
Урок № 27-28 

Дата: 08.04.2021 

Тема:  Узагальнення вивченого 

Мета: Узагальнення пройдений матеріал; розвивати аналітичне мислення, навички, здібності 

пам'ять; виховувати інтерес до історичного минулого. 

Хід уроку: 

Практичне завдання № 1 

     Збігнєв Бжезінський, американський державний діяч, зазначав: 

«Крах Радянського Союзу викликав колосальний геополітичний струс. Сполучені Штати опинилися 

в унікальному становищі — вони стали першою та єдиною світовою державою. Америка займає 

провідні позиції в чотирьох сферах світової влади, які мають вирішальне значення: у військовій 

сфері вона має у своєму розпорядженні унікальні глобальні можливості розгортання; у галузі 

економіки вона залишається основною рушійною силою світового розвитку; у технологічному 

відношенні вона зберігає абсолютне лідерство в передових галузях науки й техніки; у царині 

культури, незважаючи на певну її примітивність, Америка має привабливість, особливо серед 

молоді всього світу, — все це забезпечує Сполученим Штатам політичний вплив, рівного якому не 

має жодна держава світу. Саме поєднання всіх цих чинників робить Америку єдиною світовою 

наддержавою в повному розумінні цього слова». 

1) Чи Ви погоджуєтесь із цими твердженнями? 

2) Чи змінилося щось у геополітичній реальності у світі за 10 років з моменту виходу книжки 

«Велика шахівниця...» із зазначеною цитатою? 

Практичне завдання № 2 

    Прочитайте вислови, що стосуються проблем війни та миру і переговорів. Яка думка Вам 

найбільш близька? Свою відповідь обґрунтуйте. 

    Джон Кеннеді: Ми ніколи не будемо вести переговори зі страху і ніколи не будемо боятися 

переговорів. 

    Дуайт Ейзенхауер: Ми доб'ємося миру, навіть якщо для цього нам доведеться воювати. 

    Станіслав Єжі Лець: Гарантія миру — закопати сокиру війни разом із супротивником. 

Практичне завдання № 3 

     15 лютого 1989 р. завершилася радянська військова інтервенція в Афганістан. Через неї 

пройшли 160 тис. українців, 12 тис. з них дістали поранення і контузії, 3360 — загинули. 

Голова Українського інституту національної пам'яті В. В'ятрович заявив з цього приводу: 

«Пам'ятаємо, але не пишаємося. Це був один із злочинів комуністичного режиму, який 

забрав життя тисяч українців на чужій землі, за чужі ідеї та інтереси. Кожний, хто достойно 

пройшов через пекло Афгану, заслуговує на шану. Але згадування про радянську агресію 

проти іншої країни, особливо в час, коли жертвою агресії стала Україна, — не привід для 

гордощів чи гучних святкувань». 

    Чи згодні Ви зі словами В. В'ятровича? Що Ви думаєте про участь українців у бойових 

діях на території інших держав, у т. ч. в Афганістані? 

Домашнє завдання:  

1. Виконати всі три практичні завдання. 

2. зробити селфі як ви виконуєте практичні завдання 

3. Надсилаємо викладачу виконані практичні завдання і селфі. 

Рекомендована література: підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 11 клас. 

Гісем О. В.; Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. Полянський П. Б.; Всесвітня 

історія. Рівень стандарту. 11 клас. Щупак І. Я.; Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. 

Ладиченко Т. В. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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