
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (від 1945 р. до сьогодення). 

11 клас 
Підручники: 

 

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти  Гісем О. В., Мартинюк О. О. 
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-st

orya-11-klas/vsesvtnya-storya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakl

adv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/ 

 

 
 

 
 
«Всесвітня історія (профільний рівень)» підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти  Гісем О. В., Мартинюк О. О. 
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-stor

ya-11-klas/vsesvtnya-storya-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-z

agalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/ 

 

 

Всеукраїнська школа онлайн (відеоуроки) https://lms.e-school.net.ua/ 

 

І семестр 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

Розділ 1. 

ОБЛАШТУ

ВАННЯ 

ПОВОЄНН

ОГО СВІТУ 

Риси Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних 

відносин. Організація Об’єднаних Націй, Україна – 

співзасновниця ООН. Спеціалізовані організації під 

егідою ООН. «Загальна декларація прав людини» (1948 

р.) і міжнародні пакти про права людини (1966 р.). 

Включення Центрально-Східної Європи до сфери 

впливу радянської/совєтської імперії. Початок 

«холодної війни». Меморандум Джорджа Кеннана і 

промова Вінстона Черчіля у Фултоні. Доктрина Гаррі 

Трумена і «план Маршалла». Поділ Німеччини. 

Організація Північноатлантичного договору 

(Північноатлантичний альянс,  

НАТО) та Організація Варшавського договору (ОВД): 

закріплення біполярності світу. 

«Холодна війна». Корейська війна 1950-1953 рр. та 

Карибська криза 1962 р. і загроза ядерної катастрофи. 

Декларація прав людини  

https://www.youtube.com/w

atch?v=cQeOrhf2ZaI&inde

x=7&list=PL5vqV-t0Um0R

ksgDZgcqzfH_wWbP9jCO

D  

Наслідки війни  

https://www.youtube.com/w

atch?v=WFC6fBV9E5k&li

st=PL5vqV-t0Um0RksgDZ

gcqzfH_wWbP9jCOD&ind

ex=56  

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/vsesvtnya-storya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/vsesvtnya-storya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/vsesvtnya-storya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/vsesvtnya-storya-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/vsesvtnya-storya-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/vsesvtnya-storya-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lms.e-school.net.ua/


Спроби подолання міжнародних криз. 

Основні поняття і терміни.  

конфронтація, біполярний (двополюсний) світ, Холодна 

війна, соціалістичний табір, доктрина, інтеграція, 

глобалізація, ООН, МОП, МАГАТЕ, ЮНЕСКО, 

ЮНІСЕФ, НАТО, ОВД, план Маршалла, 

Дати 

1946-1989 рр. – «холодна війна»  

1949 р. — створення НАТО  

1950-1953 рр. – Корейська війна 

1955 р. — створення ОВД  

1961 р. – Берлінська криза  

1962 р. – Карибська криза  

2 Розділ 2. 

ДЕРЖАВИ 

ПІВНІЧНОЇ 

АМЕРИКИ 

ТА 

ЗАХІДНОЇ 

ЄВРОПИ: 

ФОРМУВА

Н-НЯ 

ПОСТІНДУ

СТРІАЛЬН

ОГО 

СУСПІЛЬС

ТВА 

Зміцнення демократії на Заході після Другої світової 

війни: розширення прав людини.  

Рух афроамериканців США за громадянські права. 

Молодіжні виступи кінця 1960-х рр. Рух хіппі. 

Тенденції повоєнного розвитку партійних систем 

країн Заходу. Падіння авторитарних режимів у 

Південно-Західній Європі в 1970-х рр. Прояви 

етнонаціоналізму (проблеми Квебеку, Ольстеру, 

«баскське питання»). 

Утвердження принципів громадянського 

суспільства. Боротьба за права конфесійних, мовних і 

сексуальних меншин. 

Концепція постіндустріального (інформаційного) 

суспільства.  

Транснаціональні корпорації. Науково-технічна 

революція (НТР) і зростання ролі професійних фахівців 

і техніків. Перехід від  

виробництва товарів до виробництва послуг. Політика 

зменшення соціальної нерівності. 

Моделі економічного розвитку. Німецьке та 

італійське «економічне диво». «Рейганоміка». 

«Тетчеризм». Соціальне ринкове господарство. 

Шведська соціальна модель. 

Інтеграційні процеси. Від Європейського 

економічного співтовариства (ЄЕС) до Європейського 

союзу (ЄС). Об’єднання Німеччини. Країни й 

організації – центри ухвалення рішень, важливих для 

безпеки, розвитку і стабільності в сучасному світі 

Основні поняття і терміни.  

маккартизм, неоконсерватизм, рейганоміка, тетчеризм, 

неолібералізм, економічне диво, демілітаризація, 

економічне диво, соціальне ринкове господарство, 

тетчеризм, мафія, неолібералізм, радикалізм, ЄЕС, ЄС, 

монетаризм, Маастрихтський договір, брексіт, новачок. 

Персоналії  

Конрад Аденауер, Сильвіо Берлусконі, Тоні Блер, 

Шарль де Голь, Джон Кеннеді, Ангела Меркель, 

Франсуа Міттеран, Барак Обама, Рональд Рейган, 

Маргарет Тетчер, Дональд Трамп, П’єр Трюдо.  

Дати  

Мартін Лютер Кінг  

https://www.youtube.com/w

atch?v=RXESIJq97o4&list

=PL5vqV-t0Um0RksgDZg

cqzfH_wWbP9jCOD&inde

x=26  

Створення ЄС  

https://www.youtube.com/w

atch?v=UJhr4iZlW5g&inde

x=50&list=PL5vqV-t0Um0

RksgDZgcqzfH_wWbP9jC

OD  

https://www.youtube.com/w

atch?v=tweYyoWJifs&inde

x=49&list=PL5vqV-t0Um0

RksgDZgcqzfH_wWbP9jC

OD  

11 вересня 2001 р.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=N4R-K7wSAt4  



1946 р. – проголошення Італії республікою  

1947 р. – ухвалення «Плану Маршалла»  

1950-1951 р. – початок європейської інтеграції. План 

Шумана-Плевена  

1950-1955 рр. —маккартизм  

1957 р. створення Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС)  

1960-1963 рр.—президенство Дж. Кеннеді  

1981-1989 рр. —президенство Р. Рейгана  

1969 р. —загострення Ольстерської проблеми  

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

17 квітня 1982 р. —канадський парламент прийняв Акт 

про конституцію(здобуття повного суверенітету 

Канадою)  

1992 р. – створення Європейського Союзу  

1946-1958 рр.—Четверта республіка к Франції  

1962 р. —Евіанські угоди. Надання незалежності 

Алжиру  

1968 р. – «Червоний травень»  

1948-1949рр. — 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  

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

2016 р. – брексіт Великої Британії  

 Розділ 3. 

ДЕРЖАВИ 

ЦЕНТРАЛЬ

НО-СХІДНО

Ї ЄВРОПИ: 

ТРАНСФОР

МАЦІЙНІ 

ПРОЦЕСИ 

Результати Другої світової війни для народів 

Центрально-Східної Європи.  

Сталінська модель соціалізму та її втілення в Польщі, 

Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині. 

Особливості розвитку Югославії. Доля українців у 

країнах Центрально-Східної Європи. Операція «Вісла».  

Спроба економічної інтеграції держав-сателітів 

СРСР/СССР; Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ). 

СРСР/СССР після смерті Сталіна. «Хрущовська 

відлига». Наростання системних кризових явищ у 

країнах регіону в 70–80-х рр. ХХ ст. 

Криза комуністичних режимів країн 

Центрально-Східної Європи. Антикомуністичні 

виступи: заворушення в НДР у 1953 р., Угорська 

революція 1956 р. і «Празька весна» 1968 р.  

Спроби модернізації суспільно-політичного устрою та 

радянська/совєтська інтервенція в Чехословаччину. 

Падіння комуністичних режимів. Перебудова в 

СРСР/СССР. «Оксамитові революції» в країнах Східної 

Європи. Розпад Радянського/Совєтського Союзу, 

Югославії та Чехословаччини. Політичні, економічні, 

соціальні та національні трансформації.  

Країни Центрально-Східної Європи у першій чверті 

ХХІ ст., їхня роль у сучасних міжнародних відносинах. 

Політична, економічна та ідеологічна експансія 

Російської Федерації. Війни в Чечні. Війна проти 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zECdCTQ7dwE&li

st=PL5vqV-t0Um0RksgDZ

gcqzfH_wWbP9jCOD&ind

ex=9  

Війна в Чечні  

https://www.youtube.com/w

atch?v=NDP8N8723Yg  



Грузії. Газові війни. Напад на Україну. 

Основні поняття і терміни.  

соціалістичний табір, РЕВ, Варшавський договір, 

Берлінський мур, самоврядування, оксамитова 

революція, Солідарність, шокова терапія, відлига, 

реприватизація, волюнтаризм, застій, перебудова, 

гласність, путч, Біловезька угода, СНД. 

Дати  

1944-1948 рр. – встановлення прорадянських режимів у 

Східній Європі  

1945-1980 рр. — період Йосипа Броз Тіто в 

Югославії1948 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  

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  

2008 р. – агресія Росії проти Грузії  

2014 р. – початок збройної агресії Росії проти України  

Персоналії  

Лех Валенса, В.Гавел, Н. Чаушеску, Я.Кадар, Т.Живков, 

Йосип Броз Тіто, М.Хрущов, Л.Брежнєв, М. Горбачов, 

Б. Єльцин, В.Путін  

 

ІІ семестр 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

 Розділ 4. 

РОЗПАД 

КОЛОНІА

ЛЬНИХ 

ІМПЕРІЙ. 

КРАЇНИ 

АЗІЇ, 

АФРИКИ, 

ЛАТИН-С

Японія. Повоєнне реформування держави. Джерела та 

наслідки економічного піднесення. Внутрішньо- та 

зовнішньополітичні пріоритети. 

Китай. Проголошення Китайської Народної Республіки 

(КНР). Культ особи Мао Цзедуна. «Великий стрибок», 

комуни, «культурна революція». Трансформаційні 

процеси в Китаї. Китай на зламі ХХ–ХХІ ст. Сучасна 

геостратегія КНР. 

Держави Південної Азії. Утворення Індійської 

Арабо-ізраїльська війна  

https://www.youtube.com/w

atch?v=UHxGu6mVO5M  



ЬКОЇ 

АМЕРИКИ 

республіки та Пакистану. Конфесійне протистояння в 

регіоні. Індійський національний конгрес (ІНК). Роль 

Індії в південноазійському регіоні. 

Близький Схід. Утворення Ізраїлю. «Близькосхідна 

проблема» та шляхи її врегулювання. 

Ісламська революція в Ірані та її наслідки. 

Ірано-іракська війна. «Буря в пустелі». Повалення 

режиму С.Хусейна в Іраку. 

«Арабська весна». Війни у Сирії. Терористична 

діяльність. Ісламська держава Іраку і Леванту (ІДІЛ). 

Південна Корея: досвід демократизації та «економічне 

диво». 

Деколонізація Африки. Крах апартеїду. Країни регіону 

у першій чверті ХХІ ст. 

Латинська Америка: особливості 

соціально-економічного та політичного розвитку країн 

регіону. Революція на Кубі. Виклики політичного та 

економічного життя латиноамериканських держав 

першої чверті ХХІ ст. 

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, рік Африки, Арабська весна, 

ісламська революція, ісламський фундаменталізм  

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, Г.Насер,  

А. Піночет, М. Каддафі, А. Садат, Х. Мубарак, С.Хусейн, 

Р. Хомейні, Пол Пот, Н. Мандела, П.Лумумба  



 Розділ 5. 

МІЖНАРО

ДНІ 

ВІДНОСИ

НИ 

Протистояння НАТО і ОВД. Прояви міжнародної 

напруженості (війни у В’єтнамі, в Афганістані).  

Період «розрядки» в міжнародній політиці. Гельсінська 

конференція 1975 р.   

Від біполярного до багатополярного світу.  

«Балканська криза» і проблема Косово.  

Проблема міжнародного тероризму. 

Рецидиви «холодної війни» у ХХІ ст. Недієвість 

політики «умиротворення» агресора.  

Російсько-українська війна. Міжнародна «антипутінська 

коаліція» 

Основні поняття і терміни  

холодна війна, розрядка, нове політичне мислення, 

Гельсінська угода, багатополярний світ, міжнародний 

терроризм, гібридна війна;  

Дати  

1946-1975 рр. – війна у В’єтнамі 

1975 р. — підписання Гельсінського акту  

1979-1989 рр. – радянська агресія в Афганістані 

1991-1995 рр. – Балканська криза 

11.09.2011 р. – теракт в США  

2014-2022 рр. – Агресія Росії проти України  

«Холодна війна»  

https://www.youtube.com/w

atch?v=G_8i6MpGXlQ  

Берлінський мур  

https://www.youtube.com/w

atch?v=iwUnIqDcbuA&list

=PL5vqV-t0Um0RksgDZg

cqzfH_wWbP9jCOD&inde

x=16  

 Розділ 6. 

ПОВСЯКД

ЕННЕ 

ЖИТТЯ І 

КУЛЬТУР

А 

Науково-технічно революція: наукові відкриття, нові 

галузі наук, високі технології, інтеграція науки і 

виробництва.  

Зміни у змісті та характері праці, соціальній структурі 

суспільства, якості життя людей країн світу. Розвиток 

систем соціального забезпечення.  

Культура «віртуальної реальності». 

Культура другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Освітні системи. Університети як автономні осередки 

освіти й науки. Розвиток літератури, образотворчого 

мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту: 

домінуючі тенденції 

Основні поняття і терміни  

НТР, постіндустріальне суспільство, інформаційне 

суспільство, соціалістичний реалізм, неореалізм, поп-арт, 

функціоналізм, високі технології, Глобальні проблеми, 

постмодернізм, абстракціонізм, ЮНЕСКО  

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  

Юрій Гагарін, Ніл О́лден А́рмстронг, Білл Гейтс, Стів́ен 

Пол Джобс, Марк Цукерберг, Ілон Маск 

 



 УЗАГАЛЬ

НЕННЯ 

ДО КУРСУ 

Основні тенденції розвитку світу в другій половині 

ХХ – на початку ХХІ ст. Національні та глобальні 

виклики. Протистояння демократії вторитаризмові та 

імперській політиці в сучасному світі. Виміри цінностей 

людського буття в сучасному світі. Місце України в 

сучасному світовому співтоваристві 

 

 

 


