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

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Методичний апарат орієнтований на творче опрацювання 

навчальної теми.
• Фрагменти історичних джерел і праць істориків допоможуть 

оцінити історичні події, визначити власне ставлення до них.
• Кольорові ілюстрації та фотодокументи сприятимуть розвитку 

образного мислення, навичок роботи з історичними джерелами.
• Схеми, таблиці й діаграми унаочнять і полегшать сприйняття 

навчального матеріалу.
• Історичні карти допоможуть учням усвідомити єдність простору і часу.
• Запитання і завдання наприкінці параграфів диференційовані 

за рівнями складності.

Кожний параграф для полегшення сприйняття 
інформації поділено на кілька частин, 
що висвітлюють один аспект навчальної теми

Підсумковий огляд змісту параграфа 
у вигляді  стислих висновків

Додатковий текст містить фрагменти документів, 
науково-популярних і художніх творів, історичні 
портрети, цікаві факти основних подій тощо

Ілюстрації до параграфів 
унаочнюють історичні 
події, явища, процеси

Схеми й таблиці мають порівняльний аспект 
(розвиток певної події або явища в часі)
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  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

  Завдання для узагальнення та систематизації знань, 
що виконуються в режимі онлайн

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

ІВ 

в

UAA

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, — 
МИ ЗНАЄМО,  ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!

  interactive.ranok.com.ua
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Урок № 1. Вступ до історії Нового часу
Мета: сформувати уявлення учнів про своєрідність історії Нового часу; створити умо

ви для розуміння понять «індустріальне суспільство», «громадянське рівноправ’я», 
«парламентська демократія»; охарактеризувати особливості розвитку світової ци
вілізації наприкінці ХVIII — у XIX ст.; проаналізувати роль технічного прогресу, на
вчити визначати основні зміни в  політичному житті, напрямки політичної еволю
ції провідних держав світу, розвитку духовного життя, зміни в  побуті людей та їх 
мисленні; розвивати вміння висловлювати власну думку.

Обладнання: підручник*, карта світу.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Поняття та назви: модернізація, індустріальне суспільство, громадянське рівно

прав’я, парламентська демократія, політична партія, націоналізм, нація, націо
нальне відродження, традиційне суспільство.

Основні дати та події: кінець XVIII  — початок XX  ст.  — другий період історії Но
вого часу.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати хронологічні межі історії Нового ча
су та її періодів, пов’язані з темою; показувати на карті географічні об’єкти, пов’язані 
з  темою, застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й  терміни; характе
ризувати особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVIII — у XIX ст.; ана
лізувати роль технічного прогресу, визначати основні зміни в  політичному житті, 
напрямки політичної еволюції провідних держав світу, розвитку духовного життя, 
зміни в  побуті людей та їх мисленні; висловлювати власну думку.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Почати	 урок	 із	 бесіди	 з	 метою	 виявити	 рівень	 знань	 учнів	 з	 предме-
та,	 відновити	 їх,	 зацікавити	 учнів.	 Поставити	 запитання:	 «Що	 ви	 вивча-
ли	 у	 8	 класі?	 Що	 вам	 найбільше	 запам’яталося	 з	 минулого	 року?»	 Підсу-
мовуючи	 відповіді,	 нагадати	 періодизацію	 історії.	 Зупинитися	 на	 понятті	
«Новий	 час»,	 пояснюючи,	 що	 це	 один	 із	 періодів	 в	 історії	 людства,	 який	
тривав	 від	 XVI	 —	 до	 початку	 ХХ	 ст.

Ознайомити	 учнів	 зі	 змістом	 курсу	 (розділи,	 теми,	 уроки	 узагальнення	
та	 уроки	 тематичного	 оцінювання)	 і	 підручника	 (структура	 підручника,	
параграфа,	 особливі	 позначки),	 допоміжними	 матеріалами	 —	 зошитом	 для	
контролю	 навчальних	 досягнень	 учнів,	 атласом,	 контурними	 картами	 тощо.
 III. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	перед	класом	проблемне	запитання,	пояснивши,	що	на	кож-
ному	 уроці	 буде	 потрібно	 колективно	 знайти	 відповідь	 на	 нього,	 користу-
ючись	 матеріалом	 уроку.

 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	Місце	другого	періоду	Нового	часу	у	всесвітній	 історії.	2.	Економіч-

не	 життя	 індустріального	 суспільства.	 3.	 Зміни	 в	 політичному	 та	 соціаль-
ному	 житті.	 4.	 Людина	 в	 умовах	 індустріального	 суспільства.	 5.	 Соціаль-
ний	 розвиток.	 6.	 Країни	 Сходу.

*	 Тут	 і	 далі	 посилання	 зроблені	 на	 підручник:	 Всесвітня	 історія	 :	 підруч.	 для	
9	 кл.	 загальноосвіт.	 навч.	 закл.	 /	 О.	 В.	 Гісем,	 О.	 О.	 Мартинюк.	 —	 Х.	 :	 Вид-во	
«Ранок»,	 2017.

www.e-ranok.com.ua
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Розглянути	періодизацію	історії	та	звернути	увагу	на	місце	другої	час-
тини	 Нового	 часу	 у	 всесвітній	 історії.	 Зупинитися	 на	 основних	 термінах:	
«індустріальне	 суспільство»	 та	 «модернізація».

Охарактеризувати	розвиток	економіки	індустріального	суспільства,	звер-
нувши	 увагу	 на	 галузі	 господарства	 та	 зміни,	 які	 відбувалися	 в	 ньому.

Показати,	 які	 зміни	 відбулися	 в	 політичному	 і	 соціальному	 житті,	 зо-
середивши	 увагу	 на	 напрямках	 громадсько-політичної	 думки	 XIX	 ст.	 та	
процесах	 формування	 націй.

Обговорити	 зміни	 в	 житті	 людини	 в	 умовах	 індустріального	 суспіль-
ства,	 показавши	 процеси	 урбанізації	 та	 міграції,	 а	 також	 становище	 жін-
ки	 в	 тогочасному	 суспільстві.

Розказати	 про	 соціальний	 розвиток	 індустріального	 суспільства:	 змі-
ни	 в	 соціальній	 структурі	 населення,	 зростанні	 робітничого	 класу,	 праці	
жінок	 та	 дітей	 тощо.

Пояснити,	 що	 таке	 традиційне	 суспільство,	 та	 звернути	 увагу	 на	 кра-
їни	 Сходу	 у	 XIX	 ст.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	 Опрацюйте	 матеріал	 §	1.	 2.	 Виконайте	 завдання	 підручника.	 3.	 Ви-
переджальне	 завдання:	 підготуйте	 розповідь	 про	 одного	 з	 представників	
французького	 Просвітництва.

Урок № 2. Початок Великої французької революції кінця XVIII  ст.
Мета: сформувати в  учнів уявлення про основні риси кризи феодальноабсолютист

ської системи у  Франції наприкінці ХVIII  ст., причини Великої французької рево
люції, провідні ідеї французького Просвітництва; створити умови для розуміння 
ними причиннонаслідкових зв’язків між подіями; охарактеризувати діяльність 
Установчих і  Законодавчих зборів; розвивати вміння порівнювати повстання та 
революції, висловлювати власну думку щодо значення «Декларації людини і  гро
мадянина».

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Франції.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Генеральні штати, революція, Велика французька революція, 

Установчі збори, «Декларація прав людини і  громадянина», якобінці, жирон
дисти, монтаньяри, антифранцузька коаліція.

Основні дати та події: 14  липня 1789  р.  — узяття Бастилії, 20  червня 1789  р.  — 
початок Великої французької революції.

Історичні постаті: Людовік XVI, Вольтер, Ш.Л. Монтеск’є, Д. Дідро, Ж.Ж. Руссо.
Очікувані результати: учні навчаться: визначати основні риси кризи феодально

абсолютистської системи у  Франції наприкінці ХVIII  ст., причини Французької 
революції, провідні ідеї французького Просвітництва; називати основні події 
Французької революції; показувати на карті кордони Франції, території поши
рення революції; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й  термі

www.e-ranok.com.ua
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ни; характеризувати діяльність Установчих і  Законодавчих зборів; порівнюва
ти повстання та революції; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

Організувати	 роботу	 за	 одним	 із	 варіантів*.	 1.	 Перевірка	 виконання	
завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тестових	 завдань.
 ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Провести	бесіду	з	учнями	щодо	першого	етапу	Нової	 історії	 (мозковий	
штурм).
 V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Франція	 наприкінці	 XVIII	 ст.	 2.	 Французьке	 Просвітництво.	 3.	 По-
чаток	 революції.	 4.	 Законодавча	 діяльність	 Установчих	 зборів.	 5.	 Заго-
стрення	 ситуації	 в	 країні.

Розглянути	 становище	 Франції	 наприкінці	 XVIII	 ст.,	 особливу	 увагу	
зосередити	 на	 соціальних	 станах	 французького	 суспільства.

Охарактеризувати	 ідеї	 французького	 Просвітництва	 через	 діяльність	
його	 представників	 —	 Дідро,	 Руссо,	 Монтеск’є	 та	 інших.

Розповісти	 про	 початок	 Великої	 французької	 революції,	 зупинившись	
на	 причинах,	 рушійних	 силах	 та	 приводі.

Описати	 законодавчу	 діяльність	 Установчих	 зборів.	 Особливу	 увагу	
приділити	 «Декларації	 прав	 людини	 і	 громадянина».

Пояснити	 причини	 загострення	 ситуації	 у	 Франції,	 виділивши	 вну-
трішні	 й	 зовнішні	 чинники.
 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VIІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	 Опрацюйте	 матеріал	 §	2.	 2.	 Виконайте	 завдання	 підручника.	 3.	 Ви-
конайте	 творче	 завдання.

Урок № 3. Завершення Великої французької революції  
кінця XVIII  ст.

Мета: сформувати в  учнів уявлення про Францію у  період революційних подій 
кінця XVIII  ст.; створити умови для розуміння причин встановлення та падін
ня якобінської диктатури; розглянути реформи якобінців; установити зв’язок 

*	 Тут	 і	 далі	 потрібно	 вибрати	 один	 варіант	 роботи	 або	 запропонувати	 власний.
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між ідеями Просвітництва та революційною диктатурою; охарактеризувати со
ціальноекономічну політику якобінців, суспільнополітичне життя Франції піс
ля термідоріанського перевороту; розвивати вміння давати оцінку якобінській 
диктатурі, політиці Директорії, висловлювати власну думку щодо революцій
ного терору.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: якобінська диктатура, національний Конвент, революційна дик

татура, санкюлоти, термідоріанський переворот, Директорія.
Основні дати та події: 22 вересня 1792 р. — проголошення Франції республікою; 

27  липня 1794  р. — термідоріанський переворот; 22  серпня 1795  р.  — при
йняття Конституції, передача повноважень Директорії; 9  листопада 1799  р.  — 
переворот 18  брюмера і  встановлення Консульства.

Історичні постаті: М. Робесп’єр, Ж.П. Марат, Ж. Ж. Дантон, Наполеон Бонапарт.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони країн Євро

пи наприкінці ХVIII  — на початку XIX  ст., походи Наполеона, місце основних 
битв; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й  терміни; характе
ризувати соціальноекономічну політику якобінців, суспільнополітичне життя 
Франції після термідоріанського перевороту; встановлювати зв’язок між ідея
ми Просвітництва та революційною диктатурою; давати оцінку якобінській 
диктатурі, політиці Директорії; висловлювати власне судження про револю
ційний терор.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ
Пояснити	 тему	 уроку,	 його	 план,	 мету,	 завдання,	 форми	 роботи.

 III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-

вих	 завдань.

 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.

 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	 Повалення	 монархії	 та	 встановлення	 республіки.	 2.	 Встановлення	

якобінської	 диктатури.	 Політика	 якобінців.	 3.	 Термідоріанський	 режим.	
4.	Війни	Директорії.	Переворот	18	брюмера.	5.	Підсумки	та	історичне	зна-
чення	 Великої	 французької	 революції	 кінця	 XVIII	 ст.

Розглянути	хід	подій,	які	привели	до	встановлення	республіки	у	Фран-
ції.	 Пояснити	 термін	 «терор».

Обговорити	 питання	 політики	 якобінців	 та	 встановлення	 якобінської	
диктатури.	 Звернути	 увагу	 на	 роль	 Робесп’єра.

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	 пере-
вороту	 18	 брюмера	 та	 визначити	 роль	 Наполеона	 Бонапарта.

Підвести	 підсумки	 та	 показати	 історичне	 значення	 Великої	 французь-
кої	 революції	 кінця	 XVIII	 ст.
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 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-

ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	3.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання:	 складіть	 порівняльну	 таблицю	 діяльності	 Наполеона	 Бона-
парта	 та	 Гая	 Юлія	 Цезаря.

Урок № 4. Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта
Мета: сформувати в учнів уявлення про наполеонівську Францію; аналізувати жит

тя французів часів Консульства й  Імперії, характер наполеонівських війн, їх 
вплив на життя й  долю народів Європи; розглянути реформи Наполеона та 
перебіг наполеонівських війн, характер, спрямованість і  наслідки рішень 
Віденського конгресу; пояснити суть політики континентальної блокади; 
охарактеризувати Священний союз; розвивати в  учнів уміння давати оцінку 
політиці держав під час війн та Віденського конгресу, висловлювати власну 
думку щодо впливу особистості на історію.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Консульство, конкордат, «Кодекс Наполеона», Континентальна 

блокада, реставрація, «Сто днів», Священний союз.
Основні дати та події: 1804  р.  — прийняття Цивільного кодексу, 1806  р.  — по

чаток континентальної блокади, 16—19  жовтня 1813  р.  — «Битва народів», 
20  березня  — 22  червня 1815  р.  — «Сто днів», червень 1815  р.  — битва 
біля Ватерлоо, 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; 
тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й  терміни; аналізувати жит
тя французів часів Консульства й Імперії, характер наполеонівських війн, їх вплив 
на життя і  долю народів Європи; розглянути реформи Наполеона та перебіг 
наполеонівських війн, характер, спрямованість і  наслідки рішень Віденського 
конгресу; пояснювати суть політики континентальної блокади; характеризувати 
діяльність Священного союзу; розвивати вміння оцінювати політику держав під 
час війн та Віденського конгресу; висловлювати власну думку.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-
вих	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
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 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	Консульство.	2.	Установлення	Першої	імперії.	3.	Криза	і	падіння	Пер-

шої	 імперії.	 4.	 Початок	 роботи	 Віденського	 конгресу.	 «Сто	 днів»	 Наполео-
на.	 5.	 Підсумки	 Віденського	 конгресу.	 Утворення	 Священного	 союзу.

Розповісти	 про	 діяльність	 Наполеона	 Бонапарта	 та	 період	 його	 прав-
ління	 —	 Консульство.

Пояснити	причини	встановлення	Імперії	Наполеона	та	його	діяльність.	
Звернути	 увагу	 на	 законодавчі	 кроки	 Наполеона,	 особливо	 Цивільний	
кодекс.

Роз’яснити	 причини	 кризи	 та	 падіння	 Першої	 імперії.
Обговорити	 події	 «Ста	 днів».
Охарактеризувати	 рішення	 Віденського	 конгресу.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-

ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	 Опрацюйте	 матеріал	 §	4.	 2.	 Виконайте	 завдання	 підручника.

Урок № 5. Практичне заняття
Мета: на практиці розглянути утвердження принципів громадянського рівноправ’я: 

від «Декларації прав людини і  громадянина» до Цивільного кодексу Напо
леона, обговорити складні та дискусійні проблеми історії.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки.
Тип уроку: засвоєння практичних знань.
Очікувані результати: закріпити знання, вміння та навички учнів.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

Провести	 опитування	 учнів	 за	 завданнями	 підручника.
 ІV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

1)	Об’єднати	 учнів	 у	 групи,	 обговорити	 найбільш	 складні	 та	 дискусій-
ні	 проблеми	 історії,	 а	 також	 питання	 утвердження	 принципів	 громадян-
ського	 рівноправ’я:	 від	 «Декларації	 прав	 людини	 і	 громадянина»	 до	 Ци-
вільного	 кодексу	 Наполеона.

2)	Організувати	роботу	над	основними	документами:	«Декларація	прав	
людини	 і	 громадянина»	 та	 Цивільний	 кодекс.

3)	Обговорити	 процес	 становлення	 прав	 людини.
Для	 успішної	 роботи	 запропонувати	 учням	 скористатися	 матеріалом	

на	 с.	 43,	 а	 також	 відповідною	 картою	 атласу.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Обговорити	 висновки,	 отримані	 під	 час	 практичного	 заняття.
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 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
Підбити	 підсумки	 роботи	 учнів	 на	 практичному	 занятті.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Порівняти	«Декларацію	прав	людини	і	громадянина»	та	«Загальну	де-

кларація	 прав	 людини».

Урок № 6. Початок становлення індустріального суспільства
Мета: сформувати в учнів уявлення про становлення індустріального суспільства; ана

лізувати ідеологічні концепції, які виникають та розвиваються в  першій половині 
XIX  ст.; розглянути наслідки промислового перевороту; пояснити сутність консер
ватизму, лібералізму та утопізму; охарактеризувати марксизм; розвивати в  учнів 
уміння оцінювати діяльність ідеологів провідних політичних течій першої полови
ни XIX  ст., висловлювати власну думку щодо впливу особистості на історію.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Поняття та назви: пролетаріат, промислова революція (переворот).
Історичні постаті: Т. Карлейль, Ш. Сисмонді, І. Бентам, Б. Констан, А. де Токвіль, 

Й. Г. Фіхте, П. Леру, Р. Оуен, А. СенСимон, Ш. Фур’є, П. Ж. Прудон, К. Маркс, 
Ф. Енгельс.

Очікувані результати: учні навчаться: тлумачити, співвідносити та застосовувати 
поняття і  терміни; аналізувати ідеологічні концепції, які виникають та розви
ваються в  першій половині XIX  ст.; описувати наслідки промислового перево
роту; пояснювати сутність консерватизму, лібералізму та утопізму; характери
зувати марксизм; розвинуть вміння оцінювати діяльність ідеологів провідних 
політичних течій першої половини XIX  ст., висловлювати власну думку щодо 
впливу особистості на історію.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити	 назву	 розділу	 II	 «Європа	 та	 Америка	 в	 добу	 революцій	 і	 на-
ціонального	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

Gоставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	Промислова	революція	(переворот)	у	країнах	Західної	Європи	та	йо-
го	 наслідки.	 Початок	 становлення	 індустріального	 суспільства.	 2.	 Розви-
ток	консерватизму.	3.	Розвиток	лібералізму,	4.	Націоналізм.	5.	Утопічний	
соціалізм.	 6.	 Виникнення	 марксизму.

Розповісти	 про	 промисловий	 переворот	 та	 дати	 його	 основні	 ознаки.
Пояснити	 причини	 виникнення	 ідеологічних	 концепцій	 в	 першій	 по-

ловині	 XIX	 ст.,	 зупинитися	 на	 консерватизмі	 та	 його	 ідеологах.
Охарактеризувати	 ідеологічні	 концепції	 лібералізму	 та	 націоналізму,	

показати	 погляди	 ідеологів	 течій.
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Роз’яснити	 причини	 виникнення	 утопічного	 соціалізму	 та	 охаракте-
ризувати	 його	 на	 прикладах	 творів	 видатних	 представників.

Обговорити	 основні	 положення	 марксизму,	 розглянути	 діяльність	
К.	 Маркса	 та	 Ф.	 Енгельса.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	 Опрацювати	матеріал	§	4.	2.	 Виконайте	завдання	підручника.	3.	 Творче	
завдання:	напишіть	реферат	про	одного	з	 теоретиків	 ідеологічних	концепцій.

Урок № 7. Практичне заняття
Мета: сформувати в  учнів уявлення про повсякденне життя людей у  XIX  ст.; ство

рити умови для розуміння наслідків урбанізації; аналізувати зміни, які відбу
лися у  поглядах людей на моду; визначати вплив суспільства на родинні сто
сунки; розглянути причини й  наслідки фемінізму; охарактеризувати мораль 
суспільств XIX  ст.; розвивати вміння порівнювати різні прояви повсякденного 
життя різних суспільств та верств населення, а  також висловлювати власну 
думку щодо залежності ступеня розвитку суспільства від рівня освіти.

Обладнання: підручник, карта світу.
Тип уроку: засвоєння практичних знань.
Поняття та назви: рококо, класицизм, ампір, фемінізм, мода.
Очікувані результати: закріпити знання, вміння та навички учнів; учні навчаться 

застосовувати й  пояснювати на прикладах поняття і  терміни; характеризува
ти мораль суспільств XIX  ст.; визначати вплив суспільства на родинні стосун
ки; аналізувати зміни, які відбулися у  поглядах людей на моду; порівнювати 
різні прояви повсякденного життя різних суспільств та верств населення, а та
кож висловлювати власну думку.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

Провести	 опитування	 учнів	 за	 завданнями	 підручника.
 ІV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 � Проведення практичного заняття за планом
1.	 Зміни	 у	 вигляді	 міст.	 2.	 Житло	 і	 хатнє	 начиння.	 3.	 Шлюбно-сімей-

ні	 стосунки.	 4.	 Мода.
Охарактеризувати	 зміни	 в	 архітектурних	 стилях,	 процесах	 урбанізації.
Обговорити	 зміни,	 які	 відбулися	 в	 житлі	 людей	 на	 початку	 XIX	 ст.
Розглянути	 шлюбно-сімейні	 стосунки,	 які	 змінювалися	 під	 впливом	

промислової	 революції,	 становлення	 індустріального	 суспільства,	 револю-
ційних	 подій	 у	 суспільстві.

Обговорити	 питання	 становлення	 моди	 в	 різні	 часи.
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Для	 успішної	 роботи	 запропонувати	 учням	 скористатися	 матеріалом	
на	 с.	 51—56	 підручника.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

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

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

Порівняйте	 житло	 та	 моду	 початку	 XIX	 і	 XXI	 ст.

Урок № 8. Велика Британія
Мета: сформувати в учнів уявлення про Велику Британію в першій половині XIX ст.; 

аналізувати політику консерваторів та лібералів, причини переходу до віль
ної торгівлі; розглянути чартистський рух; пояснити суть вільної торгівлі; оха
рактеризувати причини й наслідки парламентської реформи в Англії, чартист
ського руху; порівняти різні політичні течії; розвивати в учнів уміння оцінювати 
діяльність політиків; висловлювати власну думку щодо діяльності та значен
ня профспілок (тредюніонів).

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Великої Британії.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: торі, та віги, консервативна партія, ліберальна партія, фритре

дерство, чартизм, «Народна хартія».
Основні дати та події: 1824  р.  — скасування закону про заборону створювати 

профспілки (тредюніони), 1832 р. — парламентська реформа, 1836—1854 рр. — 
чартистський рух.

Історичні постаті: королева Вікторія.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони Великої Бри

танії, промислові райони, торговельні шляхи; характеризувати причини й  на
слідки парламентської реформи в  Англії, чартистського руху; аналізувати різ
ні політичні течії; пояснювати суть вільної торгівлі; давати оцінку діяльності 
політиків; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

Варіанти проведення:	 історичний	 диктант;	 фронтальне	 опитування;	
бесіда	 (відтворити	 на	 дошці	 частини	 опорного	 конспекту	 та	 пояснити	 їх);	
виконання	 завдань	 з	 дидактичних	 матеріалів.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Політичне	 та	 суспільне	 життя	 Великої	 Британії.	 2.	 Економічний	
розвиток	 Великої	 Британії.	 3.	 Чартистський	 рух.

Розглянути	 питання	 становлення	 політичної	 системи	 Великої	 Брита-
нії:	 формування	 й	 розвиток	 консервативної	 і	 ліберальної	 партій,	 парла-
ментських	 реформ,	 становлення	 Британської	 колоніальної	 імперії,	 зміни	
в	 суспільному	 житті.
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Обговорити	 розвиток	 економіки	 Великої	 Британії	 —	 економічні	 кри-
зи,	 завершення	 промислового	 перевороту,	 фритредерства.

Пояснити	 причини	 появи	 чартизму,	 їхні	 основні	 вимоги	 та	 хід	 подій	
чартистського	 руху.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	 Опрацюйте	 матеріал	 §	7.	 2.	 Виконайте	 завдання	 підручника.	 3.	 По-
рівняйте	 діяльність	 торі	 і	 вігів.

Урок № 9. Франція. Бельгійська революція
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Францію у  першій половині XIX  ст.; ана

лізувати політику республіканців і монархістів у Франції; розглянути політич
ний розвиток Франції у  20—40х рр. XIX  ст., наслідки революції в  Бельгії; ви
значати причини й  наслідки Липневої революції, характер і  суть Липневої 
монархії,; охарактеризувати постать Луї Філіппа; порівняти розвиток Фран
ції в  різні часи; розвивати в  учнів уміння оцінювати діяльність політиків; ви
словлювати власну думку щодо впливу національного гноблення на розви
ток народів.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Франції, Нідерландів.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: конституційна Хартія, реставрація, конфедерація, сейм.
Основні дати та події: 27—29  липня 1830  р.  — Липнева революція, 1830  р.  — 

конституційна Хартія, революція в  Бельгії.
Історичні постаті: Людовік XVIII, Карл Х, Луї Філіпп Орлеанський.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони Франції, Ні

дерландів та Бельгії; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й тер
міни; характеризувати діяльність Луї Філіппа; порівняти розвиток Франції в різ
ні часи, аналізувати політику республіканців і  монархістів у  Франції; визначати 
причини й  наслідки Липневої революції, характер і  суть Липневої монархії, 
причини Бельгійської революції; давати оцінку діяльності політиків; вислов
лювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-
вих	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
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 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	 Політичне	 й	 суспільне	 життя	 Франції	 в	 1815—1830	 рр.	 2.	 Липне-

ва	 революція	 1830	 р.	 Липнева	 монархія	 у	 Франції.	 3.	 Економічний	 роз-
виток	 Франції.	 4.	 Бельгійська	 революція	 1830	 р.

Розглянути	 період	 другої	 реставрації	 Бурбонів	 та	 діяльність	 королів.
Обговорити	 причини	 Липневої	 революції,	 Розглянути	 перебіг	 револю-

ції	 та	 її	 наслідки,	 порівнюючи	 Хартії	 1814	 та	 1830	 рр.
Пояснити	 причини	 економічного	 піднесення	 та	 занепаду	 французької	

економіки.
Пояснити	 причини	 і	 перебіг	 подій	 під	 час	 Бельгійської	 революції	 та	

виникнення	 Бельгійської	 монархії.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	 Опрацюйте	 матеріал	 §	8.	 2.	 Виконайте	 завдання	 підручника.

Урок № 10. Німеччина та Італія
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Німеччину та Італію у  першій половині 

XIX  ст.; аналізувати політику революціонерів у  Німеччині та Італії; розглянути 
політичний і  економічний розвиток Німеччини та Італії у  20—40х рр. XIX  ст., 
наслідки політики Австрійської імперії в  Італії; визначати причини й  наслідки 
революцій в  Італії; охарактеризувати постаті Ф. Ліста та Д. Мадзіні; порівняти 
розвиток Німеччини та Італії; розвивати в  учнів уміння оцінювати діяльність 
політиків; висловлювати власну думку щодо впливу іноземного тиску на роз
виток народів.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Італії, Німеччини.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Німецький союз, «епоха Рісорджименто» (Відродження), кар

бонарії, «Молода Італія».
Основні дати та події: 1820  р.  — повстання карбонаріїв у  Неаполітанському ко

ролівстві, 1821  р.  — революція в  Сардинському королівстві.
Історичні постаті: Ф. Ліст, Д. Мадзіні, В. Джоберті.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони держав на 

Апеннінському півострові та кордони Німецького союзу; тлумачити, спів
відносити та застосовувати поняття й  терміни; характеризувати Ф. Ліста та 
Д. Мадзіні; порівнювати розвиток Німеччини та Італії; аналізувати політику 
революціонерів у  Німеччині та Італії; визначати причини й  наслідки рево
люцій в  Італії; давати оцінку діяльності політиків; висловлювати власне су
дження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити	 тему	 уроку,	 його	 план,	 мету,	 завдання,	 форми	 роботи.
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 III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-

вих	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Німецький	 союз.	 Економічний	 розвиток	 Німеччини.	 2.	 Боротьба	 за	
демократичні	 реформи	 та	 єдність	 Німеччини.	 3.	 Активізація	 опозиційно-
го	 руху	 в	 30—40-х	 рр.	 XIX	 ст.	 Фрідріх	 Ліст.	 4.	 Італія	 після	 Віденського	
конгресу.	 5.	 Революції	 20—30-х	 рр.	 XIX	 ст.	 6.	 Діяльність	 поміркованих	
лібералів	 наприкінці	 30-х	 —	 у	 40-х	 рр.	 XIX	 ст.

Розглянути	політичний	та	економічний	розвиток	німецьких	земель	на	
початку	 XIX	 ст.

Обговорити	 причини	 боротьби	 за	 об’єднання	 німецьких	 земель	 та	 ді-
яльність	 опозиційних	 сил	 у	 30—40-х	 рр.	 XIX	 ст.,	 охарактеризувати	 по-
гляди	 Фрідріха	 Ліста.

Роз’яснити	 політичний	 устрій	 в	 державах,	 які	 існували	 на	 Апеннін-
ському	 півострові	 після	 Віденського	 конгресу.

Пояснити	 причини	 та	 перебіг	 подій	 під	 час	 революцій	 в	 Італії	
в	 20-х	 рр.	 XIX	 ст.

Розглянути	 діяльність	 поміркованих	 лібералів	 наприкінці	 30-х	 —	
у	 40-х	 рр.	 XIX	 ст.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	9.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання:	 порівняйте	 політичний	 і	 економічний	 розвиток	 у	 німецьких	
та	 італійських	 державах	 у	 першій	 чверті	 XIX	 ст.	 4.	 Випереджальне	 за-
вдання:	 підготуйте	 доповідь	 про	 рух	 декабристів.

Урок № 11. Австрійська та Російська імперії.  
Росія у  першій половині XIX  ст.

Мета: сформувати в  учнів уявлення про Австрійську та Російську імперії у  пер
шій половині XIX  ст.; аналізувати національні рухи в  Австрійській імперії та 
суспільнополітичні рухи в  Росії у  першій половині XIX  ст.; розглянути причи
ни виникнення та поразки руху декабристів; визначати причини й  наслідки 
Кримської війни; охарактеризувати ідеї діячів національного відродження в Ав
стрійській імперії; порівняти різні суспільнополітичні рухи Російської імперії; 
розвивати вміння оцінювати діяльність представників різних суспільнополі
тичних рухів Австрійської та Російської імперій; висловлювати власну думку 
щодо впливу ідей декабристів на майбутнє Росії.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Австрійської та Російської імперій.
Тип уроку: комбінований.
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Поняття та назви: Австрійська імперія, передберезневий період, «будителі», дека
бристи, Південне товариство, Північне товариство, «теорія офіційної народності».

Основні дати та події: 14  грудня 1825  р.  — виступ декабристів у  Петербурзі, 
1853—1856  рр.  — Кримська війна.

Історичні постаті: Франц I, Фердінанд I, К. Меттерніх, І. Сечені, М. ПопЛучкай, 
Д.  Зубрицький, Олександр I, Микола I, П. Пестель, М. Муравйов, К. Рилєєв.

Очікувані результати: учні навчаться: тлумачити, співвідносити та застосовувати 
поняття й  терміни; характеризувати ідеї діячів національного відродження 
в  Австрійській імперії; аналізувати рухи в  Австрійській імперії та суспільно
політичні рухи в  Росії у  першій половині XIX  ст.; порівнювати різні суспільно
політичні рухи Російської імперії; визначати причини й  наслідки Кримської ві
йни; давати оцінку діяльності представників різних суспільнополітичних рухів 
Австрійської та Російської імперій; висловлювати судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ
Пояснити	 тему	 уроку,	 його	 план,	 мету,	 завдання,	 форми	 роботи.

 III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-

вих	 завдань.

 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.

 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	 Особливості	 політичного,	 суспільного	 та	 економічного	 життя	 Ав-

стрійської	 імперії.	2.	Передберезневий	період.	3.	Національне	відроджен-
ня	 слов’янських	 народів	 Австрійської	 імперії.	 4.	 Особливості	 політич-
ного,	 суспільного	 та	 економічного	 життя	 Російської	 імперії.	 5.	 Рух	
декабристів.	 6.	 Суспільний	 рух	 у	 30—40-х	 рр.	 XIX	 ст.	 в	 Російській	 ім-
перії.	 7.	 Кримська	 війна.

Розповісти	 про	 особливості	 політичного,	 суспільного	 та	 економічного	
життя	 Австрійської	 імперії,	 звернувши	 увагу	 на	 діяльність	 К.	 Меттерніха.

Обговорити	причини	виникнення	так	званого	«передберезневого	періоду».
Розглянути	 національне	 відродження	 слов’янських	 народів	 Австрій-

ської	 імперії,	 приділивши	 увагу	 «будителям».
Розповісти	 про	 особливості	 політичного,	 суспільного	 та	 економічного	

життя	 Російської	 імперії.
Пояснити	 причини	 виникнення	 руху	 декабристів	 та	 обговорити	 пере-

біг	 подій	 декабристського	 руху.
Охарактеризувати	 суспільний	 рух	 у	 30—40-х	 рр.	 XIX	 ст.	 в	 Російській	

імперії,	 звернувши	 увагу	 на	 течії	 та	 ідеологів.
Пояснити	 причини,	 перебіг	 подій	 та	 результати	 Кримської	 війни.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-

ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково	 перевірити	 виконання	 завдань,	 зупинитися	 на	 типових	 по-
милках.	 Підсумовуючи	 урок,	 повернутися	 до	 проблемного	 запитання.
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 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.	Опрацюйте	матеріал	§	10.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-

че	 завдання:	 напишіть	 твір	 за	 темою	 «Розвиток	 Російської	 імперії	 у	 разі	
перемоги	 декабристів».

Урок № 12. Революції 1848—1849  рр.
Мета: сформувати в  учнів уявлення про революційні події в  країнах Європи 

у  1848—1849  рр.; аналізувати причини революцій 1848—1849  рр.; розгляну
ти перебіг революційних подій 1848—1849  рр. у  Франції, Німеччині, Австрії, 
Угорщині та Італії; визначати причини поразки революцій; охарактеризува
ти 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 у  єв
ропейських країнах у  1848—1849  рр.; висловлювати власну думку щодо ре
волюційних перетворень у  суспільстві.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: «Весна народів», «національні майстерні».
Основні дати та події: лютий 1848 р. — революція у Франції, проголошення Дру

гої республіки, березень 1848  р.  — повстання в  Берліні, 14  квітня 1849  р.  — 
проголошення незалежності Угорщини, серпень 1849  р.  — придушення рево
люції в  Угорщині, серпень 1849  р.  — завершення революції в  Італії.

Історичні постаті: Л. Кавеньяк, Луї Наполеон Бонапарт, Фрідріх Вільгельм IV, Фер
дінанд I, Франц Йосиф I, Ш. Петефі, Л. Кошут, К. Альберт, Віктор Еммануїл II.

Очікувані результати: учні навчаться: тлумачити, співвідносити та застосовувати 
поняття й  терміни; показувати на карті кордони Франції, Німеччини, Австрії, 
Угорщини, Італії та події, пов’язані з  революціями; характеризувати особливос
ті 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 у  європейських країнах у  1848—1849  рр.; висловлювати 
власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-
вих	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Революція	 у	 Франції.	 2.	 Встановлення	 Другої	 республіки	 у	 Фран-
ції.	 3.	 Революція	 1848	 р.	 в	 Німеччині.	 4.	 Революція	 в	 Австрії.	 5.	 Револю-
ція	 в	 Угорщині.	 6.	 Революція	 в	 Італії.

Розповісти	 про	 причини,	 перебіг	 подій	 та	 результати	 Лютневої	 рево-
люції	 у	 Франції.
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Обговорити	 події,	 які	 привели	 до	 встановлення	 Другої	 республіки.
Розглянути	 причини	 та	 основні	 події	 революції	 в	 Німеччині	 та	 поясни-

ти,	чому	так	і	не	відбулося	об’єднання	німецьких	земель	у	середині	XIX	ст.
Розповісти	 про	 особливості	 революції	 в	 Австрійській	 імперії.
Пояснити	 причини	 революції	 в	 Угорщині	 та	 звернути	 увагу	 на	 дії	 ро-

сійського	 імператора,	 які	 призвели	 до	 придушення	 революції.
Охарактеризувати	 революційний	 рух	 в	 італійських	 державах	 та	 пока-

зати	 наслідки	 революцій.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	11.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання:	 складіть	 порівняльну	 таблицю	 «Революції	 1848	 р.	 у	 Європі».

Урок № 13. Об’єднання Німеччини. Об’єднання Італії.
Мета: сформувати в  учнів уявлення про події, що привели до об’єднання Німеч

чини та Італії; аналізувати суспільнополітичні течії в  національновизвольній 
боротьбі за об’єднання; розглянути причини об’єднання Німеччини та Італії; 
визначити етапи й  результати боротьби за об’єднання Німеччини та Італії; 
охарактеризувати діяльність О. Бісмарка та Дж. Гарібальді; порівняти шляхи 
об’єднання Німеччини та Італії; розвивати вміння оцінювати діяльність пред
ставників різних суспільнополітичних течій у  Німеччині та Італії; висловлювати 
власну думку щодо впливу діяльності Дж. Гарібальді на італійський національ
новизвольний рух (або Отто фон Бісмарка на об’єднання німецьких земель).

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Німеччини, Італії.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: П’ємонт, «Червона тисяча».
Основні дати та події: 1848—1849 рр. — революції в  італійських державах, 6 трав

ня 1860  р.  — початок походу «Червоної тисячі» Дж. Гарібальді, 20  вересня 
1870  р.  — завершення об’єднання Італії.

Історичні постаті: Віктор Еммануїл II, Д. Манзіні, К. Кавур, Д. Гарібальді.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони німецьких 

держав та королівства Італії, місця основних битв, події, пов’язані з національ
новизвольною боротьбою за об’єднання Італії, тлумачити, співвідносити та за
стосовувати поняття й  терміни; характеризувати життя і  діяльність Отто фон 
Бісмарка та Джузеппе Гарібальді; аналізувати суспільнополітичні течії в  бо
ротьбі за об’єднання; порівнювати шляхи об’єднання Німеччини та Італії; ви
значати етапи й  результати боротьби за об’єднання Німеччини та Італії; давати 
оцінку діяльності представників різних суспільнополітичних течій у  Німеччині 
та Італії; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
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 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ
Пояснити	 тему	 уроку,	 його	 план,	 мету,	 завдання,	 форми	 роботи.

 III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-

вих	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	Передумови	об’єднання	Німеччини.	2.	Об’єднання	Німеччини.	3.	По-
чаток	 об’єднання	 Італії.	 4.	 Утворення	 Італійського	 королівства.	 5.	 Завер-
шення	 об’єднання	 Італії.

Розглянути	 передумови	 об’єднання	 німецьких	 земель.
Розповісти	про	особливості	боротьби	за	об’єднання	Німеччини,	охарак-

теризувати	 діяльність	 Отто	 фон	 Бісмарка.
Пояснити	 причини,	 які	 привели	 до	 об’єднання	 італійських	 держав.
Розглянути	 шлях,	 який	 передував	 утворенню	 Італійського	 королів-

ства,	 звернувши	 увагу	 на	 діяльність	 Дж.	 Гарібальді.
Обговорити	 події,	 які	 сприяли	 завершенню	 об’єднання	 Італії.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-

ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	11.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання:	 напишіть	 твір	 за	 темою:	 «Серед	 бійців	 “Червоної	 тисячі”».

Урок № 14. Сполучені Штати Америки
Мета: сформувати в  учнів уявлення про США у  першій половині XIX  ст.; аналізува

ти два шляхи ринкової революції США; розглянути причини, перебіг і  наслідки 
Громадянської війни, а  також територіальну експансію США на американсько
му континенті; охарактеризувати життя та діяльність А. Лінкольна; порівняти 
Демократичну і  Республіканську партії; розвивати вміння оцінювати шлях роз
витку США; висловлювати власну думку щодо Громадянської війни у  США.

Обладнання: підручник, карти світу, Південної та Північної Америки, США.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: раби, аболіціонізм, резервація, експансія, «доктрина Монро», 

Конфедерація, Громадянська війна, «Реконструкція».
Основні дати та події: 1823  р.  — проголошення «доктрини Монро», 1861—

1865  рр.  — Громадянська війна у  США; 1861  р.  — створення Конфедерації; 
1863  р.  — скасування рабства, 1865—1877  рр.  — Реконструкція Півдня.

Історичні постаті: Д. Монро, А. Лінкольн, В. Шерман, У. Грант.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію США в різні ро

ки, події Громадянської війни у  США; тлумачити, співвідносити та застосовувати 
поняття й  терміни; характеризувати життя та діяльність А. Лінкольна; аналізува
ти два шляхи ринкової революції США; визначати причини, перебіг і  наслідки 
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Громадянської війни, а  також територіальну експансію США на американському 
континенті; давати оцінку шляху розвитку США; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-
вих	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Суспільне	 та	 економічне	 життя	 США	 в	 першій	 половині	 XIX	 ст.	
2.	 Політичне	 життя	 США.	 3.	 Територіальна	 експансія	 США.	 4.	 «Доктри-
на	 Монро».	 5.	 Наростання	 «неминучого	 конфлікту»	 у	 США.	 6.	 Громадян-
ська	 війна	 у	 США.	 7.	 «Реконструкція»	 Півдня.

Охарактеризувати	 суспільне	 та	 економічне	 життя	 США	 в	 першій	 по-
ловині	 XIX	 ст.

Розглянути	 особливості	 політичного	 життя	 США	 і	 становлення	 полі-
тичних	 партій.

Розповісти	 про	 територіальну	 експансію	 США	 та	 її	 наслідки.
Пояснити	 основні	 положення	 «доктрини	 Монро»,	 розглянувши	 її	 дії	

на	 конкретних	 прикладах.
Обговорити	 причини	 Громадянської	 війни	 XIX	 ст.	 у	 США.
Розглянути	 перебіг	 подій	 та	 наслідки	 Громадянської	 війни.
Охарактеризувати	 «Реконструкцію»	 Півдня	 та	 показати	 її	 наслідки.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-

ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	13.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання:	 розгляньте	 різні	 погляди	 на	 Громадянську	 війну	 у	 США.

Урок № 15. Утворення 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 при
чини, перебіг та наслідки національновизвольної боротьби на південноаме
риканському континенті; охарактеризувати життя та діяльність С. Болівара; по
рівняти революційні події в  різних латиноамериканських країнах; розвивати 
уміння оцінювати діяльність різних верств населення в  Латинській Америці, 
висловлювати власну думку щодо постколоніального розвитку.

Обладнання: підручник, карти світу, Південної та Північної Америки.
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Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: креоли, метиси, мулати, самбо, латифундії, масонство, хунта.
Основні дати та події: 1804  р.  — проголошення Гаїтянської республіки, 1810—

1826  рр.  — війна за незалежність іспанських колоній у  Латинській Америці.
Історичні постаті: Ф. Д. Т. Лувертюр, Ф. де Міранда, С. Болівар, Х. Ф. де СанМартін, 

М. Ідальго, А. де Ітурбіде, Педро I.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Латинської 

Америки та країни, які виникли після перемоги; тлумачити, співвідносити та 
застосовувати поняття й  терміни; характеризувати життя та діяльність С. Бо
лівара; аналізувати причини революцій у  Латинській Америці; визначати при
чини, перебіг та наслідки національновизвольної боротьби на південноаме
риканському континенті; давати оцінку діяльності різних верств населення 
в  Латинській Америці; висловлювати власну думку.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Латинська	 Америка	 наприкінці	 XVIII	 —	 на	 початку	 XIX	 ст.	
2.	 Повстання	 на	 острові	 Гаїті.	 3.	 Передумови	 боротьби	 латиноамери-
канців	 проти	 іспанського	 панування.	 4.	 Війна	 за	 незалежність	 іспан-
ських	 колоній	 у	Латинській	 Америці	 (1810—1826	рр.).	 5.	Здобуття	 Бра-
зилією	 незалежності.

Охарактеризувати	 суспільне	 та	 економічне	 життя	 Латинської	 Амери-
ки	 наприкінці	 XVIII	 —	 на	 початку	 XIX	 ст.

Розглянути	 причини	 та	 перебіг	 повстання	 на	 острові	 Гаїті,	 а	 також	
створення	 Гаїтянської	 республіки.

Пояснити	 передумови	 боротьби	 латиноамериканців	 проти	 іспанського	
панування.

Розповісти	про	війну	за	незалежність	іспанських	колоній	у	Латинській	
Америці	 (1810—1826	 рр.).

Обговорити	 причини,	 які	 привели	 до	 виникнення	 незалежної	 Бразилії.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	14.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання:	 створіть	 хронологічну	 таблицю	 подій	 війни	 за	 незалежність	
у	 Латинській	 Америці	 в	 першій	 половині	 XIX	 ст.

www.e-ranok.com.ua



УЗГОДЖЕНО
Директор

М. П. ______________________
Підпис

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
зі всесвітньої історії

9 клас

на 20 ___ / 20____ навчальний рік

для ________________ класів

учителя __________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

www.e-ranok.com.ua



2

Номер  
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку Примітки

1 Вступ.
Місце другої 
частини Нового 
часу у всесвіт-
ній історії

Місце другої частини Нового 
часу у всесвітній історії. 
Економічне життя індустрі-
ального суспільства. Зміни 
в політичному та соціально-
му житті. Людина в умовах 
індустріального суспільства. 
Соціальний розвиток. Країни 
Сходу

§ 1

Розділ I. Європа та Америка наприкінці ХVIII — на початку XIX ст.

2 Початок Вели-
кої французької 
революції кінця 
XVIII ст.

Франція наприкінці 
XVIII ст. Французьке Про-
світництво. Початок револю-
ції. Законодавча діяльність 
Установчих зборів. Заго-
стрення ситуації в країні

§ 2

3 Завершення Ве-
ликої французь-
кої революції 
кінця XVIII ст.

Повалення монархії та вста-
новлення республіки. Вста-
новлення якобінської дикта-
тури. Політика якобінців. 
Термідоріанський режим. 
Війни Директорії. Переворот 
18 брюмера. Підсумки та іс-
торичне значення Великої 
французької революції кінця 
XVIII ст.

§ 3

4 Консульство та 
Імперія Наполе-
она Бонапарта

Консульство. Установлення 
Першої імперії. Криза і па-
діння Першої імперії. Поча-
ток роботи Віденського кон-
гресу. «Сто днів» Наполеона. 
Підсумки Віденського кон-
гресу. Утворення Священного 
союзу

§ 4

5 Утвердження 
принципів гро-
мадянського 
рівноправ’я: 
від «Декларації 
прав людини 
і громадянина» 
до Цивільного 
кодексу Напо-
леона

Практичне заняття
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Номер  
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку Примітки

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

6 Початок станов-
лення індустрі-
ального суспіль-
ства

Промислова революція (пе-
реворот) у країнах Західної 
Європи та його наслідки. 
Початок становлення інду-
стріального суспільства. 
Розвиток консерватизму. 
Розвиток лібералізму. Націо-
налізм. Утопічний соціалізм. 
Виникнення марксизму

§ 6

7 Суспільні на-
слідки промис-
лової революції 
(перевороту). 
Зміни в житті 
й побуті різ-
них верств на-
селення

Практичне заняття
Зміни у вигляді міст. Житло 
і хатнє начиння. Шлюбно-сі-
мейні стосунки. Мода

8 Велика Британія Політичне та суспільне 
життя Великої Британії. 
Економічний розвиток Ве-
ликої Британії. Чартист-
ський рух

§ 7

9 Франція.  
Бельгійська  
революція

Політичне й суспільне жит-
тя Франції в 1815—1830 рр. 
Липнева революція 1830 р. 
Липнева монархія у Фран-
ції. Економічний розвиток 
Франції. Бельгійська рево-
люція 1830 р.

§ 8

10 Німеччина та 
Італія

Німецький союз. Економіч-
ний розвиток Німеччини. 
Боротьба за демократичні 
реформи та єдність Німеч-
чини. Активізація опозицій-
ного руху в 30—40-х рр. 
XIX ст. Фрідріх Ліст. Італія 
після Віденського конгресу. 
Революції 20—30-х рр. 
XIX ст. Діяльність помірко-
ваних лібералів наприкінці 
30-х — у 40-х рр. XIX ст.

§ 9
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Номер  
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку Примітки

11 Австрійська та 
Російська імпе-
рії

Особливості політичного, су-
спільного та економічного 
життя Австрійської імперії. 
Передберезневий період. На-
ціональне відродження 
слов’янських народів Австрій-
ської імперії. Особливості по-
літичного, суспільного та еко-
номічного життя Російської 
імперії. Рух декабристів. Су-
спільний рух у 30—40-х рр. 
XIX ст. в Російській імперії. 
Кримська війна

§ 10

12 Революції 
1848—1849 рр.

Революція у Франції. Вста-
новлення Другої республіки 
у Франції. Революція 1848 р. 
в Німеччині. Революція 
в Австрії. Революція в Угор-
щині. Революція в Італії

§ 11

13 Об’єднання Ні-
меччини. 
Об’єднання Іта-
лії

Передумови об’єднання Ні-
меччини. Об’єднання Німеч-
чини. Початок об’єднання 
Італії. Утворення Італійсько-
го королівства. Завершення 
об’єднання Італії

§ 12

14 Сполучені Шта-
ти Америки

Суспільне та економічне 
життя США в першій поло-
вині XIX ст. Політичне жит-
тя США. Територіальна екс-
пансія США. «Доктрина 
Монро». Наростання «неми-
нучого конфлікту» в США. 
Громадянська війна в США. 
«Реконструкція» Півдня

§ 13

15 Утворення неза-
лежних держав 
у Латинській 
Америці

Латинська Америка напри-
кінці XVIII — на початку 
XIX ст. Повстання на острові 
Гаїті. Передумови боротьби 
латиноамериканців проти іс-
панського панування. Війна 
за незалежність іспанських 
колоній у Латинській Амери-
ці (1810—1826 рр.). Здобуття 
Бразилією незалежності

§ 14
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Номер  
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку Примітки

16 Узагальнення 
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.)»

Перевірка рівня засвоєння 
матеріалу, умінь, знань та 
навичок з розділів

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

17 Основні тенден-
ції соціально-
економічного 
та політичного 
розвитку про-
відних країн 
Західної Євро-
пи та Америки

Розвиток промисловості. Роз-
виток сільського господар-
ства. Формування колоніаліз-
му. Політичний розвиток. 
Робітничий рух

§ 15

18 Еволюція євро-
пейської соціал-
демократії: від 
марксизму до 
легальної пар-
ламентської ді-
яльності

Практичне заняття

19 Франція Франко-німецька (франко-
прусська) війна. Повалення 
Другої імперії. Франкфурт-
ський мир. Паризька кому-
на. Становлення Третьої рес-
публіки. Політичні кризи. 
Особливості економічного 
розвитку. Колоніальна та 
зов нішня політика

§ 16

20 Німеччина Становлення Німецької імпе-
рії. Особливості економічного 
розвитку. Політика канцлера 
О. фон Бісмарка. Німецька 
соціал-демократія. Початок 
правління кайзера Вільгель-
ма II. Перехід до «світової 
політики»

§ 17
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Номер  
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку Примітки

21 Велика Брита-
нія

Втрата Англією промисло-
вого лідерства. Внутрішньо-
політичне життя Англії. 
Ірландське питання. Осо-
бливості робітничого руху. 
Утворення Лейбористської 
партії. Реформізм. Зовніш-
ня та колоніальна політика 
Англії

§ 18

22 Італія Італія після завершення 
процесу об’єднання. Еконо-
мічний розвиток. Трудова 
еміграція. «Ліберальна ера 
Дж. Джолітті». Зовнішня 
політика

§ 19

23 США Стрімке економічне зрос-
тання. Політичне життя 
та суспільні рухи США. 
«Справедливий курс» 
Т. Рузвельта. «Нова демо-
кратія» В. Вільсона. Зо-
внішня політика США

§ 20

24 Російська імпе-
рія

Реформи 60—70-х рр. 
XIX ст. Особливості розви-
тку пореформеної Росії. Со-
ціальні рухи. Зовнішня та 
колоніальна політика. Пер-
ша російська революція 
1905—1907 рр. Політична 
реакція в Росії. Реформи 
Петра Столипіна

§ 21

25 Австро-Угорщи-
на — дуалістич-
на монархія. 
Російсько-ту-
рецька війна 
1877—1878 рр. 
Утворення но-
вих незалежних 
держав на Бал-
канах

Утворення Австро-Угорщи-
ни. Особливості розвитку 
Австро-Угорщини. Росій-
сько-турецька війна 1877—
1878 рр. Берлінський кон-
грес. Нові національні 
держави на Балканах 
у системі міжнародних від-
носин. Формування Балкан-
ського союзу. Перша бал-
канська війна. Друга 
балканська війна

§ 22
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Номер  
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку Примітки

26 Узагальнення 
знань за розді-
лом III «Європа 
та Америка 
в останній тре-
тині XIX — на 
початку XX ст.»

Перевірка рівня засвоєння 
матеріалу, умінь, знань та 
навичок за розділом

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

27 Японія Крах політики самоізоляції. 
Революція (переворот) Мей-
дзі. Реформи 70—80-х рр. 
XIX ст. Особ ливості еконо-
мічного розвитку. Політич-
ний устрій. Японсько-китай-
ська війна 1894—1895 рр. 
Англо-японський союз 
1902 р. Російсько-японська 
війна 1904—1905 рр. Підго-
товка до світової війни

§ 23

28 Китай Пробудження Азії. Колоні-
альна експансія провідних 
держав світу в Китаї. Китай 
наприкінці XIX ст. Повстан-
ня іхетуань. Китай на почат-
ку XX ст. Сіньхайська рево-
люція

§ 24

29 Спроби модерні-
зації Осман-
ської імперії. 
Молодотурецька 
революція 
1908 р. Спроби 
модернізації 
Персії (Ірану). 
Революція 
1905—1911 рр.

Османська імперія в XIX ст. 
Молодотурецька революція. 
Спроби модернізації Ірану 
(Персії) в XIX ст. Революція 
1905—1911 рр. в Ірані (Пер-
сії)

§ 25

30 Британське во-
лодарювання 
в Індії. Народи 
Африки під 
владою європей-
ських колоніза-
торів

Практичне заняття
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Номер  
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку Примітки

31 Міжнародні від-
носини напри-
кінці XIX — на 
початку XX ст.

Співвідношення сил у Євро-
пі у 70-ті рр. XIX ст. Утво-
рення блоків. Міжнародні 
кризи та конфлікти напри-
кінці XIX — на початку 
XX ст. Гонка озброєнь

§ 26

Розділ V. Розвиток культури  
(кінець XVIII — початок XX ст.)

32 Наука і техніка 
XIX ст.

Подорожі європейців і роз-
виток географічних знань. 
Розвиток науки. Досягнен-
ня техніки та їх приклад-
не значення. Основні тен-
денції розвитку філософії. 
Освіта

§ 27

33 Література та 
мистецтво 
XIX ст.

Напрямки розвитку літера-
тури. Живопис у житті лю-
дини й суспільства. Неоро-
мантизм. Стиль модерн. 
Імпресіонізм та авангар-
дизм. Музичне мистецтво. 
Архітектура

§ 28

34 Зародження ма-
сової культури

Практичне заняття

35 Узагальнення 
знань за розді-
лом IV «Пробу-
дження Азії. 
Міжнародні 
відносини (дру-
га половина 
XIX — початок 
XX ст.)» та 
розділом V 
«Розвиток 
культури (кі-
нець XVIII — 
початок 
XX ст.)»

Перевірка рівня засвоєння 
матеріалу, умінь, знань та 
навичок за розділом
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Урок № 16. Узагальнення знань за розділом I і  розділом II
Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті у  ході вивчення розділу I  «Єв

ропа та Америка наприкінці XVIII  — на початку XIX  ст.» і  розділу II «Європа 
та Америка в  добу революцій і  національного об’єднання (1815—1870  рр.)».

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки.
Тип уроку: перевірка знань, умінь, навичок.
Очікувані результати: учні зможуть перевірити рівень знань, умінь та навичок.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

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

1.	 Виконання	 завдань	 підручника	 (с.	 121—122).	 2.	 Виконання	 тесто-
вих	 завдань	 (с.	 122—123).
 V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково	 перевірити	 виконання	 завдань,	 зупинитися	 на	 типових	 по-
милках.
 VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Творче	 завдання	 за	 матеріалами	 вивчених	 розділів	 або	 випереджальне	
завдання	 до	 Розділу	 III	 «Європа	 та	 Америка	 в	 останній	 третині	 XIX	 —	 на	
початку	 XX	 ст.»	 (скласти	 кросворд,	 написати	 твір-роздум,	 реферат	 тощо).

Урок № 17. Основні тенденції соціально-економічного і  політич-
ного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки

Мета: сформувати в  учнів уявлення про основні тенденції соціальноекономіч
ного і  політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки; 
аналізувати причини виникнення «фінансової олігархії»; розглянути проце
си, які призвели до виникнення колоніальних імперій; визначати причини 
поширення марксизму; охарактеризувати сільське господарство в другій по
ловині XIX  ст.; розкрити особливості політичного та робітничого руху; роз
вивати в учнів уміння висловлювати власну думку щодо ролі держави в еко
номічних процесах.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Поняття та назви: індустріалізація, «фінансова олігархія», монополія, синдикат, 

трест, картель, концерн, протекціонізм.
Основні дати та події: 1889—1914  рр.  — діяльність ІI Інтернаціоналу.
Очікувані результати: учні навчаться: тлумачити, співвідносити та застосовувати 

поняття й  терміни; показувати на карті провідні країни світу; характеризува
ти особливості розвитку сільського господарства в  другій половині XIX  ст.; 
аналізувати причини виникнення «фінансової олігархії»; порівнювати провід
ні країни Західної Європи та Америки; розкривати особливості політичного та 
робітничого руху; висловлювати власну думку.
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Хід уроку
 I. 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,	 за-
вдання,	 форми	 роботи.
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1.	 Евристична	 бесіда.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	Розвиток	промисловості.	2.	Розвиток	сільського	господарства.	3.	Фор-
мування	 колоніалізму.	 4.	 Політичний	 розвиток.	 Робітничий	 рух.

Охарактеризувати	розвиток	промисловості	у	Європі	та	Америці	в	остан-
ній	 третині	 XIX	 —	 на	 початку	 XX	 ст.,	 акцентувавши	 увагу	 учнів	 на	 про-
цесах	 індустріалізації	 і	 монополізації,	 появі	 нових	 форм	 монополій.

Розповісти	 про	 розвиток	 сільського	 господарства,	 порівнявши	 прус-
ський	 та	 фермерський	 шляхи.

Обговорити	процеси,	які	призвели	до	формування	колоніальних	імперій.
Розглянути	 політичний	 розвиток	 у	 Європі	 та	 Америці	 в	 останній	 тре-

тині	 XIX	 —	 на	 початку	 XX	 ст.,	 акцентувавши	 увагу	 на	 розвитку	 робітни-
чого	 руху.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	 Опрацюйте	 матеріал	 §	15.	 2.	 Виконайте	 завдання	 підручника.

Урок № 18. Еволюція європейської соціал-демократії:  
від марксизму до легальної парламентської діяльності

Мета: на практиці розглянути еволюцію європейської соціалдемократії: від марк
сизму до легальної парламентської діяльності.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки.
Тип уроку: засвоєння практичних знань.
Поняття: ревізіонізм, Російська соціалдемократична робітнича партія (РСДРП).
Історичні постаті: Е. Бернштейн, К. Каутський, В. Ульянов (Ленін).
Очікувані результати: закріпити знання, вміння та навички учнів.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Провести	 опитування	 учнів.	 2.	 Виконання	 завдань	 підручника.
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 ІV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
1.	 Об’єднати	 учнів	 у	 групи,	 запропонувати	 їм	 обговорити	 напрям-

ки	 розвитку	 марксизму	 (ліві,	 праві,	 центристи).	 2.	 Організувати	 робо-
ту	 з	 джерелом	 («Маніфест	 Комуністичної	 партії»)	 та	 розглянути	 еволю-
цію	 поглядів.

Для	успішної	роботи	учні	можуть	скористатися	матеріалом	на	с.	131—
133,	 а	 також	 атласом.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

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

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

1.	 Виконайте	 завдання	 підручника.	 2.	 Випереджальне	 завдання:	 під-
готуйте	доповідь	за	темою	«Генезис	розвитку	франко-німецьких	відносин».

Урок № 19. Франція
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Францію наприкінці XIX  ст.; аналізува

ти причини та наслідки франконімецької війни; розглянути причини, пере
біг та наслідки Паризької комуни, становлення Третьої республіки й політич
ні кризи 80—90х рр. XIX  ст.; охарактеризувати життя та діяльність А. Тьєра; 
порівняти Другу імперію та Третю республіку; розвивати в  учнів уміння оці
нювати колоніальну імперію Франції; висловлювати власну думку щодо по
літичних криз у  державі.

Обладнання: підручник, карти світу, Франції.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: «Емська депеша», Паризька комуна, Третя республіка, Панам

ська криза, справа Дрейфуса.
Основні дати та події: 1870—1871 рр. — франконімецька війна (франкопрус

ська війна), 18  березня  — 28  травня 1871  р.  — Паризька комуна, 1888—
1892  рр.  — Панамська криза.

Історичні постаті: Наполеон III, А. Тьєр, А. Дрейфус, Ж. Клемансо.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Франції, 

події франконімецької війни, колоніальну імперію Франції; тлумачити, спів
відносити та застосовувати поняття й  терміни; характеризувати життя та ді
яльність А. Тьєра; аналізувати франконімецької війни; визначати причини, 
перебіг та наслідки Паризької комуни, становлення Третьої республіки й  по
літичні кризи 80—90х рр. XIX  ст.; давати оцінку колоніальній імперії Фран
ції; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
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 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	 Франко-німецька	 (франко-прусська)	 війна.	 2.	 Повалення	 Другої	 ім-

перії.	 Франкфуртський	 мир.	 3.	 Паризька	 комуна.	 4.	 Становлення	 Третьої	
республіки.	Політичні	кризи.	5.	Особливості	економічного	розвитку.	6.	Ко-
лоніальна	 та	 зовнішня	 політика.

Розглянути	 причини	 та	 перебіг	 бойових	 дій	 франко-прусської	 війни.
Обговорити	 події,	 які	 призвели	 до	 повалення	 Другої	 імперії	 та	 підпи-

сання	 Франкфуртського	 миру.
Роз’яснити	 причини	 виникнення	 Паризької	 комуни,	 акцентувавши	

увагу	 на	 діяльності	 Комуни	 та	 наслідках	 її	 існування.
Охарактеризувати	 становлення	 та	 перші	 кроки	 Третьої	 республіки,	

приділивши	 увагу	 політичним	 кризам	 того	 часу.
Пояснити	 особливості	 економічного	 розвитку	 Франції.
Розглянути	 політику	 Франції	 наприкінці	 XIX	 —	 на	 початку	 ХХ	 ст.,	

яка	спричинила	формування	колоніальної	 імперії	та	вступ	Франції	до	вій-
ськово-політичного	 блоку	 Антанта.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	16.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	На-
пишіть	 твір	 за	 темою	 «На	 барикадах	 Паризької	 комуни».	 4.	 Порівняйте	
Панамську	 кризу	 із	 сучасними	 світовими	 аферами.

Урок № 20. Німеччина
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Німеччину наприкінці XIX  ст.; аналізува

ти причини та наслідки германізації і  культуркампфу; розглянути основні на
прямки соціальноекономічного і  політичного розвитку Німеччини наприкін
ці XIX ст.; охарактеризувати становлення німецької соціалдемократії та її вплив 
на світову соціалдемократію; порівняти Другу імперію та Третю республіку; 
розвивати в учнів уміння давати оцінку «світовій політиці» Німеччини, вислов
лювати власну думку щодо взаємовпливу держави й  церкви.

Обладнання: підручник, карти світу, Німеччини.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: династія Гогенцоллернів, Бундесрат, Рейхстаг, «культуркампф», 

Рейхсбанк, Троїстий союз.
Основні дати та події: 18 січня 1871 р. — проголошення Німецької імперії, 1871—

1890  рр.  — період канцлерства О. фон Бісмарка, 1872—1876  рр.  — політика 
«культуркампф», 1882  р.  — створення Троїстого союзу.

Історичні постаті: Вільгельм I, Вільгельм II, О. фон Бісмарк, Е. Бернштейн.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Німеччини, 

події франконімецької війни, колоніальну імперію Німеччини; тлумачити, спів
відносити та застосовувати поняття й терміни; характеризувати становлення ні
мецької соціалдемократії та її вплив на світову соціалдемократію; аналізувати 
причини та наслідки германізації і «культуркампфу»; визначати основні напрям
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ки соціальноекономічного і політичного розвитку Німеччини наприкінці XIX ст.; 
давати оцінку «світовій політиці» Німеччини; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	Становлення	Німецької	імперії.	2.	Особливості	економічного	розвитку.	
3.	Політика	канцлера	О.	фон	Бісмарка.	4.	Німецька	соціал-демократія.	5.	По-
чаток	 правління	 кайзера	 Вільгельма	 II.	 Перехід	 до	 «світової	 політики».

Розповісти	 про	 становлення	 Німецької	 імперії,	 розглянувши	 форму-
вання	 державної	 системи	 на	 прикладі	 вищих	 органів	 влади	 Німецької	 ім-
перії.

Розглянути	 особливості	 економічного	 розвитку	 Німеччини.
Охарактеризувати	 політику	 канцлера	 Отто	 фон	 Бісмарка.
Обговорити	 становище	 німецької	 соціал-демократії	 та	 її	 кроки	 щодо	

досягнення	 програмних	 цілей.
Пояснити	 політику	 Вільгельма	 II	 та	 процес	 становлення	 Німеччини	

як	 провідної	 держави	 у	 світі,	 формування	 її	 колоніальної	 імперії	 та	 ство-
рення	 військово-політичних	 союзів.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	17.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання:	 підготуйте	 реферат	 за	 темою	 «Розвиток	 соціальної	 системи	
в	 Німеччині	 наприкінці	 XIX	 ст.».

Урок № 21. Велика Британія
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Велику Британію наприкінці XIX  ст.; аналі

зувати причини та наслідки втрати Великою Британією промислової першості; 
розглянути основні напрямки соціальноекономічного і  політичного розвитку 
Великої Британії наприкінці XIX  ст.; охарактеризувати особливості робітничого 
руху країни; проаналізувати виборчі реформи XIX  ст. у  Великій Британії; розви
вати в  учнів уміння давати оцінку колоніальній політиці країни, висловлювати 
власну думку щодо взаємовпливу держави і  робітничого руху.

Обладнання: підручник, карти світу, Великої Британії.
Тип уроку: комбінований.
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Поняття та назви: «Вікторіанська епоха», парламентська монархія, «блискуча ізо
ляція», «Шинн Фейн», гомруль, обструкція, бойкот.

Основні дати та події: 1867  р.  — парламентська реформа, 1870  р.  — освітня ре
форма, 1899  р.  — початок англобурської війни.

Історичні постаті: королева Вікторія, Б. Дізраелі, В. Гладстон, Ч. Парнелл, А. Гріффіт, 
Д. ЛлойдДжордж.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Великої Бри
танії та її колоній; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й  термі
ни; характеризувати особливості робітничого руху Великої Британії; аналізу
вати причини та наслідки втрати країною промислової першості; визначати 
основні напрямки соціальноекономічного і політичного розвитку Великої Бри
танії наприкінці XIX  ст.; давати оцінку колоніальній політиці Великої Британії; 
висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити	 тему	 уроку,	 його	 план,	 мету,	 завдання,	 форми	 роботи.

 III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-

вих	 завдань.

 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.

 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	 Втрата	 Англією	 промислового	 лідерства.	 2.	 Внутрішньополітичне	

життя	Англії.	Ірландське	питання.	3.	Особливості	робітничого	руху.	Утво-
рення	 Лейбористської	 партії.	 4.	 Реформізм.	 5.	 Зовнішня	 та	 колоніальна	
політика	 Англії.

Розглянути	 причини,	 які	 призвели	 до	 втрати	 Великою	 Британією	 лі-
дерства	 в	 промисловості.

Розповісти	про	внутрішньополітичне	життя	країни,	акцентувавши	ува-
гу	 на	 ірландському	 питанні	 та	 політиці	 урядів	 Великої	 Британії.

Охарактеризувати	особливості	робітничого	руху,	зупинитися	на	розви-
тку	 робітничого	 руху	 та	 утворенні	 Лейбористської	 партії.

Обговорити	питання	соціальних	реформ,	проведених	наприкінці	XIX	—	
на	 початку	 ХХ	 ст.

Пояснити	 зовнішню	 британську	 політику,	 засновану	 на	 принципах	
«європейської	 рівноваги»	 і	 «блискучої	 рівноваги»	 та	 обговорити	 питання	
розширення	 колоніальних	 володінь	 Великої	 Британії.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.

 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
Вибірково	 перевірити	 виконання	 завдань,	 зупинитися	 на	 типових	 по-

милках.	 Підсумовуючи	 урок,	 повернутися	 до	 проблемного	 запитання.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.	 Опрацюйте	матеріал	§	18.	2.	 Виконайте	завдання	підручника.	3.	 Творче	

завдання:	підготуйте	доповідь	за	темою	«Профспілки	—	минуле	та	сучасність».
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Урок № 22. Італія
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Італію наприкінці XIX  ст.; аналізувати 

причини та наслідки трудової еміграції; розглянути основні напрямки соці
альноекономічного і  політичного розвитку Італії наприкінці XIX  ст.; охарак
теризувати особливості «ери Джолітті»; розвивати вміння оцінювати коло
ніальну політику Італії, висловлювати власну думку щодо взаємовпливу 
держави й  церкви.

Обладнання: підручник, карти світу, Італії.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Соціалістична партія італійських трудящих, Італійська респу

бліканська партія, трудова еміграція, анархізм, «ера Джолітті».
Основні дати та події: 3 жовтня 1871 р. — завершення об’єднання Італії, 1911 р. — 

захоплення Лівії.
Історичні постаті: Умберто I, Д. Джолітті.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Італії та її 

колонії; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й  терміни; ха
рактеризувати особливості «ери Джолітті»; аналізувати причини й  наслідки 
трудової еміграції; визначати основні напрямки соціальноекономічного і  по
літичного розвитку Італії наприкінці XIX  ст.; давати оцінку колоніальній полі
тиці Італії; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-
вих	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Італія	 після	 завершення	 процесу	 об’єднання.	 2.	 Економічний	 роз-
виток.	3.	Трудова	еміграція.	4.	«Ліберальна	ера	Дж.	Джолітті».	5.	Зовніш-
ня	 політика.

Розглянути	Італію	після	завершення	об’єднання	як	конституційну	мо-
нархію.

Розповісти	 про	 економічний	 розвиток	 країни	 —	 кризи	 та	 досягнення.
Охарактеризувати	особливості	трудової	еміграції	та	її	вплив	на	суспіль-

ство	 й	 державу.
Обговорити	 досягнення	 Ліберальної	 ери,	 або	 «ери	 Джолітті».
Пояснити	 зовнішню	 політику	 Італії,	 спрямовану	 на	 створення	 колоні-

альної	 імперії.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково	 перевірити	 виконання	 завдань,	 зупинитися	 на	 типових	 по-
милках.	 Підсумовуючи	 урок,	 повернутися	 до	 проблемного	 запитання.
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 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.	Опрацюйте	матеріал	§	19.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-

че	 завдання:	 порівняйте	 становище	 церкви	 в	 різних	 країнах	 наприкінці	
XIX	 ст.

Урок № 23. США
Мета: сформувати в  учнів уявлення про США наприкінці XIX  — початку ХХ  ст.; 

аналізувати причини та наслідки економічного піднесення США, розвитку ра
сової сегрегації; розглянути основні напрямки соціальноекономічного і  полі
тичного розвитку США; проаналізувати становлення монополій та боротьбу 
держави з  ними; охарактеризувати рух суфражисток; порівняти робітничий 
рух країн Європи та США; розвивати в  учнів уміння оцінювати расову політи
ку США, висловлювати власну думку щодо расової сегрегації.

Обладнання: підручник, карти світу, США.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: рух прогресистів, антитрестівські закони, закон Шермана, пан

американізм, сегрегація, «справедливий курс», «нова демократія».
Основні дати та події: 1840—1920  рр.  — перша хвиля фемінізму, 1890  р.  — за

кон Шермана, 1898  р.  — війна США з  Іспанією.
Історичні постаті: Дж. Шерман, Т. Рузвельт, В. Вільсон, Р. Лафоллет.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію США, осно

вні індустріальні центри країни; тлумачити, співвідносити та застосовувати по
няття й  терміни; характеризувати рух суфражисток; аналізувати становлення 
монополій та боротьбу держави з  ними, причини й  наслідки економічного 
піднесення США, розвитку расової сегрегації; визначати основні напрямки со
ціальноекономічного і  політичного розвитку США наприкінці XIX  ст.; давати 
оцінку расовій політиці США; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Стрімке	 економічне	 зростання.	 2.	 Політичне	 життя	 та	 суспільні	
рухи	 США.	 3.	 «Справедливий	 курс»	 Т.	 Рузвельта.	 4.	 «Нова	 демократія»	
В.	 Вільсона.	 5.	 Зовнішня	 політика	 США.

Розповісти	 про	 причини	 стрімкого	 економічного	 зростання	 в	 США.
Обговорити	 політичне	 життя	 і	 суспільні	 рухи,	 акцентувавши	 увагу	 на	

профспілковому	 русі,	 боротьбі	 жінок	 за	 свої	 права	 та	 поширення	 расової	
сегрегації.

Розглянути	 «Справедливий	 рух»	 Т.	 Рузвельта,	 особливо	 його	 бороть-
бу	 з	 монополіями.

Розповісти	 про	 «Нову	 демократію»	 В.	 Вільсона.
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Пояснити	 причини	 проведення	 експансіонізму	 та	 ізоляціонізму	 в	 зо-
внішній	 політиці	 США.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	20.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Під-
готуйтеся	 до	 дискусії	 за	 темою	 «Демократія	 та	 расова	 сегрегація	 у	 США	
наприкінці	 XIX	 ст.».

Урок № 24. Російська імперія
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Російську імперію в  останній третині 

XIX  ст.  — початку ХХ  ст.; аналізувати причини й  наслідки реформ у  Російській 
імперії та першої російської революції; розглянути становлення, розвиток і за
непад народництва; охарактеризувати реформу П. Столипіна; порівняти робіт
ничий рух країн Європи й  Росії; розвивати в  учнів уміння оцінювати діяль
ність соціалдемократів у Російській імперії, висловлювати власну думку щодо 
тероризму.

Обладнання: підручник, карти світу, Російської імперії.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: народники, «ходіння в  народ», Третьочервнева монархія.
Основні дати та події: 60—70ті рр. XIX  ст.  — проведення реформ, 1861  р.  — 

скасування кріпосного права, 1874—1875  рр.  — «ходіння в  народ», 1904—
1905  рр.  — російськояпонська війна, 1905—1907  рр.  — перша російська 
революція, 17  жовтня 1906  р.  — прийняття маніфесту, 1907—1917  рр.  — 
існування Третьочервневої монархії.

Історичні постаті: Олександр II, С. Вітте, Г. Плеханов, В. Ленін, Олександр III, Ми
кола  II, П. Столипін.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Російської ім
перії в  різні часи, основні індустріальні центри Росії, події, пов’язані з  розши
ренням Російської імперії та війною; тлумачити, співвідносити та застосовувати 
поняття й  терміни; характеризувати реформи П. Столипіна; аналізувати причи
ни й  наслідки реформ у  Російській імперії другої половини XIX  ст. та першої 
російської революції; визначати основні етапи розвитку народництва; давати 
оцінку соціалдемократії в  Російській імперії; висловлювати власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
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 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	 Реформи	 60—70-х	 рр.	 XIX	 ст.	 2.	 Особливості	 розвитку	 пореформе-

ної	Росії.	3.	Соціальні	рухи.	4.	Зовнішня	та	колоніальна	політика.	5.	Пер-
ша	 російська	 революція	 1905—1907	 рр.	 6.	 Політична	 реакція	 в	 Росії.	
7.	 Реформи	 Петра	 Столипіна.

Охарактеризувати	 причини	 й	 наслідки	 реформ	 60—70-х	 рр.	 XIX	 ст.	
в	 Російської	 імперії.

Розповісти	 про	 особливості	 розвитку	 пореформеної	 Росії.
Обговорити	 соціальні	 рухи	 другої	 половини	 XIX	 —	 початку	 ХХ	 ст.,	

зупинившись	 на	 народниках	 та	 соціал-демократах.
Розглянути	 зовнішню	 та	 колоніальну	 політику	 Російської	 імперії.
Пояснити	 причини	 й	 наслідки	 першої	 російської	 революції	 та	 полі-

тичної	 реакції.
Обговорити	 реформи	 П.	 Столипіна,	 акцентувавши	 увагу	 учнів	 на	 до-

сягненнях	 і	 недоліках	 реформ.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	20.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Під-
готуйте	 доповідь	 за	 темою	 «Виникнення	 тероризму».

Урок № 25. Австро-Угорщина  — дуалістична монархія.  
Російсько-турецька війна 1877—1878  рр.  

Утворення нових незалежних держав на Балканах
Мета: сформувати в  учнів уявлення про АвстроУгорщину наприкінці XIX  ст.; ана

лізувати причини утворення незалежних держав на Балканах; розглянути при
чини, перебіг та наслідки російськотурецької війни 1877—1878  рр. та двох 
Балканських війн; охарактеризувати міжнародні відносини на Балканах; порів
няти Австрію та Угорщину в  складі дуалістичної монархії; розвивати в  учнів 
уміння оцінювати шляхи розвитку новоутворених держав на Балканах, вислов
лювати власну думку щодо міжнародної політики на початку ХХ  ст.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Балканського півострова.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Балканський союз, Балканські війни.
Основні дати та події: 1867  р.  — утворення дуалістичної АвстроУгорської монархії, 

1877—1878  рр.  — російськотурецька війна, 19  лютого 1878  р.  — СанСтефан
ський мирний договір, 1912—1913  рр.  — Перша та Друга балканські війни.

Історичні постаті: Л. Кошут, Франц Йосиф II, Й. Гурко, М. Обренович, Петро  І Ка
рагеоргієвич, А. Баттенбург, Петро II Негош.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію нових неза
лежних держав на Балканах, основні події російськотурецької війни 1877—
1878  рр. та Балканських війн; тлумачити, співвідносити та застосовувати понят
тя й  терміни; характеризувати міжнародні відносини на Балканах; аналізувати 
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причини утворення незалежних держав на Балканах; визначати причини, пе
ребіг та наслідки російськотурецької війни 1877—1878  рр. та Балканських 
війн; давати оцінку шляхам розвитку новоутворених держав на Балканах; ви
словлювати власну думку.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	Утворення	Австро-Угорщини.	2.	Особливості	розвитку	Австро-Угор-
щини.	 3.	 Російсько-турецька	 війна	 1877—1878	 рр.	 Берлінський	 конгрес.	
4.	Нові	національні	держави	на	Балканах	у	системі	міжнародних	відносин.	
5.	 Формування	 Балканського	 союзу.	 6.	 Перша	 балканська	 війна.	 7.	 Друга	
балканська	 війна.

Розповісти	 про	 події,	 які	 сприяли	 утворенню	 дуалістичної	 Австро-
Угорської	 монархії.

Пояснити	 причини	 та	 наслідки	 російсько-турецької	 війни	 1877—
1878	 рр.	 та	 Берлінського	 конгресу.

Розглянути	 особливості	 Австро-Угорщини,	 акцентувавши	 увагу	 учнів	
на	 протиріччях,	 які	 існували	 в	 імперії.

Обговорити	 роль	 нових	 національних	 держав	 на	 Балканах	 у	 системі	
міжнародних	 відносин.

Охарактеризувати	 причини	 створення	 Балканського	 союзу.
Розглянути	 перебіг	 подій	 та	 наслідки	 Балканських	 війн.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-

ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	22.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання:	 підготуйтеся	 до	 бесіди	 за	 темою	 «Роль	 звичайної	 людини	
в	 міжнародних	 відносинах».

Урок № 26. Узагальнення знань за розділом III
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, здобутих під час вивчення 

розділу.
Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки.
Тип уроку: перевірка рівня знань, умінь, навичок.
Очікувані результати: учні зможуть перевірити рівень здобутих знань, умінь та 

навичок.
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Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

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

1.	 Виконання	 завдань	 підручника	 (с.	 205).	 2.	 Виконання	 тестових	 за-
вдань	 (с.	 206—207).
 V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково	 перевірити	 виконання	 завдань,	 зупинитися	 на	 типових	 по-
милках.
 VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

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

Урок № 27. Японія
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Японію в  другій половині XIX  — на по

чатку ХХ  ст.; аналізувати причини й  наслідки реформ у  Японії в  другій поло
вині XIX  ст.; розглянути причини, перебіг подій та наслідки японськокитай
ської та російськояпонської війн; охарактеризувати особливості розвитку 
японської економіки; порівняти модернізацію Японії та Росії; розвивати в учнів 
уміння оцінювати діяльність імператора Муцухіто, висловлювати власну дум
ку щодо мілітаризації держави.

Обладнання: підручник, карти світу, Японії.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: сьогун, реставрація Мейдзі, «доба Мейдзі», дзайбацу.
Основні дати та події: 1854  р.  — відкриття Японії для іноземних держав, 1868—

1912  рр.  — «освічене правління» («доба Мейдзі»), 1876—1894  рр.  — окупація 
Кореї, 1894—1895 рр. — війна з Китаєм, 1904—1905 рр. —російськаяпонська 
війна.

Історичні постаті: Т. Іеясу, М. Перрі, імператор Муцухіто.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Японії, по

дії, пов’язані з  розширенням Японської імперії та війною; тлумачити, співвід
носити та застосовувати поняття й  терміни; характеризувати особливості роз
витку японської економіки; аналізувати причини, перебіг подій та наслідки 
японськокитайської та російськояпонської війн; визначати причини доби 
Мейдзі; давати оцінку діяльності імператора Муцухіто; висловлювати власне 
судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
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 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.

 � Вивчення нового матеріалу за планом
1.	 Крах	 політики	 самоізоляції.	 2.	 Революція	 (переворот)	 Мейдзі.	

3.	 Реформи	 70—80-х	 рр.	 XIX	 ст.	 Особливості	 економічного	 розвитку.	
4.	 Політичний	 устрій.	 5.	 Японсько-китайська	 війна	 1894—1895	 рр.	 Англо-
японський	 союз	 1902	 р.	 6.	 Російсько-японська	 війна	 1904—1905	 рр.	
7.	 Підготовка	 до	 світової	 війни.

Розповісти	 про	 політику	 самоізоляції	 та	 її	 наслідки,	 про	 «відкриття»	
Японії	 для	 іноземців.

Пояснити	 причини	 революції	 (перевороту)	 Мейдзі	 та	 її	 наслідки.
Розглянути	 політичний	 устрій	 Японії	 наприкінці	 XIX	 ст.
Охарактеризувати	реформи	70—80-х	рр.	XIX	ст.,	зупинившись	на	осо-

бливостях	 економічного	 розвитку.
Обговорити	причини,	перебіг	подій	та	результати	японсько-китайської	

війни	 1894—1895	 рр.,	 англо-японського	 союзу	 1902	 р.	 та	 російсько-япон-
ської	 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	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	23.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	На-
пишіть	 реферат	 за	 темою	 «Мілітаризація	 Японії	 у	 XIX	 ст.».

Урок № 28. Китай
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Китай у  другій половині XIX  — на почат

ку ХХ ст.; аналізувати причини, перебіг та наслідки Сіньхайськой революції; роз
глянути причини, перебіг та наслідки опіумних війн, повстань; охарактеризува
ти економічне проникнення західних держав до Китаю; порівняти політику 
європейських держав до Індії та Китаю; розвивати в учнів уміння оцінювати на
слідки європейського впливу на китайське суспільство, висловлювати власну 
думку щодо політики ізоляціонізму.

Обладнання: підручник, карти світу, Китаю.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: тайпінське повстання, «Сто днів реформ», повстання іхетуань 

(«Боксерське повстання»), Сіньхайська революція, «три народні принципи», 
Гоміньдан.

Основні дати та події: 1839—1842, 1856—1860  рр.  — опіумні війни, 1850—
1854  рр.  — Тайпінське повстання, 1894—1895  рр.  — японськокитайська 
війна, 1899—1901  рр.  — «Боксерське повстання», 1911—1912  рр.  — Сіньхай
ська революція.

Історичні постаті: імператор Цзайтан, імператриця Ци Сі, Хун Сюцюань, Кан Ювей, 
Сунь Ятсен, Юань Шикай.
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Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Китаю, по
дії, пов’язані з  війнами, повстаннями, революціями; тлумачити, співвідносити 
та застосовувати поняття й  терміни; характеризувати економічне проникнен
ня західних держав до Китаю; аналізувати причини, перебіг та наслідки війн 
та революції; визначати причини, перебіг та наслідки повстань; давати оцін
ку наслідкам європейського впливу на китайське суспільство; висловлювати 
власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Пробудження	 Азії.	 2.	 Колоніальна	 експансія	 провідних	 держав	 сві-
ту	 в	 Китаї.	 3.	 Китай	 наприкінці	 XIX	 ст.	 Повстання	 іхетуань.	 4.	 Китай	 на	
початку	 XX	 ст.	 Сіньхайська	 революція.

Охарактеризувати	 період,	 який	 отримав	 назву	 «Пробудження	 Азії»,	
указавши	 на	 передумови,	 причини,	 події	 та	 наслідки.

Розповісти	 про	 становище	 Китаю	 в	 другій	 половині	 XIX	 ст.	 (повстання	
тайпінів)	 та	 зупинитися	 на	 політиці	 провідних	 держав	 (опіумні	 війни	 тощо).

Розглянути	 ситуацію,	 яка	 склалася	 в	 Китаї	 наприкінці	 XIX	 ст.,	 опи-
сати	 причини,	 перебіг	 подій	 та	 наслідки	 повстання	 Іхетуань.

Обговорити	 становище	 Китаю	 на	 початку	 ХХ	 ст.	 та	 пояснити	 причи-
ни	 й	 наслідки	 Сіньхайської	 революції.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	24.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Під-
готуйтеся	 до	 диспуту	 щодо	 політики	 європейських	 держав	 у	 Китаї.

Урок № 29. Спроби модернізації Османської імперії.  
Молодотурецька революція 1908  р. Спроби модернізації  

Персії (Ірану). Революція 1905—1911  рр.
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Османську імперію та Іран у  другій по

ловині XIX  — на початку ХХ  ст.; аналізувати причини й  наслідки реформ 
в  Османській імперії та Ірані в  другій половині XIX  — на початку ХХ  ст.; роз
глянути причини, перебіг подій й  наслідки революцій в  Османській імперії та 
Ірані на початку ХХ  ст.; охарактеризувати особливості бахаїзму; порівняти 
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Османську імперію та Іран наприкінці XIX  — на початку ХХ  ст.; розвивати 
в  учнів уміння оцінювати діяльність провідних держав, висловлювати власну 
думку щодо впливу релігії на державу.

Обладнання: підручник, карти світу, Малої та Передньої Азії.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: Танзімат («Реорганізація»), «нові османи», молодотурки, пан

тюркізм, бехаїзм, енджумени, федаїни.
Основні дати та події: 1878  р.  — банкрутство Османської імперії, 1908  р.  — Мо

лодотурецька революція, 1905—1911  рр.  — Іранська революція.
Історичні постаті: АбдулГаміда II, Мехмед II, Тагіхан (емір Нізам).
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Османської 

імперії та Ірану (Персії), події, пов’язані з  революціями; тлумачити, співвідно
сити та застосовувати поняття й  терміни; характеризувати особливості баха
їзму; аналізувати причини, перебіг подій і  наслідки революцій в  Османській 
імперії та Ірані на початку ХХ  ст.; визначати причини й  наслідки реформ 
в  Османській імперії та Ірані в  другій половині XIX  — на початку ХХ  ст.; да
вати оцінку діяльності провідних держав; висловлювати власну думку.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	Османська	імперія	в	XIX	ст.	2.	Молодотурецька	революція.	3.	Спро-
би	модернізації	Ірану	(Персії)	в	XIX	ст.	4.	Революція	1905—1911	рр.	в	Іра-
ні	 (Персії).

Розповісти	про	соціальне-економічне	та	політичне	становище	в	Осман-
ській	 імперії	 в	 XIX	 ст.

Пояснити	 причини	 Молодотурецької	 революції	 та	 її	 наслідки.
Розглянути	 політичний	 устрій	 та	 економічний	 розвиток	 Ірану	 (Персії)	

в	 XIX	 ст.,	 акцентуючи	 увагу	 на	 спробах	 модернізації	 держави.
Обговорити	 причини,	 перебіг	 подій	 та	 результати	 Революції	 1905—

1911	 рр.	 в	 Ірані	 (Персії)	 та	 показати	 вплив	 іноземних	 держав	 на	 долю	
Ірану.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	25.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Твор-
че	 завдання.	 Порівняйте	 революції	 початку	 ХХ	 ст.	 в	 Туреччині	 та	 Ірані.
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Урок № 30. Практичне заняття
Мета: сформувати в  учнів уявлення про Індію та Африку в  другій половині XIX  ст.; 

аналізувати наслідки британського володарювання в  Індії та колонізаторської по
літики в  Африці; розглянути причини, перебіг та наслідки повстання сипаїв; оха
рактеризувати колоніальну політику в  Індії та Африці; порівняти колоніальну по
літику провідних держав світу; розвивати в  учнів уміння оцінювати боротьбу 
проти колонізаторів, висловлювати власну думку про «тягар білої людини».

Обладнання: підручник, карти світу, Індії.
Тип уроку: закріплення практичних навичок.
Поняття та назви: варни, касти, сипаї, Індійський національний конгрес (ІНК).
Основні дати та події: 1857—1859  рр.  — повстання сипаїв, грудень 1885  р.  — 

створення Індійського національного конгресу, 1899—1902  рр.  — англобур
ська війна.

Історичні постаті: Джхансі ЛакшміБай, Ахмадшах, Б. Тілак.
Очікувані результати: учні закріплять рівень здобутих знань, умінь та навичок.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Опитування.	 2.	 Виконання	 завдань	 підручника.
 ІV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Об’єднати	 учнів	 у	 групи,	 запропонувати	 їм	 підготувати	 розповіді	 про	
колоніальну	 політику	 в	 Індії	 та	 Африці.

Для	успішної	роботи	учні	можуть	скористатися	матеріалом	на	с.	232—
239,	 а	 також	 атласом.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

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

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

1.	 Виконайте	 завдання	 підручника.	 2.	 Випереджальне	 завдання:	 під-
готуйте	 доповідь	 за	 темою	 «Утворення	 військово-політичних	 блоків».	
3.	 Підготуйте	 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 франкоросійсько
го альянсу; розглянути роль провідних держав у міжнародних відносинах; оха
рактеризувати «Союз трьох імператорів»; порівняти союзи держав; розвивати 
в  учнів уміння давати оцінку міжнародним конфліктам, висловлювати власну 
думку про міжнародні відносини.

Обладнання: підручник, карта світу.
Тип уроку: комбінований.
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Поняття та назви: міжнародні відносини, «союз трьох імператорів», гонка озброєнь.
Основні дати та події: 1882  р.  — утворення Троїстого союзу, 1891  р.  — франко

російський союз, 1904  р.  — англофранцузька таємна угода.
Історичні постаті: О. фон Бісмарк, Олександр II, Вільгельм I, Франц Йосиф II.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті колоніальний поділ сві

ту наприкінці XIX  ст., колонії та напівколонії, утворення Троїстого союзу, пер
ші війни за перерозподіл колоній, сферу діяльності міжнародних організацій; 
тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й  терміни; характеризува
ти «Союз трьох імператорів»; аналізувати утворення Троїстого союзу, оформ
лення франкоросійського альянсу; визначати роль провідних держав у  між
народних відносинах; давати оцінку міжнародним конфліктам; висловлювати 
власне судження.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Співвідношення	 сил	 у	 Європі	 у	 70-ті	 рр.	 XIX	 ст.	 2.	 Утворення	 бло-
ків.	 3.	 Міжнародні	 кризи	 та	 конфлікти	 наприкінці	 XIX	 —	 на	 початку	
XX	 ст.	 4.	 Гонка	 озброєнь.

Розповісти	 про	 співвідношення	 сил	 у	 Європі	 у	 70-ті	 рр.	 XIX	 ст.,	 звер-
нувши	 особливу	 увагу	 на	 протистояння	 держав.

Пояснити	 причини	 утворення	 блоків.
Розглянути	 причини,	 події	 та	 наслідки	 міжнародних	 криз	 і	 конфлік-

тів	 наприкінці	 XIX	 —	 на	 початку	 XX	 ст.
Охарактеризувати	 гонку	 озброєнь	 початку	 ХХ	 ст.,	 обговоривши	 її	 на-

слідки.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	26.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Скла-
діть	 порівняльну	 таблицю	 «Зовнішня	 політика	 світових	 держав	 (Велика	
Британія,	 Франція,	 Німеччина,	 Росія,	 США).

Урок № 32. Наука і  техніка XIX  ст.
Мета: сформувати в  учнів уявлення про розвиток науки і  техніки; створити умо

ви для розуміння учнями причин наукових відкриттів XIX ст.; аналізувати вплив 
наукових відкриттів на розвиток науки і  техніки; визначати вплив науки на 
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розвиток суспільства; розглянути досягнення науки та техніки; охарактеризу
вати розвиток філософської та освітньої думки; розвивати в  учнів уміння по
рівнювати різні напрямки філософії та висловлювати власну думку щодо від
повідальності вченого за відкриття.

Обладнання: підручник, карта світу.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: наука про спадковість, мікробіологія, імунологія, ембріологія, 

бактеріологія, пастеризація, теорія еволюції.
Основні дати та події: 1809 р. — введення поняття «біологія», кінець ХVIII — пер

ша третина XIX  ст.  — розвиток німецької класичної філософії, 1869  р.  — від
криття Д. Менделєєвим періодичного закону.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов’язані з  періодом роз
витку науки і  техніки у  XIX  ст.; показувати на карті місця, де відбулися науко
ві відкриття, шляхи експедицій; застосовувати та пояснювати на прикладах 
поняття і  терміни; характеризувати розвиток філософської та освітньої думки; 
визначати вплив науки і  техніки на розвиток суспільства; аналізувати вплив 
наукових відкриттів на розвиток науки і  техніки; порівнювати різні напрямки 
в  мистецтві та висловлювати власну думку.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Виконання	 тесто-
вих	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Подорожі	 європейців	 і	 розвиток	 географічних	 знань.	 2.	 Розвиток	
науки.	 3.	 Досягнення	 техніки	 та	 їх	 прикладне	 значення.	 4.	 Основні	 тен-
денції	 розвитку	 філософії.	 5.	 Освіта.

Розповісти	 про	 подорожі	 європейців	 і	 розвиток	 географічних	 знань	
у	 XIX	 ст.

Обговорити	 причини	 розвитку	 науки	 та	 її	 досягнення.
Розглянути	 досягнення	 техніки	 та	 їх	 практичне	 значення.
Охарактеризувати	 основні	 тенденції	 розвитку	 філософії	 у	 XIX	 ст.
Пояснити	 причини	 розвитку	 освіти	 в	 XIX	 ст.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-

ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	27.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Під-
готуйте	 доповідь	 про	 вченого,	 який	 працював	 у	 XIX	 ст.	 (за	 власним	 ви-
бором).
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Урок № 33. Література та мистецтво XIX  ст.
Мета: сформувати в  учнів уявлення про літературу та мистецтво у  XIX ст.; створи

ти умови для розуміння учнями духовного життя людей у  XIX  ст.; визначати 
вплив літератури та мистецтва на розвиток суспільства; розглянути досягнення 
митців XIX  ст.; охарактеризувати розвиток архітектури в  XIX  ст.; розвивати 
в  учнів уміння порівнювати різні напрямки в  мистецтві та висловлювати влас
ну думку щодо відповідальності творчих людей перед суспільством.

Обладнання: підручник, карта світу.
Тип уроку: комбінований.
Поняття та назви: романтизм, реалізм, неоромантизм, модерн, символізм, імпре

сіонізм, авангардизм, постімпресіонізм, абстракціонізм, еклектизм.
Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов’язані з  періодом роз

витку культури у  XIX  ст.; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття 
і  терміни; характеризувати розвиток літератури та мистецтва у  XIX  ст.; визна
чати вплив літератури і  мистецтва на розвиток суспільства; порівнювати різ
ні напрямки в  мистецтві та висловлювати власну думку.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Перевірка	 виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Опитування.	 3.	 Вико-
нання	 тестових	 завдань.
 ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити	 перед	 класом	 проблемне	 запитання.
 � Вивчення нового матеріалу за планом

1.	 Напрямки	 розвитку	 літератури.	 2.	 Живопис	 у	 житті	 людини	 й	 сус-
пільства.	3.	Неоромантизм.	Стиль	модерн.	4.	Імпресіонізм	та	авангардизм.	
5.	 Музичне	 мистецтво.	 6.	 Архітектура.

Розповісти	 про	 напрямки	 розвитку	 літератури	 на	 прикладах	 творчос-
ті	 відомих	 письменників	 і	 поетів.

Пояснити	 значення	 живопису	 в	 житті	 людей	 та	 суспільства	 на	 при-
кладах	 творів	 відомих	 митців.

Розглянути	 стилі	 та	 напрямки	 в	 мистецтві	 XIX	 ст.	 —	 романтизм	 та	
неоромантизм,	 імпресіонізм,	 авангардизм	 та	 інші.

Обговорити	 розвиток	 музичного	 мистецтва	 в	 XIX	 ст.
Охарактеризувати	 архітектуру	 XIX	 ст.,	 акцентуючи	 увагу	 на	 еклек-

тизмі.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.	 Виконання	 завдань	 підручника.	 2.	 Робота	 з	 візуальними	 джерела-
ми	 (ілюстрації	 підручника).	 3.	 Робота	 з	 історичною	 картою.
 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

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

1.	Опрацюйте	матеріал	§	28.	2.	Виконайте	завдання	підручника.	3.	Під-
готуйте	 доповідь	 про	 митця,	 який	 творив	 у	 XIX	 ст.	 (за	 власним	 вибором).
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Урок № 34. Практичне заняття
Мета: на практиці розглянути процес зародження масової культури.
Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки.
Тип уроку: засвоєння практичних вмінь.
Поняття: масова культура, бестселер, кінематограф.
Очікувані результати: закріпити рівень знань, умінь та навичок учнів.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

1.	 Опитування.	 2.	 Виконання	 завдань	 підручника.
 ІV. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Об’єднати	 учнів	 у	 групи,	 запропонувати	 їм	 розглянути	 процес	 розви-
тку	 масової	 культури	 в	 літературі,	 музиці,	 кінематографі.

Для	 успішної	 роботи	 учні	 можуть	 скористатися	 матеріалом	 на	 с.	 271,	
а	 також	 додатковим	 матеріалом	 на	 електронному	 ресурсі.
 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

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

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

Підготуйтеся	 до	 уроку	 узагальнення.

Урок № 35. Узагальнення знань за розділом IV і  розділом V
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, здобутих під час вивчення 

розділів.
Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки.
Тип уроку: перевірка знань, умінь, навичок.
Очікувані результати: учні зможуть перевірити рівень знань, умінь та навичок, 

здобутих під час вивчення розділів.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

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

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

1.	 Виконання	 завдань	 підручника	 (с.	 272).	 2.	 Виконання	 тестових	
завдань	 (с.	 273—274).
 V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково	 перевірити	 виконання	 завдань,	 зупинитися	 на	 типових	 по-
милках.
 VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання	 на	 літо.
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ВСЕСВІТНЯ 
ІСТОРІЯ

Інтернет-
підтримка

9
Міні-конспекти уроків до підручника
О. В. Гісема, О. О. Мартинюка

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ �
О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

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

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Методичний апарат орієнтований на творче опрацювання 

навчальної теми.
• Фрагменти історичних джерел і праць істориків допоможуть 

оцінити історичні події, визначити власне ставлення до них.
• Кольорові ілюстрації та фотодокументи сприятимуть розвитку 

образного мислення, навичок роботи з історичними джерелами.
• Схеми, таблиці й діаграми унаочнять і полегшать сприйняття 

навчального матеріалу.
• Історичні карти допоможуть учням усвідомити єдність простору і часу.
• Запитання і завдання наприкінці параграфів диференційовані 

за рівнями складності.

Кожний параграф для полегшення сприйняття 
інформації поділено на кілька частин, 
що висвітлюють один аспект навчальної теми

Підсумковий огляд змісту параграфа 
у вигляді  стислих висновків

Додатковий текст містить фрагменти документів, 
науково-популярних і художніх творів, історичні 
портрети, цікаві факти основних подій тощо

Ілюстрації до параграфів 
унаочнюють історичні 
події, явища, процеси

Схеми й таблиці мають порівняльний аспект 
(розвиток певної події або явища в часі)

су

Блок завдань 
і запитань

ча
ан

су.
ні 



 
 

   

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 

 

http://e-ranok.com.ua/product/vsesvtnya-storya-navchalno-praktichniyi-dovdnik.html
http://e-ranok.com.ua/product/mayister-klas-novogo-pokolnnya-vsesvtnya-storya-6-9-klasi.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/vsesvtnya-storya-9-klas-plani-konspekti-yrokv-na-drykovanyi-osnov.html
https://www.facebook.com/groups/e.ranok/
http://www.odnoklassniki.ru/group/51783399702675
http://vk.com/e_ranok
http://e-ranok.com.ua/
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