
Індивідуальний план 

на ІІ семестр  

з всесвітньої історії 10 клас 

 
Розділ 4. ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Термін  У результаті навчально-пізнавальної діяльності 

учні/учениці зможуть: 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

С
іч

е
н

ь
 

Знати: 

– зміст понять: санація, примусова асиміляція, 

сепаратистський рух, королівська диктатура;  

– час утворення нових держав у Центрально-Східній 

Європі, формування авторитарних режимів у регіоні, 

утворення Югославії; 

– особливості політики Польщі в Галичині та на Волині та 

причини наростання напруги між українцями та поляками в 

наслідок пацифікації, осадництва та полонізації;  

 – труднощі становлення нових незалежних держав у 

Центрально-Східній Європі; 

 – особливості авторитарних режимів у країнах 

Центрально-Східної Європи; 

 – перебіг економічних, політичних і культурних процесів у 

країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період; 

 – сутність національних проблем у регіоні. 

Уміти: 

 – синхронізувати процеси та події в країнах Центрально-

Східної Європи; 

 – охарактеризувати геополітичне становище Центрально-

Східної Європи в міжвоєнний період; 

 – встановити передумови становлення авторитаризму в 

країнах Центрально-Східної Європи; 

– порівняти розвиток країн регіону в міжвоєнний період; 

 – охарактеризувати історичних діячів: Юзефа 

Пілсудського, Томаша Масарика.  

Відновлення польської 

державності. Становлення Другої Речі 

Посполитої. Переворот 1926 р. 

Юзеф Пілсудський.  

Чехословацька республіка. 

Томаш Масарик.  

Угорська революція. Режим М. 

Горті.  

Румунія в міжвоєнні роки. 

Королівська диктатура. Режим Й. 

Антонеску.  

Болгарія в міжвоєнний період. 

Політична нестабільність держави. 

Встановлення королівської диктатури.  

Утворення Королівства сербів, 

хорватів і словенців. Проголошення 

Югославії.  

Становище національних меншин і 

міжнаціональні відносини у країнах 

регіону. 

 

 

Практична робота №4. Робота з візуальними та писемними джерелами.  

Виконати на дистанційній платформі до 28 січня 

Тематична контрольна робота № 4. Виконати на дистанційній платформі до 28 

січня 

 



 

Розділ 5. ДЕРЖАВИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

Термін  У результаті навчально-пізнавальної діяльності учні/учениці зможуть: Зміст навчально-

пізнавальної діяльності 

Л
ю

т
и

й
 

Знати: 

 – час національних революцій в Китаї і Туреччині;  

 – зміст понять: гандизм, етатизм, латифундія, хунта, сіонізм; 

 – вплив суперечностей Версальсько-Вашингтонської системи на 

розвиток країн Азії й міжвоєнний період; 

витоки та сутність Близькосхідної проблеми; 

 – тенденції економічного та суспільного розвитку країн Азії та 

Латинської Америки. 

Уміти: 

 – синхронізувати події економічного та суспільного життя Японії, 

Китаю, Індії, мусульманських держав та країн Латинської Америки; 

 – виявити (за допомогою карти) геополітичні інтереси Японії в 

міжвоєнний період; 

– визначити особливості модернізаційних процесів у країнах Азії та 

Латинської Америки, антиколоніального руху в Індії та національного 

руху в Китаї; характерні риси, причини та наслідки мілітаризації Японії; 

 – проаналізувати економічне та суспільне життя населення в країнах 

Азії та Латинської Америки з позицій протистояння демократії та 

авторитаризму; 

 – висловлювати аргументовані судження про громадсько-політичну 

діяльність Махатми Ганді, Чан Кайші, Кемаля Ататюрка. 

Японія. Мілітаризація 

економіки, державних 

інституцій та суспільної 

свідомості населення. 

Зовнішня експансіоністська 

політика. 

Китай. Національна 

революція та боротьба за 

владу між КПК і 

Гомінданом. Чан Кайші.  

Індія. Розгортання 

антиколоніальної боротьби. 

Махатма Ганді. 

 Країни Передньої Азії. 

Розпад Османської імперії. 

Модернізація Туреччини та 

Ірану. Кемаль Ататюрк. 

Основні аспекти 

Близькосхідної проблеми. 

Латинська Америка: 

протиборство 

демократичних сил і 

диктаторських режимів.  

 

Практична робота № 5. Візуальні та писемні джерела. Держави Азії та 

Латинської Америки. Виконати на дистанційній платформі до 25 лютого 

Тематична контрольна робота № 5. Виконати на дистанційній платформі до 25 

лютого 

 

 

 

 

 

 



Розділ 6. ПЕРЕДУМОВИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Термін  У результаті навчально-пізнавальної діяльності 

учні/учениці зможуть: 

Зміст навчально-пізнавальної діяльності 
Б

ер
ез

ен
ь

 

Знати:  

 – зміст понять: політика “умиротворення”, аншлюс, 

Судетська проблема, “Мюнхен”, “Вісь”;– час 

утворення “Вісі”, Мюнхенської угоди, англо-франко-

радянських переговорів у Москві, дату укладення 

пакту Молотова-Ріббентропа; 

 – причини кризи Версальсько-Вашингтонської 

системи; 

 – зумовленість зовнішньополітичних пріоритетів 

провідних країн світу суперечностями Версальсько-

Вашингтонської системи; – 

 причини та наслідки провалу проекту системи 

колективної безпеки (Східного пакту), англо-франко-

радянських переговорів у Москві; – сутність політики 

“умиротворення” та її роль у наближенні Другої 

світової війни;– співвдіповідальність СРСР за 

розпалювання Другої світової війни. 

Уміти: 

 – визначити (за допомогою історичної карти) вогнища 

війни на Далекому Сході, в Африці та Європі, сфери 

впливу Німеччини та СРСР за таємним протоколом до 

пакту Молотова-Ріббентропа; 

 – визначити причини та наслідки політики 

“умиротворення”, радянсько-німецького зближення й 

укладення пакту Молотова-Ріббентропа;  

 – охарактеризувати діяльність Ліги Націй в умовах 

загострення міжнародних відносин 1930-х рр.; 

– порівняти передумови Першої та Другої світових 

воєн; 

– оцінити політичну позицію та діяльність 

європейських лідерів в умовах назрівання війни. 

Спроби перегляду Версальсько-

Вашингтонської системи міжнародних 

договорів. Утворення вогнищ війни на 

Далекому Сході, Африці та Європі.  

Вісь “Берлін – Рим – Токіо”. Нарощення 

озброєнь.  

Політика “умиротворення” агресора. 

Задоволення територіальних претензій 

Німеччини: “аншлюс” Австрії та 

Мюнхенська угода. Антикомінтернівський 

пакт. 

Підтримка Радянським Союзом 

гітлерівського режиму в 1933 – на початку 

1941 рр. Підготвчі заходи Сталіна до 

військового вторгнення в Європу. 

Англо-франко-радянські переговори в 

Москві. Радянсько-німецький пакт про 

ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і 

таємні протоколи до нього. 

1. Самостійна робота № 6. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, 

Африці та Європі. Вісь “Берлін – Рим – Токіо”. Виконати на дистанційній 

платформі до 01.03 

2. Тематична контрольна робота № 6. Виконати на дистанційній платформі до 18 

березня 

 

 



Розділ 7. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 

Термін  У результаті навчально-пізнавальної діяльності 

учні/учениці зможуть: 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

К
в

іт
ен

ь
 

Знати: 

– зміст понять: дивна війна, новий порядок, Рух 

Опору, Голокост, антигітлерівська коаліція, 

Другий фронт, “Велика трійка”, колабораціонізм; 
– хронологічні межі Другої світової війни та 

німецько-радянської війни, дати ключових битв/ 

військових операцій Другої світової війни, 

Нюрнберзького і Токійського судових процесів, 

утворення ООН; 
– характер, періодизацію, головні події, 

політичні, економічні та соціальні наслідки 

Другої світової війни; 
– внесок держав-членів антигітлерівської коаліції 

у досягнення перемоги над нацистською 

Німеччиною і її союзниками, створення ООН; 
– особливості окупаційного режиму та Руху 

Опору на окупованих територіях; 
– рішення Нюрнберзького і Токійського процесів 

над воєнними злочинцями. 
Уміти: 

– визничити (за допомогою історичної карти) 

основні театри воєнних дій, місця основних битв, 

зміни державних кордонів у Європі, передбачені 

домовленостями у межах Великої трійки;  

– охарактеризувати течії в Русі Опору; 
– визначити передумови і наслідки Голокосту, 

виклики, перед якими опинилося людство в 

умовах Другої світової війни; 
– обґрунтувати власні судження щодо наслідків і 

уроків Другої світової війни; 
– оцінити роль провідних представників світової 

політичної та військової еліти (Франкліна 

Рузвельта, Вінстона Черчіля, Йосифа Сталіна, 

Дуайта Девіда Ейзенгауера та ін.) у ключових 

подіях Другої світової війни. 

Причини, характер, періодизація 

Другої світової війни. Характеристика 

основних періодів війни. Основні театри 

воєнних дій.  

Дипломатія часів війни. Утворення 

антигітлерівської коаліції, її значення. 

Особливості окупаційного режиму і 

руху Опору.  

Людина під час війни. Голокост.  

Капітуляція Німеччини та її 

союзників. Нюрнберзький і Токійський 

процеси над воєнними злочинцями.  

Політичні, економічні та соціальні 

наслідки Другої світової війни.  

1. Самостійна робота № 7. Воєнні дії в 1941-1942 рр., виконати на 

дистанційній платформі до 08.04 

2. Практична робота № 7 «Праведники народів світу», виконати практичну роботу 

до 15.04 

3. Тематична контрольна робота № 7. Виконати на дистанційній платформі 

до 22.04 

 

Розділ 8 . ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Термін  У результаті навчально-пізнавальної діяльності 

учні/учениці зможуть: 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 



К
в

іт
ен

ь
-т

р
а

в
ен

ь
 

Знати:  

– зміст понять: модерн, авангардизм, втрачене покоління, 

масова культура, джаз, мюзикл, олімпійський рух; 

– провідні наукові ідеї міжвоєнного періоду, 

– мистецькі здобутки та напрями (течії) модернізму; 

– передумови виникнення масової культури, олімпійського 

руху; 

– вплив кінематографу на розвиток культури. 

Уміти: 

– характеризувати зміни в повсякденному житті 

населення в першій половині ХХ ст.; 

– визначати тенденції в розвитку культури; 

– розповідати про досягнення науки і техніки періоду, 

пояснювати їхній вплив на повсякденне життя людей; 

– висловити аргументовані судження про 

наукову/мистецьку діяльність Сальвадора Далі, Альберта 

Ейнштейна, Чарлі Чапліна. 

Найважливіші досягнення 

науки і техніки, їх вплив на 

повсякденне життя людей. 

Основні ідеї й течії модернізму. 

Масова культура в міжвоєнний 

період. Суспільно значимі 

здобутки науки та мистецтва. 

Розвиток кінематографу. 

Олімпійський рух. 

 

1. Практична робота № 8. Виконати на дистанційній платформі до 5 .05 

2.  Тематична контрольна робота № 8. Виконати на дистанційній платформі до 5.05 

 

 

 

 

 


