Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Інтернетпідтримка

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 
С. В. Д’ячков, C. Д. Литовченко

Лаконічний і чіткий виклад матеріалу,
про який розповідатиметься в параграфі

Стислі висновки, які
завершують змістові блоки

Рубрика «Варто пригадати!» актуалізує
знання про попередні події та явища
Ілюстрації до параграфів
унаочнюють історичні події,
явища, процеси

Цікаві факти
про основні події

Запитання і завдання
Фрагменти документів, науковопопулярних і художніх творів,
історичні портрети тощо

ВСЕСВІТНЯ
ІСТОРІЯ
Міні-конспекти уроків до підручника
С. В. Д’ячкова, С. Д. Литовченка

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Методичний апарат підручника
орієнтований на творче опрацювання навчальної теми.
• У підручнику подано розробки всіх програмових практичних занять.
ять.
• Фрагменти історичних джерел і праць істориків допоможуть оцінитии
історичні події та явища й визначити власне ставлення до них.
• Кольорові ілюстрації сприятимуть розвитку образного мислення,
навичок роботи з візуальними джерелами.
• Схеми й таблиці полегшать сприйняття й усвідомлення навчального матеріалу.
ріалу.
• «Лінії часу» та вступні тексти, наведені на початку кожного розділу, підготують
готують
учнів до опанування навчального матеріалу.
• Історичні карти допоможуть учням усвідомити єдність простору
ору і часу.
• Різнорівневі запитання і завдання наприкінці параграфів
фів
спрямовані на перевірку й аналіз вивченого матеріалу.

Підручник продовжує лінійку
підручників зі всесвітньої історії,
створених у видавництві «Ранок».

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua
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ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, —
МИ ЗНАЄМО, ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!
ǸȜȔțȜȚȡȐȥȖȠȓșȬȭȘȖȗȝȞȎȤȬȱȕȎțȎȦȖȚȖȝȜȟȳȏțȖȘȎȚȖ
ȐȖȒȎȐțȖȤȠȐȜ©ǾȎțȜȘªțȎȒȎȱȎȐȠȜȞȟȪȘȖȗ
ȚȓȠȜȒȖȥțȖȗȟȡȝȞȜȐȳȒȝȞȜȠȭȑȜȚțȎȐȥȎșȪțȜȑȜȞȜȘȡ

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 9 клас
С. В. Д’ячков, C. Д. Литовченко
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

 Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
 Розробки уроків
 ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ
 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА


Додатковий матеріал до параграфів



Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання,
що виконуються в режимі онлайн

 МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
ІВ
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA
UA
A

Учасник
конкурсного
відбору проектівв
підручників
для 9 класу ЗНЗ

ȚȓȠȜȒȖȥțȳȐȓȏȳțȎȞȖȐȳȒȎȐȠȜȞȳȐȝȳȒȞȡȥțȖȘȳȐȠȎȝȞȜȐȳȒțȖȣ
ȢȎȣȳȐȤȳȐȕȎȎȘȠȡȎșȪțȖȚȖȠȓȚȎȚȖȒșȭȘȜȔțȜȑȜȘșȎȟȡ
ȒȐȳȥȳțȎȟȓȚȓȟȠȞ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪȝȜȟȠȎȐȖȠȖȝȖȠȎțțȭȎȐȠȜȞȎȚȠȎȜȠȞȖȚȎȠȖ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȪȡȞȓȔȖȚȳȜțșȎȗț
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪȝȓȞȓȑșȭțȡȠȖȕȎȝȖȟȘȜȔțȜȴȠȓȚȎȠȖȥțȜȴȕȡȟȠȞȳȥȳ
ȡȕȞȡȥțȖȗȥȎȟ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȠȘȜȔțȜȚȡȕȎȞȓȱȟȠȞȜȐȎțȜȚȡȡȥȎȟțȖȘȡ
țȎȟȎȗȠȳ

interactive.ranok.com.ua
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ВСЕСВІТНЯ
ІСТОРІЯ
Міні-конспекти уроків до підручника
С. В. Д’ячкова, С. Д. Литовченка

www.e-ranok.com.ua

УДК 94:37.091.214.18(073)
ББК 63.3(0)+74.266.3
О-92
О-92

Охредько О. Е.
Всесвітня історія. 9 клас : міні-конспекти уроків до підручника
С. В. Д’ячкова, С. Д. Литовченка. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. —
40 с. + календар. план (8 с.)
ISBN 978-617-09-3266-2.
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підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко).
Видання містить базові матеріали до кожного уроку та календарно-тематичний план, який також розміщений на сайті interactive.ranok.com.ua.
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Всесвітня історія.
9 клас : міні-конспекти уроків
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Урок № 1. Вступ: наприкінці Нового часу
Мета: сформувати уявлення про своєрідність історії Нового часу; створити умови
для розуміння понять «індустріальне суспільство», «Новий час», «історичні джерела»; охарактеризувати основні особливості розвитку світової цивілізації
наприкінці ХVIII — на початку XX ст.; проаналізувати роль технічного прогресу, визначити основні зміни в політичному житті провідних держав світу,
напрямки їх політичної еволюції, розвитку в громадянському житті; розвивати
в учнів уміння висловлювати власну думку.
Обладнання: підручник*, атлас.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Поняття та назви: промисловий переворот, індустріальна цивілізація, світовий
порядок, громадяни, політичні партії.
Основні дати та події: кінець XVIII — початок XX ст. — другий період історії
Нового часу, «епоха революцій» (1789—1848 рр.), «епоха капіталу» (1848—
1875 рр.), «епоха імперій» (1875—1914 рр.).
Очікувані результати: учні навчаться: називати хронологічні межі історії Нового
часу та її періодів, пов’язані з темою; показувати на карті географічні об’єкти,
пов’язані з темою, застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни; характеризувати основні особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVIII — на початку XX ст.; аналізувати роль технічного прогресу, визначати основні зміни в політичному житті, напрямки політичної еволюції
провідних держав світу, розвитку громадянського життя; висловлювати власну думку.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Почати урок із бесіди з метою виявити рівень знань учнів із предмета, відновити їх, зацікавити учнів. Поставити запитання: «Що ви вивчали у 8 класі? Що вам найбільше запам’яталося з минулого року?» Підсумовуючи відповіді, нагадати періодизацію історії. Зупинитися на понятті
«Новий час», пояснюючи, що це один із періодів в історії людства, який
тривав від XVI до початку XX ст.
Ознайомити учнів зі змістом курсу (розділи, теми, уроки узагальнення та уроки тематичного оцінювання) та підручника (структура підручника, параграфа, особливі позначки), допоміжними матеріалами — зошитом,
атласом, контурними картами тощо.
III. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання, пояснюючи, що на кожному уроці буде потрібно колективно знайти відповідь на нього, користуючись матеріалом уроку.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Новий час в історії людства.
Охарактеризувати значення Нового часу в історії людства.
*

Тут і далі посилання зроблені на підручник: Всесвітня історія : підруч. для
9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко. — Х. : Видво «Ранок», 2017.
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2. Хронологічні межі «довгого» XIX століття.
Розглянути періодизацію історії та звернути увагу на місце другої частини Нового часу у всесвітній історії. Зупинитися на терміні «індустріальне суспільство».
3. Світ на шляху до індустріальної цивілізації.
Показати, які зміни відбулися в процесі формування та становлення
індустріальної цивілізації.
4. Зародження громадянського суспільства та парламентської демократії.
Обговорити, як відбувалося зародження громадянського суспільства та
парламентської демократії.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 1). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 1) та виконати завдання до нього. 2. Випереджальне завдання: підготувати розповідь про одного з представників французького Просвітництва.

Урок № 2—3. Велика французька революція (1789—1799 рр.)
Мета: сформувати в учнів уявлення про період революційних подій кінця XVIII ст.,
причини Великої французької революції; створити умови для розуміння учнями причинно-наслідкових зав’язків між подіями; охарактеризувати діяльність
представницьких органів Франції часів революції; розвивати в учнів уміння
порівнювати повстання і революції, висловлювати власну думку щодо значення «Декларації прав людини і громадянина».
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Національні збори, Установчі збори, «Декларація прав людини і громадянина», Законодавчі збори, політичні клуби, якобінці, Національний конвент, якобінська диктатура.
Основні дати та події: 14 липня 1789 р. — штурм Бастилії, 22 вересня 1792 р. —
проголошення Франції республікою, 27 липня 1794 р. — переворот 9 термідора, 9 листопада 1799 р. — переворот 18 брюмера.
Історичні постаті: Людовік XVI, Ж. Лафаєт, М. Робесп’єр, Ж.-П. Марат, Ж. Ж. Дантон, Ж. Ру, Наполеон Бонапарт.
Очікувані результати: учні навчаться: визначати основні риси кризи феодально-абсолютистської системи у Франції наприкінці ХVIII ст., причини Французької революції; називати основні події Французької революції; показувати на карті кордони Франції, території поширення революції; пояснювати
і застосовувати поняття; характеризувати діяльність представницьких органів часів революції; порівнювати повстання і революції; висловлювати власне судження.
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Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу I «Європа та Америка наприкінці ХVIII — на
початку XIX ст.», ознайомити учнів із кількістю годин, відведених на його
вивчення, формою проведення тематичного оцінювання тощо.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 2—3). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Провести бесіду з класом за темою першого етапу Нової історії («мозковий штурм»).
V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Оголосити тему уроку та поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Причини та початок революції.
Розглянути становище Франції наприкінці XVIII ст., особливу увагу
зосередити на соціальних станах французького суспільства. Розповісти про
початок Французької революції, зупинившись на причинах, рушійних силах та приводі.
2. Установчі збори при владі. Конституція 1791 р.
Описати законодавчу діяльність Установчих зборів. Особливу увагу
приділити «Декларації прав людини і громадянина».
3. Падіння монархії та проголошення республіки.
Пояснити причини загострення ситуації у Франції, виділивши внутрішні та зовнішні чинники (наприклад, створення антифранцузької коаліції та початок інтервенції). Розглянути перебіг подій, які привели до
встановлення республіки у Франції. Пояснити термін «терор».
4. Якобінська диктатура.
Обговорити питання політики якобінців та встановлення якобінської
диктатури. Звернути увагу на роль М. Робесп’єра.
5. Термідоріанський режим.
Пояснити причини термідоріанського перевороту, переходу влади та
основні кроки Директорії. Розповісти про війни, які вела Франція часів
Директорії (перебіг подій, походи та супротивники Франції). Охарактеризувати причини перевороту 18 брюмера та показати роль Наполеона Бонапарта.
VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 2—3). 2. Робота з візуальними
джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 2—3) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання.
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Урок № 4. Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта
(1799—1815 рр.)

Мета: сформувати в учнів уявлення про наполеонівську Францію; аналізувати життя
французів часів Консульства й Імперії, характер наполеонівських війн, їх вплив
на життя і долю народів Європи; розглянути реформи Наполеона та його війни,
характер, спрямованість і наслідки рішень Віденського конгресу; пояснити суть
політики континентальної блокади; охарактеризувати Священний союз; розвивати в учнів уміння оцінювати політику держав під час війн та Віденського конгресу, висловлювати власну думку щодо впливу особистості на історію.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Консульство, Кодекс Наполеона, імперія, «Сто днів», Священний союз.
Основні дати та події: 1804 р. — прийняття Цивільного кодексу, 1806 р. — початок Континентальної блокади, 1813 р. — «Битва народів», 20 березня —
22 червня 1815 р. — «Сто днів», вересень 1814 — червень 1815 р. — Віденський конгрес, вересень 1815 р. — утворення Священного союзу.
Історичні постаті: Людовік XVIII Бурбон, А. Веллінгтон, Олександр I.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони країн Європи наприкінці ХVIII — на початку XIX ст., походи Наполеона, місця основних
битв; пояснювати і застосовувати поняття; аналізувати життя французів часів
Консульства й Імперії, характер наполеонівських війн, їх вплив на життя і долю народів Європи; аналізувати характер, спрямованість і наслідки рішень Віденського конгресу; пояснювати суть політики континентальної блокади; характеризувати Священний союз; висловлювати власну думку.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Організувати роботу за одним із варіантів*: 1. Завдання підручника
(§ 4). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Утвердження влади Бонапарта. Внутрішня політика.
Розповісти про діяльність Наполеона Бонапарта. Пояснити причини
встановлення Імперії Наполеона та його заходи. Звернути увагу на законодавчу діяльність Наполеона, особливо Цивільний кодекс.
2. Війни наполеонівської Франції.
Обговорити війни наполеонівської Франції. Роз’яснити причини кризи та падіння Імперії Наполеона.
3. «Сто днів». Віденський конгрес.
Обговорити події «Ста днів». Охарактеризувати рішення Віденського
конгресу.
*

Тут і далі потрібно вибрати один варіант роботи або запропонувати власний.
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V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 4). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 4) та виконати завдання до нього. 2. Випереджальне завдання: ознайомитися із Загальною декларацією
прав людини.

Урок № 5. Практичне заняття. Утвердження принципів
громадянського рівноправ’я: від «Декларації прав людини
і громадянина» до Цивільного кодексу Наполеона
Мета: розглянути утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від «Декларації прав людини і громадянина» до Цивільного кодексу Наполеона; обговорити складні та дискусійні проблеми історії.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: засвоєння практичних знань.
Поняття та назви: «Декларація прав людини і громадянина», Цивільний кодекс
Наполеона.
Основні дати та події: 29 серпня 1789 р. — прийняття «Декларації прав людини
і громадянина», 1804 р. — прийняття Цивільного кодексу Наполеона.
Очікувані результати: учні зможуть закріпити здобуті знання, уміння та навички.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Провести опитування учнів за завданнями підручника (§ 5).
IV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Об’єднати учнів у групи, обговорити найбільш складні та дискусійні проблеми історії, а також утвердження принципів громадянського рівноправ’я:
від «Декларації прав людини і громадянина» до Цивільного кодексу Наполеона. Розглянути основні документи: «Декларацію прав людини і громадянина» та Цивільний кодекс. Обговорити становлення прав людини.
(Для успішної роботи учні можуть скористатися матеріалом підручника на с. 23—26.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Обговорити висновки, отримані під час практичного заняття.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підвести підсумки роботи учнів на практичному занятті.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Порівняти «Декларацію прав людини і громадянина» та Загальну декларацію прав людини.
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Урок № 6. Промисловий переворот у країнах Західної Європи
Мета: сформувати в учнів уявлення про становлення індустріального суспільства;
аналізувати ідеологічні концепції, які виникають та розвиваються в першій половині XIX ст.; розглянути наслідки промислового перевороту; пояснити сутність консерватизму, лібералізму та утопізму; охарактеризувати марксизм; розвивати в учнів уміння оцінювати діяльність лідерів провідних політичних течій
першої половини XIX ст.; висловлювати власну думку щодо впливу промислового перевороту на історію.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Поняття та назви: промислова революція (переворот), консерватизм, лібералізм,
націоналізм, концепція, ідеологія, утопія, соціалізм, марксизм.
Основні дати та події: 1807 р. — перший пароплав (США), 1825 р. — перша залізниця (Англія), 1848 р. — «Маніфест Комуністичної партії»,1864 р. — I Інтернаціонал.
Історичні постаті: Г. Стефенсон, А. де Токвіль, А. Сен-Симон, Ш. Фур’є, Р. Оуен,
П.-Ж. Прудон, К. Маркс, Ф. Енгельс.
Очікувані результати: учні навчаться: пояснювати і застосовувати поняття; аналізувати ідеологічні концепції, які виникають та розвиваються в першій половині XIX ст.; описувати наслідки промислового перевороту; пояснювати сутність
консерватизму, лібералізму та утопізму; характеризувати марксизм; оцінювати
діяльність лідерів провідних політичних течій першої половини XIX ст.; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу II «Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.)», оголосити тему уроку, його
план, мету, завдання, форми роботи.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда. 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Промисловий переворот.
Розповісти про промисловий переворот та його вплив на розвиток суспільства.
2. Індустріальне суспільство.
Дати основні ознаки індустріального суспільства, вказати на перші
кроки становлення індустріального суспільства.
3. Соціальні течії.
Пояснити причини виникнення ідеологічних концепцій у першій половині XIX ст., зупинитися на консерватизмі та його ідеологах. Охарактеризувати ідеологічні концепції лібералізму та націоналізму, показати погляди
представників течій. Роз’яснити причини виникнення утопічного соціалізму
та охарактеризувати його на прикладах творів ідеологів. Обговорити основні
положення марксизму, розглянути діяльність К. Маркса та Ф. Енгельса.
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V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 6). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 6) та виконати завдання до нього. 2. Творче завдання: написати реферат про одного з теоретиків ідеологічних концепцій.

Урок № 7. Практичне заняття. Суспільні наслідки
промислового перевороту
Мета: сформувати в учнів уявлення про повсякденне життя людей у XIX ст.; створити умови для розуміння наслідків урбанізації; аналізувати зміни, які відбулися у поглядах людей на моду; визначати вплив суспільства на родинні стосунки; охарактеризувати мораль суспільств XIX ст.; розвивати в учнів уміння
порівнювати різні прояви повсякденного життя різних суспільств і верств населення, висловлювати власну думку щодо залежності ступеня розвитку суспільства від рівня освіти.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: засвоєння практичних знань.
Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати мораль суспільств XIX ст.;
визначати вплив суспільства на родинні стосунки; аналізувати зміни, які відбулися у поглядах людей на моду; порівнювати різні прояви повсякденного
життя різних суспільств і верств населення, висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 7).
IV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Об’єднати учнів у групи та обговорити зміни, які відбулися в житті
людей на початку XIX ст. Охарактеризувати зміни в архітектурних стилях, процесах урбанізації. Обговорити питання становлення моди в різні
часи.
(Для успішної роботи учні можуть скористатися матеріалом на с. 32—35.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Обговорити висновки, отримані під час практичного заняття.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підвести підсумки роботи учнів на практичному занятті.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Порівняти житло та моду початку XIX та початку XXІ ст.
9
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Урок № 8. Велика Британія в першій половині XIX ст.

Мета: сформувати в учнів уявлення про Велику Британію у першій половині XIX ст.;
аналізувати політику консерваторів та лібералів, причини переходу до вільної
торгівлі; розглянути чартистський рух; пояснити суть вільної торгівлі; охарактеризувати причини і наслідки парламентської реформи в Англії, чартистського
руху; порівняти різні політичні течії; розвивати в учнів уміння оцінювати діяльність політиків, висловлювати власну думку щодо діяльності та значення профспілок (тред-юніонів).
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: «майстерня світу», консервативна партія, ліберальна партія,
чартизм.
Основні дати та події: 1815 р. — «хлібні закони», 1824 р. — скасування закону про
заборону створювати профспілки (тред-юніони), 1832 р. — виборча реформа,
1836—1854 рр. — чартистський рух, 1845—1847 рр. — голод в Ірландії.
Історичні постаті: королева Вікторія, В. Гладстон, Б. Дізраелі.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони Великої Британії, промислові райони, торговельні шляхи; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати причини і наслідки парламентської реформи в Англії,
чартистського руху; аналізувати різні політичні течії; пояснювати суть вільної
торгівлі; давати оцінку діяльності політиків; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Варіанти проведення: історичний диктант; фронтальне опитування;
виконання завдань із дидактичних матеріалів.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Економічний розвиток Великої Британії. «Майстерня світу».
Обговорити розвиток економіки Великої Британії — економічні кризи, завершення промислового перевороту, зростання внутрішньої та зовнішньої торгівлі.
2. Внутрішня політика Великої Британії.
Розглянути питання становлення політичної системи Великої Британії: формування і розвиток Консервативної та Ліберальної партій, парламентських реформ, становлення Британської колоніальної імперії, зміни
в суспільному житті. Пояснити причини появи чартизму, його основні вимоги та перебіг подій чартистського руху.
3. Зовнішня політика Англії. Британська колоніальна імперія.
Охарактеризувати зовнішню політику Великої Британії, акцентувавши увагу на становленні Британської колоніальної імперії.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 8). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
10
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VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 8) та виконати завдання до нього. 2. Порівняти діяльність торі та вігів.

Урок № 9. Франція, німецькі держави,
Австрійська імперія у 20—40-ві рр. XIX ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про Францію, німецькі держави, Австрійську
імперію у 20—40-ві рр. XIX ст.; аналізувати політику республіканців та монархістів у Франції, націоналістів в Австрійській імперії; розглянути політичний
розвиток Франції та Австрійської імперії у 20—40-ві рр. XIX ст., наслідки виникнення Німецького митного союзу; визначати причини й наслідки Липневої
революції, характер і суть Липневої монархії; охарактеризувати діяльність ЛуїФіліппа; порівняти розвиток Франції та Австрійської імперії; розвивати в учнів
уміння оцінювати діяльність політиків, висловлювати власну думку щодо впливу національного гноблення на розвиток народів.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: політична реакція, Хартія 1814 р., Німецький митний союз,
передберезневий період, «будителі», панславізм.
Основні дати та події: 27—29 липня 1830 р. — Липнева революція, 1830 р. —
конституційна Хартія, революція в Бельгії, 1834 р. — створення Німецького
митного союзу.
Історичні постаті: Людовік XVIII, Карл X, Ж. Лафаєт, Луї-Філіпп, Франц I, К. Меттерніх, І. Сечені, Л. Кошут.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони Франції,
Австрійської імперії, німецьких держав; пояснювати і застосовувати поняття;
характеризувати Луї-Філіппа; порівнювати розвиток Франції та Австрії, аналізувати політику республіканців і монархістів у Франції; визначати причини
й наслідки Липневої революції, характер і суть Липневої монархії; давати оцінку діяльності політиків; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 9). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Режим Реставрації та Липнева революція.
Розглянути період другої реставрації Бурбонів та діяльність королів.
Обговорити причини Липневої революції.
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2. Липнева монархія Луї-Філіппа I.
Розглянути перебіг подій революції та її наслідки, порівнюючи Хартії 1814 та 1830 р. Пояснити причини економічного піднесення та занепаду французької економіки.
3. Німецькі держави. Посилення Пруссії.
Охарактеризувати німецькі держави в першій половині XIX ст., акцентуючи увагу на посиленні ролі Пруссії.
4. Австрійська імперія.
Описати ситуацію в Австрійській імперії, звернути увагу на становище в Угорському королівстві.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 9). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 9) та виконати завдання до нього. 2. Підготувати доповідь про Червневе повстання 1848 р. у Парижі.

Урок № 10. Революція 1848 р. у Франції.
Друга республіка та Друга імперія
Мета: сформувати в учнів уявлення про революційні події у Франції в середині
XIX ст.; аналізувати причини революції 1848 р. у Франції; розглянути перебіг
революційних подій 1848 р. у Франції; визначати причини поразки революцій; охарактеризувати Луї-Наполеона; порівняти революції у Франції; розкривати особливості, характер, перебіг, причини поразок і наслідки революції;
висловлювати власну думку щодо революційних перетворень у суспільстві.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: «національні майстерні», бонапартисти, легітимісти, орлеаністи.
Основні дати та події: лютий 1848 р. — революція, проголошення республіки,
червень 1848 р. — повстання у Парижі, 2 грудня 1851 р. — державний переворот, 2 грудня 1852 р. — проголошення Другої імперії.
Історичні постаті: Л. Кавеньяк, Луї-Наполеон (Наполеон III).
Очікувані результати: учні навчаться: пояснювати і застосовувати поняття; показувати на карті кордони Франції та події, пов’язані з революціями; характеризувати особливості революції у Франції; аналізувати причини революції 1848 р.;
розкривати особливості, характер, перебіг, причини поразок і наслідки революції 1848 р.; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
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III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ ). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Причини та початок революції.
Розповісти про причини, перебіг подій та результати Лютневої революції у Франції.
2. Тимчасовий уряд і Червневе повстання.
Обговорити події, які привели до встановлення Другої республіки у Франції. Розглянути причини та основні події Червневого повстання.
3. Друга республіка.
Охарактеризувати Другу республіку у Франції.
4. Друга імперія.
Пояснити причини встановлення Другої імперії.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 10). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 10) та виконати завдання до нього. 2. Творче завдання: скласти порівняльну таблицю «Революції у Франції».

Урок № 11. «Весна народів». Революції 1848—1849 рр. у Європі
Мета: сформувати в учнів уявлення про революційні події в країнах Європи в 1848—
1849 рр.; аналізувати причини революцій 1848—1849 рр.; розглянути перебіг
революційних подій 1848—1849 рр. у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії; визначати причини поразки революцій; охарактеризувати особливості революцій
у країнах Європи; порівняти революційні події 1848—1849 рр. у Франції, Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії; розкривати особливості, характер, перебіг, причини поразок і наслідки революції в європейських країнах у 1848—1849 рр.;
висловлювати власну думку щодо революційних перетворень у суспільстві.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: «епоха Рісорджименто» (Відродження), карбонарії, «Весна народів».
Основні дати та події: березень 1848 р. — повстання в Берліні, березень 1848 р. —
повстання у Відні, 1 листопада 1848 р. — придушення революції в Австрії,
14 квітня 1849 р. — проголошення незалежності Угорщини, серпень 1849 р. —
придушення революції в Угорщині, січень 1848 р. — повстання на Сицилії,
серпень 1849 р. — завершення революції в Італії.
Історичні постаті: Фрідріх Вільгельм IV, Фердінанд I, Франц Йосиф I, Ш. Петефі,
Л. Кошут, К. Альберт, Віктор Еммануїл II, Дж. Мадзіні, К. Альберт.
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Очікувані результати: учні навчаться: пояснювати і застосовувати поняття; показувати на карті кордони Німеччини, Австрії, Угорщини, Італії та події, пов’язані
з революціями; характеризувати особливості революцій у країнах Європи; аналізувати причини революцій 1848—1849 рр.; порівнювати революційні
події 1848—1849 рр. у Франції, Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії; розкривати особливості, характер, перебіг, причини поразок і наслідки революції
в європейських країнах у 1848—1849 рр.; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 11). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Революція в німецьких державах.
Розглянути причини та основні події революції в Німеччині, пояснити, чому так і не відбулося об’єднання німецьких земель у середині XIX ст.
2. Революція в італійських державах.
Охарактеризувати революційний рух в італійських державах та показати наслідки революцій.
3. Революція в Австрійській імперії.
Розповісти про особливості революції в Австрійській імперії. Пояснити причини революції в Угорщині та звернути увагу на дії російського імператора, які спричинили придушення революції.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 11). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 11) та виконати завдання до нього. 2. Творче завдання: скласти порівняльну таблицю «Революції 1848—
1849 рр. у Європі».

Урок № 12. Об’єднання Італії та Німеччини
Мета: сформувати в учнів уявлення про події, що привели до об’єднання Італії та
Німеччини; аналізувати суспільно-політичні течії в національно-визвольній боротьбі за об’єднання; розглянути причини об’єднання Італії та Німеччини; визначати етапи й результати боротьби за об’єднання цих країн; охарактеризувати діяльність Дж. Гарібальді та О. Бісмарка; порівняти шляхи об’єднання Італії
та Німеччини; розвивати в учнів уміння оцінювати діяльність представників
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різних суспільно-політичних течій в Італії та Німеччині; висловлювати власну
думку щодо впливу діяльності Дж. Гарібальді на італійський національно-визвольний рух (або О. Бісмарка на об’єднання німецьких земель).
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: «Червона тисяча», Північнонімецький союз.
Основні дати та події: 1870 р. — завершення об’єднання Італії, 18 січня 1871 р. —
проголошення Німецької імперії.
Історичні постаті: Дж. Гарібальді, К. Б. Кавур, Віктор Еммануїл II, Дж. Мадзіні, О. Бісмарк, Х. Мольтке, Вільгельм I.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони королівства
Італії та німецьких держав, місця основних битв, події, пов’язані з національно-визвольною боротьбою за об’єднання Італії; пояснювати і застосовувати
поняття; характеризувати діяльність Дж. Гарібальді та О. Бісмарка; аналізувати
суспільно-політичні течії в боротьбі за об’єднання; порівнювати шляхи об’єд
нання Італії та Німеччини; визначати етапи й результати боротьби за об’єднання
Італії та Німеччини; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 12). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Об’єднання Італії.
Пояснити причини, які привели до об’єднання італійських держав.
Розглянути шлях, який привів до утворення Італійського королівства,
звернувши увагу на діяльність Дж. Гарібальді. Обговорити події, які привели до завершення об’єднання Італії.
2. Об’єднання Німеччини.
Розглянути передумови об’єднання німецьких земель. Розповісти про
особливості боротьби за об’єднання Німеччини, охарактеризувати діяльність О. Бісмарка.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 12). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 12) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: написати твір за темою «Серед бійців “Червоної тисячі”».
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Урок № 13. Російська імперія в першій половині XIX ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про Російську імперію у першій половині
XIX ст.; аналізувати зовнішню політику в Росії у першій половині XIX ст.; розглянути причини виникнення та поразки руху декабристів; визначати причини і наслідки Кримської війни; охарактеризувати діяльність російських царів;
порівняти розвиток Російської імперії з іншими імперіями; висловлювати власну думку щодо впливу ідей декабристів на майбутнє Росії.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: військові поселення, декабристи, Південне товариство, Північне товариство.
Основні дати та події: 24 червня 1812 р. — вторгнення армії Наполеона, 14 грудня 1825 р. — виступ декабристів у Петербурзі, 29 грудня 1825 р. — початок
виступу декабристів Північного товариства, 1853—1856 рр. — Кримська війна.
Історичні постаті: Олександр I, Микола I, П. Пестель, М. Муравйов, К. Рилєєв.
Очікувані результати: учні навчаться: пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати діяльність російських царів; аналізувати суспільно-політичні рухи
в Російській імперії у першій половині XIX ст.; порівнювати розвиток Російської імперії з іншими імперіями; визначати причини і наслідки Кримської війни; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 13). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Росія на початку XIX ст.
Розповісти про особливості політичного, суспільного та економічного
життя Російської імперії, указавши основні причини, які стримували розвиток держави.
2. Похід армії Наполеона в Росію.
Розглянути події походу армії Наполеона в Росію.
3. Повстання декабристів.
Пояснити причини виникнення руху декабристів та обговорити перебіг подій декабристського руху.
4. Миколаївська епоха.
Розповісти про миколаївську епоху в Російській імперії.
5. Зовнішня політика Миколи I.
Охарактеризувати зовнішню політику Миколи I. Пояснити причини,
перебіг подій та результати Кримської війни.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 13). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
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VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 13) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: написати твір за темою «Розвиток Росії у разі
перемоги декабристів».

Урок № 14. США в першій половині XIX ст. Громадянська війна
Мета: сформувати в учнів уявлення про США у першій половині XIX ст.; аналізувати два шляхи розвитку США; розглянути причини, перебіг і наслідки Громадянської війни та територіальну експансію США на американському континенті; охарактеризувати діяльність А. Лінкольна; порівняти Демократичну
і Республіканську партії; розвивати в учнів уміння оцінювати шлях розвитку
США, висловлювати власну думку щодо Громадянської війни у США.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: експансія, «доктрина Монро», громадянська війна.
Основні дати та події: 1823 р. — проголошення «доктрини Монро», 1860 р. —
обрання президентом А. Лінкольна, 1861—1865 рр. — Громадянська війна,
1861 р. — створення Конфедерації, 1863 р. — скасування рабства.
Історичні постаті: Дж. Монро, А. Лінкольн, В. Шерман, Е. Лі, У. Грант.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію США в різні роки, події Громадянської війни у США; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати діяльність А. Лінкольна; аналізувати два шляхи розвитку
США; визначати причини, перебіг і наслідки Громадянської війни, а також територіальну експансію США на американському континенті; давати оцінку шляху розвитку США; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 14). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Територіальне зростання США в першій половині XIX ст.
Розповісти про територіальну експансію США та її наслідки. Пояснити основні положення «доктрини Монро», розглянувши її на практичних
прикладах.
2. Економічний і політичний розвиток.
Охарактеризувати суспільне та економічне життя США в першій половині XIX ст. Розглянути особливості політичного життя США і становлення політичних партій.
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3. Передумови Громадянської війни.
Обговорити причини Громадянської війни XIX ст. у США.
4. Громадянська війна.
Розглянути перебіг подій та наслідки Громадянської війни.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 14). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 14) та виконати завдання до нього.
2. Творче завдання: розглянути різні погляди на Громадянську війну у США.

Урок № 15. Створення незалежних держав у Латинській Америці
Мета: сформувати в учнів уявлення про Латинську Америку в першій половині
XIX ст.; аналізувати причини революцій у Латинській Америці; розглянути причини, перебіг і наслідки національно-визвольної боротьби на південноамериканському континенті; охарактеризувати діяльність С. Болівара; порівняти революційні події в різних латиноамериканських країнах; розвивати в учнів
уміння оцінювати діяльність різних верств населення в Латинській Америці;
висловлювати власну думку щодо постколоніального розвитку.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Латинська Америка, креоли, метиси, мулати, латифундії.
Основні дати та події: 1810—1826 рр. — війна за незалежність іспанських колоній у Латинській Америці.
Історичні постаті: С. Болівар, Х. Ф. де Сан-Мартін, М. Ідальго.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Латинської Америки та країн, які виникли після перемоги; пояснювати і застосовувати поняття;
характеризувати діяльність С. Болівара; аналізувати причини революцій у Латинській Америці; визначати причини, перебіг і наслідки національно-визвольної боротьби на південноамериканському континенті; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 15). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Латиноамериканські колонії на початку XIX ст.
Охарактеризувати суспільне та економічне життя Латинської Америки
наприкінці XVIII — на початку XIX ст. Пояснити передумови боротьби
латиноамериканців проти іспанського панування.
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2. Боротьба за незалежність у Латинській Америці.
Розповісти про війну за незалежність іспанських колоній у Латинській
Америці (1810—1826 рр.) — події в різних країнах, які привели до виникнення незалежних держав.
3. Підсумки та значення боротьби за незалежність.
Обговорити підсумки та значення боротьби за незалежність країн Латинської Америки.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 15). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 15) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: створити хронологічну таблицю подій війни за
незалежність у Латинській Америці в першій половині XIX ст.

Урок № 16. Узагальнення знань за розділом I
«Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.»
і розділом II «Європа та Америка в добу революцій
і національного об’єднання (1815—1870 рр.)»
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, здобутих під час вивчення розділів.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: перевірка рівня знань, умінь, навичок.
Очікувані результати: учні зможуть отримати оцінку рівня знань, умінь та навичок, здобутих під час вивчення розділів.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Провести евристичну бесіду за матеріалами розділів.
IV. ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Організувати виконання тестових завдань.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати творче завдання за матеріалами розділів I і II або випере
джальне завдання до розділу III (скласти кросворд, написати твір-роздум,
реферат та інше).
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Урок № 17. На шляху модернізації: провідні країни Європи
й Америки в останній третині XIX — на початку XX ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки; аналізувати причини виникнення «фінансової олігархії»; розглянути процеси, які
призвели до утворення монополістичних об’єднань; визначати причини урбанізації; охарактеризувати сільське господарство в другій половині XIX ст.; розкривати особливості ролі держави в суспільному житті; висловлювати власну
думку щодо ролі держави в економічних процесах.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Поняття та назви: індустріальна цивілізація, монополія, синдикат, трест, картель,
концерн.
Очікувані результати: учні навчаться: пояснювати і застосовувати поняття; показувати на карті провідні країни світу; характеризувати особливості розвитку
сільського господарства в другій половині XIX ст.; аналізувати причини виникнення «фінансової олігархії»; порівнювати провідні країни Західної Європи та
Америки; розкривати особливості ролі держави в суспільному житті; висловлювати власну думку щодо ролі держави в економічних процесах.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу III «Європа та Америка в останній третині
XIX — на початку XX ст.», оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда. 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Утвердження індустріальної цивілізації в Європі й Америці.
2. Економічне зростання в країнах Європи й Північної Америки.
Охарактеризувати розвиток промисловості в Європі та Америці в останній третині XIX — на початку XX ст., загостривши увагу на процесах індустріалізації.
3. Урбанізація.
Розповісти про урбанізацію, акцентувавши увагу на розвитку великих міст.
4. Монополізація економіки.
Обговорити процеси монополізації та утворення нових форм монополій.
5. Зростання ролі держави в суспільному житті.
Розглянути політичний розвиток у Європі й Америці та зростання
ролі держави в суспільному житті.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 16). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
20
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2

Номер
уроку
1

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

Вступ: наприкін 1. Новий час в історії люд
ці Нового часу
ства.
2. Хронологічні межі «дов
гого» XIX століття.
3. Світ на шляху до інду
стріальної цивілізації.
4. Зародження громадян
ського суспільства та пар
ламентської демократії

§1

Розділ I. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.
2—3

Велика фран
цузька револю
ція (1789—
1799 рр.)

1. Причини та початок рево
люції.
2. Установчі збори при вла
ді. Конституція 1791 р.
3. Падіння монархії та про
голошення республіки.
4. Якобінська диктатура.
5. Термідоріанський режим

§ 2—3

4

Консульство та
1. Утвердження влади Бона
Імперія Наполе
парта. Внутрішня політика.
она Бонапарта
2. Війни наполеонівської
(1799—1815 рр.)
Франції.
3. «Сто днів». Віденський
конгрес

§4

5

Практичне заняття. Утвер
дження принци
пів громадян
ського рівно
прав’я: від «Де
кларації прав
людини і грома
дянина» до Ци
вільного кодексу
Наполеона

§5

Розділ II. Європа та Америка в добу революцій
і національного об’єднання (1815—1870 рр.)
6

Промисловий пе 1. Промисловий переворот.
2. Індустріальне суспільство.
реворот у краї
нах Західної Єв 3. Соціальні течії
ропи
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§6

3

Номер
уроку

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

7

Практичне заняття. Суспіль
ні наслідки про
мислового
перевороту

§7

8

Велика Британія 1. Економічний розвиток Ве
ликої Британії. «Майстер
в першій поло
ня світу».
вині XIX ст.
2. Внутрішня політика Ве
ликої Британії.
3. Зовнішня політика Ан
глії. Британська колоні
альна імперія

§8

9

Франція, німець 1. Режим Реставрації та
Липнева революція.
кі держави, Ав
стрійська імперія 2. Липнева монархія Луї-Фі
ліппа I.
у 20—40-ві рр.
3. Німецькі держави. Поси
XIX ст.
лення Пруссії.
4. Австрійська імперія

§9

10

1. Причини та початок рево
Революція
люції.
1848 р. у Фран
ції. Друга респу 2. Тимчасовий уряд і Черв
неве повстання.
бліка та Друга
3. Друга республіка.
імперія
4. Друга імперія

§ 10

11

«Весна народів». 1. Революція в німецьких
державах.
Революції
2. Революція в італійських
1848—1849 рр.
державах.
у Європі
3. Революція в Австрійській
імперії

§ 11

12

Об’єднання Іта 1. Об’єднання Італії.
лії та Німеччини 2. Об’єднання Німеччини

§ 12

13

1. Росія на початку XIX ст.
Російська імпе
рія в першій по 2. Похід армії Наполеона
в Росію.
ловині XIX ст.
3. Повстання декабристів.
4. Миколаївська епоха.
5. Зовнішня політика Мико
ли I

§ 13
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Номер
уроку

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

14

1. Територіальне зростання
США в першій
США в першій половині
половині XIX ст.
XIX ст.
Громадянська ві
2. Економічний і політич
йна
ний розвиток.
3. Передумови Громадян
ської війни.
4. Громадянська війна

15

Створення неза
лежних держав
у Латинській
Америці

16

Перевірка рівня засвоєння
Узагальнення
знань, умінь та навичок
знань за розді
лом I «Європа та
Америка напри
кінці XVIII — на
початку XIX ст.»
і розділом II «Єв
ропа та Америка
в добу революцій
і національного
об’єднання
(1815—1870 рр.)»

Примітки

1. Латиноамериканські ко
лонії на початку XIX ст.
2. Боротьба за незалеж
ність у Латинській Аме
риці.
3. Підсумки та значення
боротьби за незалеж
ність

§ 14

§ 15

Розділ III. Європа та Америка в останній
третині XIX — на початку XX ст.
17

На шляху мо
дернізації: про
відні країни Єв
ропи й Америки
в останній тре
тині XIX — на
початку XX ст.

1. Утвердження індустріаль
ної цивілізації в Європі
й Америці.
2. Економічне зростання
в країнах Європи й Пів
нічної Америки.
3. Урбанізація.
4. Монополізація економіки.
5. Зростання ролі держави
в суспільному житті
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§ 16

5

Номер
уроку

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

18

1. Між I і II Інтернаціона
Практичне залами.
няття. Еволю
ція європейської 2. Спадщина К. Маркса
та Ф. Енгельса.
соціал-демокра
тії: від марксиз 3. Ревізія марксистського
вчення
му до легальної
парламентської
діяльності

§ 17

19

Франція напри 1. Друга імперія (1852—
1871 рр.).
кінці XIX — на
початку XX ст.: 2. Франко-прусська війна
1870—1871 рр. та її на
від імперії до де
слідки.
мократичної рес
3. Паризька комуна (15 берез
публіки
ня — 26 травня 1871 р.).
4. Третя республіка (1871—
1940 рр.)

§ 18

20

Німецька імпе
рія на шляху до
світової війни

1. Німецька імперія в остан
ній третині XIX ст.
2. Внутрішня й зовнішня
політика О. Бісмарка.
3. Німеччина у «світовій по
літиці».
4. Німеччина: від «світової
політики» до світової війни

§ 19

21

Велика Британія 1. Втрата промислової та по
літичної першості.
наприкінці
2. Ліберально-демократичні
XIX — на по
перетворення: досягнення
чатку XX ст.
й проблеми.
3. Продовження колоніаль
ної експансії.
4. «Едвардіанська епоха».
Британія напередодні війни

§ 20

22

Італія: важкий
шлях до єдності

1. Утворення Італійського
королівства в 1861 р.
2. Папа завжди правий?
3. Італія між «Правою» та
«Лівою».
4. Боротьба за «сильну Іта
лію» на міжнародній арені.
5. Італія на порозі світової
війни

§ 21

www.e-ranok.com.ua

6

Номер
уроку

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

23

Зростання еконо
мічної та полі
тичної могутності
США наприкінці
XIX — на почат
ку XX ст.

1. Економічне піднесення
в США.
2. Робітничий рух у США.
3. Антитрестівське законо
давство.
4. Режим сегрегації в пів
денних штатах.
5. «Чесний курс» Т. Руз
вельта та «нова демокра
тія» В. Вільсона.
6. Зовнішня політика США
на зламі століть

§ 22

24

Російська імпе
рія наприкінці
XIX — на по
чатку XX ст.:
час надій і роз
чарувань

1. «Великі реформи» 60—
70-х рр. XIX ст.
2. Зовнішня політика.
3. Колоніальна експансія.
4. Суспільно-політичні рухи.
5. Революція 1905—1907 рр.
6. Столипінські реформи

§ 23

25

Австро-Угорська
імперія та дер
жави Балкан
ського півостро
ва наприкінці
XIX — на по
чатку XX ст.

1. Австро-Угорщина — дуа
лістична монархія.
2. Російсько-турецька війна
1877—1878 рр.
3. Берлінський конгрес
1878 р.
4. Утворення незалежних
держав на Балканському
півострові.
5. Австро-Угорщина напе
редодні Першої світової
війни

§ 24

26

Перевірка рівня засвоєння
Узагальнення
знань, умінь та навичок
знань за розді
лом III «Європа
та Америка
в останній тре
тині XIX — на
початку XX ст.»
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Номер
уроку

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

Розділу IV. Пробудження Азії. Міжнародні відносини
(друга половина XIX — початок XX ст.)
27

Японія в XIX — 1. «Відкриття» Японії.
2. «Реставрація Мейдзі».
на початку
XX ст.: стрибок 3. Світанок у «Країні,
де сходить сонце».
у світові лідери?
4. Доля самураїв.
5. Японія — учасниця коло
ніальних перегонів

§ 25

28

«Піднебесна ім 1. Китай під владою мань
чжурів.
перія» на шляху
2. «Опіумні війни» (1839—
до революції
1842, 1856—1860 рр.).
3. Повстання тайпінів
(1850—1864 рр.).
4. Консерватори й реформа
тори.
5. «Боксерське повстання»
(1899—1900 рр.).
6. Сіньхайська революція

§ 26

29

«Довге» століття 1. Спроби модернізації
Османської імперії.
Османської Ту
2. Танзимат (1839—1871 рр.).
реччини й Ка
джарської Персії 3. Імперія втрачає володіння
й підданих.
4. Молодотурецька револю
ція 1908 р.
5. Спроби модернізації Персії.
6. Перська революція
1905—1911 рр.

§ 27

30

Практичне заняття. Британ
ське панування
в Індії. Народи
Африки під вла
дою європей
ських колоніза
торів

§ 28

1. Британське панування
в Індії в першій половині
XIX ст.
2. Повстання сипаїв.
3. Пробудження Індії.
4. «Батьківщина людства»
у першій половині
XIX ст.
5. Колоніальне ярмо Африки
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Номер
уроку

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

§ 29
1. Дійові особи світової по
літики на межі століть.
2. Перший колоніальний по
діл світу.
3. «Сердечна згода».
4. Конфлікти, кризи, війни
Розділ V. Розвиток культури (кінець XVIII — початок XX ст.)
§ 30
1. Революційні відкриття
32
Розвиток куль
в науці.
тури наприкінці
2. Технічні досягнення.
XVIII — на по
3. Романтизм і реалізм
чатку XX ст.
у європейській літературі.
4. Образотворче мистецтво.
5. Музичне мистецтво.
6. Культура народів Азії
та Африки
1. Масова культура в літера
33
Практичне за§ 31
турі та образотворчому
няття. Заро
мистецтві.
дження масової
2. Масова культура в повсяк
культури
денному житті.
3. Виникнення кінематографа.
4. Відродження Олімпій
ських ігор.
5. Модерн у культурному
житті наприкінці XIX —
на початку XX ст.
§ 32
1. Світ людей.
34
Світ у XIX ст.:
крок у майбутнє 2. Світ технологій та ідей.
3. Світ свободи і несвободи.
4. Світ націй та імперій
Перевірка рівня засвоєння
§ 33
35
Узагальнення
знань, умінь та навичок
знань за розді
лом IV «Пробу
дження Азії.
Міжнародні від
носини (друга по
ловина XIX —
початок XX ст.)»
та розділом V
«Розвиток куль
тури (кінець
XVIII — початок
XX ст.)»
31

Міжнародні від
носини напри
кінці XIX — на
початку XX ст.
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VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 16) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: порівняти процеси розвитку великих міст початку XX та XXІ ст.

Урок № 18. Практичне заняття. Еволюція європейської
соціал-демократії: від марксизму до легальної
парламентської діяльності
Мета: розглянути еволюцію європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: засвоєння практичних знань.
Поняття та назви: ревізіонізм, робітнича аристократія, Лейбористська партія.
Історичні постаті: К. Маркс, Ф. Енгельс, М. Бакунін, К. Лібкнехт, М. Плеханов,
Е. Бернштейн.
Основні дати та події: 1864—1876 рр. — I Інтернаціонал, 1869 р. — заснування
Соціал-демократичної робітничої партії Німеччини, 14 липня 1889 р. — II Інтернаціонал.
Очікувані результати: учні зможуть закріпити здобуті знання, уміння та навички.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Провести опитування учнів за завданнями підручника (§ ).
IV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

1. Між I і II Інтернаціоналами.
2. Спадщина К. Маркса та Ф. Енгельса.
3. Ревізія марксистського вчення.
Об’єднати учнів у групи, обговорити напрямки розвитку марксизму
(ліві, праві, центристи).
(Для успішної роботи учні можуть скористатися матеріалом підручника на с. 94—99, а також атласом.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Обговорити висновки, отримані під час практичного заняття.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підвести підсумки роботи учнів на практичному занятті.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 17) та виконати завдання до
нього. 2. Випереджальне завдання: підготувати доповідь за темою «Генезис розвитку франко-німецьких відносин».
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Урок № 19. Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.:
від імперії до демократичної республіки
Мета: сформувати в учнів уявлення про Францію наприкінці XIX ст.; аналізувати
причини та наслідки франко-німецької війни; розглянути причини, перебіг і наслідки Паризької комуни, становлення Третьої республіки та політичні кризи
80—90-х рр. XIX ст.; охарактеризувати діяльність А. Тьєра; порівняти Другу імперію та Третю республіку; розвивати в учнів уміння оцінювати колоніальну імперію Франції, висловлювати власну думку щодо політичних криз у державі.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Друга імперія, контрибуція, Паризька комуна, Третя республіка, справа Дрейфуса.
Основні дати та події: 1870—1871 рр. — франко-німецька (франко-прусська)
війна, 4 вересня 1870 р. — проголошення республіки, 18 березня — 28 травня 1871 р. — Паризька комуна.
Історичні постаті: Наполеон III, А. Тьєр, А. Дрейфус, Ж. Клемансо.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Франції, події франко-німецької війни, колоніальну імперію Франції; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати діяльність А. Тьєра; аналізувати перебіг
франко-німецької війни; визначати причини, перебіг і наслідки Паризької комуни, становлення Третьої республіки та політичні кризи 80—90-х рр. XIX ст.;
давати оцінку колоніальній імперії Франції; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 18). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Друга імперія (1852—1871 рр.).
Пояснити соціальне-економічне становище Франції часів Другої імперії.
2. Франко-прусська війна 1870—1871 рр. та її наслідки.
Розглянути причини та перебіг франко-прусської війни. Обговорити події,
які привели до повалення Другої імперії та підписання Франкфуртського миру.
3. Паризька комуна (15 березня — 26 травня 1871 р.).
Роз’яснити причини виникнення Паризької комуни, акцентувавши
увагу на діяльності Комуни та наслідках її існування.
4. Третя республіка (1871—1940 рр.).
Охарактеризувати становлення Третьої республіки та її перші кроки,
приділивши увагу політичним кризам того часу. Пояснити особливості
економічного розвитку.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 18). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
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VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 18) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: написати твір за темою «На барикадах Паризької комуни».

Урок № 20. Німецька імперія на шляху до світової війни
Мета: сформувати в учнів уявлення про Німеччину наприкінці ХІХ ст.; аналізувати причини та наслідки германізації та культуркампфу; розглянути основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Німеччини наприкінці ХІХ ст.; охарактеризувати становлення німецької соціал-демократії та її
вплив на світову соціал-демократію; розвивати вміння оцінювати «світову
політику» Німеччини; висловлювати власну думку щодо взаємовпливу держави та церкви.
Обладнання: підручник, карти атласу.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Німецька імперія, рейхсканцлер, «залізний канцлер», «культуркампф», Троїстий союз, пангерманізм, експансія.
Основні дати та події: 18 січня 1871 р. — проголошення Німецької імперії, 1871—
1890 рр. — канцлерство О. Бісмарка, 1872—1876 рр. — політика «культуркампф», 1882 р. — Троїстий союз.
Історичні постаті: Вільгельм І, Вільгельм ІІ, О. Бісмарк, А. Бебель.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Німеччини,
події франко-німецької війни, колоніальну імперію Німеччини; пояснювати та
застосовувати поняття; характеризувати становлення німецької соціал-демократії та її вплив на світову соціал-демократію; аналізувати причини та наслідки германізації та культуркампфу; визначати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Німеччини наприкінці ХІХ ст.; давати оцінку
«світовій політиці» Німеччини; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 19). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Німецька імперія в останній третині XIX ст.
Розповісти про становлення Німецької імперії, розглянувши формування державної системи на прикладі вищих органів влади Німецької імперії.
2. Внутрішня й зовнішня політика О. Бісмарка.
Охарактеризувати політику канцлера О. Бісмарка.
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3. Німеччина у «світовій політиці».
Розглянути особливості економічного розвитку Німеччини, зосередивши увагу на особливостях розвитку.
4. Німеччина: від «світової політики» до світової війни.
Пояснити політику Вільгельма ІІ та становлення Німеччини як провідної держави у світі, формування її колоніальної імперії та створення
військово-політичних союзів. Обговорити дії Німеччини, спрямовані на
шлях до розв’язання світової війни.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 19). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 19) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: підготувати реферат за темою «Розвиток соціальної системи в Німеччині наприкінці ХІХ ст.».

Урок № 21. Велика Британія наприкінці XIX — на початку XX ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про Велику Британію наприкінці XIX ст.; аналізувати причини та наслідки втрати Великою Британією промислової першості; розглянути основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку держави наприкінці XIX ст.; охарактеризувати особливості робітничого
руху Великої Британії; порівняти виборчі реформи XIX ст. у державі; розвивати в учнів уміння оцінювати колоніальну політику Великої Британії; висловлювати власне судження.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: «Едвардіанська епоха», парламентська монархія, «блискуча
ізоляція», гомруль.
Основні дати та події: 1864 р. — виборча реформа, 1899 р. — початок другої
англо-бурської війни.
Історичні постаті: Едуард VII, Б. Дізраелі, В. Гладстон, Г. Солсбері, Д. Ллойд-Джордж.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Великої Британії та її колонії; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати особливості робітничого руху Великої Британії; аналізувати причини та наслідки втрати
країною промислової першості; визначати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Великої Британії наприкінці XIX ст.; давати оцінку колоніальній політиці держави; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
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III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 20). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Втрата промислової та політичної першості.
Розглянути причини, які призвели до втрати Великою Британією лідерства в розвитку промисловості.
2. Ліберально-демократичні перетворення: досягнення й проблеми.
Розповісти про внутрішньополітичне життя країни, акцентувавши увагу
на ліберально-демократичних перетвореннях, їх досягненнях і проблемах.
3. Продовження колоніальної експансії.
Пояснити зовнішню британську політику, побудовану на принципах
«європейської рівноваги» та «блискучої рівноваги», обговорити питання
розширення колоніальних володінь Великої Британії.
4. «Едвардіанська епоха». Британія напередодні війни.
Обговорити становище Британії часів «Едвардіанської епохи».
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 20). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 20) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: підготувати доповідь за темою «Профспілки —
минуле та сучасність».

Урок № 22. Італія: важкий шлях до єдності
Мета: сформувати в учнів уявлення про Італію наприкінці XIX ст.; аналізувати
причини та наслідки трудової міграції; розглянути основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Італії наприкінці XIX ст.; охарактеризувати особливості «ери Джолітті»; розвивати в учнів уміння давати оцінку
колоніальній політиці Італії, висловлювати власну думку щодо взаємовпливу
держави та церкви.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: конституційна монархія, Ліберальна ера («ера Джолітті»).
Основні дати та події: 17 березня 1861 р. — утворення Італійського королівства,
3 жовтня 1871 р. — завершення об’єднання Італії.
Історичні постаті: Віктор Еммануїл II, К. Кавур, Дж. Гарібальді, Умберто I, Дж. Джолітті.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Італії та її колонії; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати особливості «епохи Джолітті»; аналізувати причини та наслідки трудової міграції; визначати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Італії наприкінці XIX ст.;
давати оцінку колоніальній політиці Італії; висловлювати власне судження.
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Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 21). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Утворення Італійського королівства в 1861 р.
Розглянути об’єднану Італію під час становлення конституційної монархії.
2. Папа завжди правий?
Охарактеризувати особливості папської влади.
3. Італія між «Правою» та «Лівою».
Розповісти про політичний розвиток країни.
4. Боротьба за «сильну Італію» на міжнародній арені.
Пояснити зовнішню політику Італії, спрямовану на створення колоніальної імперії.
5. Італія на порозі світової війни.
Обговорити досягнення Ліберальної ери, або «ери Джолітті».
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 21). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 21) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: порівняти становище церкви в різних країнах
наприкінці XIX ст.

Урок № 23. Зростання економічної та політичної могутності США
наприкінці XIX — на початку XX ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про США наприкінці XIX — на початку XX ст.;
аналізувати причини та наслідки економічного піднесення США, розвитку расової сегрегації; розглянути основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку США; проаналізувати становлення монополій та боротьбу
держави з ними; охарактеризувати рух піонерів; порівняти робітничий рух Європи і США; розвивати в учнів уміння оцінювати расову політику США; висловлювати власну думку щодо расової сегрегації.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: антитрестівські закони, акт Шермана, панамериканізм.
Основні дати та події: 1890 р. — акт Шермана, 1898 р. — війна США з Іспанією,
1 травня 1886 р. — розстріл демонстрації в Чикаго.
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Історичні постаті: Дж. Шерман, Т. Рузвельт, В. Вільсон.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію США, основні індустріальні центри США; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати рух піонерів; аналізувати становлення монополій та боротьбу держави з ними, причини й наслідки економічного піднесення США, розвитку
расової сегрегації; визначати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку США наприкінці XIX ст.; давати оцінку расовій політиці США;
висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 22). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Економічне піднесення в США.
Розповісти про причини стрімкого економічного зростання в США.
2. Робітничий рух у США.
Обговорити політичне життя та суспільні рухи, акцентувавши увагу
на профспілковому русі.
3. Антитрестівське законодавство.
Охарактеризувати становлення антитрестівського законодавства.
4. Режим сегрегації в південних штатах.
Показати шляхи поширення расової сегрегації.
5. «Чесний курс» Т. Рузвельта та «нова демократія» В. Вільсона.
Розглянути «Чесний курс» Т. Рузвельта, особливо його боротьбу з монополіями. Розповісти про програму «нової демократії» В. Вільсона.
6. Зовнішня політика США на зламі століть.
Пояснити причини проведення експансіонізму та ізоляціонізму в зовнішній політиці США.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 22).
2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника).
3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 22) та виконати завдання до
нього.
2. Підготуватися до дискусії за темою «Демократія та расова сегрегація у США наприкінці XIX ст.».
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Урок № 24. Російська імперія наприкінці XIX —
на початку XX ст.: час надій і розчарувань

Мета: сформувати в учнів уявлення про Російську імперію в останній третині
XIX — початку XX ст.; аналізувати причини та наслідки реформ у Російській імперії другої половини XIX ст. і першої російської революції; розглянути становлення, розвиток і занепад народництва; охарактеризувати реформи П. Столипіна; порівняти робітничий рух Європи і Росії; розвивати в учнів уміння
оцінювати діяльність соціал-демократів у Російській імперії, висловлювати власну думку щодо тероризму.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: «Великі реформи», «Маніфест 19 лютого 1861 р.», емірат, народники, «ходіння в народ», ради робітничих депутатів, «Маніфест 17 жовтня 1906 р.».
Основні дати та події: 60—70-ті рр. XIX ст. — проведення реформ, 1861 р. —
скасування кріпосного права, 1874—1875 рр. — «ходіння в народ», 1904—
1905 рр. — російсько-японська війна, 1905—1907 рр. — перша російська революція.
Історичні постаті: Олександр II, О. Герцен, М. Чернишевський, С. Вітте, В. Ульянов
(Ленін), Олександр III, Микола II, П. Столипін.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Російської
імперії в різні часи, основні індустріальні центри Росії, події, пов’язані з розширенням Російської імперії та війною; пояснювати і застосовувати поняття;
характеризувати реформи П. Столипіна; аналізувати причини й наслідки реформ у Російській імперії другої половини XIX ст. і першої російської революції; визначати основні етапи розвитку народництва; давати оцінку соціалдемократії в Російській імперії; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 23). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. «Великі реформи» 60—70-х рр. XIX ст.
Охарактеризувати причини й наслідки реформ 60—70-х рр. XIX ст. в Російській імперії та розповісти про особливості розвитку пореформеної Росії.
2. Зовнішня політика.
3. Колоніальна експансія.
Розглянути зовнішню і колоніальну політику Російської імперії.
4. Суспільно-політичні рухи.
Обговорити соціальні рухи другої половини XIX — початку XX ст.,
зупинившись на діяльності народників і соціал-демократів.
5. Революція 1905—1907 рр.
Пояснити причини й наслідки першої російської революції та політичної реакції.
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6. Столипінські реформи.
Обговорити реформи П. Столипіна, акцентувати увагу на досягненнях
і недоліках реформ.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 23). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 23) та виконати завдання до
нього. 2. Підготувати доповідь за темою «Виникнення тероризму».

Урок № 25. Австро-Угорська імперія та держави Балканського
півострова наприкінці XIX — на початку XX ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про Австро-Угорщину наприкінці XIX ст.; аналізувати причини утворення незалежних держав на Балканах; розглянути причини, перебіг і наслідки російсько-турецької війни 1877—1878 рр. та двох
балканських війн; охарактеризувати міжнародні відносини на Балканах; порівняти Австрію та Угорщину в складі дуалістичної монархії; розвивати в учнів
уміння оцінювати шляхи розвитку новоутворених держав на Балканах; висловлювати власну думку щодо міжнародної політики на початку XX ст.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: дуалістична (подвійна) Австро-Угорська монархія, Балканський
союз, балканські війни.
Основні дати та події: 1867 р. — утворення дуалістичної Австро-Угорської монархії, 1877—1878 рр. — російсько-турецька війна, 1912—1913 рр. — Перша
та Друга балканські війни.
Історичні постаті: Л. Кошут, Франц Йосиф II, Й. Гурко, М. Обренович, Петро І Карагеоргієвич, А. Баттенбург, Петро II Негош.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію нових
незалежних держав на Балканах, основні події російсько-турецької війни
1877—1878 рр. та балканських війн; пояснювати і застосовувати поняття;
характеризувати міжнародні відносини на Балканах; аналізувати причини
утворення незалежних держав на Балканах; визначати причини, перебіг
і наслідки російсько-турецької війни 1877—1878 рр. та балканських війн;
давати оцінку шляхам розвитку новоутворених держав на Балканах; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
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III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 24). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Австро-Угорщина — дуалістична монархія.
Розповісти про події, які привели до утворення дуалістичної АвстроУгорської монархії.
2. Російсько-турецька війна 1877—1878 рр.
3. Берлінський конгрес 1878 р.
Пояснити причини й наслідки російсько-турецької війни 1877—1878 рр.
та результати Берлінського конгресу.
4. Утворення незалежних держав на Балканському півострові.
Обговорити роль нових національних держав на Балканах у системі
міжнародних відносин.
5. Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни.
Розглянути особливості Австро-Угорщини, акцентувавши увагу на суперечностях, які існували в імперії.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 24). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 24) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: підготуватися до бесіди за темою «Роль пересічної людини в міжнародних відносинах».

Урок № 26. Узагальнення знань за розділом III
«Європа та Америка в останній третині XIX — на початку XX ст.»
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, здобутих у ході вивчення розділу.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: перевірка рівня знань, умінь та навичок.
Очікувані результати: учні зможуть отримати оцінку рівня знань, умінь та навичок, здобутих під час вивчення розділу.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
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III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Провести евристичну бесіду за матеріалами розділу.
IV. ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Організувати виконання тестових завдань.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати творче завдання за матеріалами розділу III або випереджальне завдання до розділу IV (скласти кросворд, написати твір-роздум, реферат тощо).

Урок № 27. Японія в XIX — на початку XX ст.:
стрибок у світові лідери?
Мета: сформувати в учнів уявлення про Японію в другій половині XIX — на початку XX ст.; аналізувати причини та наслідки реформ у Японії в другій половині XIX ст.; розглянути причини, перебіг подій та наслідки японо-китайської
та російсько-японської війн; охарактеризувати особливості розвитку японської економіки; порівняти модернізацію Японії та Росії; розвивати в учнів
уміння давати оцінку діяльності імператора Муцухіто; висловлювати власну
думку щодо мілітаризації держави.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: сьогун, самураї, «реставрація Мейдзі» («Доба Мейдзі»), префектура.
Основні дати та події: 1853 р. — «відкриття» Японії для іноземних держав, 1867—
1868 рр. — ліквідація влади сьогуна та відновлення влади імператора, 1868—
1912 рр. — «освічене правління» («Доба Мейдзі»), 1894—1895 рр. — війна
з Китаєм, 1904—1905 рр. — російсько-японська війна.
Історичні постаті: Т. Іеясу, імператор Муцухіто.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Японії, події, пов’язані з розширенням Японської імперії та війною; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати особливості розвитку японської економіки; аналізувати причини, перебіг подій та наслідки японо-китайської та
російсько-японської війн; визначати причини «Доби Мейдзі»; давати оцінку
діяльності імператора Муцухіто; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 25). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
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 Вивчення нового матеріалу за планом
1. «Відкриття» Японії.
Розповісти про політику самоізоляції та її наслідки, про «відкриття»
Японії для іноземців.
2. «Реставрація Мейдзі».
Пояснити причини революції (перевороту) Мейдзі та її наслідки. Охарактеризувати реформи 70—80-х рр. XIX ст., зупинившись на особливостях економічного розвитку.
3. Світанок у «Країні, де сходить сонце».
Розглянути політичний устрій Японії наприкінці XIX ст.
4. Доля самураїв.
Розповісти про долю самураїв.
5. Японія — учасниця колоніальних перегонів.
Обговорити причини, перебіг подій та результати японо-китайської
війни 1894—1895 рр., англо-японського союзу 1902 р. та російсько-японської війни 1904—1905 рр. Показати дії Японії, спрямовані на підготовку до світової війни.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ ). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 25) та виконати завдання до
нього. 2. Написати реферат за темою «Мілітаризація Японії у XIX ст.».

Урок № 28. «Піднебесна імперія»
на шляху до революції
Мета: сформувати в учнів уявлення про Китай у другій половині XIX — на початку XX ст.; аналізувати причини, перебіг і наслідки Сіньхайської революції; розглянути причини, перебіг і наслідки «опіумних війн», повстань; охарактеризувати економічне проникнення західних держав до Китаю; порівняти
політику європейських держав щодо Японії та Китаю; розвивати в учнів уміння оцінювати наслідки європейського впливу на китайське суспільство; висловлювати власну думку про політику ізоляціонізму.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: політика ізоляції, «опіумні війни», повстання тайпінів, «Сто днів
реформ», повстання іхетуань, Сіньхайська революція, Гоміньдан.
Основні дати та події: 1839—1842, 1856—1860 рр. — «опіумні війни», 1850—
1864 рр. — повстання тайпінів, 1894—1895 рр. — японо-китайська війна,
1898—1901 рр. — «Боксерське повстання» (повстання іхетуань), 1911—
1913 рр. — Сіньхайська революція.
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Історичні постаті: імператриця Цисі, Хун Сюцюань, Сунь Ятсен, Юань Шикай.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Китаю,
події, пов’язані з війнами, повстаннями, революціями; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати економічне проникнення західних держав до Китаю; аналізувати причини, перебіг і наслідки війн та революції;
визначати причини, перебіг і наслідки повстань; давати оцінку наслідкам
європейського впливу на китайське суспільство; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ ). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Китай під владою маньчжурів.
Розповісти про становище Китаю в другій половині XIX ст. (повстання тайпінів) та зупинитися на політиці провідних держав.
2. «Опіумні війни» (1839—1842, 1856—1860 рр.).
Охарактеризувати причини та наслідки «опіумних війн».
3. Повстання тайпінів (1850—1864 рр.).
Розглянути ситуацію, яка склалася в Китаї наприкінці XIX ст., описати причини, перебіг подій та наслідки повстання тайпінів.
4. Консерватори й реформатори.
Пояснити дії консерваторів і реформаторів у Китаї наприкінці XIX —
на початку XX ст.
5. «Боксерське повстання» (1899—1900 рр.).
Обговорити причини, перебіг подій і наслідки «Боксерського повстання».
6. Сіньхайська революція.
Обговорити становище в Китаї на початку XX ст. та пояснити причини й наслідки Сіньхайської революції.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ ). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 26) та виконати завдання до
нього. 2. Підготуватися до диспуту щодо політики європейських держав
у Китаї.
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Урок № 29. «Довге» століття Османської Туреччини
й Каджарської Персії
Мета: сформувати в учнів уявлення про Османську імперію та Іран у другій
половині XIX — на початку XX ст.; аналізувати причини й наслідки реформ
в Османській імперії та Ірані в другій половині XIX — на початку XX ст.;
розглянути причини, перебіг подій і наслідки революцій в Османській імперії та Ірані на початку XX ст.; охарактеризувати особливості бахаїзму; порівняти Османську імперію та Іран наприкінці XIX — на початку XX ст.; розвивати
в учнів уміння оцінювати діяльність провідних держав; висловлювати власну
думку щодо впливу релігії на державу.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Танзимат («реорганізація»), «нові османи», молодотурки, пантюркізм.
Основні дати та події: 1878 р. — банкрутство Османської імперії, 1908 р. — Молодотурецька революція, 1905—1911 рр. — Іранська (Перська) революція.
Історичні постаті: Махмуд II, Абдул-Гамід II, Ахмед Реза, Ага Мохаммадхан, Тагіхан (емір Нізам).
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Османської
імперії та Ірану (Персії), події, пов’язані з революціями; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати особливості бахаїзму; аналізувати причини,
перебіг подій і наслідки революцій в Османській імперії та Ірані на початку
XX ст.; визначати причини й наслідки реформ в Османській імперії та Ірані
в другій половині XIX — на початку XX ст.; давати оцінку діяльності провідних держав; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 27). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Спроби модернізації Османської імперії.
Розповісти про соціальне-економічне та політичне становище Османської імперії в XIX ст.
2. Танзимат (1839—1871 рр.).
3. Імперія втрачає володіння й підданих.
Охарактеризувати період Танзимат, його причини й наслідки.
4. Молодотурецька революція 1908 р.
Пояснити причини Молодотурецької революції та її наслідки.
5. Спроби модернізації Персії.
Розглянути політичний устрій та економічний розвиток Ірану (Персії)
у XIX ст., акцентуючи увагу на спробах модернізації держави.
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6. Перська революція 1905—1911 рр.
Обговорити причини, перебіг подій та результати революції 1905—
1911 рр. в Ірані (Персії), показати вплив іноземних держав на долю
країни.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 27). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 27) та виконати завдання до
нього. 2. Порівняти революції початку XX ст. в Туреччині та Ірані.

Урок № 30. Практичне заняття. Британське панування в Індії.
Народи Африки під владою європейських колонізаторів
Мета: сформувати в учнів уявлення про Індію та Африку в другій половині XIX ст.;
аналізувати наслідки британського володарювання в Індії та колонізаторської
політики в Африці; розглянути причини, перебіг та наслідки повстання сипаїв; охарактеризувати колоніальну політику в Індії та Африці; порівняти колоніальну політику провідних держав світу; розвивати в учнів уміння давати
оцінку боротьбі проти колонізаторів; висловлювати власну думку про «тягар
білої людини».
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: засвоєння практичних знань.
Поняття та назви: Індійський національний конгрес, расова дискримінація.
Основні дати та події: 1857—1859 рр. — повстання сипаїв, 1885 р. — створення
Індійського національного конгресу, 1899—1902 рр. — англо-бурська війна.
Історичні постаті: Д. Лакшмі-Бай, Ахмад-шах, Б. Тілак.
Очікувані результати: учні зможуть закріпити здобуті знання, уміння та навички.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 28).
IV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Об’єднати учнів у групи, які мають підготувати повідомлення про колоніальну політику в Індії та Африці.
(Для успішної роботи учні можуть скористатися матеріалом на с. 167—
173, а також атласом.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Обговорити висновки, отримані під час практичного заняття.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підвести підсумки роботи учнів на практичному занятті.
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VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 28) та виконати завдання до
нього. 2. Випереджальне завдання: підготувати доповідь за темою «Утворення військово-політичних блоків». 3. Творче завдання: підготувати виступ за темою «Повстання сипаїв».

Урок № 31. Міжнародні відносини наприкінці XIX —
на початку XX ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про міжнародні відносини в останній чверті
XIX ст.; аналізувати утворення Троїстого союзу, оформлення франко-російського альянсу; розглянути роль провідних держав у міжнародних відносинах; охарактеризувати Союз трьох імператорів; порівняти союзи держав; розвивати
в учнів уміння оцінювати міжнародні конфлікти, висловлювати власну думку
про міжнародні відносини.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: військово-політичний блок, Троїстий союз, Антанта («Сердечна згода»), гонка озброєнь.
Основні дати та події: 1882 р. — утворення Троїстого союзу, 1891 р. — франкоросійський союз, 1904 р. — англо-французька таємна угода, 1907 р. — англоросійський договір, 1912—1913 рр. — Перша та Друга балканські війни.
Історичні постаті: О. Бісмарк, Олександр II, Вільгельм II, Франц Йосиф II.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті колоніальний поділ світу наприкінці XIX ст., колонії та напівколонії, утворення Троїстого союзу, перші війни за перерозподіл колоній, сферу діяльності міжнародних організацій;
пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати Союз трьох імператорів; аналізувати утворення Троїстого союзу, оформлення франко-російського
альянсу; визначати роль провідних держав у міжнародних відносинах; давати оцінку міжнародним конфліктам; висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 29). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Дійові особи світової політики на межі століть.
Розповісти про співвідношення сил у Європі у 70-ті рр. XIX ст., звернувши особливу увагу на протистояння держав.
2. Перший колоніальний поділ світу.
Обговорити колоніальну політику держав світу та її наслідки.
3. «Сердечна згода».
Пояснити причини утворення військово-політичних блоків.
36

www.e-ranok.com.ua

4. Конфлікти, кризи, війни.
Розглянути причини, події та наслідки міжнародних криз і конфліктів наприкінці XIX — на початку XX ст. Охарактеризувати гонку озброєнь
початку XX ст., обговоривши її наслідки.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 29). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 29) та виконати завдання до
нього. 2. Скласти порівняльну таблицю «Зовнішня політика світових держав (Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія, США)».

Урок № 32. Розвиток культури наприкінці XVIII —
на початку XX ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про розвиток культури; створити умови для
розуміння причин наукових відкриттів XIX ст.; аналізувати вплив наукових відкриттів на розвиток науки і техніки; визначати вплив культури на розвиток
суспільства; розглянути досягнення культури; охарактеризувати розвиток філософської та освітньої думки; розвивати в учнів уміння порівнювати різні напрямки культури та висловлювати власну думку щодо відповідальності вченого за відкриття (або митця за твори).
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: наука про спадковість, мікробіологія, імунологія, ембріологія,
бактеріологія, пастеризація, періодичний закон Менделєєва, теорія еволюції,
електрон, радіоактивність, квант, генетика, телеграф.
Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов’язані з періодом розвитку культури у XIX ст.; показувати на карті місця, де відбулися наукові відкриття, шляхи експедицій; пояснювати і застосовувати поняття; характеризувати розвиток культури; визначати вплив культури на розвиток суспільства;
аналізувати вплив наукових відкриттів на розвиток науки та техніки; порівнювати різні напрямки в мистецтві та висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 30). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Революційні відкриття в науці.
Обговорити причини розвитку науки та її досягнення.
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2. Технічні досягнення.
Розглянути досягнення техніки та їх практичне значення.
3. Романтизм і реалізм у європейській літературі.
Розповісти про напрямки розвитку літератури на прикладах творчо
сті відомих письменників і поетів.
4. Образотворче мистецтво.
Пояснити значення живопису в житті людей та суспільства на прикладах творів відомих художників.
5. Музичне мистецтво.
Обговорити розвиток музичного мистецтва в XIX ст. Розглянути стилі та напрямки в мистецтві XIX ст. — романтизм, неоромантизм, імпресіонізм, авангардизм тощо.
6. Культура народів Азії та Африки.
Охарактеризувати культуру народів Азії та Африки.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 30). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 30) та виконати завдання до
нього. 2. Підготувати доповідь про вченого, який працював у XIX ст.
(за власним вибором).

Урок № 33. Практичне заняття.
Зародження масової культури
Мета: розглянути, як зароджувалася масова культура.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: засвоєння практичних знань.
Поняття: масова культура, Всесвітня промислова виставка, модерн, імпресіонізм,
абстракціонізм.
Історичні постаті: брати Люм’єр, П. де Кубертен, Р. Вагнер, К. Моне, Е. Мане, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, М. Чюрльоніс, М. Врубель, М. Нестеров, В. Кандінський, К. Малевич, К. Піссарро, Е. Дега, О. Ренуар.
Основні дати та події: грудень 1895 р. — перший в історії сеанс синематографа,
1896 р. — перші Олімпійські ігри сучасності, 1910 р. — заснування Голівуду.
Очікувані результати: учні зможуть закріпити здобуті знання, уміння та навички.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 31).
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IV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Об’єднати учнів у групи, які мають розглянути розвиток масової культури в літературі, музиці, кінематографі.
(Для успішної роботи учні можуть скористатися матеріалом на
с. 189—194).
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Обговорити висновки, отримані під час практичного заняття.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підвести підсумки роботи учнів на практичному занятті.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 31) та виконати завдання до
нього. 2. Творче завдання: порівняти напрямки масової культури XX та
XXІ ст. (за вибором).

Урок № 34. Світ у XIX ст.: крок у майбутнє
Мета: сформувати в учнів уявлення про розвиток світу в XIX ст.; створити умови
для розуміння причин і наслідків процесів у XIX ст.; аналізувати вплив технологій та ідей на суспільство XIX ст.; визначати співвідношення суспільних процесів і розвиток свободи у XIX ст.; розглянути досягнення суспільної думки;
охарактеризувати розвиток світу в XIX ст.; розвивати в учнів уміння порівнювати розвиток держав у XIX ст. та висловлювати власну думку щодо відповідальності людини перед суспільством і суспільства перед людиною.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: технологічна революція, Міжнародна системи одиниць, націїдержави, континентальні імперії.
Історичні постаті: Т. Едісон, Ф. Ніцше.
Основні дати та події: 1875 р. — створення міжнародної системи одиниць, 1879 р. —
отримання патенту на електричну лампочку Т. Едісоном.
Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов’язані з періодом розвитку світу в XIX ст.; показувати на карті місця, де відбулися визначні події
XIX ст.; застосовувати і пояснювати поняття; характеризувати розвиток світу
в XIX ст.; визначати співвідношення суспільних процесів і розвиток свободи
у XIX ст.; аналізувати вплив технологій та ідей на суспільство XIX ст.; порівнювати розвиток держав у XIX ст. та висловлювати власне судження.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Завдання підручника (§ 31). 2. Опитування. 3. Тестові завдання.
IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.
 Вивчення нового матеріалу за планом
1. Світ людей.
Розповісти про зміни, які відбулися в суспільстві та світі у XIX ст.
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2. Світ технологій та ідей.
Обговорити причини розвитку науки й техніки, їхні досягнення. Розглянути досягнення техніки та їх практичне значення.
3. Світ свободи і несвободи.
Охарактеризувати основні тенденції розвитку суспільної думки і зміни становища людини в державі та суспільстві.
4. Світ націй та імперій.
Пояснити причини змін у відносинах між державами у XIX ст., акцентувавши увагу на зникненні та поширенні імперій.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (§ 31). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 31) та виконати завдання до нього.

Урок № 35. Узагальнення знань за розділом IV
«Пробудження Азії. Міжнародні відносини
(друга половина XIX — початок XX ст.)» та розділом V
«Розвиток культури (кінець XVIII — початок XX ст.)»
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, здобутих під час вивчення розділів.
Обладнання: підручник, атлас.
Тип уроку: перевірка рівня знань, умінь та навичок.
Очікувані результати: учні зможуть отримати оцінку рівня знань, умінь та навичок, здобутих під час вивчення розділів.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Провести евристичну бесіду за матеріалами розділів.
IV. ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Організувати виконання тестових завдань.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання на літо.
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Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Інтернетпідтримка

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 
С. В. Д’ячков, C. Д. Литовченко

Лаконічний і чіткий виклад матеріалу,
про який розповідатиметься в параграфі

Стислі висновки, які
завершують змістові блоки

Рубрика «Варто пригадати!» актуалізує
знання про попередні події та явища
Ілюстрації до параграфів
унаочнюють історичні події,
явища, процеси

Цікаві факти
про основні події

Запитання і завдання
Фрагменти документів, науковопопулярних і художніх творів,
історичні портрети тощо

ВСЕСВІТНЯ
ІСТОРІЯ
Міні-конспекти уроків до підручника
С. В. Д’ячкова, С. Д. Литовченка

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Методичний апарат підручника
орієнтований на творче опрацювання навчальної теми.
• У підручнику подано розробки всіх програмових практичних занять.
ять.
• Фрагменти історичних джерел і праць істориків допоможуть оцінитии
історичні події та явища й визначити власне ставлення до них.
• Кольорові ілюстрації сприятимуть розвитку образного мислення,
навичок роботи з візуальними джерелами.
• Схеми й таблиці полегшать сприйняття й усвідомлення навчального матеріалу.
ріалу.
• «Лінії часу» та вступні тексти, наведені на початку кожного розділу, підготують
готують
учнів до опанування навчального матеріалу.
• Історичні карти допоможуть учням усвідомити єдність простору
ору і часу.
• Різнорівневі запитання і завдання наприкінці параграфів
фів
спрямовані на перевірку й аналіз вивченого матеріалу.

Підручник продовжує лінійку
підручників зі всесвітньої історії,
створених у видавництві «Ранок».

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua
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Всесвітня історія.
Навчально-практичний
довідник

Майстер-клас нового
покоління. Всесвітня
історія. 6 - 9 класи

Всесвітня історія. 9 клас :
плани-конспекти уроків на
друкованій основі (Серія
«Конструктор уроку»)

Придбайте книжку собі
до смаку саме зараз!
e-ranok.com.ua

