часу
ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА
РЕЧОВІ

Будівлі, пам’ятки архітектури, знаряддя праці та
побуту, зброя, прикраси
тощо

ПИСЕМНІ

Документи, законодавчі
акти, свідчення безпосередніх учасників подій,
релігійні тексти тощо

ЕТНОГРАФІЧНІ

Давні звичаї, житло, одяг,
традиції харчування,
різноманітні технології,
фольклор тощо

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}}Дидактична гра «Три речення»
Учитель організовує перевірку виконання учнями завдання до дидактичної гри,
яке було отримане перед початком розгляду нового матеріалу.
}}Бесіда
1. Яку назву має період всесвітньої історії, що вивчається у 8 класі?
2. На які дві частини він поділяється? Якими є їхні хронологічні межі?
3. Назвіть події, які вважаються визначальними для обох частин Нової історії.
4. Чи однаково розвивалися країни Європи і Сходу наприкінці XV—XVIII ст.?
IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
}}Заключне слово вчителя
• Вивчати історію необхідно, оскільки без знання свого минулого ми не зможемо зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє.
• Довідатися про різні події минулого можна лише шляхом поєднання інформації, отриманої з різних історичних джерел.
V.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацюйте вступний текст підручника.
2. Знайдіть у довідковій літературі визначення наук, які допомагають історикам
вивчати минуле: археологія, хронологія, нумізматика, геральдика, сфрагістика, етноніміка і топоніміка. Випишіть їх у зошит.
3. Випереджальне завдання. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення або презентацію за темою «Цивілізації народів доколумбової Америки
(інки, майя, ацтеки)».
www.e-ranok.com.ua
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}}РОЗДІЛ I. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ
ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ
ВІДНОСИН (6 годин)
С ТО Р І Н К И
підручника

8–16

Урок № 2. Відкриття європейців.
Мета: з’ясувати причини і передумови Великих географічних відкриттів; пояснити, як
було відкрито Америку і здійснено першу навколосвітню подорож; формувати
в учнів уміння визначати причиново-наслідкові зв’язки між окремими подіями;
виховувати почуття людяності і взаємодопомоги.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні терміни та поняття: факторія, колонія, колоніальна імперія.
Основні дати та події: 1487—1488 рр. — подорож Б. Діаша, що зробила можливим
подальший перетин Індійського океану; 1492 р. — відкриття Америки X. Колумбом; 1494 р. — підписання Тордесільяської угоди про поділ сфер впливу між
Іспанією та Португалією; 1497—1499 рр. — відкриття Васко да Гамою морського
шляху до Індії; 1519—1522 рр. — перша навколосвітня подорож Ф. Магеллана;
1529 р. — підписання Іспанією і Португалією договору в Сарагосі про поділ
Західної півкулі.
Хід уроку
I.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель інформує учнів про початок розгляду розділу I, тривалість його вивчення, форми і термін проведення узагальнення і тематичного оцінювання.
II.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}}Бесіда (на актуалізацію опорних знань)
1. Які уявлення про світ панували за Середньовіччя?
2. Якими були життя і культура народів Індії наприкінці XV ст.?
3. Що ви знаєте про життя народів доколумбової Америки?
}}Випереджальне завдання
Упродовж розгляду нового матеріалу систематизуйте його за допомогою таблиці «Географічні відкриття кінця XV — першої половини XVI ст.».

РІК ВІДКРИТТЯ

ХТО
ОЧОЛЮВАВ
ЕКСПЕДИЦІЮ

ДЕРЖАВА —
ОРГАНІЗАТОР
ЕКСПЕДИЦІЇ

ЗМІСТ
ВІДКРИТТЯ

ІСТОРИЧНЕ
ЗНАЧЕННЯ

4
с. 8—9

РОЗДІЛ I. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ
ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

§ 1. Відкриття європейців


і
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1. Які уявлення про світ панували за Середньовіччя? 2. Якими були життя
і культура народів Індії наприкінці XV ст.? 3. Що ви знаєте про життя народів доколумбової Америки?

Причини й передумови Великих географічних відкриттів. Доба
1
Великих географічних відкриттів стала переломною між Середніми віками та Новим часом. Саме в цей період людство накопичило достатньо знань і відчуло потребу пізнати всю Землю з її невідомими просторами.
Наприкінці Середніх віків торгівля з країнами Сходу набула
постійного характеру. Різноманітні східні товари — прянощі, ювелірні вироби, тканини тощо — стали звичними для європейців. Однак у другій половині �� ст. ситуація значно ускладнилася внаслідок загарбання Османською імперією Близького Сходу. Різні побори
з торговельних караванів і кораблів, грабунки, піратство робили торгівлю дуже ризикованою, невигідною та нерегулярною. З’явилася
велика кількість посередників (арабів, італійців), що призводило
до подорожчання товарів. Шлях до Індії через Єгипет і Червоне море повністю контролювали араби, які не допускали сюди європейців.
Отож купцям країн Західної та Північно-Східної Європи про далекі східні ринки годі було й мріяти. Купці і моряки західноєвропейських країн усе частіше замислювалися над пошуком нового морського шляху до Індії, в обхід арабів і турків.
До пошуків казково багатої Індії європейців підштовхувала й інша причина: для розвитку торгівлі, заснування нових підприємств
потрібні були золото і срібло. У Західній Європі їх не вистачало.
Сучасні історики виділяють такі передумови Великих географічних відкриттів:
 Утворення в Європі великих централізованих держав, які мали необхідні кошти для спорядження і фінансування заокеанських мандрівок. У першу чергу це Іспанія, а також Англія,
Франція і Португалія.

§ 1. Відкриття європейців

с. 11

§ 1. Відкриття європейців



Христофор Колумб (Крістобаль Колон) народився в Італії. Уже з 14 років
він брав участь у морських подорожах до Англії та вздовж узбережжя
Африки. Колумб захопився поглядами італійця Паоло Тосканеллі, який вважав Землю кулею, а західний шлях із Європи до Сходу — найкоротшим.
Тосканеллі склав карту світу, на якій Азія була позначена на західному узбережжі Атлантичного океану. За його розрахунками, шлях до Китаю та Індії через
Атлантику був набагато коротшим, ніж навколо Африки. Проте Тосканеллі помилився у визначенні розмірів Землі та, відповідно, відстані від Європи до Азії.
Згодом казали, що це була велика помилка, яка привела до великого відкриття.

Христофор Колумб та його плавання до Америки. Першим діста3
тися Індії західним шляхом спробував іспанський мандрівник
Христофор Колумб (1451—1506).

 Католицька церква ставилася до підкорення нових земель як
до своєрідного хрестового походу проти язичників із метою навернення їх до християнської віри.
 У результаті успішного завершення Реконкісти виникла велика кількість дрібного іспанського і португальського дворянства,
у якого військовий досвід поєднувався з прагненням наживи
і релігійним фанатизмом.
 Створення нових і вдосконалення існуючих навігаційних приладів і карт, нових типів морських кораблів: морського компаса, астролябії, портолана (морської компасної карти), трищоглової каравели.

Нові шляхи до країн Сходу першими серед європейських держав почали шукати Португалія та Іспанія.

Карта й розрахунки Тосканеллі переконали �. Колумба в можливості дістатися Індії, рухаючись на захід.
Спираючись на них, мореплавець вирішив спробувати досягти
берегів Індії, пливучи через Атлантичний океан. Колумб поїхав до Іспанії, де запропонував свій проект королю Фердинанду і королеві Ізабеллі. Королева погодилася на пропозицію Колумба, оскільки успішне завершення експедиції мало принести чимало прибутків Іспанії.
3 серпня 1492 р. експедиція Колумба у складі трьох каравел —
«Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» — із командою в 90 осіб вийшла
в море. Подорож тривала понад два місяці. Нарешті через 69 днів вони побачили землю. Невеличкий острів, на бе Христофор Колумб.
резі якого було встановлено іспанський прапор,
1519. Художник
був проголошений володінням іспанського коСебастьяно дель Пйомбо
роля і отримав назву острова Святого Спасителя — Сан-Сальвадор. Саме цей день, 12 жовтня
1492 р., вважається датою відкриття Америки.
Продовживши подорож, Колумб відкрив
острови Куба та Гаїті й повернувся до Іспанії.
Тут він тріумфально повідомив королю про відкриті на заході землі, які вважав Індією, але
золота майже не привіз. Королівський двір був
розчарований. Як віце-король нових земель Колумб здійснив ще три подорожі, під час яких
було відкрито Малі Антильські острови, острови Пуерто-Рико, Ямайку, Тринідад тощо, досліджено узбережжя Центральної Америки.

Відкриття португальців. Сприятливе географічне положення,
2
оволодіння арабською географією та математикою, морською
справою сприяли перетворенню Португалії в �� ст. на морську державу. Початок географічних відкриттів португальців пов’язаний
із діяльністю принца Енріке Мореплавця (1394—1460), талановитого
організатора морських експедицій, у яких брали участь не лише дворяни, але й купецтво.
Шлях до омріяних берегів Індії вони намагалися знайти, пропливши вздовж західного узбережжя Африки та обігнувши її південний край. Одночасно португальці починаючи із 40-х рр. �� ст.
регулярно споряджали експедиції до Західної
Африки за прянощами, слоновою кісткою, зо Бартоломеу Діаш
лотим піском, невільниками. На карті Африки з’явилися назви «Перцевий Берег», «Берег
Слонової Кістки», «Золотий Берег», «Невільничий Берег». Із нових земель до португальської
скарбниці надходили величезні прибутки.
У 1488 р. мореплавець Бартоломеу Діаш
(1450—1500), пливучи вздовж західного узбережжя Африки, зумів досягти її південного
краю і вийти до Індійського океану, але був
змушений повернутися через загрозу бунту моряків. Південний край Африки назвали мисом
Доброї Надії — надії на те, що наступні мореплавці зможуть дістатися берегів Індії.
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1.
2.
3.
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Причини й передумови Великих географічних відкриттів с. 8
Відкриття португальців с. 9
Христофор Колумб та його плавання до Америки с. 11
Перша навколосвітня подорож Ф. Магеллана та її значення с. 13
Індіанські народи та їхня цивілізація с. 15

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}}Бесіда
1. Яка країна в другій половині XV ст. захопила Близький Схід?
2. Яке відкриття здійснив Васко да Гама?
3. Яка подія вважається датою відкриття Америки?
4. Коли було укладено Тордесільяську угоду?
5. Який мореплавець першим знайшов західний шлях до Індії?
6. Назвіть народи доколумбової Америки, які створили власні цивілізації.
}}Творчі завдання
1. Чому відкриття Америки називають великим відкриттям, здійсненим через
велику помилку?
2. Яке поняття, на вашу думку, найкраще відбиває зміст події: «відкриття Америки» або «зустріч двох цивілізацій»? Обґрунтуйте свій вибір.
3. Про яку подорож ідеться в наведеному уривку?
Витяг зі щоденника учасника однієї з експедицій
Упродовж трьох місяців та двадцяти днів ми не мали свіжої їжі. Сухарі, які ми
їли, були не хлібом, а пилом, перемішаним із хробаками, запаскудженим мишами,
а тому невимовно смердючим. Вода, яку ми пили, була гнила й також смерділа. Щоб
не вмерти з голоду, ми їли шкіру, якою було вкрито снасті… Ця шкіра під впливом
води, вітру та сонця так затверділа, що її треба було вимочувати в морській воді протягом чотирьох-п’яти днів. Після цього ми пекли її на вугіллі та їли…, щури продавалися по півдуката за одного, але навіть за таку ціну їх неможливо було дістати… Нас
уразила хвороба, за якої ясна розпухали настільки, що закривали зуби як верхньої,
так і нижньої щелеп; люди, уражені цією хворобою, не могли споживати жодної їжі.
Дев’ятнадцятеро з нас померли. За три місяці і двадцять днів ми подолали чотири
тисячі левг (одна левга — близько 7 км. — Авт.) цим Тихим морем, названим нами
Тихим тому, що ми жодного разу не зазнали бурі.
IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
}}Заключне слово вчителя
• Пошуки нових шляхів до країн Сходу і зростання потреб у золоті та сріблі
стали головними причинами Великих географічних відкриттів.
• Завдяки здійсненим відкриттям португальці першими створили колоніальну
імперію, населення якої на початку XVI ст. становило близько 1 млн осіб.
Загострення боротьби між Португалією та Іспанією за нові землі спричинило
перший в історії колоніальний поділ світу.
• Унаслідок подорожі Ф. Магеллана було вперше достеменно доведено, що
Земля є кулею, і отримано загальні відомості про її розміри.
• У доколумбовій Америці існували цивілізації, розвиток яких було перервано
європейськими загарбниками.
V.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацюйте § 1 підручника.
www.e-ranok.com.ua
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}}РОЗДІЛ I. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ
ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ
ВІДНОСИН (6 годин)
С ТО Р І Н К И
підручника

16–23

Урок № 3. Завоювання Нового Світу.
Мета: ознайомити учнів із процесом перших колоніальних завоювань європейців
у Новому Світі; з’ясувати, як загинули цивілізації індіанських народів; формувати
вміння характеризувати діяльність історичної особи; виховний аспект уроку
реалізувати на підставі аналізу ролі окремої людини в історії; виховувати толерантне ставлення до представників інших народів.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні терміни та поняття: Конкіста, конкістадори, метрополія, колоніальна система,
колоніальні війни, «революція цін».
Основні дати та події: 1495 р. — король і королева Іспанії видали указ, яким дозволяли
всім бажаючим споряджати експедиції до нових земель на заході для пошуків
золота; 1519 р. — захоплення Е. Кортесом держави ацтеків; 1532 р. — завоювання Ф. Пісарро імперії інків.
Хід уроку
I.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
}}Запитання і завдання
1. Якими були причини й передумови Великих географічних відкриттів?
2. Розкажіть про географічні відкриття португальців.
3. Як було відкрито Америку?
4. Розкрийте історичне значення експедиції Ф. Магеллана.
5. Схарактеризуйте цивілізації народів доколумбової Америки.
6. Простежте за картою напрямки морських експедицій європейців кінця XV —
першої половини XVI ст. і визначте їх результати.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}}Бесіда (на актуалізацію опорних знань)
1. Де пролягали основні торговельні шляхи з країнами Сходу до XVI ст.?
2. Що вам відомо про рівень суспільного розвитку народів доколумбової Америки?
3. Якими були уявлення про Землю в Середні віки?
1. Конкістадори в Новому Світі с. 16
2. Перші колонії. Індіанці після Великих географічних відкриттів с. 19

6
с. 16
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"~
12. Прослідкуйте за картою (див. форзац 1) напрямки морських експедицій
європейців кінця XV — першої половини XVI ст. і визначте їх результати.
13. Складіть у зошиті таблицю «Географічні відкриття кінця XV — першої
половини XVI ст.».
Рік
відкриття

Хто очолював
експедицію

Держава —
організатор експедиції

Зміст
відкриття

Історичне
значення

14. Чому відкриття Америки називають великим відкриттям, здійсненим че~

рез велику помилку? 15. Яке поняття, на вашу думку, найбільш влучно характеризує події 1492 р. з точки зору їх наслідків: «відкриття Америки» або
«зустріч двох цивілізацій»? Обґрунтуйте свій вибір.

§ 2. Завоювання Нового Світу


 Франсіско Пісарро
1. Де пролягали основні торговельні шляхи з країнами Сходу до XVI ст.?
2. Що вам відомо про рівень суспільного розвитку народів доколумбової Америки? 3. Якими були уявлення про Землю в Середні віки?

Конкістадори в Новому Світі. У 1495 р. король і королева Іс1
панії видали указ, яким дозволяли всім бажаючим споряджати
експедиції до нових земель на заході для пошуків золота. Дві третини знайденого золота вони мали віддавати до королівської
скарбниці. Завдяки цьому іспанська корона вирішувала одразу дві
важливі проблеми: позбавлялася тієї небезпечної сили, якою були
численні войовничі ідальго (дворяни), що не знаходили заняття
на батьківщині після завершення Реконкісти, і забезпечувала нове
джерело прибутків.

 Піраміда Сонця —
найбільша споруда
доколумбового міста
Теотіуакан (Мексика)

16

с. 19

§ 2. Завоювання Нового Світу

с. 20

Одночасно із завоюванням Мексики іспанські конкістадори рушили до Південної Америки вздовж її Тихоокеанського узбережжя.
Завойовників приваблювали розповіді про казкові багатства країни
Біру (або Перу). На цих землях у той час існувала імперія інків.
Протягом 1531—1536 рр. державу інків завоював конкістадор
Франсіско Пісарро із загоном, що налічував 62 вершники і 102 піхотинці. Завойовані землі були проголошені володіннями іспанської
корони і поділені на віце-королівства Перу та Нова Іспанія (Мексика). Керували ними призначені з Мадрида віце-королі.
Пісарро хитрощами захопив у полон «верховного інку» Атахуальпу, знищивши при цьому три тисячі інків. Решта індіанців, утративши вождя, розбіглися. Коли Атахуальпа зрозумів, що іспанців найбільше цікавить золото, він запропонував за свою свободу нечуваний викуп: засипати золотом величезну
кімнату на висоту піднятої руки, а дещо меншу кімнату двічі наповнити сріблом. Пісарро погодився на це. Два місяці інки збирали коштовності, щоб
звільнити свого правителя. За приблизними оцінками, викуп становив
60 центнерів золота і 120 центнерів срібла. Проте це не врятувало життя
Атахуальпи — Пісарро наказав його стратити. Після смерті «верховного інки» загони іспанських завойовників розсіялися по всій країні, грабуючи храми й палаци. Усе награбоване золото вони розплавляли, знищуючи унікальні витвори мистецтва інків.

Розділ I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

або вбивали себе і своїх близьких, щоб не бути рабами. Католицькі
священики силою навертали їх на християнство. Індіанці вимирали
від тяжкої праці, голоду, хвороб. Для того щоб замінити померлих
на важких роботах, до Америки почали завозити чорношкірих рабів з Африки. За одного чорношкірого раба на невільницьких ринках Бразилії в ��I ст. платили в 15 разів більше, ніж за раба-індіанця. Із тисяч рабів, яких захоплювали в Африці та везли на суднах
через океан, виживали не більше половини, але й це забезпечувало
торговцям «живим товаром» нечувані прибутки.
Работоргівля стала вигідною справою й тривала в Америці
до першої половини �I� ст.
Наслідки і значення Великих географічних відкриттів. Географіч3 ні відкриття справили величезний вплив на економічне життя
всієї Європи. Якщо раніше головні торговельні шляхи пролягали
через Середземне й Балтійське моря, то тепер вони перемістилися
в океани. Виникла світова торгівля, що налагоджувала зв’язки між
окремими материками. На відкриті континенти до колоній везли вироби із заліза, зброю, тканини тощо. До країн Європи з Америки
та Азії завозили тютюн, каву, чай, какао, прянощі, золото, срібло,
коштовності. Почалося формування світового ринку як складової
частини економіки нового суспільства.
Місце Італії як найбільш розвиненої торговельної країни у Європі посіли спочатку Португалія та Іспанія, а згодом — Нідерланди та Англія. Новими центрами ділової активності стали такі європейські міста, як Кадіс і Севілья в Іспанії, Антверпен і Амстердам
у Нідерландах, Лондон в Англії.
Європейці навчилися вирощувати но Прянощі —
ві культури — кукурудзу, квасолю, картоголовний товар Індії
плю, томати. Поширилося вживання шоколаду, цукру, земляних горіхів, тропічних
фруктів, м’яса індички. Із поширенням
картоплі європейці нарешті позбулися загрози голоду. Кукурудза стала поживною
їжею для людей та гарним кормом для худоби. Розвиток виробництва цукру у Бразилії та його експорт до Європи сприяли
появі нових галузей харчової промисловості. Солодощі стали доступні не лише
заможним, а й простим людям. У меню

Перші колонії. Індіанці після Великих географічних відкриттів.
2
На відкриті землі Нового Світу ринули шукачі пригод і легкої
поживи. Вогнем і мечем підкоряли вони нові землі. Жорстокість
конкістадорів викликала обурення на? Визначте за ілюстрацією,
віть серед самих іспанців. Такі дії ісяк європейські колонізатори
панців щодо індіанців, а також завезені
ставилися до рабів.
завойовниками хвороби (чума, віспа,
тиф) призвели до катастрофічного змен З Африки до Америки
шення кількості місцевого населення.
завозили чорношкірих рабів
На 1630 р. у Центральній Америці із 40 млн осіб, які жили там у доколумбову еру, залишилося близько
4 мільйонів.
У тих, кому пощастило врятуватися, іспанці відбирали землі, а самих індіанців примушували працювати в копальнях, видобуваючи золото
і срібло. Там індіанці невдовзі вмирали
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