
Урок № 31-32 

Дата: 22.04.2021 

Тема:  Контрольна робота  

Мета: узагальнити матеріал з теми про постіндустріальне (інформаційне) суспільство, науково-

технічну революцію; розвивати аналітичне мислення, навички, здібності пам'ять; виховувати 

інтерес до історичного минулого. 

Хід уроку: 

    І. Задання: 

 Цінності — це узагальнення соціокультурних орієнтацій, що визначають усі сфери життя людини, 

становлять основу її світогляду та мотивацію способу життя. 

   До загальнолюдських цінностей належать: 

 цінність людського життя; 

 сенс життя, добро, справедливість, культура, краса тощо; 

 цінність природи, збереження навколишнього середовища; 

 відвернення загрози війн; 

 забезпечення свободи, демократії і дотримання людських прав й ін. 

1) Які цінності, окрім зазначених, є важливими для Вас? 

2) Проілюструйте, як відданість різним цінностям визначала в історії долю держав і людських 

спільнот. 

3) Які цінності виборювали українці під час Революції Ґідності, як вони співвідносяться із 

загальнолюдськими цінностями? 

ІІ. Завдання: 

Автор однієї з популярних книжок з політології «Кінець історії і остання людина», американський 

учений, футуролог Френсіс Фукуяма зазначав: «На людську історію потрібно дивитися не лише як 

на спадковість різних цивілізацій і рівней матеріальних досягнень, але, що важливіше, як на 

спадковість різних форм свідомості». 

1) Які знакові «зміни форм свідомості» у людській історії відбулися протягом другої половини ХХ 

— на початку ХХІ ст.? 

2) Як Ви розумієте думку Ф. Фукуями про «кінець історії» на початку ХХІ ст.? 

3) Чи свідчать сучасні події про те, що людство може повернутися до епохи захоплення ідеями 

«сильної руки» та «тотальної держави»? 

4) Чи навчилося людство уникати пастки несвободи? 

ІІІ Завдання: 

Уявіть себе футурологом, який прогнозує розвиток людства. Спробуйте описати, як виглядатиме 

життя людини у 2100 році. 

1) Які регіони світу досягнуть найвищого рівня розвитку економіки та якості життя людей? 

2) Якими будуть основні досягнення людства в інформаційних технологіях і в освоєнні космосу? 

3) Чи зміниться сама людина фізично? 

4) Чи зміняться моральні цінності людини і людського суспільства? Якими вони будуть? 

5) Які глобальні проблеми людства будуть подолані, і перед якими новими глобальними 

проблемами постане людство майбутнього? 

6) Якою буде Українська держава та її роль і місце у світі? 

 

 
 



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 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

