
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти 

нашу неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 1 

Дата: 12.09.2022 

Тема:  Початок І Світової війни  

Мета: охарактеризувати початок І Світової війни; розвивати аналітичне мислення, 

навички, здібності пам'ять; виховувати інтерес до історичного минулого. 

Хід уроку: 

        Головною причиною Першої світової війни було загострення протиріч між провідними 

країнами світу в боротьбі за переділ світу, за ринки збуту товарів і капіталів, здобуття 

дешевої робочої сили й вигідних джерел сировини через встановлення військового, 

економічного й політичного контролю над певними країнами та регіонами. 

           Мілітаризація країн і гонка озброєнь, з одного боку, були викликані підготовкою до 

війни, з іншого — самі прискорювали її початок. Світ існував на межі того особливого 

стану, коли не було «ані війни, ані миру», існував так званий «озброєний мир». Тоді, коли 

мілітаризувалась не тільки економіка, а й свідомість величезних мас людей, коли 

громадська думка великих народів на якийсь час стала захмареною настроями реваншизму 

та шовіністичними ідеями, — війна стала неминучою.  

      Німеччина прагнула покінчиш з британським пануванням на морі, захопиш англійські 

колонії. Німецьке керівництво планувало захопиш економічно розвинені райони Північно-

Східної Франції, відірвати від Росії Прибалтику, «Донську область», Крим і Кавказ. 

     Велика Британія хотіла зберегти свої колонії й панування на морі, відібрати в 

Туреччини багаті на нафту Месопотамію та частину Аравійського півострова. 

        Франція, яка зазнала поразки у франко-німецькій (франко-прусській) війні 1870—

1871 рр., розраховувала повернути собі Ельзас і Лотарингію, приєднати лівий берег Рейну 

та Саарський вугільний басейн. 

      Австро-Угорщина мала загарбницькі плани щодо Росії (Волинь, Поділля) та Сербії. 

      Росія прагнула приєднати до себе Східну Галичину, Буковину, Закарпаття й оволодіти 

чорноморськими протоками Босфором і Дарданеллами. 

     США прагнули розширити свій вплив на весь американський континент і посилиш 

проникнення в Китай, де велику активність виявляла Японія. 

       28 червня 1914 р. в м. Сараєво, столиці Боснії, яка насильницьки була приєднана до 

Австро-Угорщини в 1908 р., був убитий спадкоємець австро-угорського престолу 

ерцгерцог Франц Фердинанд. Терористичний акт здійснив боснійський серб Гаврило 

Принцип з таємної організації «Млада Босна». 

      5 липня 1914 р., після вбивства Франца Фердинанда, австрійський уряд отримав 

запевнення Німеччини в підтримці його претензій до Сербії. 

     23 липня австрійський уряд висунув ультиматум Сербії, у якому містилися принизливі 

для незалежної держави умови. 

    Усе ж серби за порадою союзної Росії погодилися задовольниш практично всі вимоги 

австрійців. Однак Австро-Угорщина, яку підштовхувала до війни Німеччина, мала намір 

воювати навіть у тому разі, якби серби виконали всі пункт ультиматуму. 28 липня Австро-



Угорщина розірвала із Сербією дипломатичні відносини й оголосила війну. Через добу 

після цього, коли Белград уже бомбили, розпочала мобілізацію Росія. 

 

Урок № 2 

Дата: 12.09.2022 

Тема:  Фронти І Світової війни. Бойові дії 1914  

Мета: охарактеризувати фронти І Світової війни та бойові дії 1914; розвивати аналітичне 

мислення, навички, здібності пам'ять; виховувати інтерес до історичного минулого. 

Хід уроку: 

        Перша світова війна велась у різних куточках земної кулі. Головними фронтами були 

Західний, де німецькі війська вели бойові дії проти англійських, французьких та 

бельгійських військ, і Східний, де війська Росії протистояли об’єднаним силам австро-

угорської та німецької армій. Людські, сировинні та продовольчі ресурси країн Антанти 

значно переважали ресурси Центрального блоку, тому шанси Німеччини й Австро-

Угорщини на перемогу у війні на два фронти були малими. 

     На початку серпня 1914 головні сили німецької армії підійшли до бельгійської фортеці 

Льєж і після кровопролитних боїв захопили всі її форти. 21 серпня німецькі війська 

вступили у столицю Бельгії — Брюссель. 

 

Війська Німеччини вийшли на французько-бельгійський кордон і завдали поразки 

французам. 3 вересня уряд Франції був евакуйований зі столиці до міста Бордо. На 

наполегливі прохання Франції, усередині серпня Росія, яка ще не встигла завершити 

мобілізацію, кинула в бій свої війська. 17 серпня росіяни прорвали німецьку оборону в 

Східній Прусії та продовжували свій наступ. Але його непідготовленість, а також 

перекидання німцями з Франції до Східної Прусії кавалерійської дивізії та двох армійських 

корпусів призвели до поразки росіян. 1-ша російська армія П. Ренненкампфа припинила 

наступ. Німецькі війська, скориставшись розривом між російськими арміями, оточили 2-гу 

армію А. Самсонова в Мазурських болотах і розгромили її. Російські війська втратили 20 

тис. осіб убитими, 92 тис. полоненими, всю артилерію. Генерал А. Самсонов наклав на себе 

руки. З величезними втратами російські війська відійшли на територію Росії. Але, 

незважаючи на поразку росіян, «блискавична атака» німецьких військ на Париж була 

зірвана. 

      Значно успішнішими були воєнні дії Росії проти Австро-Угорщини в Галичині та на 

Буковині. Наступ російської армії під командуванням генерала О. Брусилова відкинув 

австро-угорські частини до Карпат. 

       На початку вересня німецькі війська вийшли на річку Марну, намагаючись оточити 

французів. У грандіозній битві на Марні (5—12 вересня 1914 р.) з обох сторін брали участь 

півтора мільйона осіб. 

     Скориставшись відволіканням частини німецьких сил на відсіч російського наступу в 

Східній Прусії, англо-французькі війська зупинили наступ німців, а 4—5 вересня перейшли 

в контрнаступ. Через кілька днів німецькі війська, не витримавши потужного удару, 

розпочали відхід. 

      У битві на Марні втрати обох сторін становили майже 600 тисяч убитими й пораненими. 

Результатом битви став остаточний провал шану «блискавичної війни». Західний фронт, що 

розтягнувся від протоки Ла-Манш до швейцарського кордону, на кінець 1914 р. 

стабілізувався. Обидві сторони розпочали будівництво земляних і бетонованих укріплень. 

Широка смуга перед окопами була замінована і вкрита густими рядами колючого дроту. 



Війна на Західному фронті з маневрової стала позиційною. На деяких фронтах війська 

місяцями, а десь й роками стояли одне проти одного без руху. 

      У жовтні 1914 р. турецький уряд закрив протоки Дарданелли та Босфор для 

проходження кораблів країн Антанти, ізолювавши чорноморські порти Росії від 

зовнішнього світу. Наступним кроком був обстріл наприкінці жовтня Одеси й інших 

південноросійських портів ескадрою турецьких військових кораблів. На початку листопада 

1914 р. Росія, Англія та Франція оголосили війну Туреччині. 

      У середині грудня 1914 р. турецькі війська за важких погодних умов розпочали наступ, 

але зазнали жорстокої поразки. 

Питання для самоперевірки: 

1. Визначте основні причини Першої світової війни? 

2. Назвіть головні воєнно-політичні цілі Німеччини, Австро-Угорщини, Великої Британії, 

Франції та Росії напередодні Першої світової війни. 

 Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 10 клас. 

Гісем О. В.; Всесвітня історія. Рівень стандарту. 10 клас. Полянський П. Б.; Всесвітня 

історія. Рівень стандарту. 10 клас. Щупак І. Я.; Всесвітня історія. Рівень стандарту. 10 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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