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Всесвітня історія 

Урок № 3-4 

Тема: Узагальнення до теми «Передумови Першої світової війни. Війна та революції»  

Причини війни: 

1.                Міжнародно-політичні суперечності в європейській системі держав (Німеччина – Велика 

Британія, Німеччина – Франція, Німеччина – Росія, Австро-Угорщина – Росія) 

2.                Німецько-англійське економічне суперництво 

3.                Гонка озброєнь великих держав, німецько-англійське суперництво в будівництві флотів 

4.                Націоналізм всередині Франції (політика «реваншу) і Німеччини (Загальнонімецький союз) 

5.                Втрата  європейськими союзами (Антанта, Троїстий союз) оборонного характеру. 

6.                Слов’янська проблема (труднощі айстро-угорської багатонаціональної держави, де чехи 

прагнуть автономії, серби – виходу; політика Росії на Балканах, де вона підтримує  антиавстрійські 

настрої сербів) 

Привід до початку війни 

Приводом до війни стало вбивство 28 червня 1914 р. 19-річним сербським студентом Гаврилом 

Принципом у столиці Боснії Сараєві наступника австро-угорського престолу ерцгерцога Франца 

Фердинанда, який був відомий своєю ворожістю до Сербії. 

Як розвивалися події далі? 

 
Стратегічні плани країн у Першій світовій війні 

«…Німеччина намагалася покінчити з пануванням Англії на морях, послабити її вплив на 

світовий ринок і захопити колонії. Німеччина також бажала приєднати промислове розвинені північно-

східні регіони Франції, захопити у Росії Прибалтику, Україну, Дон і Кавказ.  

Австро-Угорщина прагнула розширити сферу впливу на Балканах, захопити Сербію, відібрати 

у Росії Польщу, Правобережну Україну (Поділля та Волинь).  

Османська імперія, що виступила на боці Троїстого союзу в жовтні 1914 р., розраховувала 

захопити російське Закавказзя і відновити свій вплив на Балканах.  

Англія сподівалася послабити Німеччину, захопити частину німецьких колоній в Африці, 

поділити Османську імперію — забрати багаті нафтою Месопотамію та частину Аравійського 

півострова.  

Франція прагнула повернути Ельзас і Східну Лотарингію, що були захоплені Німеччиною після 

франко-прусської війни, захопити Саарську область (вугільні шахти) та лівий берег Рейну — природний 

кордон з Німеччиною, крім того, там містилися сучасні промислові підприємства. 

Росія намагалася встановити своє панування на Балканах і в протоках Босфор і Дарданелли, 

послабити Німеччину економічно, відібрати в АвстроУгорщини Східну Галичину, землі у нижній течії 

Неману.  

Японія, що вступила у війну з Німеччиною в середині 1914 р., намагалася захопити німецькі 

орендні території в Китаї (півострів Шаньдунь) та острова у Тихому океані.  

З обох боків війна мала загарбницький імперіалістичний характер. Лише Сербія та Бельгія вели 

війну за своє визволення…» 

 

Антанта та Троїстий союз: 

Троїстий союз — військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини та Італії, який склався в 

1879–1882 рр. і був спрямований проти Франції і Росії. 



Антанта — військово-політичне угрупування, основними членами якого були Велика Британія, Франція 

та Росія. Домінувала у міжнародних відносинах перших десятиліть ХХ ст. Виникла у відповідь на 

створення 1882 р. і подовження 1891 р. Троїстого союзу Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. 

 

Бойові дії періоду Першої світової війни: 

1914 рік 

 1 серпня 1914. Східний фронт. Німеччина оголосила війну Росії; Початок Першої Світової війни  

 6 серпня 1914. Східний фронт. Австро-Угорщина оголосила війну Росії. У складі австро-угорських 

військ діяли національні легіони — польський (командувачем 1-ої бригади був Юзеф Пілсудський), 

український (УСС) та албанський. 

1915 рік 

 22 квітня 1915 р. біля бельгійського міста Іпр німці вперше у світовій історії здійснили газову атаку.  

 25 квітня 1915 р. 5 дивізій союзників висадились на Галліпольському півострові. Турецькі війська 

повністю заблокували десант союзників, який у грудні того ж 1915 р. був змушений залишити свій 

плацдарм.  

 23 травня Італія оголосила війну Німеччині, Австро-Угорщині. 30 травня почались військові дії. Італія 

розгорнула 35 дивізій проти 20 дивізій Австро-Угорщини. Війна набула позиційного характеру. 

1916 рік 

 Верденська битва тривала з 21 лютого по 18 грудня 1916 р. (Верденська м’ясорубка) 

 1 липня — 18 листопада 1916 року битва на річці Сомма. Під час цієї битви англійці уперше застосували 

в бою танки. 

 Наступною великою військовою операцією на Південно-Західному фронті став так званий 

Брусиловський прорив 1916 р., 

 

1917 рік 

 3 лютого 1917 р. США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною, а 6 квітня оголосили про вступ 

у війну на боці Антанти.  

 Лютий 1917 рік – початок війни в Російській імперії 

 

1918 рік 

 3 березня 1918 р. у м. Брест-Литовську більшовицька Росія підписала сепаратний мир з Німеччиною, 

Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною і вийшла з війни. 

 28 вересня Болгарія стала першою країною з Четверного союзу, яка вийшла з війни. 28 жовтня Австро-

Угорщина запросила перемир’я, яке було підписано 3 листопада. 30 жовтня Туреччина змушена була на 

кабальних умовах підписати перемир’я з Антантою. Після цих подій Німеччині нічого не залишалося, 

як розпочати переговори про мир. 

 

11 листопада 1918 року було підписано Комп’єнське перемир’я (11 листопада – дата завершення 

Першої світової війни) 

Умови перемир’я: 

• Припинення воєнних дій; 

• евакуація протягом 14 днів окупованих німецькими військами районів Франції, Бельгії та 

Люксембургу, Ельзасу і Лотарингії;  

• війська Антанти займали лівий берег Рейну, а на правому передбачалося створити демілітаризовану 

зону;  

• Німеччина зобов’язувалася повернути усіх військовополонених та евакуювати свої війська з територій, 

що колись входили до Австро-Угорщини (Румунії, Туреччини та Східної Африки); • Німеччина повинна 

видати Антанті велику кількість озброєння та військової техніки, серед іншого 2 тис. літаків, 10 тис. 

вантажних автомобілів, а також значну частину кораблів військово-морського флоту 

 

 

 



 

 

 
Світова війна не була неминучою. Не лише до пострілів у Сараєво, а й після них можна було 

відвернути світову війну. Для цього варто було докласти зусиль, проте спільного прагнення миру не 

було. Ніхто з керівників провідних держав не боявся початку війни, бо всі вони вважали, що війна буде 

легкою, швидкоплинною й переможною. 

Перша світова війна мала глобальний характер. Особливістю Великої війни було те, що в бойових 

діях брали участь неєвропейські держави, зокрема Японія, Османська імперія, США. До того ж Велика 

Британія та Франція мобілізували економічні й військові ресурси колоній.  



У Першій світовій війні жертвами атак були не тільки військові, а й цивільне населення. Людські 

втрати виявилися приголомшливими. Економіка Європи була зруйнована, минули роки, поки вона 

досягла довоєнних показників.  

У роки війни змінився статус жінок. Вони брали участь у боях, замінили чоловіків на військових 

заводах і на фермах, працювали в шпиталях. Після закінчення війни багато країн визнали, що жінки 

своєю самовідданою працею й громадянською позицією заслужили право брати участь у виборах.  

Війна не оминула й дітей. З одного боку, підлітки активно допомагали дорослим у боротьбі, чимало 

з них отримало бойові нагороди. З іншого боку — загибель на фронті батьків, злидні й голод забрали в 

дітей безтурботне дитинство, змусили їх передчасно вступити в доросле життя.  

Перша світова війна була також глобальною економічною війною. Центральні держави 

(Німеччина й Австро-Угорщина) були значною мірою відрізані від світових ринків морською блокадою, 

організованою державами Антанти, а згодом і США. Вони мусили перебудувати економіку, посиливши 

роль держави в господарському житті, фінансах і торгівлі.  

У 1915 р. стало зрозуміло, що приватні підприємства неспроможні задовольнити військові потреби. У 

всіх державах уряди дедалі активніше втручалися в економіку: на тих чи інших підприємствах 

розміщували військові замовлення, установлювали жорсткі терміни їхнього виконання. Державне 

регулювання, яке подеколи застосовувалося в мирний час, у роки війни стало нормою життя. 

Розвиток військової стратегії й техніки внаслідок війни. На початку війни на фронті було обмаль 

автомобілів, підкріплення рухалося повільно. У 1915 р. німці вперше застосували хімічну зброю — 

хлорний газ, але це не принесло перемоги в битві. Значно ефективнішими виявилися танки, які 

забезпечили перевагу британській армії в 1916 р. Наприкінці війни стало можливим ефективне 

застосування літаків.  

Значних успіхів досягла медицина. На цій війні війська страждали більше від хвороб, ніж від вогню 

противника.  

Війна й революції зруйнували імперії: Австро-Угорську, Німецьку, Російську та Османську. Лише 

Британська імперія проіснувала ще певний час. Утвердилася ідея про право народів на самовизначення, 

закріплена в «14 пунктах» В. Вілсона. Її підтримали поневолені та пригнічені нації. У колоніях вирували 

визвольні рухи, унаслідок Великої війни на політичній карті світу з’явилися нові незалежні держави. 

Стала незалежною значна частина Ірландії, уперше гучно заявили про себе як про націю австралійці, 

новозеландці, канадці. Здобули незалежність Польща, Чехословаччина, Фінляндія, Естонія, Латвія та 

Литва.  

Велика війна не тільки прискорила процес державного будівництва, а й зумовила прихід до влади в 

ряді країн носіїв радикальних ідеологій: комунізму (Росія), фашизму (Італія) і націонал-соціалізму 

(Німеччина).  

Світовою медійною подією стала інформаційна війна, за якою уважно спостерігали за межами Європи, 

зокрема в Японії та країнах Латинської Америки. Отже, світ, яким він був до 1914 р., відійшов у минуле. 

Переможці раділи, що війна нарешті закінчилася.  

Однак вона посіяла між переможцями й переможеними зерна ненависті, гіркоти й підозри, що стало 

однією з причин Другої світової війни, яка вибухнула в 1939 р. 

Самостійна робота 

І рівень (виберіть одну правильну відповідь) 

1. Яку подію вважають приводом до Першої світової  війни?  

А убивство ерцгерцога  Франца Фердинанда; 

Б розробка Німеччиною плану воєнних дій проти Франції; 

В воєнні дії Росії проти Австро-Угорщини.  

2. Укажіть дату початку Першої світової війни.  

А 28 червня 1914р.; 

Б 28 липня 1914р.; 

В 1 серпня 1914р.; 

Г 3 серпня 1915р. 

3. Коли відбулась битва на р. Марна?  

А у липні 1916 р.;  

Б у жовтні 1914 р.;  

В у квітні 1915 р.;  

Г у жовтні 1917 р.  

4. Назвіть дату закінчення Першої світової війни.  

А 11 листопада 1918 р.;  

Б 9 травня 1945 р.;  

В 11 листопада 1914 р.;  

Г 28 червня 1914 р. 

5. Брусиловський прорив тривав  

А 4 червня – 13 серпня 1915р. 

Б 4 вересня – 13 жовтня 1916р. 

В 4 червня – 13 серпня 1916р. 



6. Битва на р. Соммі тривала 

А 1 липня – 18 листопада 1916р. 

Б 1 липня – 18 листопада 1917р. 

В 1 жовтня – 18 грудня 1916р.  

ІІ рівень (виберіть кілька правильних відповідей) 

7. Виберіть країни, які увійшли до складу Антанти. 

А Німеччина; 

Б Англія; 

В Австро-Угорщина; 

Г Франція; 

Д Росія; 

Е Туреччина. 

8. Встановіть хронологічну послідовність: 

А битва на р.Марна; 

Б Брусилівський прорив; 

В вступ у війну США 

Г бій під Іпром; 

Д вступ у війну Болгарії; 

Е битва на р.Соммі; 

Є Галицька битва. 

9. Установіть відповідність між назвами країн та їхніми стратегічними планами. 

1.Німеччина А Повернення Ельзасу та Лотарингії; 

2.Австро-

Угорщина 

Б Оволодіння чорноморськими протоками Босфор та Дарданелли, приєднання 

західноукраїнських земель; 

3.Франція В Проникнення до Китаю, де велику активність проявляла Японія; 

4.Росія Г Розширення сфери впливу на Балканах, підкорення незалежних слов’янських 

держав Сербії, Болгарії, Чорногорії; 

 Д Загарбання нових колоній за рахунок Англії та Франції, послаблення Франції та 

Росії. 

ІІІ рівень 
10. Дайте визначення понять: світова війна,  гонка озброєнь,  бліцкриг. 

ІV рівень 

11. Визначте, які досягнення науки і техніки були використані в головних боях Першої світової війни 

та як це вплинуло на її хід та наслідки. 

 

Домашнє завдання:  

1. Законспектувати матеріал з теми  

2. Виконати самостійну роботу у робочому зошиті 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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