Схвалено Міністерством освіти і науки України
для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
(лист № 1.4/ 18-Г-321 від 15.06.2010 р.).
Підручник та посібники для підготовки до уроків:

Підручник
• Бардичевський Яків Михайлович та інші.
Всесвітня історії Підручник для 9 класу, Запоріжжя, 2009
• Гісем Олександр Володимирович та інші
Всесвітня історії Підручник для 9 класу, Харків, 2009
• Осмаловський Сергій Олександрович, Ладиченко Тетяна Вя`чеславівна
Всесвітня історії Підручник для 9 класу, Київ, 2009
• Білоножко Сергій Володимирович та інші
Всесвітня історії Підручник для 9 класу, Київ, 2006
Посібник. Автор Даниленко В. В. Історія України. Всесвітня історія.
(1900-1939 рр.): Навчальний посібник з історії в синхронному викладі. Київ: ДП
«Видавництво Учитель».
Історичний атлас, 9 кл. Картографічні видавництва, Київ 2014
Контурні карти,9 кл. Картографічні видавництва, Київ 2014
Електронні ресурси http:uchitel.com.ua

Урок 1 Вступ

Світ наприкінці ХVІІІ – у ХІХ ст.

• Періодизація Нової історії (Запишіть в зошит періоди Нової історії)

У перший період (кінець XVI - кінець XVIII ст.) виникли найваливіші елементи нового суспільства, які
визначили його зміст. У сфері духовній – нове, гуманістичне, бачення світу. У сфері економічній – нова,
мануфактурна, організація виробництва, розвиток ринку й банків. У сфері соціальній – поява нових
прошарків у суспільстві, передовсім підприємців-власників та найманих робітників. У сфері політичній –
розвиток демократичних парламентарних інституцій у ряді країн.
Другий період (кінець XVIII - початок XX ст.) відзначився глибокими якісними змінами в житті всього
людства. Матеріальну основу суспільства західноєвропейських країн, США і Канади, які називають
Заходом, склало велике машинне (індустріальне) виробництво. Його спроможність до постійного
саморозвитку забезпечували панівні капіталістичні ринкові виробничі відносини. Індустріальний характер
суспільства зумовив прискорений розвиток науки та освіти, зміст культури, індивідуальної й масової
психології.
• Особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ ст.-1870 р.
Особливостю розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ ст. – 1870 р. було те, що з поступовим
розвитком промисловості – спочатку ремісничого, мануфактурного, а згодом і фабричного виробництва –
земля втрачала своє значення єдиного джерела добробуту і забезпечення потреб населення. Промислова
революція значно підвищила продуктивність праці, сприяла величезному зростанню виробництва
матеріальних благ, про яке людство раніше не могло і мріяти. Промисловість послідовно займала провідне
місце в господарстві країн, і дворяни-землевласники втрачали свій економічний, а з ним і суспільний вплив.
Натомість міцніла молода буржуазія – власники промислових підприємств, банків, транспортних компаній.
Цих підприємців дедалі більше обурювало привілейоване становище дворянства, його монополія на
владу. Вони домагалися скасування поділу суспільства на стани, встановлення громадянського рівноправ'я,
знищення абсолютизму і скликання народних представницьких установ – парламентів. У цьому прагненні
буржуазію підтримували народні низи і далекоглядні представники дворянської верхівки. Наприкінці XVIIIу першій половині XIX ст. в Європі прокотилася хвиля буржуазних революцій, які завдали нищівного удару
по абсолютизму і віджилим феодальним порядкам.
Домашнє завдання до уроку:

Підручник, стор.
Атлас, стор.

Посібник, стор.
Контурна карта, стор.

Складіть синхроністичну хронологічність подій:
Велика Французька революція
Події в Україні
1789 р., 5 травня – Париж. У Версалі,
вперше після 1614 р, скликаються
Генеральні Штати – сбори представників
духовенства, дворянства й бюргерства
(третій стан).
1794 р., вересень – Ліквідація революційного трибуналу і політичних клубів. Було
заборонено ”Марсельєзу“. Молодіжний рух
очищує Паризьку комуну. ”Білий терор“
приходить на зміну терору якобінців і
санкюлотів, насам-перед у Південній
Франції.

1789 р., червень – Початок козацького
селянського повстання проти поміщиків
Базилевських у с. Турбаях на Полтавщині .
Повстання продовжувалося до 1793 р.
1794 р., 10 жовтня – Загони генерала
Тадеуша Костюшко були розбиті російськими військами під командуванням О.В.
Суворова.

Навчальне видання
Даниленко Валентин Всеволодович

Всесвітня історія
Нова історія

Кінець ХVІІІ–ХІХст.
Опорний зошит
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