
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ІСТОРІЯ   УКРАЇНИ  9 клас 
Підручники:  

 «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

 (авт. Власов В.С.) 

 «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.) 

 «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

 «Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

історії» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

 (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 

 «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Пометун О.І., Гупан Н.М., Смагін І.І.) 

 «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Турченко Ф.Г., Мороко В.М.) 

 «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Реєнт О.П., Малій О.В.) 

 «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Струкевич О.К.) 

 «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  

(авт. Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В.) 

 

І-й семестр 

 Тематична контрольна робота  № 1    

    

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

електронний атлас 

http://www.osvitanet.com.ua/atlases/atlas_uh_9/index.php 

відеоуроки 

http://1.novashkola.ua/9-klas/istoriya-9-klas/ 

 

Українські 

землі у складі 

Російської 

імперії 

наприкінці 

ХVІІІ - у 

першій 

половині ХІХ 

ст. 

 

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний 

поділ українських земель. Національне та соціальне 

становище українського населення. Проникнення 

буржуазних рис повсякденного життя у побут мешканців 

міста і села. Історична пам’ять - найсуттєвіший чинник 

формування національної свідомості. 

Початок промислової революції. Формування фабрично-

заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої 

торгівлі. Одеса. Місце України в зовнішній торгівлі 

Російської імперії. 

Соціально-економічне становище українського 

населення під владою Австрійської та Російської імперій і 

соціальні рухи. Утворення Кирило-Мефодіївського 

братства.  

Поняття: «етнос», «народність», «нація», 

«дискримінація», «асиміляція», «цензура», «федерація», 

«модернізація», «національне відродження», «смуга 

осілості», «губернія». 

 

тренувальні тести 

https://test.izno.com.ua/te

ma-ukrayinski-zemli-u-

skladi-rosiyskoyi-

imperiyi-naprikintsi-

xviii-u-pershiy-polovini-

hih-st/ 
 

Українські землі 

наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ 

ст 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_q-

9R2jyAs0  

 

         

Тематична контрольна робота  № 2    

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKNTdZZ2hmVnQweWc
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5QVlIZmVIb1VCbDQ
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKTEVfYjFoSVVSanM
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKYjRaR2xWTk84RDg
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKYjRaR2xWTk84RDg
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKczNHR0FNbktvUGs
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKeGhqQ2ZfMWk5MEU
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKN0x0MDRVMVBEOGs
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5V0dKdFN3eHg5Ymc
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5T3BKNHJiNm1YRHM
http://www.osvitanet.com.ua/atlases/atlas_uh_9/index.php
http://1.novashkola.ua/9-klas/istoriya-9-klas/
https://test.izno.com.ua/tema-ukrayinski-zemli-u-skladi-rosiyskoyi-imperiyi-naprikintsi-xviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-ukrayinski-zemli-u-skladi-rosiyskoyi-imperiyi-naprikintsi-xviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-ukrayinski-zemli-u-skladi-rosiyskoyi-imperiyi-naprikintsi-xviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-ukrayinski-zemli-u-skladi-rosiyskoyi-imperiyi-naprikintsi-xviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-ukrayinski-zemli-u-skladi-rosiyskoyi-imperiyi-naprikintsi-xviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-ukrayinski-zemli-u-skladi-rosiyskoyi-imperiyi-naprikintsi-xviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://www.youtube.com/watch?v=_q-9R2jyAs0
https://www.youtube.com/watch?v=_q-9R2jyAs0
https://www.youtube.com/watch?v=_q-9R2jyAs0


2 Українські 

землі у складі 

Австрійської 

імперії 

наприкінці 

ХVІІІ - у 

перш. пол. 

ХІХ ст. 

Політика Австрійської імперії щодо українських 

територій. Реформи Йосифа. Соціальні протести. Початок 

українського національного відродження. «Будителі» 

Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких 

священиків. «Руська трійця». Європейська революція 

1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської 

імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна 

руська рада та її національна програма. Газета «Зоря 

Галицька». Перший досвід парламентської діяльності 

 Поняття: «будителі», «Весна народів» 

Західноукраїнські землі 

наприкінці ХVІІІ – 

першій половині ХІХ ст 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=F5sCEKhEtvc&t=35s  

тренувальні тести 
https://test.izno.com.ua/tema-

zahidnoukrayinski-zemli-v-

skladi-avstriyskoyi-imperiyi-

naprikintsi-hviii-u-pershiy-

polovini-hih-st/ 

 

3 Повсякденне 

життя та 

культура 

України 

наприкінці 

ХVІІІ — у 

перш. пол. 

ХІХ ст. 

     Повсякденне життя. Становище жінки. Умови 

розвитку культури. Освіта. Львівський університет. 

Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ 

науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства. 

Розвиток української літератури. Становлення сучасної 

української літературної мови. «Енеїда» Івана 

Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». 

Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя. 

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура. 

Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив 

на культуру. Освіта.  

Поняття: «романтизм», «національна ідея». 

тренувальні тести 

https://test.izno.com.ua/k

ultura-ukrayini-kintsya-

xviii-pershoyi-polovini-

xix-st/ 

Культура України в 

першій половині ХІХ 

ст 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tWmUto9uE

F4  

 

ІІ-й семестр 

Тематична контрольна робота № 3    
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4 Українські 

землі у складі 

Російської 

імперії в 

другій 

половині ХІХ 

ст. 

    Українське питання в контексті міжнародних відносин. 

Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр. Ліквідація 

кріпацтва та реформи 1860–1870-х років. Модернізація 

промисловості й сільського господарства. Розширення 

внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна 

лихоманка. Розвиток залізничного транспорту. Зміни в 

соціальній структурі суспільства. Формування 

інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини 

українських підприємців. Громадівський рух 1860–1890-х 

рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 

1863–1864 рр. та його наслідки для України. Південно-

Західний відділ Російського географічного товариства. 

Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. 

Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство 

тарасівців. Національне відродження кримських татар. 

Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-

демократичного рухів. 

    Поширення вільнонайманої праці. Розвиток 

промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. 

Розвиток міст і сіл. Розширення внутрішнього ринку. 

Торгівля. Українські підприємці. 

       поняття:  «малоросійство», «індустріалізація», 

«урбанізація», «інтелігенція», «громадівський рух», 

«земство» 

 

тренувальні тести 
https://test.izno.com.ua/naddni

pryanska-ukrayina-v-drugiy-

polovini-hih-st/ 

Наддніпрянщина у другій 

половині ХІХ ст 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=LZHSZwyL0wQ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ApXk7CGAiIc 

 

5 Українські 

землі у складі 

Австро-

Угорщини в 

         Особливості соціально-економічного розвитку 

західноукраїнських регіонів. Селянська реформа в 

Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. 

Трудова еміграція. Русофіли («москвофіли») і народовці 

тренувальні тести 

https://test.izno.com.ua/te

ma-zahidnoukrayinski-

zemli-v-skladi-

https://www.youtube.com/watch?v=F5sCEKhEtvc&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=F5sCEKhEtvc&t=35s
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-imperiyi-naprikintsi-hviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-imperiyi-naprikintsi-hviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-imperiyi-naprikintsi-hviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-imperiyi-naprikintsi-hviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-imperiyi-naprikintsi-hviii-u-pershiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/kultura-ukrayini-kintsya-xviii-pershoyi-polovini-xix-st/
https://test.izno.com.ua/kultura-ukrayini-kintsya-xviii-pershoyi-polovini-xix-st/
https://test.izno.com.ua/kultura-ukrayini-kintsya-xviii-pershoyi-polovini-xix-st/
https://test.izno.com.ua/kultura-ukrayini-kintsya-xviii-pershoyi-polovini-xix-st/
https://www.youtube.com/watch?v=tWmUto9uEF4
https://www.youtube.com/watch?v=tWmUto9uEF4
https://www.youtube.com/watch?v=tWmUto9uEF4
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-drugiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-drugiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-drugiy-polovini-hih-st/
https://www.youtube.com/watch?v=LZHSZwyL0wQ
https://www.youtube.com/watch?v=LZHSZwyL0wQ
https://www.youtube.com/watch?v=ApXk7CGAiIc
https://www.youtube.com/watch?v=ApXk7CGAiIc
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-v-drugiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-v-drugiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-v-drugiy-polovini-hih-st/


другій 

половині ХІХ 

ст. 

(«українофіли»). Товариство «Просвіта». Наукове 

товариство імені Шевченка. Народовська політика «нової 

ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у 

Галичині, Буковині й Закарпатті. Радикальний рух у 

Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. 

Русько-українська радикальна партія, Українська 

національно-демократична партія. Українське 

представництво в Галицькому сеймі та австрійському 

парламенті у Відні.     

 Зіткнення російської, польської, німецької і 

австрійської національних ідей на українських землях. 

Українське питання, його головні засади і принципи. 

Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, 

Австро-Угорщини. Хлопомани і народовці. 

Москвофільство і малоросійство. 

Поняття:  «русофіли/москвофіли», «народовці/ 

українофіли», «радикали», «нова ера», «український 

П’ємонт». 

avstriyskoyi-avstro-

ugorskoyi-imperiyi-v-

drugiy-polovini-hih-st/ 

 

Західноукраїнські землі 

в другій пол ХІХ ст 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yd6FONK2

wUQ  

 

Тематична контрольна робота  № 4 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

6 Україна 

початку ХХ 

століття 

перед 

викликами 

модернізації. 

        Особливості соціально-економічного розвитку. 

Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна 

спеціалізація промисловості й сільського господарства. 

Кооперативний рух. 

Політизація та радикалізація українського 

національного руху. Створення і діяльність політичних 

партій, культурно-освітніх і військово-спортивних 

організацій. Проблеми консолідації української нації. 

Самостійницька й автономістська течії в національному 

русі. 

Наростання політичної напруженості. Події російської 

революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність 

українських парламентських громад у І і ІІ Державних 

думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних 

думах. Товариство українських поступовців. Українське 

представництво в Галицькому сеймі та австрійському 

парламенті у Відні.  

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на 

Україну. Український політичний і національно-

культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої 

системи в Австро-Угорщині. Посилення тиску з боку 

російської імперської влади на український рух. Прояви 

ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса». 

Поняття:  «страйк», «народне віче», «монополізація 

економіки», «кооперативний рух», «політизація 

національного руху», «ксенофобія» 

https://test.izno.com.ua/n

addnipryanska-ukrayina-

v-1900-1914-rr-

zahidnoukrayinski-zemli-

u-skladi-avstro-

ugorskoyi-imperiyi-u-

1900-1914-rr/ 

 

 

Наддніпрянщина в 1900 

– 1914 р 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4a9Uudd08F

Q  

 

 

7 Повсякденне 

життя та 

культура 

України в 

середині XIX – 

на початку 

ХХ ст. 

         Вплив процесів модернізації на суспільне життя 

українців, зміни у світовідчутті людини. 

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за 

створення українського університету у Львові. Церковне 

життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні 

вчені. Особливості розвитку культурного життя. 

Література. Український професійний театр. Родина 

Тобілевичів. Музика. Українська романтична і 

тренувальні тести 

https://test.izno.com.ua/te

ma-kultura-ukrayini-v-

drugiy-polovini-hih-na-

pochatku-hh-st/ 

Культура України в 

другій пол ХІХ – поч 

ХХ ст 

https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-v-drugiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-v-drugiy-polovini-hih-st/
https://test.izno.com.ua/tema-zahidnoukrayinski-zemli-v-skladi-avstriyskoyi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-v-drugiy-polovini-hih-st/
https://www.youtube.com/watch?v=yd6FONK2wUQ
https://www.youtube.com/watch?v=yd6FONK2wUQ
https://www.youtube.com/watch?v=yd6FONK2wUQ
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-1900-1914-rr-zahidnoukrayinski-zemli-u-skladi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-u-1900-1914-rr/
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-1900-1914-rr-zahidnoukrayinski-zemli-u-skladi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-u-1900-1914-rr/
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-1900-1914-rr-zahidnoukrayinski-zemli-u-skladi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-u-1900-1914-rr/
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-1900-1914-rr-zahidnoukrayinski-zemli-u-skladi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-u-1900-1914-rr/
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-1900-1914-rr-zahidnoukrayinski-zemli-u-skladi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-u-1900-1914-rr/
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-1900-1914-rr-zahidnoukrayinski-zemli-u-skladi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-u-1900-1914-rr/
https://test.izno.com.ua/naddnipryanska-ukrayina-v-1900-1914-rr-zahidnoukrayinski-zemli-u-skladi-avstro-ugorskoyi-imperiyi-u-1900-1914-rr/
https://www.youtube.com/watch?v=4a9Uudd08FQ
https://www.youtube.com/watch?v=4a9Uudd08FQ
https://www.youtube.com/watch?v=4a9Uudd08FQ
https://test.izno.com.ua/tema-kultura-ukrayini-v-drugiy-polovini-hih-na-pochatku-hh-st/
https://test.izno.com.ua/tema-kultura-ukrayini-v-drugiy-polovini-hih-na-pochatku-hh-st/
https://test.izno.com.ua/tema-kultura-ukrayini-v-drugiy-polovini-hih-na-pochatku-hh-st/
https://test.izno.com.ua/tema-kultura-ukrayini-v-drugiy-polovini-hih-na-pochatku-hh-st/


реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. 

Стилізація й модерн в архітектурі. Повсякденне життя. 

Зміни в міській та сільській забудові.       

Поняття:  «реалізм», «український модерн», «меценат». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XDgfNaYO

uRI 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1Oq0_cqQA

do  

 

  

   Рекомендовані види робіт для опанування навчального матеріалу: 

 Робота з підручником; 

 написання конспекту; 

 робота з історичним атласом; 

 складання хронологічних таблиць; 

 ведення словника історичних термінів. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDgfNaYOuRI
https://www.youtube.com/watch?v=XDgfNaYOuRI
https://www.youtube.com/watch?v=XDgfNaYOuRI
https://www.youtube.com/watch?v=1Oq0_cqQAdo
https://www.youtube.com/watch?v=1Oq0_cqQAdo
https://www.youtube.com/watch?v=1Oq0_cqQAdo

