
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ     9 клас 
Підручники:  

▪ «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В.) 

▪ «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Реєнт О.П., Малій О.В.) 

▪ «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Полянський П.Б.) 

▪ «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(Коляда І.А.) 

▪ «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладі  

(авт. Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О.) 

▪ «Всесвітня історія» підручник для 9 класу навчальних закладів  

(авт. Д’ячков С.В, Литовченко С.Д.) 

▪ «Всесвітня історія» підручник навчальних закладів  

(авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

▪ «Всесвітня історія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

історії» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

▪ «Всесвітня історія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Щупак І.Я.) 

 
 

І-й семестр 

 Тематична контрольна робота  № 1    

    

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП.  

Електронний атлас 

http://www.osvitanet.com.ua/atlases/atlas_wh_9/atlas.php 

 
https://drive.google.com/file/d/0B0PhYXaIcDsVbnE1Y3RHWXhNUGc/view 

 
Європа в час 

Французької 

революції та 

Наполеонівськи

х війн.  

 

   Періодизація Нової історії. Криза «старого порядку» 

(французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба 

Просвітництва). Французька революція кінця XVIII ст.  

Причини Французької революції. Якобінська диктатура. 

Термідоріанська реакція. Консульство та Імперія у 

Франції. Наполеон Бонапарт. Історичне значення 

Французької революції. Віденський конгрес. Священний 

союз. 

Поняття: «революція», «інтервенція», «реформа», 

«якобінці», «термідоріанці»,  «Директорія», 

«консулат»,  «Священний союз». 

 

Французька революція 

https://www.youtube.co

m/watch?v=OydzDVrw

GsI&index=4&list=PL5v

qV-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol 

Франція в період 

Консульства та Імперії 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dOB_5zHcK

6A&index=12&list=PL5

vqV-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol 
Віденський конгрес та 

його наслідки 

https://www.youtube.com/

watch?v=HgEJnvZhKzs&li

st=PL5vqV-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol&inde

x=16 

 

https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKdEVuSnhaQ3EwS0k
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKVDBqb1FBbGV2VDQ
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b2JLcEpJTUdCaHc
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKX2k5czJGLWthX1U
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5cVhKV2NQY1VQQUk
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5V09CX1NSUV9CYnM
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKRk1KRk5DVk5mSFk
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKTHJLMHE3VVhkbjQ
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKTHJLMHE3VVhkbjQ
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKM0c0WHpFUE1kdm8
http://www.osvitanet.com.ua/atlases/atlas_wh_9/atlas.php
https://drive.google.com/file/d/0B0PhYXaIcDsVbnE1Y3RHWXhNUGc/view
https://www.youtube.com/watch?v=OydzDVrwGsI&index=4&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=OydzDVrwGsI&index=4&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=OydzDVrwGsI&index=4&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=OydzDVrwGsI&index=4&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=OydzDVrwGsI&index=4&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=dOB_5zHcK6A&index=12&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=dOB_5zHcK6A&index=12&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=dOB_5zHcK6A&index=12&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=dOB_5zHcK6A&index=12&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=dOB_5zHcK6A&index=12&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=HgEJnvZhKzs&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=HgEJnvZhKzs&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=HgEJnvZhKzs&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=HgEJnvZhKzs&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=HgEJnvZhKzs&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=16


         

Тематична контрольна робота  № 2    

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

2 Європа й 

Америка  у добу 

революцій і 

національного 

об’єднання 

(1815-1870 рр.) 

Політичне становище в Європі після Віденського 

конгресу. Національний і революційний рухи в Європі в 

20–30-х роках ХІХ ст. Франція у період Реставрації.  

    Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її 

наслідки. Парламентаризм. Спроби осмислення нової 

дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. 

Національна ідея (націоналізм). Повсякденне життя. 

Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм. 

Велика Британія – «майстерня світу». Зовнішня і 

колоніальна політика Великої Британії. Франція у період 

Реставрації Бурбонів. Революція 1830 р. Липнева 

монархія. Австрійська імперія доби Клемента фон 

Меттерніха. «Весна народів». Революції 1848–1849 рр. в 

Західній і Центральній Європі. Причини поразки і 

наслідки революцій 1848—1849 рр. Національні рухи 

слов’янських народів. Об’єднання Німеччини та Італії. 

Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині 

ХІХ ст. Громадянська війна у США і Реконструкція 

Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській 

Америці (оглядово). 
Поняття: «клерикалізм», «чартизм», «політика», 

«реставрація», «слов’янофіли»,  «західники», 

«націоналізм», «національне відродження», «весна 

народів», «консерватизм», «колонія», «метрополія», 

«ринкова економіка», «федерація», «конфедерація», 

«громадянська війна». 

Англія у І пол ХІХ ст 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=aPdI9udawEE&index=2

1&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol 

Революції 1848 1849 рр у 

Європі 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=HFk7EaMCqEQ&list=P

L5vqV-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol&index=

32 

Об'єднання Італії 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=B69litcqM0c&list=PL5

vqV-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol&index=

38 

 

 

ІІ-й семестр 

Тематична контрольна робота № 3    

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Модернізація 

країн Європи та 

Америки  в 

останній трет. 

ХІХ – на поч. 

ХХ ст.  

    

      Монополізація економіки. Зростання ролі держави в 

суспільному житті. Завершення формування 

індустріального суспільства в розвинених країнах світу. 

Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у 

Франції. Жорж Клемансо. Німецька імперія. Канцлерство 

Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової 

політики». Втрата Великою Британією промислової 

першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні 

реформи Девіда Ллойд Джорджа. Економічне піднесення 

США. Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. 

Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий 

курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса 

Вудро Вільсона. «Великі реформи» в Росії. Зовнішня і 

колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–

1907 рр. Столипінські реформи. Австро-Угорщина – 

дуалістична монархія. Утворення нових незалежних 

держав на Балканах.  

     Формування індустріального суспільства в провідних 

державах Європи і в США. Науково-технічна революція 

та її наслідки. Монополізація економіки. Нові класи і 

Формування 

індустріального 

суспільства в провідних 

державах Європи і США 

https://www.youtube.com/

watch?v=22J2U1pDT2Q&l

ist=PL5vqV-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol&inde

x=45 

 
Вікторіанська Англія 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=YKDzBOMk8jY&index

=40&list=PL5vqV-t0Um0S-

2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aPdI9udawEE&index=21&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=aPdI9udawEE&index=21&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=aPdI9udawEE&index=21&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=aPdI9udawEE&index=21&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=HFk7EaMCqEQ&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=HFk7EaMCqEQ&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=HFk7EaMCqEQ&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=HFk7EaMCqEQ&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=HFk7EaMCqEQ&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=B69litcqM0c&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=B69litcqM0c&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=B69litcqM0c&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=B69litcqM0c&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=B69litcqM0c&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=22J2U1pDT2Q&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=22J2U1pDT2Q&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=22J2U1pDT2Q&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=22J2U1pDT2Q&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=22J2U1pDT2Q&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=YKDzBOMk8jY&index=40&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=YKDzBOMk8jY&index=40&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=YKDzBOMk8jY&index=40&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol
https://www.youtube.com/watch?v=YKDzBOMk8jY&index=40&list=PL5vqV-t0Um0S-2g1-9n6pw0VcSyEf54Ol


суспільні верстви. Соціалізм. Марксизм. Міграційні рухи. 

Утвердження демократії. 

 Поняття:  «індустріальне суспільство», «науково-

технічна революція», «корпорація»,  

 «монополія», «капіталізм», «інвестиції», 

«демократія», «расова політика», «сегрегація», 

«реформа», «модернізація», «домініон», 

«експансіонізм»,  «індустріалізація», «трест», 

«синдикат», «картель», «антимонопольне 

законодавство», «колоніальна імперія», 

«дискримінація», «суфражизм», «фемінізм», 

«пробудження Азії» 

4 Пробудження 

Азії. 
«Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської 

територіальної експансії. Сунь Ятсен. Сіньхайська 

революція. Спроби модернізації Османської імперії.  

 

Період Мейдзі 

https://www.youtube.com/

watch?v=9KW-

ekQFAEU&index=60&list

=PL5vqV-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol 

 
 

Тематична контрольна робота  № 4 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5 Міжнародні 

відносини (друга 

половина ХІХ – 

початок ХХ ст.) 

 

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення 

військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта. 

Початок боротьби за переділ колоніального світу. 

Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку 

ХІХ ст. Україна в геополітичних планах Російської, 

Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–

ХХ ст. 

 

Міжнародні відносини в 

1871 – 1900рр 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Id5qnisuOdc

&index=68&list=PL5vq

V-t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol 

 

6 Розвиток 

культури та 

повсякденне 

життя (кінець 

ХVІІІ – початок 

ХХ ст.)   

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет 

як автономна інституція. Поява вищих навчальних 

закладів технічного профілю. Наукові й технічні 

досягнення. Література та мистецтво. Зародження 

масової культури. Масове виробництво. Науково-

технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на 

людину й суспільства. Наслідки урбанізації. 

Повсякденне життя 

Західної Європи 

https://www.youtube.com/

watch?v=Rfyjk1VcTxo&in

dex=72&list=PL5vqV-

t0Um0S-2g1-

9n6pw0VcSyEf54Ol 

 

7 Узагальнення до 

курсу. Основні 

ідеї, здобутки, 

виклики «довгого» 

ХІХ століття. 

    «Довге» ХІХ століття: основні ідеї, здобутки, 

виклики. Особливості української історії ХІХ ст. Внесок 

українського суспільства в загальноєвропейську 

культурну спадщину ХІХ ст. 

Поняття: «переділ світу», «колонія», «метрополія»,  

«геополітика», «військово-політичний союз», 

«мілітаризація»,  «модернізація», «культура», 

«духовне життя», «урбанізація», «фемінізм», 

«романтизм», «класицизм», «реалізм», «еклектика»,  

«модерн», «імпресіонізм», «масова культура», «масове 

виробництво». 

 

  

   Рекомендовані види робіт для опанування навчального матеріалу: 

• Робота з підручником; 

• написання конспекту; 

• робота з історичним атласом; 

• складання хронологічних таблиць; 

• ведення словника історичних термінів 
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