Тема:Причини, передумови та початок І світової війни.
Мета: - розкрити причини ПСВ, охарактеризувати стратегічні цілі й
плани держав – супротивниць, ознайомити студентів із
перебігом воєнних дій на Західному та Східному фронтах у
1914 – 1916рр.; розкрити героїчну боротьбу воїнів; з’ясувати
наслідки підводної війни;
- формування навичок роботи з картою; удосконалювати вміння
студентів порівнювати, оцінювати та пояснювати історичні події;
- на конкретних прикладах показати студентам трагізм і безглуздість
війни.
Основні поняття: Антанта, Троїстий союз, світова війна, сидяча війна,
План «Шліффена», блискавична війна, Четвертний союз,
Центральний блок, підводна війна, Брусиловський прорив,
«Верденська м’ясорубка», ультиматум, Сараєвське вдивство.
Основні дати: 28.06.1914р. – Сараєвське вбивство;
28.07.1914р. – Австро-Угорщина оголошує війну Сербії;
01.08.1914р. – початок ПСВ;
5-12.09.1914р. – бій на р. Марна;
08. – 09.1914р. – Галицька битва;
Серпень 1914р. – поразка рос.армії в Прусії;
22.04.1915р. – газова атака біля р. Іпр;
07.05.1ё915р. – потоплення «Лузітанії»;
21.02.-18.12.1916р. – Верденська м’ясорубка;
31.05.-01.06.1916р. – Ютландська битва;
06. – 10.1916р. – Брусиловський прорив;
07. – 10.1916р. – битва на р.Соммі;
Обладнання: конспект, зошити, карта, підручники, документи, атласи.
Література: - Давлетов А. Всемирная история для 10 класса. – З., 2003р.
- Бердичевский Я. Всемирная история для 10 класса. – З., 2000р.
- Полянський П. Всесвітня історія 1914-1939рр. – К., 2003р.
- Рожик О. Всесвітня історія для 10 класу. – К., 1998р.
Тип заняття: вивчення нового матеріалу.
Між предметні зв’язки: історія України, політологія, економіка.
Структура заняття:
І. Організаційний момент.
Вітання, перевірка студентів на готовність до заняття.
ІІ. Мотивація та актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Метод: частково-пошуковий; бесіда.
- Які події у світовій історії вважаються рубіжною віхою між новим та новітнім часом?
- Як ви гадаєте чому саме ця подія?
ПСВ стала підсумком низки політичних, соціальних, економічних і національних конфліктів.
Суперечності, що склалися наприкінці ХІХ ст.. – на початку ХХ ст.. між абсолютною владою
монархів та інтересами суспільного розвитку
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1. Міжнародне положення в світі на початку ХХ ст..
2. Початок війни: причини, привід, план.
3. Воєнні дії:
а. 1914р.;
б. 1915р.;
в. 1916р.
4. Підводна війна.

ІУ. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
У. Підсумки заняття.
Т.ч. Стратегічні плани країн Троїстого союзу були зірваними силами
Антанти. Війна прийняла затяжний характер, що вимагало
величезних людських та матеріальних ресурсів країн – учасниць
країн.
УІ. Домашнє завдання: - параграф 1 - 2;
- письмово опрацювати воєнні дії;
- підготуватися до самостійної роботи.
1. Міжнародне положення в світі на початку ХХ ст..
- бесіда із студентами та заповнення таблиці:
Держава
Цілі
1. Німеччина
- домінування в світовій політиці;
- розширення своїх територій та колоній;
- покласти край британському домінуванню на морі;
- відірвати від Франції її Північно-Східні території;
- відірвати у Росії Кавказ, Дон, Прибалтику.
2. Великобританія
- зберегти домінування на морі;
- зберегти свої панування у колоніях;
- відібрати у Туреччини багаті нафтою Месопотамію і частину
Аравійського півострова.
3. Франція
- повернути Ельзас та Лотарингію;
- приєднати лівий берег Рейну та Саарський вугільний басейн;
- взяти реванш над Німеччиною за програну війну 1870р.
4. Австро-Угорщина - приєднати Волинь та Поділля (від Росії);
- захопити Сербію;
- встановити панування на Балканах;
- віддалити розпад своєї імперії завдяки перемозі у війні та
почуття патріотизму.
5. Росія
- приєднати Західну Україну (від Австро-Угорщини);
- оволодіння чорноморськими проливами Босфор і Дарданелли;
- віддалити розпад своєї імперії завдяки перемозі у війні та
почуття патріотизму;
- розцінювала будівництво залізниці Берлін – Багдад як недружній
з боку Німеччини крок, посилаючись на те, що не зазіхає на її
права в Азії за російсько-британським договором;
- встановлення панування на Балканах.
6. США
- збільшення свого впливу в Європі;
- посилити проникнення американського капіталу до Азії (Китай).
7. Японія
- потрібна сировина;
- встановлення свого впливу;
- Азія для азіатів.
Протиріччя виникли між:
1. Німеччиною та - Великобританією
- Францією
- Росією
2. Росією та - Австро-Угорщиною
- Німеччиною
3. США та Японією
Внаслідок цього на 1914р. утворилося два протидіючих блоки:
Троїстий союз
Антанта
1. 1883р.:
1. 1891 – 1894 рр.

- Німеччина
- Австро-Угорщина
- Італія
2. 1914р. Четвертний союз
(Центральний блок):
+ Туреччина

Франція та Росія – про військову
співпрацю;

3. 1915р.:
+ Болгарія
- Італія

3. 1907р.
Англія та Росія – про спільний поділ Ірану;

2. 1904р.
Англія та Франція – Антанта (сердечна
згода) про спірні питання;

4. 1915р.
Італія
•
•
•
•
•
•
•
•
o
o
o
o
o
o

Дивність союзів:
Англія та Франція – постійні вороги ще з часів Столітньої війни.
Росія та Франція – Росія не могла пробачити Франції революцію 1789р., яка похитала
підвалини монархії.
Росія та Англія – суперники на морі.
Австро-Угорщина та Німеччина – одвічні суперники за німецькі князівства та Балкани.
Італія та Австро-Угорщина – суперництво за Балкани.
В Антанті об’єдналися дві самих демократичних держави того часу – Англія та Франція з
самим недемократичною та консервативною країною – Російською імперією.
Австро-Угорщина та Німеччина – традиційні союзники Росії у боротьбі з Туреччиною та
Францією – опинилися у стані воронів.
Кровні кузени – Вільгельм ІІ, Микола ІІ та Едуард ІУ – опинилися у різних блоках.
Протидія між блоками напередодні війни:
1899 – 1902рр. перший конфлікт ХХ ст.. за перерозподіл світу – англо-бурська війна,
створення ЮАС.
1904 – 1905рр. японсько-руська війна.
1901 – 1906рр. – І Марокканська криза між Німеччиною, Англією, Францією; поділ останньої
незалежної території в Африці.
1908 – 1909рр. – Боснійська криза між Росією та Австро-Угорщиною; Австро-Угорщина
окупувала Боснію та Герцеговину.
1911р. ІІ Марокканська криза.
1912, 1913 І та ІІ Балканська кризи.

2. Початок війни: причини, привід план.
Причини війни:
1) Боротьба за сфери впливу між ведучими країнами світу.
2) Прагнення до нового територіального перерозподілу світу та колоній.
3) Оформлення двох протидіючих військових блоків.
4) Розвиток НТП, що призвело до утворення нової зброї.
5) Гонка озброєння та мілітаризація країн.
Привід війни:
\«Сараєвське вбивство» - 28.06.1914р. у столиці Боснії – м. Сараєво – членом таємної сербської
патріотичної організації «Молода Боснія» Гаврилом Принципом були вбиті племінник та нащадок
Австрійського імператора Франца-Йосифа Габсбурга, ерцгерцога Франца-Фердінанда та його
дружина.
23.07.1914р. – Австро-Угорщина надсилає ультиматум Сербії
28.07.1914р. – Австро-Угорщина оголошує війну Сербії
29.07.1914р. – Росія проголошує часткову мобілізацію на підтримку Сербії
01.08.1914р. – Німеччина та Австро-Угорщина оголошують війну Росії

Характер війни:
- імперіалістична;
- загарбницька;
- несправедлива з обох сторін.
Розпочали війну країни Троїстого блоку. Виходячи з Пруссько-німецької доктрини, вони робили
ставку на «блискавичну війну» - бліцкриг, відповідно до плану начальника німецького Генштабу
графа Альфреда фон Шліффена.
План Шліффена – щоб уникнути війни на два фронти необхідно блискавичним ударом спочатку по
Францію через Бельгію, а потім по Росії розгромити противників, не давши їм можливості
використати свою загальну перевагу в силах та засобах над німецьким блоком.
3. Воєнні дії.
1914р.
Західний фронт
Східний фронт
• серпень пройшли Бельгію;
• передчасний вступ Росії, щоб
відтягнути німецькі сили з під
• 5 – 12.09. битва на р. Марна під
Парижу;
Парижем; генерал Жофрр зірвав
«бліцкриг»;
• серпень – наступ росіян на Прусію та
їхня поразка;
• далі – позиційна війна.
• серпень – вересень – Галицька битва;
• далі – позиційна війна.
Загальне




•
•




вступ у війну Туреччини;
німецькі крейсера «Гебен» та «Бреслау» обстріляли міста Одеса, Севастополь,
Феодосія;
вторгнення та відступ Австро-Угорщини з Сербії.
Підсумки 1914р.:
відбувся крах блискавичної війни;
війна прийняла затяжний характер;
жодна з блоків не отримала переваги;
почалася позиційна війна.
1915р.
Західний фронт
Східний фронт
позиційна війна;
• зосередження німецьких військ саме
тут;
22.04. – битва на р. Іпр –
застосування німцями отруйного
• мета Троїстого союзу на 1915рю. –
газу хлор-іпріт.
виведення Росії з війни;
• Росія переходить до оборони і
втрачає не тільки завойовані, а й свої
власні землі.
Загальне:
Італія виходить з Троїстого союзу і переходить до Антанти, яка пообіцяла їй італо
мовні австрійські землі: Трентіно, Південий Тірорль, Трієст, Істрію та гроші;
Вступ у війну Болгарії (інтереси у Македонії);
Спроба Антантою відкрити морський шлях для Росії через Дарданелли закінчилася
її поразкою;
Підсумки 1915р.:
Троїстий союзу не досяг мети 1915р.;
Відбулися нововведення в озброєнні армії: протигази, отруйні речовини, міномети,
важка артилерія, бомбардувальне спорядження.

1916р.
Західний фронт

Східний фронт

•

21.02.-18.12.1916р. –
Верденська м’ясорубка;
• 07. – 10.1916р. – битва
• на р.Соммі, вперше
застосували
• танки;
• Ініціатива переходить до
Антанти.
Підсумки 1916р.:
 понизився моральний дух солдат;
 ініціатива переходе до Антанти;
 надлом Австро-Угорщини.

•
•
•

серпень – вересень –
Брусиловський прорив;
вступ у війну Румунії на боці
Антанти;
Східний фронт розтягнувся
від Балтики до Чорного моря.

4. Підводна війна.
Робота з підручником, с. 23 – 24.
- морська війна починається ще у 1914р. між Німеччиною та Англією;
- у Німеччини був добре розвинутий підводний військовий флот, а не надводний тому вона
обирає тактику боротьби за панування на морі – підводну війну з 1915р.;
- Німеччина оголошує води Англії військовою зоною і будь-який корабель там зустрінутий
може бути знищений;
- 7 травня 1915р. був потоплений пасажирський англійський корабель «Лузітанія» де було дуже
багато американців; це згодом США використають як привід вступити у війну;
- Англійці блокують німецький надводний флот у Балтиці;
- 31.05. – 01.06.1916р. – Ютландська битва – невдала спроба прорвати цю блокаду;
Таким чином:
Німеччина проведенням морської та підводної війни зазнавала не тільки поразки, а ще й отримала
нового сильного противника такого як США.

