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Урок № 1. Вступ.
Мета: дати учням початкове уявлення про ранній Новий і  Новий час як періоди 

все світ ньої історії і навчальний предмет; ознайомити з основними історичними 
джерелами цих періодів; сприяти виникненню в учнів зацікавленості до пред-
мета.

Тип уроку: вступний.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні терміни та поняття: ранній Новий час, Новий час, Нова історія, історичні джерела.
Основні дати та події: 1492 р. — початок XX ст. — історія Нового часу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель інформує учнів про початок вивчення нового предмета, привертає 

увагу до загальних питань організації навчальної діяльності.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}} Дидактична гра «Три речення»

Правила гри. Учитель доручає учням після завершення розгляду матеріалу пе-
редати основний зміст кожного з  пунктів плану уроку трьома простими речення-
ми. Переможцем визнається той учень, розповідь якого найточніше відображатиме 
зміст розглянутого матеріалу.

}} Бесіда (на актуалізацію опорних знань)
1. Що вивчає наука «історія»?
2. Які періоди всесвітньої історії ви вивчали в попередні роки?
3. Якими були особливості розвитку людства в Середньовіччі?

1. Нова доба всесвітньої історії с. 5

}} Робота з термінами та поняттями
Історія Нового часу — період всесвітньої історії між історією Середніх віків та 

історією Новітнього часу. Поняття «Новий час» запровадили в XV ст. італійські мис-
лителі, протиставляючи себе попередній добі історії Середніх віків і  стверджуючи, 
що в  історії Європи розпочалася нова доба.

Періодизація всесвітньої історії

НАЗВА ПЕРІОДУ ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

Історія первісного суспільства Поява людини на Землі — 3 тис. років до н. е.

Історія Стародавнього світу 3 тис. років до н. е. — 476 р.

Історія Середніх віків 476—1492 рр.

Вступ

 1. Що вивчає наука «історія»? 2. Які періоди всесвітньої історії ви вивчали 
в попередні роки? 3. Якими були особливості розвитку людства в Серед-
ньовіччі?

Цього року ви продовжите  вивчати  історію людства.  У поперед-
ніх  класах  ви  познайомилися  з  історією  Стародавнього  світу  та  Се-
редніх  віків.

У  8  класі  ви  розпочнете  вивчення  навчального  предмета  Нова 
історія. Умовно його можна поділити на дві частини. Першу назива-
ють  раннім  Новим часом, або  Ранньо модерною добою  (кінець �� — пер-�� — пер- — пер-
ша  половина  ��II  ст.).  Визначальними  для  цієї  доби  подіями  стали 
Великі  географічні  відкриття,  Відродження,  Реформація  і  Контр-
реформація. 

Друга  частина   Нової  історії  — 
Новий  час  (друга  половина  ��II  —  
��III  ст.)  —  познайомить  вас  із  до-  ст.)  —  познайомить  вас  із  до-
бою, яка тривала під знаком Просвіт-
ництва. 

У  наступному  році  ви  заверши-
те  вивчення  історії  Нового  часу,  по-
знайомившись  із  подіями  його  дру-
гого  періоду.

 � Періодизація всесвітньої історії

Назва періоду Хронологічні межі

Історія первісного суспільства Поява людини на Землі — 3 тис. років до н. е.

Історія Стародавнього світу 3 тис. років до н. е. — 476 р.

Історія Середніх віків 476 — 1492 рр.

Ранній Новий час Кінець XV — перша половина XVII ст.

Історія Нового часу
I період: друга половина XVII — XVIII ст.
II період: кінець XVIII — початок XX ст.

Історія Новітнього часу
I період: 1914 — 1939 рр.
II період: 1939 р. — сьогодення

Великі  географічні  відкриття  стали  поштовхом  до  далекосяж-
них  зрушень.  Тисячі  людей  із  європейських  країн  вирушили  на  но-
ві  землі  в  пошуках  багатства  і  слави,  нових  територій.  Так,  завдяки 
цим подіям західноєвропейська цивілізація вийшла за межі Європи, 

Історія Нового часу — період всесвіт-
ньої історії між історією Середніх віків 
та історією Новітнього часу. Поняття «Но-
вий час» першими почали вживати 
в XV ст. італійські мислителі, протиставля-
ючи цим себе попередній добі історії Се-
редніх віків і стверджуючи, що в історії 
Європи розпочався новий період.
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Шановні учні!

Цього  року  ви  продовжите  вивчати  курс  всесвітньої  історії.  Як 
ви  вже  знаєте  з  досвіду  попередніх  років,  запорукою  успішної  робо-
ти  на  уроках  і  вдома  є  вміння  працювати  з  підручником.  Перед  тим 
як  розпочати  роботу,  необхідно  за  змістом  підручника  познайомити-
ся  із  його  структурою.

Матеріал  підручника  поділений  на  шість  розділів,  кожен 
з  яких  містить  декілька  параграфів,  які,  у  свою  чергу,  складають-
ся  з  окремих  пунктів.  У  тексті  ви  зустрінете  виділені  слова  і  дати, 
а  також  тлумачення  основних  термінів  і  понять.  На  них  слід  звер-
нути  особливу  увагу.

Краще  засвоїти  навчальний  матеріал  допоможуть  історичні  до-
кументи,  ілюстрації,  карти  і  схеми.  Працюючи  з  параграфом,  не-
обхідно  уважно  прочитати  вміщені  до  нього  документи  і  відповісти 
на  запитання  до  них.  Розглядаючи  ілюстрації,  обов’язково  звертай-
те  увагу  на  підписи,  які  пояснюють  зміст  зображеного.  Формуванню 
уявлень  про  те,  як  саме  розгорталися  події,  із  якими  ви  познайоми-
лися,  допоможе  історична  карта,  а  зрозуміти  зв’язки  між  історич-
ними  подіями  дозволять  схеми.

Після  кожного  параграфа  наведені  запитання  і  завдання,  які 
допоможуть  вам  перевірити  свої  знання.  Опрацювавши  навчаль-
ний  розділ,  ви  маєте  можливість  систематизувати  свої  знання 
за  узагальнюючими  запитаннями  та  завданнями,  а  також  тестови-
ми  завданнями. 

У  кінці  підручника  ви  знайдете  додатки:  плани-схеми  для  са-
мостійної  роботи  з  підручником,  додатковою  літературою,  словник 
термінів  і  понять  тощо.

Проте не завжди інформації, наведеної в підручнику, достатньо 
для  того,  щоб  підготуватися  до  уроків,  зокрема  до  практичних  за-
нять,  які  потребують  опрацювання  додаткових  джерел.  А  можливо, 
у  вас  виникне  бажання  поглибити  свої  знання.  Із  цією  метою  авто-
ри  підручника  створили  електронний  освітній  ресурс,  на  якому  роз-
міщено  цікаву  додаткову  інформацію,  фрагменти  документів  та  за-
питання  до  них,  тести  для  самоконтролю  тощо.  Усе  це  ви  знайдете 
за  електронною   адресою:  interactive.ranok.com.ua
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с. 3 Для  того  щоб  вам  було  зручніше  працювати  з  підручником, 
на  його  сторінках  розміщені  позначки,  на  які  слід  звертати  увагу.

 Запитання,  подані  в  цій  рубриці  на  початку  параграфа,  допо-
можуть  вам  пригадати  раніше  вивчений  матеріал  і  підготува-
тися  до  сприйняття  нового.

«Документи розповідають» — тут  наведені  фрагменти  історичних 
джерел  та  запитання  до  них.

«Цікаві факти» — у  цій  рубриці  ви  знайдете  чимало  цікавих 
історичних фактів, пов’язаних зі змістом матеріалу параграфа.

 «Постать в історії» — під  такою  рубрикою  вміщено  інформацію 
про  видатних  діячів  та  їхній  внесок  в  історичний  розвиток.

! «Висновки» —  тут  наведені  основні  положення  вивченого  мате-
ріалу.

? Запитання і завдання

Ця  рубрика  містить  запитання  та  завдання  до  параграфів,  які 
поділені  на  чотири  групи.

~~
«Перевірте,  як  ви  запам’ятали»  —  за  допомогою  цих  запитань 
ви  зможете  здійснити  самоперевірку  і  з’ясувати,  чи  добре  ви 
запам’ятали  матеріал  параграфа.

~* «Подумайте  і  дайте  відповідь»  —  ці  запитання  дозволять  вам 
осмислити  прочитане.

~" «Виконайте  завдання»  —  виконання  завдань  цієї  рубрики  розви-
ватиме  ваші навчальні  вміння  (працювати  з картою,  складати  пла-
ни,  таблиці  тощо).

~� «Завдання  для  допитливих»  —  тут  ви  знайдете  завдання  і  запи-
тання,  що  виконуються  за  вказівкою  вчителя  або  тими  учнями, 
які  прагнуть  поглибити  свої  знання,  використовуючи  додаткову 
літературу  та  ресурси  Інтернету.

  Під  цією  позначкою  розміщена  цікава  додаткова  інформація, 
фрагменти  документів,  тести  для  самоконтролю  тощо. 
Усі  ці  матеріали  ви  знайдете  на  сайті  за  електронною  адресою: 
interactive.ranok.com.ua
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1

НАЗВА ПЕРІОДУ ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

Історія Нового часу I період: 1492—1789 рр.
II період: 1789 — початок XX ст.

Історія Новітнього часу I період: 1914—1939 рр.
II період: 1939 р. — сьогодення

2. Знайомство з підручником с. 3—4

3. Основні джерела з  історії Нового часу
}} Бесіда

1) Як учені дізнаються про життя людей у минулому?
2) Що таке історичні джерела?
3) Які ви знаєте різновиди історичних джерел?
4) Наведіть приклади речових і писемних історичних джерел.

Основні історичні джерела, за якими вивчають історію Нового часу

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

РЕЧОВІ ПИСЕМНІ ЕТНОГРАФІЧНІ

Будівлі, пам’ятки архітек-
тури, знаряддя праці та 
побуту, зброя, прикраси 
тощо

Документи, законодавчі 
акти, свідчення безпосе-
редніх учасників подій, 
релігійні тексти тощо

Давні звичаї, житло, одяг, 
традиції харчування, 
різноманітні технології, 
фольклор тощо

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}} Дидактична гра «Три речення»

Учитель організовує перевірку виконання учнями завдання до дидактичної гри, 
яке було отримане перед початком розгляду нового матеріалу.

}} Бесіда
1. Яку назву має період всесвітньої історії, що вивчається у 8 класі?
2. На які дві частини він поділяється? Якими є  їхні хронологічні межі?
3. Назвіть події, які вважаються визначальними для обох частин Нової історії.
4. Чи однаково розвивалися країни Європи і Сходу наприкінці XV—XVIII ст.?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
}} Заключне слово вчителя

• Вивчати історію необхідно, оскільки без знання свого минулого ми не змо-
жемо зрозуміти сучасність і  спрогнозувати майбутнє.

• Довідатися про різні події минулого можна лише шляхом поєднання інфор-
мації, отриманої з різних історичних джерел.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацюйте вступний текст підручника.
2. Знайдіть у довідковій літературі визначення наук, які допомагають історикам 

вивчати минуле: археологія, хронологія, нумізматика, геральдика, сфрагісти-
ка, етноніміка і  топоніміка. Випишіть їх у зошит.

3. Випереджальне завдання. За додатковими джерелами підготуйте повідом-
лення або презентацію за темою «Цивілізації народів доколумбової Америки 
(інки, майя, ацтеки)».

Закінчення таблиці


