
Індивідуальний план 

на ІІ семестр  

з всесвітньої історії  

11 клас 
 

Термін  Тема уроку Компетенції 

Розділ 4. ДЕРЖАВИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: ВИБІР ШЛЯХІВ 

РОЗВИТКУ 
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Японія. Повоєнне реформування держави. 

Хірохіто. Джерела та наслідки економічного 

піднесення. Внутрішньо- та 

зовнішньополітичні пріоритети. 

Знати: 
– зміст понять: Рух неприєднання, Рік 

Африки, апартеїд, Арабська весна, ісламська 

революція, ісламський фундаменталізм, 

деколонізаці; 
– час японського економічного дива, 

реалізації курсу “трьох червоних знамен” і 

культурної революції Мао Цзедуна, здобуття 

незалежності народами Індії, утворення 

Ізраїлю та Пакистану, ісламської революції в 

Ірані, початку “Арабської весни”, 

формування ІДІЛ, деколонізації Африки, 

ліквідації апартеїду, революції на Кубі; 
– причини й особливості “культурної 

революції” в Китаї, конфесійного 

протистояння в Південній Азії; Ісламської 

революції в Ірані, революції на Кубі; 

деколонізаційних процесів у світі; 

“японського економічного дива”, “чотирьох 

модернізацій” Ден Сяопіна, близькосхідної 

проблеми, “Арабської весни”, конфлікту в 

Сирії;  
– вплив конфлікту в Сирії та терористичної 

діяльності ІДІЛ на розвиток регіону і світу. 
Уміти: 

– встановити послідовність і синхронність 

подій, що відбулися в країнах Азії, Африки та 

Латинської Америки; 
– використовувати карту як джерело 

інформації про процес деколонізації Азії та 

Африки, геофактори, що сприяли 

формуванню тут військово-політичних 

союзів й економічних регіонів; 
– визначити можливі способи врегулювання 

близькосхідної проблеми; подолання 

наслідків апартеїду; особливості соціально-

економічного та політичного розвитку країн 

Латинської Америки; 
– порівняти “японське економічне диво” з 

аналогічними явищами в Німеччині та Італії; 

основні тенденції розвитку країн Азії, 

Африки та Латинської Америки;  
– висловити аргументовані судження щодо 

діяльності Індіри Ганді, Фіделя Кастро, 

Нельсона Мандели, Джавахарлала Неру, Ден 

Китай. Проголошення КНР. Культ особи Мао 

Цзедуна. Великий стрибок, комуни, культурна 

революція. Трансформаційні процеси в Китаї 

на зламі ХХ–ХХІ ст. Ден Сяопін 
Утворення Індійської республіки та 

Пакистану. Конфесійне протистояння в 

регіоні. ІНК. Індіра Ганді. Індія на зламі ХХ–

ХХІ ст. 

Утворення Ізраїлю. Близькосхідна проблема та 

шляхи її врегулювання 
Ісламська революція в Ірані. “Арабська весна”. 
Конфлікт у Сирії. Терористична діяльність. 

Ісламська держава Іраку і Леванту. 
Есе. Сучасні країни Азії: діалог західної та 

східної цивілізацій 
Практичне заняття. Моделі інноваційного 

розвитку нових азійських незалежних держав 
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Деколонізація Африки. Крах апартеїду. 

Країни Африки на зламі ХХ–ХХІ ст. 
Латинська Америка: особливості соціально-

економічного розвитку країн регіону. 

Латинська Америка: особливості політичного 

розвитку країн регіону. 

Революція на Кубі. Фідель Кастро. 

Проблеми політичного та економічного життя 

латиноамериканських держав на зламі ХХ–

ХХІ ст. 



Сяопіна, Хірохіто, Мао Цзедуна. 

Практична робота до теми № 4. Моделі інноваційного розвитку нових азійських 

незалежних держав. Виконати на дистанційній платформі до 31 січня. 

Самостійна робота до теми № 4. Портретна галерея. Виконати на дистанційній платформі 

до 15 лютого. 

Тематична контрольна робота № 3. Виконати на дистанційній платформі в електронному 

вигляді до 18 лютого. 

Розділ 5. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
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Динаміка Холодної війни. Протистояння 

НАТО і ОВД. 

Динаміка Холодної війни. Протистояння 

НАТО і ОВД. 

Прояви міжнародної напруженості 

(Берлінська криза, війна в Кореї, Карибська 

криза, війни у В’єтнамі й Афганістані).  

Період “розрядки” в міжнародній 

політиці. Гельсінська конференція 1975 р. 

Рецидиви Холодної війни на зламі ХХ–ХХІ 

ст.  

Від біполярного до багатополярного світу. 

Проблема міжнародного тероризму. 

Агресія Росії проти України в 2014 р. 

Російсько-українська війна. 

Прояви міжнародної напруженості (Берлінська 

криза, війна в Кореї, Карибська криза, війни у 

В’єтнамі й Афганістані).  

Прояви міжнародної напруженості (Берлінська 

криза, війна в Кореї, Карибська криза, війни у 

В’єтнамі й Афганістані) (продовження). 

Період “розрядки” в міжнародній політиці. 

Гельсінська конференція 1975 р.  

Практичне заняття. Демонтаж результатів 

періоду “розрядки”: причини і наслідки. 

Рецидиви Холодної війни на зламі ХХ–ХХІ ст. 

Від біполярного до багатополярного світу. 

Проблема міжнародного тероризму. 
Агресія Росії проти України в 2014 р. 

Російсько-українська війна. 

Практичне заняття. Міжнародні 

відносини другої половини ХХ – початку ХХІ 

ст.: точки перетину інтересів. 
Самостійна робота №5. Прояви міжнародної напруженості. Виконати на дистанційній 

платформі в електронному вигляді до 11 березня. 

Практична робота №5. Проблема міжнародного тероризму. Агресія Росії проти України. 

Виконати на дистанційній платформі в електронному вигляді до 25 березня. 

Тематична контрольна робота № 5. Виконати на дистанційній платформі в електронному 

вигляді до 29 березня. 

Розділ 6. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ І КУЛЬТУРА 
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Науково-технічно революція: наукові 

відкриття, нові галузі наук, високі технології, 

інтеграція науки і виробництва. 

Науково-технічно революція: наукові 

відкриття, нові галузі наук, високі технології, 

інтеграція науки і виробництва. 

Зміни у змісті та характері праці, 

соціальній структурі суспільства, якості 
Навчальний проект. Винаходи ХХ століття, 

які скоротили відстані та змінили світ. 



Зміни у змісті та характері праці, соціальній 

структурі суспільства, якості життя людей 

країн світу. Розвиток систем соціального 

забезпечення. 

життя людей країн світу. Розвиток систем 

соціального забезпечення. 

Становлення постіндустріального 

(інформаційного) суспільства. Культура 

“віртуальної реальності”. 

Освітні системи. Університети як 

автономні осередки науки й освіти. Розвиток 

літератури, образотворчого мистецтва, 

архітектури, музики, театру, кіно й спорту: 

домінуючі тенденції.  

 

Становлення постіндустріального 

(інформаційного) суспільства. 

Практичне заняття. Модерне 

(індустріальне) та постмодерне (інформаційне) 

суспільства: тяглість та зміни 

Культура “віртуальної реальності”. 

Проектна діяльність. Людина другої 

половини ХХ і початку ХХІ ст.: творець, 

митець, захисник 

Освітні системи. Університети як автономні 

осередки науки й освіти. 

Розвиток літератури, образотворчого 

мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й 

спорту: домінуючі тенденції.  

Проектна діяльність. Визначні пам’ятки 

сучасної архітектури (створення інтерактивної 

карти). 

Розвиток літератури, образотворчого 

мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й 

спорту: домінуючі тенденції (продовження). 

Проектна діяльність. Галерея сучасного 

мистецтва / Олімпійські ігри в сучасному світі 

(на вибір учителя/учительки або учня/учениці).  

Орієнтовні теми практичних занять: 

– Модерне (індустріальне) та постмодерне (інформаційне) суспільства: тяглість та зміни. 
Орієнтовні теми навчальних проектів:  

– Людина другої половини ХХ і початку ХХІ ст.: творець, митець, захисник. 
– Винаходи ХХ століття, які скоротили відстані та змінили світ. 
– Галерея сучасного мистецтва / Олімпійські ігри в сучасному світі (на вибір учителя/учительки або 

учня/учениці). 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ 
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Основні тенденції розвитку світу в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст.  

Основні тенденції розвитку світу в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Національні та глобальні виклики. 

Виміри цінностей людського буття в 
сучасному світі. 

Україна у світовому співтоваристві 

Національні та глобальні виклики. 

Глобальні проблеми людства 

Виміри цінностей людського буття в 

сучасному світі. 



Україна у світовому співтоваристві. 

Самостійна робота №6. Досягнення науки в другій половині ХХ - на поч. ХХІ ст. 

Виконати на дистанційній платформі в електронному вигляді до 15 квітня. 

Практична робота №6. Галерея сучасного мистецтва. Виконати на дистанційній 

платформі в електронному вигляді до 28 квітня. 

Тематична контрольна робота № 6. Виконати на дистанційній платформі в електронному 

вигляді до 28 квітня. 

 


