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Тема.   Доба «проспериті». Велика депресія. 
 Пояснення навчального матеріалу 

Мета:   
- охарактеризувати добу «проспериті» у США; визначити причини і 

наслідки «Великої Депресії» у США;  

- розвивати історичне та економічне мислення; 

- використати виховний потенціал теми для формування громадянина з 

активною життєвою позицією. 

Тип уроку:  

- вивчення нових знань. 

Обладнання: 

- підручник, атлас, мультимедійне обладнання, портрети, ілюстрації, 

структурно-логічні схеми – СЛС, роздатковий матеріал. 

Основні поняття і терміни: 
«Проспериті», «Велика депресія». 

Основні дати:  
- 1923 – 1928 – період «проспериті» у США; 
- 24 жовтня 1929 року – крах на Нью-Йоркській біржі; 
- 1929 – 1933 рр. – «Велика депресія»; 

                                         

                                   Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети і 

завдання уроку. 

     Предмет нашого вивчення – США. На сьогодні це країна, що є світовим 

лідером за могутністю економіки. Такі позиції вона посіла, починаючи з 

реформ президента Ф. Рузвельта, що започаткували державне регулювання 

ринкової економіки в країні. 

 

ІІІ. Актуалізація знань учнів. 

          

Під час І світової війни США переживають економічне піднесення. 

Як Ви думаєте чому? За потреби використовуються додаткові питання-

підказки: у Європі війна, а в Америці мир, отже… 

 

У результаті формуємо відповідь: 

 

 

 

 

 

 



СЛС:                    

                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Вивчення нових знань. 

 

Після закінчення Великої війни відбулась зміна статусу США у світі. У 

країні триває економічне зростання і стабілізація індустріального 

суспільства. Цей період отримав назву «проспериті». (Учитель розкриває 

поняття «проспериті», визначає основні риси розвитку). 

«Проспериті» - означає процвітання. Так характеризується період у 

США з 1922 по 1928 рр. До влади обираються президенти-республіканці: 

1920-1923 рр. – Уоррен Гардінг 

1923- 1928 -   Келвін Кулідж 

1928 – 1932 – Герберт Гувер 

(Демонструються портрети).  

Основні риси періоду «проспериті»: 

- зростання зарплат, 

-  випуск більших обсягів продукції, 

- поширення в житті нових побутових приладів: пилососів, пральних 

машин, радіоприймачів,  

- поява звукового кіно у кінотеатрах,  

- використання синтетичного одягу, розвиток індустрії моди,  

- поширення автомобільного транспорту, 

- будівництво хмарочосів, 

- психологічна ейфорія від стрімких змін, нової масової культури. 

Президенти-республіканці дотримувались принципу чистої ринкової 

економіки, вважали закони ринку такими, що слугують прогресу суспільства.  

Збільшені доходи 

направляються в 

інвестиції  

у розширення 

виробництва                                          

Зростають 

виробництво вугілля, 

сталі, нафти, 

автомобілів… 

Збільшився обсяг 

продукції «для 

війни»: зброя, 

амуніція, сировина, 

продовольство… 

Мільйони мігрантів 

вливаються у виробництво, 

бізнес, сплачують додаткові 

податки 

США перетворились 

із боржника на 

кредитора інших 

держав.  

Зменшується 

безробіття, зростає 

зарплата, в 

середньому,  до 
1400＄на рік 

  

Економіка 

США 

1914-1919 рр. 



 (При демонстрації СЛС учням ставиться проблемне питання: 

визначити слабкі місця економічної політики республіканців. Проблемне 

питання вирішується в кінці уроку). 

 

 

СЛС:                    

                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доба «проспериті» обірвалась водночас – 24 жовтня 1929 р. стався 

крах на Уол-стріт – Нью-Йоркській біржі почався масовий збут цінних 

паперів, передусім, акцій вартістю на 13 млн. доларів, через пʼять днів - на 

суму понад 16 млн. доларів.  

 

Обмеження 

державного 

втручання в 

економіку 

Надання всіляких 

переваг приватному 

бізнесу 

Скорочення податків на 

великі прибутки 

Скорочення 

соціальних видатків 

на пенсії, допомоги… 

Протекціонізм у 

зовнішній торгівлі 

Економічна 

політика 

президентів – 

республіканців 

20-х рр. ХХ ст. 

Пропаганда 

індивідуального 

успіху: громадяни 

самі повинні дбати 

про власний добробут 

і своєї сімʼї,  



 

Паніка на Уолл-стріт у «чорний четвер» 24 жовтня 1932 р. 

 

Як ви думаєте чому це сталося? (Робота з поняттям «економічна 

криза»). 

Багато підручників характеризують кризу як надлишок продукції 

виробництва, що не знаходить збуту. Отже, падає капіталізація підприємств -  

їх ринкова вартість виражена в акціях. Виробнича криза є наслідком 

кредитно-фінансової. У період росту економіки у гонитві за прибутками 

вартість цінних паперів зростає швидше, ніж реальна вартість матеріальних 

активів. Під дуті активи надаються кредити, що погашаються до певної пори. 

Варто збанкрутувати невеликій фірмі, яка накопичила активи, кредитні 

зобовʼязання, як настає ланцюгова реакція неплатежів, а отже криза. До того 

ж кредитування сприяє перетоку фінансів з виробничої сфери у банківську, 

зменшуються інвестиції у реальні проекти, економіка набуває здирницьки-

віртуальний характер (ефект економічної мильної бульбашки). 

Як змінився стан економіки США та життя людей у період «Великої 

депресії»? 
 

У соціальній сфері зростали настрої, расизму, людиноненависництва, 

багато успішних вчора підприємців покінчили життя самогубством.  

Картка № 1 ВВП США в 1910—1960 рр., 

 
Завдання: визначте роки найбільшого падіння економіки, зробіть 

висновки. 

 

Картка № 2 Безробіття в США у 1910 – 1960 рр. 

 

 



Завдання: визначте період найбільшого рівня безробіття, зробіть 

висновки. 

 

Картка № 3  Марш безробітних 

 

   
Завдання: про що свідчить фото, які вимоги безробітних? 

 

Картка № 4 Кадр з фільму «Бонні і Клайд» 

 

 
 

Завдання: чому у період «Великої депресії» грабіжники банків ставали 

популярними героями?  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



                                                 «Наслідки кризи» 

 

                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У соціальній сфері зростали настрої расизму, людиноненависництва, 

багато успішних вчора підприємців покінчили життя самогубством. 

Економічна криза поширилась на інші, перш за все, розвинуті країни. 

Не вплинула на СРСР. Чому? Виясняємо, що це залежить від рівня 

економічної міжнародної інтеграції. 

V. Підведення підсумків. 

Закріплення нового матеріалу, узагальнення та систематизація.  

Метод: частково-пошуковий. 

Запитання 1: 

1. Як змінилося становище США після Першої світової війни? 

2. Чому 1920-ті роки в США отримали назву період «проспериті»? 

3. Які основні причини процвітання? 

Завдання 2: 

Виберіть з поданих варіантів ті, що відповідають особливостям епохи 

процвітання в США: 

– акційний бум на Нью-Йоркській фондовій біржі; 

– швидкий розвиток автомобілебудівної галузі; 

– запровадження конвеєрного методу виробництва; 

– великі досягнення в аграрній сфері; 

– динамічне суспільне та культурне життя; 

Ціна біржових акцій з 

1929 по 1933 р. впала 

у 4,5 рази 

Падіння 

виробництва  

в 2 рази 

Криза відкинула економіку 

до довоєнних часів рівня 

1911 р. 

Обсяг зовнішньої 

торгівлі 

 скоротився  

в 3 рази,  

внутрішньої – у 2 

рази 

Зазнали краху  

5760 банків та 

135 000 фірм 

Наслідки 

«Великої 

депресії» 

Зростання безробіття 

в 10 разів – з 2,5 % до 

25 % працездатного 

населення 



– епоха телебачення; 

– епоха радіо; 

– посилення расової сегрегації; 

– епоха розквіту авіапасажирського транспорту; 

– поширення реклами та кредиту. 

Таким чином, з усього вище сказаного можна зробити такі висновки: 

 США зміцнюють свої позиції як одна з наймогутніших держав світу 

 1922-1929 рр. – доба процвітання в США 

 20-ті рр. – період динамічного розвитку суспільного і культурного життя 

 «Сухий закон»,  запроваджений 1920 року, призвів до підпільного 

виробництва спиртних напоїв і створенню гангстерських угрупувань 

переглянути додаткові матеріали, викладені на блозі викладача (презентація 

та відео). 

VІ. Домашнє завдання. 

 

1. Опрацювати § 8 «Всесвітня історія» під ред.  Т.В.Ладиченко, 

структурно-логічні схеми до теми. Підготувати письмову відповідь 

на запитання: «Які уроки могла б винести сучасна Україна з досвіду 

подолання «великої депресії» в США?» 

2. Переглянути додаткові матеріали «ПРОСПЕРИТІ. Особливості 

періоду» . https://www.youtube.com/watch?v=YlwiAlrdCfc  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YlwiAlrdCfc

