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І семестр 
 

Тематична контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

1 Вступ. 

 

Економічні, соціальні та політичні перетворення у  

повоєнному світі та основні тенденції суспільного 

розвитку у др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.  

 Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси, їх 

спричиненість, прояви та наслідки.  

Основні поняття і терміни. 

«інтеграція», «глобалізація» 

 

2 Тема № 1. 

Друга 

світова 

війна. Світ 

після Другої 

світової 

війни. 

 

Причини, характер, періодизація Другої світової 

війни. Характеристика військових дій на першому 

етапі війни 1939 - червень 1941 рр. План «Барбаросса». 

Напад  Німеччини на СРСР. Перебіг подій на 

радянсько-німецькому фронті у 1941-42 рр. Процес 

формування антигітлерівської коаліції. 

Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на 

окупованих територіях. Голокост. Сталінградська 

битва. Розгром німецьких військ на Орловсько-

Курській дузі. Наступальні операції Червоної Армії. 

Визволення території СРСР, перенесення військових 

дій у Центральну та Східну Європу. 

Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в 

умовах війни. 

Відкриття другого фронту в Європі. Завершальний 

період війни в Європі та Азії. Роль визначних 

військових, державних та політичних діячів в перемозі 

над нацизмом та фашизмом. 

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. 

Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої 

світової війни для народів світу. Мирні договори з 

колишніми союзниками Німеччини. Сан-Франциська 

конференція та створення ООН. Нюрнберзський та 

Токійський  процеси над воєнними злочинцями. 

Основні поняття і терміни. 

Друга світова війна, «блискавична війна», “новий 

порядок”, Рух Опору, Голокост, антигітлерівська 

коаліція, Другий фронт, “Велика трійка”, 

колабораціонізм, корінний  перелом, ООН, 

Нюрнберзький та Токійський процеси 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

Друга світова війна 

https://www.youtube

.com/watch?v=0TO7

ODj01jI 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=fBX7

Z34ftn0 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=zLZF

U9Tb1Xc 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=hNQ

G0vycJas 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=gEE6

yXTYft8 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=LLrta

jy-LSw 
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Дати 
1 вересня 1939 р.— початок Другої світової війни 

Листопад 1939 – березень 1940 рр. — війна між СРСР 

і Фінляндією 

Вересень 1939 – травень 1940 р. – «дивна війна» в 

Західній Європі 

Липень – жовтень 1940 р. – битва за Британію 

27 вересня 1940 р. – Берлінський пакт про розподіл 

сфер впливу між Німеччиною, Японією та Італією 

22 червня 1941р. — напад Німеччини на СРСР 

1 січня 1942 рр. — підписання у Вашингтоні 

Декларації Об'єднаних Націй (Створення 

Антигітлерівської коаліції) 

Липень 1942 – лютий 1943 рр.— Сталінградська 

битва 

Червень 1942—битва біля острова Мідуей 

Осінь 1942—битва під Ель-Аламейном 

7–8 грудня 1941 р. – напад Японії на американську 

військово-морську базу в бухті Перл-Гарбор, вступ 

США в Другу світову війну 

Вересень – грудень 1943 р. – битва за Дніпро, 

визволення Києва від німецьких військ (6 листопада) і  

28 листопада – 1 грудня 1943 р. – Тегеранська 

конференція 

6 червня 1944 р. – відкриття другого фронту в Європі. 

1 серпня – 2 жовтня 1944 р.– Варшавське повстання 

Жовтень 1944 р. – звільнення території України від 

військ гітлерівської коаліції 

4–11 лютого 1945 р. – Ялтинська конференція 

25 квітня 1945 р. – установча конференція ООН 

8 травня 1945 р. – капітуляція нацистської Німеччини 

9 травня 1945 р. – день Перемоги над нацизмом.  

17 липня – 2 серпня 1945 р. – Потсдамська 

конференція 

6, 9 серпня 1945 р.– атомні бомбардування Хіросіми й 

Нагасакі 

2 вересня 1945 р. – капітуляція Японії 

Персоналії 
У. Черчілль,  Ф. Д. Рузвельт, Й. Сталін,  Г.Жуков, О. 

Василевський, К. Рокоссовський, Ш. де Голль, Д. 

Ейзенхауер  

 

Декларація прав 

людини 

https://www.youtube

.com/watch?v=cQeO

rhf2ZaI&index=7&li

st=PL5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzf

H_wWbP9jCOD 

 

Наслідки війни 

https://www.youtube

.com/watch?v=WFC

6fBV9E5k&list=PL

5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzf

H_wWbP9jCOD&in

dex=56 

 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

3 Тема № 2   

США та 

Канада  

у 1945 – на 

початку      

ХХІ ст. 

 

Утвердження США як провідної країни повоєнного 

біполярного світу. США у 1945-1960 рр.. Посилення 

внутрішньополітичної реакції.. Масовий 

негритянський рух в 60-х рр. 

США в 60-70 рр. ХХ ст. Внутрішня та зовнішня 

політика адміністрацій Дж.Кеннеді,  Л.Джонсона, 

Р.Ніксона .  США у 80-90 рр. ХХ ст. Рейганоміка.  

Внутрішньополітичні та зовнішньополітичні 

пріоритети американських президентів ХХІ ст. 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

Мартін Лютер Кінг 

https://www.youtube

.com/watch?v=RXE

SIJq97o4&list=PL5v

https://www.youtube.com/watch?v=cQeOrhf2ZaI&index=7&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=cQeOrhf2ZaI&index=7&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=cQeOrhf2ZaI&index=7&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=cQeOrhf2ZaI&index=7&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=cQeOrhf2ZaI&index=7&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=cQeOrhf2ZaI&index=7&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=WFC6fBV9E5k&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=WFC6fBV9E5k&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=WFC6fBV9E5k&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=WFC6fBV9E5k&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=WFC6fBV9E5k&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=WFC6fBV9E5k&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=WFC6fBV9E5k&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=RXESIJq97o4&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=RXESIJq97o4&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=RXESIJq97o4&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=26


Перспективи розвитку українсько-американських 

відносин. 

Канада у ІІ пол. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. Проблема 

Квебеку. Українсько-канадські відносини. 

Основні поняття і терміни. 

маккартизм, пентагон,  ЦРУ, доктрина Трумена, 

доктрини стримування і відкидання комунізму, “нові 

рубежі”, «уотергент», “рейганоміка”, 

неоконсерватизм, ПРО, наддержава, військово–

промисловий комплекс, проблема Квебеку, діаспора 

Дати 
1950-1955 рр. — маккартизм 

1960-1963 рр.— президенство Дж. Кеннеді 

1981-1989 рр. — президенство Р. Рейгана 

17 квітня 1982 р. — канадський парламент прийняв 

Акт про конституцію(здобуття  повного суверенітету 

Канадою) 

11 вересня 2001 р. – масштабний теракт в Нью-Йорку 

 

Персоналії 
Г.Трумен, Д.Ейзенхауер, М.-Л.Кінг, Дж. Кеннеді, 

Р.Ніксон, Р.Рейгана, Б.Обама, Д.Трамп 

qV-

t0Um0RksgDZgcqzf

H_wWbP9jCOD&in

dex=26 

 

11 вересня 2001 р. 

https://www.youtube

.com/watch?v=N4R-

K7wSAt4 

 

4 Тема № 3.  

Країни 

Західної 

Європи (1945 

– поч. ХХІ 

ст.) 

 

Наслідки Другої світової війни для провідних країн 

Західної Європи. План Маршалла. Початок 

європейської економічної інтеграції. 

Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке 

“економічне диво”. Об’єднання  Німеччини.  

Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика 

лейбористських та консервативних урядів  у 40 – 70-х 

рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної 

імперії. Тетчеризм. Сучасне становище у країні. 

Франція. Соціально-економічний  та політичний 

розвиток  Четвертої Республіки. Становлення П’ятої 

Республіки.  Травневі події 1968 р.  Ш. де Голль. 

Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст..  

Італія. Проголошення республіки. Італійське 

“економічне диво”. Державна програма боротьби з 

мафією. Соціально-економічний і політичний 

розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.  

Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ – на  

поч. ХХІ ст.  – здобутки та проблеми. Україна – ЄС. 

Основні поняття і терміни. 

«демілітаризація», «план Маршалла», «економічне 

диво», «соціальне ринкове господарство», 

«тетчеризм», «неолібералізм», «мафія», «радикалізм», 

«ЄЕС», «ЄС», «Маастрихтський договір», 

«монетаризм», «брексіт», «новачок».  

Дати 
1946 р. – проголошення Італії республікою 

1947 р. – ухвалення «Плану Маршалла» 

1950-1951 р. – початок європейської інтеграції. План 

Шумана-Плевена 

1957 р. створення Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС) 

1992 р. – створення Європейського Союзу 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

Створення ЄС 

https://www.youtube

.com/watch?v=UJhr

4iZlW5g&index=50

&list=PL5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzf

H_wWbP9jCOD 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=tweY

yoWJifs&index=49

&list=PL5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzf

H_wWbP9jCOD 
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1969 р. — загострення Ольстерської проблеми 

1979-1990 рр. — прем'єрство М. Тетчер 

1946-1958 рр. — Четверта республіка к Франції 

1962 р. — Евіанські угоди. Надання незалежності 

Алжиру 

1968 р. – «Червоний травень» 

1948-1949 рр. — Блокада Берліна: 7 вересня 1949 р. -

проголошення ФРН; 7 жовтня 1949 р. - проголошення 

НДР 

1961 р. — будівництво Берлінського муру 

1989 р. – падіння Берлінського муру 

3 жовтня 1990 р. — об'єднання Німеччини 

2016 р. – брексіт Великої Британії 

Персоналії 
Ш. де Голль,  Ж.Ширак, М.Тетчер, К.Аденауер, 

В.Брандт, Г.Колль,  А.Меркель, А. де Гаспері 

 

 

ІІ семестр 
 

Тематична контрольна робота № 3  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

5 Тема № 4.  

СРСР. Нові 

незалежні 

держави 

 

Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки.  

Завершення епохи Сталіна.  

Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна. 

“Хрущовська відлига”.  

Роки “застою” (1964 – 1985 рр.). Суспільно-політичне 

життя країни. Дисидентський рух. 

Від “перебудови” до розпаду СРСР (1985 – 1991 рр.)  

Лібералізація суспільного та політичного життя. 

Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія у 

кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та 

Середньої Азії, Білорусь, Молдова. Особливості 

шляхів історичного розвитку. 

Основні поняття і терміни. 

“відлига”,  «волюнтаризм», «застій», «перебудова», 

«гласність», «путч»,  «Біловезька угода», «СНД», 

«дума» 

Дати 
1953-1964 рр. — перебування при владі М.Хрущова 

(«відлига») 

1956 р. — ХХ з'їзд КПРС, критика «культу особи 

Й.Сталіна 

1964-1985 рр. — період «застою» 

1985-1991 рр. — перебудова 

1988-1994 р. – вірмено-азербайджанська війна 

1991 р. — розпад СРСР 

1994-1996 рр. – Перша війна у Чечні 

2000  

2008 р. – агресія Росії проти Грузії 

2014 р. – початок збройної агресії Росії проти України 

Персоналії 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

Війна в Чечні 

https://www.youtube

.com/watch?v=NDP

8N8723Yg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NDP8N8723Yg
https://www.youtube.com/watch?v=NDP8N8723Yg
https://www.youtube.com/watch?v=NDP8N8723Yg


М.Хрущова, Л.Брежнєва, М. Горбачова, Б. Єльцин, 

В.Путін 

6 Тема № 5.  

Країни 

Центральної 

та Східної 

Європи. 

(1945 – поч. 

ХХІ ст.) 

 

Становлення прорадянських режимів у Польщі, 

Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, 

Югославії. Утворення системи світового соціалізму. 

Кризові явища 60 – 70-х рр. ХХ ст. 

Демократичні революції, особливості їх здійснення. 

Політичні, економічні та соціальні трансформації 

посткомуністичного суспільства. Роль країн 

Центральної та Східної Європи в сучасних 

міжнародних відносинах. 

Основні поняття і терміни. 

«соціалістичний табір», «РЕВ», «Варшавський 

договір», «Берлінський мур», «самоврядування», 

“оксамитова революція”, «Солідарність», “шокова 

терапія”, «реприватизація». 

Дати 
1944-1948 рр. – встановлення прорадянських режимів 

у Східній Європі 

1945-1980 рр. — період Йосипа Броз Тіто в Югославії 

1948 р. – «конфлікт Тіто-Сталін» 

1954-1989 рр.— перебування при владі в Болгарії  

Т.Живкова 

1956 р. — революція в Угорщині 

1965-1989 рр. — перебування при владі в Румунії 

Н.Чаушеску; 

1968 р. — «Празька весна» 

1980 р. — утворення профспілки «Солідарність» 

1989 р. — «оксамитові революція» в Чехословаччині, 

Угорщині 

1991-1995 рр. – розпад Югославії і війна на її теренах  

1993 р. — утворення Чеської Республіки та 

Словацької Республіки 

Персоналії 
Леха Валенси, В.Гавела, Н. Чаушеску, Я.Кадара, 

Т.Житкова, Йосипа Броз Тіто 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=zECd

CTQ7dwE&list=PL

5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzf

H_wWbP9jCOD&in

dex=9 

 

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

7 Тема № 6. 

Розвиток 

провідних 

країни Азії,  

Африки та 

Латинської 

Америки в 

др. пол. ХХ - 

на поч. ХХІ 

ст.  

 

 

 

Розпад світової колоніальної системи. Етапи 

деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. 

Нові індустріальні країни.  

Японія. Повоєнне реформування країни. Японське 

“економічне диво”. Внутрішня та зовнішня політика 

Японії наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст. 

Китай. Проголошення КНР. Соціально-економічні 

експерименти китайських комуністів. Культ особи 

Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю 

наприкінці ХХ  на поч. ХХІ ст.  

Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за 

незалежність. Курс Дж. Неру та І. Ганді  у внутрішній 

та зовнішній політиці. Розвиток Індії наприкінці ХХ - 

на початку ХХІ ст. 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

Арабо-ізраїльська 

війна 

https://www.youtube

.com/watch?v=UHx

Gu6mVO5M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zECdCTQ7dwE&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zECdCTQ7dwE&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zECdCTQ7dwE&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zECdCTQ7dwE&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zECdCTQ7dwE&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zECdCTQ7dwE&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zECdCTQ7dwE&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=UHxGu6mVO5M
https://www.youtube.com/watch?v=UHxGu6mVO5M
https://www.youtube.com/watch?v=UHxGu6mVO5M


Країни Африки та Близького Сходу.. Здобуття 

незалежності народами континенту. Крах апартеїду на 

Півдні Африки. Утворення держави Ізраїль. 

Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання. 

Латинська Америка. Особливості соціально-

економічного та політичного розвитку країн регіону в 

повоєнний час. Варіанти революційного процесу: 

Кубинська революція, революція в Чилі. 

Встановлення конституційного ладу в ряді країн 

регіону. Українці в країнах регіону. 

Основні поняття і терміни. 

японське економічне диво, «великий стрибок», 

«культурна революція». рух неприєднання,  

деколонізація, модернізація, апартеїд, шлях 

«соціалістичної орієнтації»,,   хунта, рух 

неприєднання, фундаменталізм, організація 

визволення Палестини. 

Дати 
1958-1959 рр. — «великий стрибок» 

1966-1978 рр. — «культурна революція» 

1978 р. —початок реформ Ден Сяопіна 

1947 р. —поділ колонії Індії на два домініони: 

Індійський союз і Пакистан 

1950 р. — проголошення незалежності Індії 

1984 р. — вбивство І.Ганді 

1962 р. — визнання Францією незалежності Алжиру 

1977 р. — проголошення Лівії Джамахірією 

1948 р. — проголошення держави Ізраїль 

1979 р. — Кемп-Девідська угода 

1962 р. — початок «білої революції» в Ірані 

1978-1979 рр. — «ісламська революція» в Ірані» 

1979-1989 рр. — радянська агресія проти Афганістану 

2001 р. — повалення режиму талібів в Афганістані 

1964-1973 рр. —американська агресія проти В'єтнаму 

1975-1979 рр. —режим «червоних кхмерів» у 

Камбоджі 

1960—рік Африки 

2011 р. – «Арабська весна» 

Персоналії 
Мао Цзедун, Ден Сяопін; Дж. Неру та І. Ганді; 

Н.Мандела; Бен Гуріон;   

А. Самоса, Ф. Кастро, А. Піночет; 

М. Каддафі, Г.Насер, А. Садат, Х. Мубарак, 

С.Хусейн, Р. Хомейні, Пол Пот, Н. Мандела, 

П.Лумумба 

8 Тема № 7. 

Міжнародні 

відносини у 

другій пол. 

ХХ ст.– на 

поч. ХХІ ст. 

Виникнення і розгортання “холодної війни”. 

Міжнародні кризи і конфлікти у 40 –80-х рр. ХХ ст. 

Спроби роззброєння: Договір про заборону 

випробувань ядерної зброї; нарада з питань безпеки і 

співробітництва в Європі. 

Кінець “холодної війни”. Нове політичне мислення. 

Перехід від конфронтації до співробітництва.  

Спроби Росії відновити свій геополітичний вплив. 

Основні поняття і терміни. 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

«Холодна війна» 

https://www.youtube

.com/watch?v=G_8i

6MpGXlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=G_8i6MpGXlQ
https://www.youtube.com/watch?v=G_8i6MpGXlQ
https://www.youtube.com/watch?v=G_8i6MpGXlQ


«холодна війна»,  «Берлінська криза», «Карибська 

криза», «розрядка», «нове політичне мислення», 

«Гельсінська угода» 

Дати 
1946-1989 рр. – «холодна війна» 

1949 р. — створення НАТО 

1955 р. — створення ОВД 

1961 р. – Берлінська криза 

1962 р. – Карибська криза 

1975 р. — підписання Гельсінського акту 

 

Берлінський мур 

https://www.youtube

.com/watch?v=iwUn

IqDcbuA&list=PL5v

qV-

t0Um0RksgDZgcqzf

H_wWbP9jCOD&in

dex=16 

9 Тема № 8. 

Розвиток 

культури 

(1945 – поч. 

ХХІ ст.) 

Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на 

життя пересічного громадянина. Наукові відкриття, 

поява нових галузей науки, високих технологій, 

інтеграція науки і виробництва.  

Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя 

людей провідних країн світу та країн, що 

розвиваються.  Становлення постіндустріального 

(інформаційного) суспільства.  

Основні тенденції і течії  розвитку літератури, 

образотворчого мистецтва, архітектури, музики, 

театру, кіно й спорту. 

Основні поняття і терміни. 

«НТР», «постіндустріальне суспільство», 

«інформаційне суспільство»,  «соціалістичний 

реалізм», «неореалізм», “поп-арт”, «функціоналізм» 

Дати 
14 лютого 1946 р. - в США був запущений перший у 

світі реально програмований 

електронний комп'ютер ENIAC 

1950 р.  - у Києві під керівництвом 

академіка Лебедєва  створена перша 

в Європі ЕОМ — МЕСМ 

1950-ті рр. – початок НТР 

1957 р. – початок космічної ери 

12 квітня 1961 р. – перший політ людини у Космос  

1960-ті рр. – зародження рок музики 

1969 р. – висадка американських астронавтів на 

Місяці 

1977 р. – створення першого персонального 

комп’ютера 

Персоналії 
Ю.Гагарін 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

10 Тема 9. 

Світ на 

початку ХХІ 

тисячоліття. 

 

Оптимальні шляхи подолання світових глобальних 

проблем: екологічної, демографічної, соціально-

економічних проблем людства. 

Основні поняття і терміни. 

«Глобальні проблеми», «ЮНЕСКО» 

Довідкова 

література, 

енциклопедії, 

словники, науково-

популярні фільми 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- робота з історичники картами, атлаами; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwUnIqDcbuA&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=iwUnIqDcbuA&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=iwUnIqDcbuA&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=iwUnIqDcbuA&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=iwUnIqDcbuA&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=iwUnIqDcbuA&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=iwUnIqDcbuA&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD&index=16
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0

