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Пояснювальна  записка 
 Шановні  студенти!  

Всесвітня історія  - це  одна  з багатьох загальноосвітніх дисциплін, що 

вивчається на І курсі у вищих закладах І-ІІ  рівня  акредитації.Зміст курсу  

відповідає програмним  вимогам  Міністерства  освіти  і науки України  і  

співпадає  з тим матеріалом , що  вивчається з всесвітньої  історії  у 10-11 

класах. 

 За  І  семестр  ви опануєте 7 тем , що  охоплюють історичний  період  від 

1914 р.  до 1939 р. ІІ семестр – 9 тем,  які охоплюють  історію зарубіжних  країн   

з 1939 р.  по сьогодення. 

 З метою організації   поточного контролю знань,  умінь  і навичок  на 

заняттях будуть  використовуватися  різні  форми  перевірки : індивідуальне  

усне і письмове  опитування;  написання фронтальних  самостійних і 

контрольних  робіт, словникових  диктантів ; колективні  дискусії, бліц-

опитування, дешифровка закодованих  слів, написання  творів-міркувань на 

проблемну  тему, тощо . 

 Крім цих  форм  мною  розроблені  і систематично використовуються  

тестові  завдання. Підсумкова тестова  робота  виконується  студентами  після  

вивчення  кожної  великої  теми. На контрольному   занятті  студенту 

пропонується  певний  варіант, який  складається з десяти  різнотипних  

завдань, охоплюючих вивчену  тему. 

 Для оптимізації  результатів  виконання тематичної  тестової  роботи,  

студенту необхідно  зазделегідь   провести  додаткову  підготовчу  роботу. 

Данний  посібник  розроблений  мною спеціально  для  студентів  і покликаний  

спрямувати  їх  підготовчу  діяльність, вказати  на що  треба  звернути  

особливу  увагу.Питання для  підготвоки не скомбіновані  у варіанти, а  

розміщені у послідовності вивчення  матеріалу на поточних  заняттях. Тестові 

завдання охоплюють  всі найважливіші  аспекти  теми, не повторюються  і є  

різними  за складністю. Вони  мають  як репродуктивний , так  і аналітичний  

характер.  Їх виконання зміцнює  пам”ять,  розвиває  мислення : вміння  

аналізувати  , порівнювати, виділяти спільні  і відмінні ознаки, встановлювати 

причинно-наслідкові  зв”язки, логічні послідовності.  До  кожного питання  

вірними  можуть  бути  або  одна , або декілька  відповідей.  В деяких  питаннях 

значення  має  не вибір  правильної букви- відвіповіді, а розташування  букв- 

відповідей  у  правильній  послідовності. 

 Наведу декілька прикладів   завдань  з варіантами  відповідей: 

1.Яке  спільне слово  знаходиться  в офіційних назвах сучасних Пакистану , 

Ірану  і Афганістану? 

а) арабська; 

б) монархічна; 

в) ісламська; 

г) народна; 

д) соціалістична. 

 Відповідь :   в 
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2.Склади логічні  пари , встановивши  відповідність  між   датами і 

подіями: 
дати:                        події: 

а) 1923 р.  а) встановлення режиму “санації” в Польщі; 

б) 1926 р.;  б)встановлення королівської диктатури в  Югославії; 

в) 1929 р.;  в)встановлення диктатури  Антонеску  в Румунії; 

г) 1939 р.;  г)проголошення  незалежності Карпатської України; 

д) 1940 р.;  д) повалення уряду О.Стамболійського  в Болгарії. 

 Відповідь : (а-д)(б-а)(в-б)(г-г)(д-в) 

3.Розташуй лідерів СРСР в порядку перебування їх  при владі ( склади   

логічний  ланцюжок) 

а) Ю.Андропов; 

б) Й.Сталін; 

в) М.Горбачов; 

г) Л.Брежнєв; 

д) К.Черненко; 

ж) М.Хрущов 

 Відповідь : б-ж-г-а-д-в 

4.Розташуй поняття  і події  у дві  групи: 

І- ті, що стосуються гітлерівської  Німеччини; 

ІІ- ті,що стосуються фашистської  Італії 

а) республіка; 

б) дуче; 

в) парламентська монархія; 

г) Б. Муссоліні; 

д) “ пивний путч”; 

ж) фюрер; 

з) нацизм. 

 Відповідь : І- а,д,ж,з;  ІІ – б,в,г 

5.Вибери ті заходи , що  не відповідають політиці Тимчасового  уряду  в  

Росії  у 1917-1918 р.р. 

а) проведена аграрна реформа; 

б) Росія продовжувала “ війну  до переможного кінця”; 

в) встановлений 8-ми годинний  робочий день; 

г) проголошена  республіка; 

д) придушений Коніловський заколот; 

ж) проводяться масові репресії  проти  лівих  партій. 

 Відповідь: а,в,ж. 
 Для розв”язання типових  завдань рекомендується крім конспекта  

лекцій   використовувати  літературу вказану  в кінці посібника. 
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Тема І :“ Перша  Світова  війна” 

1. Які  країни входили  до Антантиу 1914 ? 
а) Англія;        г) Австро-Угорщина; 

б)  Італія;         д) Росія 

в) Франція; 

2. Які країни  відносяться до Троїстого союзу? 

а)Англія;  б) Італія;  в) Франція;   г) Австро-Угорщина;  д) Росія. 

3.Коли відбулася подія, що стала приводом І Світової війни? 
а) 28 червня 1914 р.; 

б) 28 липня 1914 р.; 

в) 1  вересня 1914 р.; 

г) 1 серпня 1914 р.. 

4. Кого  було вбито у Сараєво у червні 1914 року? 

а)  німецького кайзера; 

б) короля Сербії; 

в) посла Росії; 

г) австро-угорського принца 

5. Коли почалася І Світова війна? 
а) 28 червня 1914 р.;   б) 28 липня 1914 р.;   в) 1  вересня 1915 р.; 

г) 1 серпня 1916 р.. 

6. Який  характер  мала І Світова війна  для  світових імперій? 

а) справедливий; 

б) національно-визвольний; 

в) загарбницький. 

7. Які території сподівалася загарбати Німеччина? 

а) протоки Босфор і Дарданели; 

б) Балканський півострів; 

в) Україну; 

г) Прибалтику; 

д) Кавказ. 

8.В плани  територіальних загарбань Великобританії входять… 

а) Ельзас  і Лотарингія; 

б) Прибалтика; 

в) частина Аравійського півострова; 

г) деякі колонії в Африці; 

д) Україна 

9.План  “ блискавичної”  війни  у Європі  був розроблений генералом… 

а)  О.Брусиловим;   б) Франц – Фердинандом;   в) Д. Принципом; 

г) А. Шліффеном 

10.Чи вдався Німеччині план “блискавичної” війни? 
а)  так ;      б )  ні. 

11. На якому фронті воювали англійські, бельгійські  і  французькі  

війська проти  німецьких? 

а) Тихоокеанський ;                    г) Східний; 

б) Західний;                                  д) Північно- Африканський 
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в) Балканський; 

12. Склади логічні  пари 
а)  28 липня 1914 р.;            а)  Брусиловський прорив; 

б) лютий-грудень 1914 р;    б) битва на річці Соммі; 

в) літо 1916 р.;                    в) почтаок І Світової; 

г)  липень- листопад 1916 р.;  г) “Верденська м”ясорубка 

13. У квітні 1915 р. вперше у воєнній  історії  було  використанно ………. 

атаку. 
а)  газобалонну;   б) танкову;   в) авіаційну. 

14. Склади логічні  пари 
а) 3-10 серпня 1914 р .;            а) Росія підписала Брестський мир; 

б)  квітень 1915 р.;                   б) Вступили до війни США; 

в) 6 квітня 1917 р.;                   в)  зірвано план Шліффена; 

г)  3 березня 1918 р.;                г) німці застосували  у битві хлорний газ. 

15. Утвори хронологічний ланцюжок поступового виходу   з війни країн. 

а) Росія;                   г) Австро-Угорщина; 

б)Німеччина;          д) Болгарія. 

в) Туреччина; 

16. Коли закінчилася І Світова війна? 

а) 3 листопадап 1918 р.;  б) 25 жовтня 1917 р.;  в) 11 листопада 1918 р.; 

г) 11 грудня 1919 р.. 

17. .Яка подія стала 11 листопада 1918 р. в Комп”єнському  лісі? 
а) Німечина  капітулювала; 

б) відбулася революція  в  Австро-Угорщині; 

в) почалася інтервенція Антанти в Росію. 

18. Розташуй  країни у 2 колонки: 
І- переможці                       ІІ - переможені 

а) Італія;                    д) Франція; 

б) Туреччина;           е) Сербія; 

в) США;                    ж) Німечичина; 

г) Великобританія;   і) Австро-Угорщина; 

                                   з) Болгарія. 

19. Наслідками  війни  стало: 

а) 10 млн. поранених;      

б) втрата 1/3 багатств країнами учасницями; 

в) Німеччина посіла   чільне  місце  у світовій політиці; 

г) в Європі утворилося  більше десяти молодих держав. 

20. Вибери ті твердження  , що відповідають наслідкам І Світової  війни. 
а)  загинуто 5 млн. чоловік; 

б) Росія  втратила 60% національного продукту; 

в) США стали світовим економічним лідером; 

г) розпалися 10 імперій. 
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ТЕМА ІІ : “Облаштування повоєнного  світу” 

 

1.Коли було укладено Комп”єнське перемир”я? 

 а)  липень 1917 р.; 

б) листопад 1918 р.; 

в) січень 1919 р.. 

2.Коли почалася Паризька мирна конференція? 

а)  листопад 1918 р.; 

б) січень 1919 р.; 

в) січень 1920 р.. 

3. Розташуй мирні договори заключені в результаті Паризької конференції 

у хронологічному  порядку і виділи той договір,який ніколи не вступив в 

дію 

а) Севрський; 

б) Сен-Жерменський; 

в) Версальський; 

г) Тріанонський; 

д) Нейський. 

 

4. Чи могла Версальсько-Вашингтонська система стати основою для 

тривалого миру? 

а)  так  ;      б) ні. 

5. Хто запропонував утворити Лігу Націй? 

а)  Д.Ллойд-Джордж; 

б) Ж.Клемансо; 

в) В.Вільсон. 

6. Яка велика світова країна ніколи не входила до Ліги Націй? 

а) Франція;                       г) США; 

б) Бельгія;                        д) Німеччина. 

в) Великобританія; 

7.Що не відповідає Версальському мирному договору? 

а) Німеччині заборонялося об”єднуватися з Автрією; 

б) Ельзас і Лотарингія  відійшли до Бельгії; 

в) Саарська область на 15 років надавалася Франції; 

г) Німеччині дозволили мати армію, авіацію і важку артилерію; 

д) сума німецьких репарацій – 256 млрд. золотих марок. 

8. До яких  країн відійшли названі території за Сен-Жерменським 

договором? ( склади пара) 
а) Тіроль, Істрія                                  а) Польща; 

б) Богемія, Моравія;                            б) Румунія; 

в) Боснія і Герцоговина;                     в) Чехословаччина; 

г) Буковина;                                         г) Італія; 

д) Сх.Галиччина;                                 д) КСХС. 

9. Скільки держав були присутні на Вашингтонській конференції? 
а)  5;   б) 9;    в) 12 ;   г) 44. 
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10. Скільки договорів було укладено під час Вашингтонської конференції? 

а) 2;   б) 3;   в) 5;   г) 9. 

11.Які основні питання розглядалися на Вашингтонській конференції? 

а) розподіл колонії в Африці; 

в) встанволення кордонів в Європі; 

г) Далекосхідні питання ; 

д) визначалися повноваження Ліги Націй. 

12.Вибери ті держави ,які не підписували “договір п”яти”. 
а) США;                          г) Китай                                і) Великобританія 

б) Німеччина;                 д) Італія; 

в) Японія;  

 

13Коли відбулася Лозанська конференція? 

а)  1919- 1920 р.р.; 

б) 1921- 1922 р.р.; 

в) 1922-1924 р.р. 

14.Розташуй міжнародні  події у хронологічній послідовності 

а) план Юнга; 

б) Рапальський  договір; 

в) Вашингтонська конференція; 

г) Генуезька конференція; 

д) захоплення франко-бельгійськими  військами  Рурської області; 

е) пакт Бріана-Келлога 

15..Встанови відповідність між мирними договорами і країнами ,яких вони 

стосувалися 

а) Версальський;                        а)Туреччина; 

б) Севрський;                            б) Угорщина; 

в) Нейський;                              в) Австрія; 

г) Сен-Жерменський;              г) Болгарія; 

д) Трінонський.                        д) Німеччина. 

16.Із середини 20-х р.СРСР розгорнув інтенсивне військове 

співробітництво з… 
а) США;                           г) Китаєм; 

б) Німеччиною;                д)  Францією; 

в) Японією;                      е) Великобританією. 

17.Об”єднайте події і дати в логічні пари 
а)  1923 р.;                          а) Лозанський  мирний  договір; 

б) 1924 р.;                           б) план Дауеса; 

в)1925 р.;                            в)  пакт  Бріана – Келлога; 

г) 1928 р.;                           г) план Юнга; 

д) 1929 р..                          д) Локарська конференція. 

18. Які рішення були прийняті на Вашингтонській  конференції? 
а) гарантувалася цілістність і суверенітет Китаю; 

б)зменшені репарації Німеччини; 

в) проголошувався принцип “відкритих дверей” в Японії; 
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г) обмежувалися морські озброєння 5-ти світових країн; 

д) досягнена  домовленість про ненапад у зоні Тихого океану. 

19..Вибери те, що не відповідає  Локарським угодам 

а) Німеччину  прийняли до Ліги Націй; 

б) з Саарської області виводилися французькі війська; 

в) гарантувалися східні кордони Німеччини; 

г) Рурська область переходила до Франції. 

20.Договір Бріана-Келлога заключений з метою… 
а) надання економічної допомоги Німеччині; 

б)  політичного визнання СРСР; 

в)запобігання нової світової війни; 

г) встановлення сучасних кордонів Туреччини. 
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ТЕМА ІІІ:“ІНДУСТРІАЛЬНІ  КРАЇНИ ЄВРОПИ І АМЕРИКИ В 

МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД” 
 

 

1.Вибери ті твердження, що  відповідають США на початку 20-х років 

а) конституційна  монархія; 

б) федерація; 

в) світовий аутсайдер; 

г) президентська  республіка; 

д) проводить дуже агресивну зовнішню політику. 

2.”Велика депресія  в США почалася у… 

а) 1920 р.;   

б) 1923 р.;  

в) 1929 р.;  

г) 1933 р. 

3. Який період  в історії США характеризується такими понятттями: 

масове безробіття, “новий курс”, банкрутства 

а) І Світова війна; 

б) “проспериті”; 

в) “велика депресія” 

4.Хто запропонував “Новий курс” реформ, щоб  вийти з економічної  
кризи? 

а) Кулідж; 

б) Гувер; 

в) Ллойд – Джордж; 

г) Р. Макдональд; 

д) Рузвельт. 

5.Метою і сутністю реформи  “ нового курсу” було… 
а) стимулювати  підвищення показників виробництва  у промисловості і с/г; 

б) посилити  втручання  держави в економіку; 

в) реформувати політичну систему  країни; 

г) загальмувати надмірний  розвиток виробництва і с/г; 

д) надати  фінансову  допомогу  дрібним банкам. 

6.Вибери  ті твердження , що  відповідають Великобританії  на  початку 20-

х  років 

а) конституційна монархія; 

б) світовий  лідер; 

в) федерація; 

г) президентська  республіка; 

д) колоніальна  імперія. 

7. Як називається партія праці в Британії і в якому  році вона вперше 

сформувала уряд ( Склади логічну пару) 
а)   1919 р.;                          а) комуністична; 

б) 1922 р.;                            б) демократична; 

в) 1924 р.;                            в) ліберальна; 
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г) 1928 р.;                            г) лейбористська; 

д) 1933 р.                              д)  консервативна. 

8..З якими обіцянками у 1923 р. на вибори в Англії  виходила 

лейбористська  партія? 
а) збільшити  розміри  допомоги безробітним; 

б) визнати СРСР; 

в) націоналізувати  всю промисловість; 

г) збільшити  мита на товари  широкого  використання ( чай, цукор). 

9.В якому  році  створено Британську  Співдружність? 

а) 1920 р.; 

б) 1931 р.; 

в) 1939 р. 

10.Розташуй поняття і події  у дві відповідні групи  : І-США; ІІ- 

Великобританія 
а) “новий курс”; 

б) війна з Ірландією; 

в) консерватори і лейбористи; 

г) президентська республіка; 

д) республіканці і демократи; 

е)  конституційна монархія. 

 

11.Веймарська  республіка в Німеччині була  утворена… і проіснувала  

до…( вибери  2  потрібні  дати) 

а) 1918 р.;   б) 1919 р.;    в)  1929 р.; г) 1933 р.;  д) 1935 р. 

12. Яким  шляхом А.Гітлер прийшов  до влади в Німеччині? 

а) шляхом державного перевороту; 

б) був обраний президентом; 

в) призначений головою уряду. 

13.Вибери вірні  твердження : “Прихід Гітлера до влади  в Німеччині… 

а) зменшив вплив держави на економіку країни; 

б) стався шляхом державного перевороту; 

в) демократизував Веймарську республіку; 

г) сприяв підвищенню впливу Німеччини на міжнародній арені; 

д) популяризував  націоналістичну  ідею. 

14. Вибери те, що відповідає  фашистській Німеччині 

а)  партійний  і державний  апарат тісно переплітаються ; 

б) президент  призначається Гітлером; 

в) Конституція порушується; 

г)  комуністичний рух підтримується; 

д) проводиться переслідування  євреїв, циган 

15.Вибери ті твердження ,що  відповідають фашистській  диктатурі  в 

Німеччині 
а) закони прийняті  урядом можуть суперечити Конституції; 

б) посада президента   ліквідовувалася; 

в) існує багатопартійна  система; 
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г) ліквідовувався рейхстаг. 

16.Чи вірно твердження, що нацистська партія  була непопулярна у 

Німеччині  у 30-х роках? 

а) так ;    б) ні. 

17.Коли і як до влади в Італії прийшов Муссоліні?( Склади логічну пару) 

а)  1922 р.;                       а) шляхом  державного перевороту; 

б)  1925 р.;                      б) був обраний президентом; 

в) 1933 р.;                       в)  призначений головою уряду. 

18Розташуй  поняття  і події у 2 відповідні групи: І-Німеччина; ІІ- Італія 

а) “чорносорочечники”; 

б) переможиця; 

в) НСДАП; 

г) Велика фашистська рада; 

д) повстання в Кілі; 

е) Третій  Рейх. 

19. Які території  у 1919 р. відійшли під  контроль Франції? 
а) Ельзас  і Лотарингія; 

б) Ейпен  і  Мальмеді; 

в) Саарська область; 

г) Рурська область. 

20. Франції у ІІ половині 20-х р.р.  характерні такі процеси: 

а) стабілізація економіки; 

б) перемога на виборах  лівих  партій; 

в) 1.16 млн. чол. страйкуючих; 

г) масове банкрутсво банків і підприємств. 

21.  Світова економічна криза у Франції мала такі особливості: 
а) вона супроводжувалася політичною нестабільністю; 

б) найбільше постраждала важка промисловість; 

в) почалася у 1929 р.; 

г) тривала довше, ніж  у інших країнах. 

22.В якому  році  відбулася спроба фашистського перевороту у Франції? 

а)  1934  р.; 

б) 1936 р.; 

в) 1937 р. 

23. Хто очолив  уряд  Народного фронту у Франції? 

а)  Ж. Клемансо; 

б) Е. Ерріо; 

в) Л.Блюм; 

г) Р. Пуанкаре. 

 

24. В програму якої французької організації або політичного блоку  

входили такі заходи: заборона фашистських  організацій; націоналізація 

військової промисловості; підвищення зарплати робітникам? 

а) “ Вогняні  хрести”; 

б) Народний фронт; 
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в) “ Французька  дія”. 

25.. Кого називали “дуче”? 

а)  короля Іспанії; 

б) Б. Муссоліні; 

в) президента Німеччини; 

г) А.Гітлера. 

 

26.Режим диктатури М. Прімо де Рівері існував в Іспанії у період… 
а) 1923-1930 р.р.; 

б) 1931-1936 р.р.; 

в) 1936- 1939 р.р.; 

г) 1939-1975 р.р. 

27.Коли Іспанія проголошена республікою? 

 а) 1923 р.;  б) 1931 р.;  в) 1936 р. 

28.Генерал Франко знаходився при владі  в Іспанії  з 1939  р. по 1975 р.р. 

а) так ;  б) ні. 

29.Які держави надали допомогу франкістам під час громадянської війни в 

Іспанії? 
а)  Італія;   б) Німеччина;   в) Англія ;  г)  Португалія;  д) СРСР;   е) Франція. 

30. Після  поразки республіканців  в Іспанії було… 

а) відновлено монархію;  б) відбулися демократичні  вибори;  в) встановлено 

диктатуру Франко. 

31.В якому  році  в Іспанії  було утворено  уряд  Народного  фронту? 

а)  1924 р.  ;    

б) 1931 р.; 

в) 1936  р.; 

г) 1939 р.. 

 

32.Розташуй поняття і події у 2 відповідні  групи:  І- Німеччина;  ІІ- Італія 

а)республіка;   б)  дуче;  в) парламентська монархія; г) Б. Муссоліні; д) “ пивний 

путч”;  

е) фюрер; і) нацизм. 

33.До якої  країни  відносяться  ці поняття: Вестмінстерський  статут, 

Співдружність,домініони, лейбористи 
а)  США;        б) Франція;     в) Німеччина;   г) Великобританія;  д) Іспанія. 

34. Про яку  країну  йдеться : фаланга, громадянська  війна,  

інтербригади? 

а)  Італія;   б) Німеччина;  в) Англія;  г) Іспанія;   д) Франція. 

35. З наведених  тверджень  виберіть ті, що   розкривають  причини  

світової економічної  кризи 1929-1933 р.р. 
а) скорочення збуту товарів  через  їх  перевиробництво; 

б) декілька неврожайних  років поспіль; 

в) наслідки І Світової  війни; 

г)  монополізація  основних  галузей  виробництва; 

д) активне   і нераціональне  втручання  держави  в економіку. 
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36..Виберіть  ті  країни, в яких  у 20-30-х роках  встановилися   тоталітарні  

режими. 
а) США;   б) Німеччина;   в) Великобританія;  г) Франція ;  д) Італія ; е) Іспанія. 

 

 

37..Встанови відповідність  склавши пари 
а) призначення Гітлера канцлером;                               а) 1933 р.; 

б)призначення Муссоліні головою уряду;                     б) 1915 р.; 

в) повалення монархії в Німеччині;                               в) 1919 р.; 

г) створення Баварської радянської республіки;          г) 1918 р.; 

д) перехід  Італії  до Антанти ;                                       д) 1922 р.. 

38.Розташуй  події  у хронологічній послідовності: 
а) “пивний путч” 

б) призначення Гітлера головою уряду; 

в)  поразка Гітлера  на президентських виборах; 

г)  створення Веймерської  республіки; 

д) вихід  Німеччини з Ліги Націй. 

 

39.Яку партію очолював А.Гітлер? 

а)  СДПН;    б) КПН ;   в) НСДАП. 

40..Партії  якої  політичної  орієнтації об”єднувалися  в “Національний 

блок”? 
а) праві; 

б) центристи; 

в) ліві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  ІУ:“Країни Центральної та Південно-Східної Європи” 
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1.Яка подія відбулася 11 листопада 1918 року у Польщі? 

а) проголошена республіка; 

б) розпочалася громадіянська війна; 

в) прийнята конституція; 

г) проголошено ЗУНР. 

2.Польська державна політика щодо українців, проживаючих в межах 

держави у 20-30-х р.р. проявлася в таких  заходах: ( вибери вірне 

твердження) 
а) відкривалися українські університети у Львові; 

б) надана  автономія Східній Галичині; 

в) закривалися українські школи; 

г) проводилися репресії проти української культурної  еліти 

д) заохочувалося ополячення українців. 

 

3.Коли була проголошена ЗУНР? 

а) 11 листопада 1918 р.; 

б) 13 листопада 1918 р.; 

в) 18 березня 1921 р.. 

4.Чи вірно, що Ю. Пілсудський  став І президентом Польської республіки? 

а)  так  ;  б) ні. 

 

5.Коли Ю.Пілсудський здійснив державний переворот у Польщі? 
а) 1919 р.; 

б) 1923 р.; 

в)  1926 р.; 

г) 1935 р.. 

6.Конституція Польщі від 1935 р. проголошувала державу… 

а) конституційною монархією; 

б)президентською республікою; 

в) парламентською республікою. 

7.Розташуй події, які відбувалися у Польщі у хронологічній послідовності: 

а) радянсько-польська війна; 

б) втснаовлення авторитерної диктатури Ю.Пілсудського; 

в) спалення 800 українських сіл в рамках  політики “пацифікації”; 

г) прийняття І конституції Польщі; 

д) приняття ІІ конституції. 

8.Хто був першим президентом ЧСР? 

а)  Т. Масарик; 

б) Е.Бенеш; 

в)А.Волошин 

9.Вибери вірні  твердження : “ За конституцією ЧСР 1920 р… 

а) обмежувалися права національних меншин; 

б) гарантувалася свобода слова і совісті; 

в) президент  обирався на 4 роки і майже не мав повноважень; 

г) проголошувалася парламентсько-президентська республіка. 



 16 

10.Чехословацький  уряд, щодо українців, які проживали в ЧСР у 20-30-х 

рр. проводив  таку політику: ( вибери вірні твердження) 
а)  надав автономію Закарпаттю; 

б) дозволив відкривати українські школи; уінверситети, товариства; 

в) проводив масові репресії; 

г) намагався модернізувати Закарпаття. 

11.В період з 1935 р по 1938 р. президентом ЧСР був… 

а) Т.Масарик;    б) Е.Бениш;    

в) А.Волошин. 

12.Коли утворилася незалежна “Чехословацька держава”? 
а) жовтень 1918 р.; 

б) листопад 1919 р.; 

в) січень 1919 р.; 

г) вересень 1921 р.. 

13.Які країни приймали участь у “Мюнхенській змові “ проти ЧСР? 

а) Англія;б) Росія;   в) Іспанія;   г) Франція;   д) Італія;  е) Німеччина. 

 

14.Коли та внаслідок якої події  виник “протекторат Богемія та Моравія”?( 

склади відповідну пару) 

а) 1938 р.;                        а) загарбання ЧСР Угорщиною; 

б) 1939 р.;                        б) окупація ЧСР Німеччиною; 

в) 1940 р.                         в) підписання “Мюнхенської змови”. 

 

15.Хто був правителем Болгарії у 20-х р.р.? 
а) Кароль ІІ; 

б) О. Карагеоргієвич; 

в) Карл ІУ Габсбург; 

г) Борис ІІІ 

16.До якої  болгарської організації  відносився полковник К.Георгієв? 

а)  БЗНС; 

б) БКП; 

в) “Звено” 

г) “Народний зговор” 

17.В яких  роках  відбулися реакційні перевороти в Болгарії? 
а) 1919 р.; 

б) 1923 р.; 

в) 1927 р.; 

г) 1934 р.. 

18.Об”єднай події і дати , що стосуються Болгарії, в логічні  пари 

а)   1918 р.                                а) спроба проголошення республіки; 

б) 1920 р.                                  б) фашистський переворот К.Георгієва; 

в) 1923 р.                                  в) повалення уряду БЗНС; 

г) 1934 р.                                  г) створення однопартійного уряду О. 

Стамболійського. 
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19.Які з названих подій не відбувалися в Болгарії? 

а) прийняття республіканської конституції; 

б) встановлення профашистської диктатури; 

в) встановлення 8-год робочого дня; 

г) аграрна реформа; 

д) створення комуністичного уряду. 

 

20.Розташуй подї, що відбулися в Угорщині, відповідно до хронології 
а) жовтень 1918 р.                      а) приєднання країни до антикомінтернівському  

пакту; 

б) березень 1919 р.;                    б) створення Угорської Радянської республіки; 

в) листопад 1919 р.;                    в) повалення монархії Габсбургів; 

г) січень 1939 р.;                         г) державний переворот М.Горті. 

 

21.Чи була Угорщина республікою у 20-ті  роки? 

а) так ; б)  ні. 

22.У внутрішній політиці М. Горті впроваджував такі заходи ( вибери 

вірне) 
а) розпустив парламент; 

б) прийняв  ряд антидемократичних законів; 

в) створив єдину фашистську партію; 

г) жорстоко придушував будь-які виступи проти влади. 

23.У зовнішній політиці М.Горті здійснював  такі заходи. ( вибери вірне) 

а) Угорщина  зблизилася  з СРСР; 

б)окуповане Закарпаття; 

в) добився зменшення репарацій для Угорщини. 

24.Які з поданих характеристик відповідають Румунії після І Світової 

війни? 
а)  форма правління –абсолютна монархія; 

б) індустріальна країна; 

в) територія за Версальською системою збільшилася у 2 рази; 

г) 80 % підприємств контролювалися англійським і французьким капіталом. 

25.З І і ІІ  стовпчиків склади  2 відповідні пари : “У 1940 р. Румунія 

втратила територію (І)… на користь (ІІ)… 
а) Бессарабія                                                          а) Угорщина 

б) Північна Букковина;                                         б) Німмеччина; 

в)  Північна Трансільванія;                                   в) Італя; 

г) частина Банату                                                  г) СРСР. 

 

26.Розташуй події, що відбулися в Румунії у хронологічній послідовності 
а) встановлення диктатури І. Антонеску; 

б) прийняття Конституції; 

в) передача СРСР Бессарабії; 

г) початок аграрної реформи. 
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27.Розташуй  народи, що населяли Югослівію у 20-30 х роках у порядку  

від найчисельнішого до найменш чисельнішого 
а) словенці; 

б) серби; 

в) хорвати; 

г) чорногорці. 

 

28.За конституцією 1921 р. Югославія… 
а) федеративна  держава; 

б)республіка; 

в) поділена на 33  губернії ( жупани); 

г) заселенна  єдиним сербо-хорвато-словенським народом 

29.В якому році Хорватія отримала автономію в межах Югославії? 

а) 1921 р.; 

б) 1935 р.; 

в) 1939 р.; 

г) 1940 р.. 

30.В результаті  подій 1929 р. КСХС  стало… 
а) необмеженою  монархією; 

б) конституційною  монархією; 

в) республікою. 

31.Коли Королівство СХС було перейменоване в Югославію? 
а) 1918 р.; 

б) 1921 р.; 

в) 1929 р.; 

г) 1941 р.. 

 

32. До якої країни після І Світової війни відносилися такі території: 

Трансільванія, Півн.Буковина, Бессарабія? 

 а) Югославія; 

б) Болгарія; 

в) Угорщина; 

г) Румунія. 

33.Склади логічні пари за принципом  входження української землі в іншу 

державу: 

І) Польща;                   а) Закарпаття; 

ІІ) ЧСР;                        б) Буковина; 

ІІІ) Румунія                   в) Галичина. 

34.Встанови відповідності,склавши пари 

а)  1923 р.;         а) встановлення режиму “санації” в Польщі; 

б) 1926 р.;           б) встановлення королівської диктатури в Югославії; 

в) 1929 р.;          в) встановлення диктатури Антонеску в Румунії; 

г)1939 р.  ;         г) проголошення незалежності Карпатської України; 

д) 1940 р.           д) повалення уряду О. Стамболійського в Болгарії. 
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35.Які з названих країн напередодні ІІ Світової війни зблизилися  з 

Німеччиною і вступили у війну на її боці? 
а) Польща;  б) Румунія;  в) Югославія;  г) Чехословаччина;  д) Угорщина; е) 

Болгарія. 

36.Розташуй південно-слов”янські народи у 3 групи за домінуючим 

віросповідуванням :  
І-православні; ІІ-католики; ІІІ- мусульмани. 

а) серби;        б) хорвати;   в) чорногорці;   г) словенці;  д) македонці;   

е) боснійці;   і) герцоговинці. 

37.Розташуй країни у дві колонки: 
І- монархії;      ІІ – республіки ( на 1938 р.) 

а) Болгарія;   б)Югославія;   в) Угорщина;  г) Чехословаччина  д) Польща;  

е)  Румунія. 

 

38.Об”єднай країни  і правлячих осіб в логічні пари 

а)  Т. Масарик;                                       а) Болгарія; 

б) Ю.Пілсудський                                  б) Румунія; 

в) О. Карагеоргієвич;                             в) Югославія; 

г) Борис ІІІ                                             г) Угорщина; 

д) І. Антонеску                                      д) Польща; 

е) М. Горті                                             е) Чехословаччина. 

39.Вибери ті твердження, що відповідають режиму “санації”. 
а)сейм розпущено; 

б) проводилося переслідування українського населення; 

в) ліві партії заборонені; 

г) в країну залучені іноземні інвестиції. 

40.Про яку диктатуру йдеться:”Скасовано конституцію, розпущено 

парламент, заборонені  всі політичні партії, крім правлячої”? 
а) авторитарна; 

б) тоталітарна. 
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Тема У :“Росія у 1917 –22 р.р. СРСР” 

1. У І Світовій  війні Росія воювала на боці… ( закінчити речення) 
а)  Антанти; 

б) Троїстого союзу. 

2Вибери ті твердження , що відповідають Росії у 1917 р 
а)Столиця – Москва; 

б) голова держави –Микола ІІ; 

в) форма правління –конституційна монархія; 

г) індустріально-аграрна країна; 

д) багатоетнічна імперія. 

 

3.Цар Микола ІІ  зрікся престолу Росії… 1917 р.( знайди пропощену дату) 
а) 25 лютого; 

б) 2 березня; 

в) 3 липня; 

г) 26 жовтня. 

4.Коли почалася  буржуазна революція 1917 р. в Росії? 

а)23 лютого; 

б) 27 лютого; 

в) 2 березня; 

г) 25 жовтня. 

5.Якою подією  почалася Лютнева революція в Росії? 
а) страйки  на  заводах Петрограда; 

б)повстання московського  гарнізону; 

в) штурм Зимового палацу; 

г) вбивство царя Миколи ІІ 

6.Які два органи  виконавчої влади існували до осені 1917 ?Вкажи їх і 

виділи з них законний 
а) Державна Дума; 

б) Петроградська Рада; 

в) Тимчасовий уряд; 

г) Рада Народних Комісарів; 

д) Установчі збори. 

7.Тимчасовий  уряд у І його складі очолив… 
а) М.Родзянко;                 г) О.Керенський; 

б) М. Чхеїдзе;                  д) В.Ульянов 

в) Г.Львов; 

8.Вибери ті заходи, що не відповідають політиці Тимчасового уряду 
а) проведена аграрна реформа; 

б) Росія продовжувала “ війну до переможного кінця”; 

в) встановлений 8-годинний  робочий  день; 

г) проголошена республіка; 

д) придушений Корніловський заколот; 

ж) проводяться масові репресії проти  лівих  партій. 

9.Хто був лідером РСДРП(б)? 



 21 

а) М.Чхеїдзе; 

б) В.Ленін; 

в) Л. Корнілов; 

г) Л.Троцький; 

д) О. Керенський. 

10В.Ленін підтримував ідею співробітництва Петроградської Ради з 

Тимчасовим  урядом? 

а) так;  б) ні. 

11.Вибори до Установчих  зборів виявили,що з 715 місць більшовицька 

партія зайняла…. місць. 
а) 183 ; 

б) 264; 

в) 495; 

г) 715. 

 

 

12.Об”єднай  дати і події 1917 р. у відповідні пари 

а) лютий;                           а) повернення  з еміграції Леніна; 

б)березень;                        б) заколот Корнілова; 

в) квітень;                          в) створення Тимчасового уряду; 

г) липень;                           г) утворення Петроградської Ради; 

д) серпень;                         д) І спроба більшовицького перевороту; 

ж) жовтень;                       ж) штурм Зимового палацу 

13.Розташуй події 1917 р. у хронологічній послідовності: 
а) зречення Миколою ІІ трону; 

б) заколот генерала Корнілова; 

в) повалення Тимчасового уряду; 

г) перша спроба більшовицького перевороту. 

14.Об”єднай слова  парами, утворивши популярні  гасла більшовиків 

а) мир;                       а) Радам; 

б) земля;                   б) робочим; 

в) фабрики;               в) народам; 

г) влада;                    г)  селянам. 

15.Які заходи  здійснювалися більшовиками в період втсановлення 

“диктатури пролетаріата”? 

а) придушувався опір  всіх незадоволених новою  владою; 

б) дозволено селянам забирати ділити і поміщицькі  землі; 

в)створена Червона  Армія; 

г)політична влада поділялася з меншовиками і есарами 

16.Чи вірно, що більшовики не дали змогу працювати І законному 

парламенту ( (Установчим зборам)? 

а) так;   б ) ні. 

17.Вибери ті твердження, що відповідають поняттю “комуністичне 

суспільство” 
а) це суспільство, що приходить на зміну феодалізму; 
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б) існує приватна власність на засоби виробництва; 

в) панує безринкова економіка; 

г) відсутня експлуатація людини людиною. 

 

18.Яка партія підтримала більшовиків під час Жовтневого повстання? 

а) кадети; 

б) меншовики; 

в)монархісти; 

г) есери. 

19.Як називався “робітничо-селянський уряд” створений після 

Жовтневого перевороту і ким він очолювався ? ( утвори 1 пару) 

а) Всеросійський з”їзд Рад;                             а) Й.Сталін; 

б) Державна Дума;                                           б) Л.Троцький; 

в) Тимчасовий уряд;                                        в) В. Ульянов; 

г) Рада народних комісарів;                             г. О.Керенський. 

20.Закінчи речення: “ Всі незадоволені більшовицьким режимом  

об”єдналися в … рух 

а) Народний; 

б) Червоний; 

в) Патріотичний; 

г) Білий 

 

21.Вибери 2 дати – початок і закінчення Громадянської війни в Росії 

а) 1917 р.;  

 б) 1918 р.; 

 в) 1919 р.; 

г) 1920 р.;   

д) 1921 р.;   

ж) 1922 р. 

 

22.Які іноземні держави з нижченазваних не здійснювали інтервенцію в 

Росію під час Громадянської війни? 
а) Великобританія;                        г) Японія;                     з) Болгарія; 

б) США;                                          д) Німеччина;              і) Польща. 

в) Франція;                                     ж) Румунія; 

23.Розташуй основні події Громадянської  війни у хронологічній  

послідовності 

а) бойові дії  у Середній Азії; 

б) початок інтервенції країн Антанти і Японії; 

в) радянсько-польська війна; 

г) рогром військ Колчака і Денікіна 

 

24.До якої економічної політики відносяться  такі ознаки: заборонено 

торгівлю, товари розподіляються за картками, запроваджено 

продрозвертку на  селі, націоналізована промисловість? 
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а) “воєнний комунізм”; 

б) НЕП; 

в) індустріалізація; 

г) колективізація. 

25.Наслідками НЕПу  було… 

а) падіння промислового виробництва; 

б) підйом сільського господарства; 

в)пожвавлення торгівлі; 

г) масові епідемії і голод; 

д) перехід всіх підприємств у державну власність; 

ж) стабілізація грошової одиниці 

 

26.Яку назву отримала державна політика в Росії з 1918 р.по 1921 р.? 

а) колективізація; 

б) індустріалізація; 

в) НЕП; 

г) “воєнний комунізм”. 

27.Сутність НЕПу відповідає комуністичній доктрині? 
 а) так;   б) ні. 

28.Коли Х з”їзд РКП (б) прийняв рішення про впровадження НЕПу? 

а) квітень 1919 р.; 

б) листопад 1920 р.; 

в) березень 1921 р.; 

г) червень 1924 р. 

29.Яка з нижчезгаданних  подій відбулася у період 1921-1922 рр.? 

а) радянсько-польська війна; 

б) заключення Брестського миру; 

в) розгром військ Колчака і Денікіна; 

г) бойові дії у Середній Азії і  на Далекому Сході. 

30.Які радянські республіки об”єдналися в СРСР у 1922 р.? 
а) Російська ;                         г) Білоруська; 

б) Українська;                       д) Закавказька; 

в) Прибалтійська;                 е) Молдавська. 

31.Що стало результатом політики “воєнного  комунізму”? 
а) підйом промислового виробництва; 

б) масові епідемії і голод; 

в)  селянські повстання; 

г) збільшення валової  сільськогосподарської продукції. 

32.Коли утворився СРСР? 

а)  30 грудня 1922 р.; 

б) 24 січня 1924 р.; 

в) 30 червня 1928 р.. 

33.Що відповідає суспільно-економічному життю в СРСР у 30-х р.р.? 

а) проводилися масові репресії проти невинних; 

б) скорочувалася система виправно-трудових  таборів; 
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в) приймається дуже демократична конституція; 

г) проводиться форсована індустріалізація; 

д) заохочується приватне  землеволодіння; 

 

34.Коли  була встановлена  одноосібна диктатура Й.Сталіна в СРСР? 

а) 1924 р.; 

б) 1929 р.; 

в) 1937 р. 

35. Сталінська диктатура у 30-х роках була… 

а)  тоталітарна; 

б) авторитарна. 

36.СРСР у 30-ті  роки….. ( вибери вірне твердження) 
а) за конституцією – демократична парламентська республіка; 

б) активно розбудовує важку промисловість; 

в) кошти вилучені з розвитку промисловості вкладає в сільське господарство; 

г) базує  сільське господарство на приватному землеволодінню. 

37.На 1937-1938 р.р.  припадає… 

а) голодомор на Україні; 

б) створення ГУЛАГу; 

в) пік репресій; 

г) початок колективізації. 

38.Процес утворення великого машинного виробництва в усіх галузях 

господарства ( особливо у промисловості) називається… 

а) репресія; 

б) колективізація; 

в) продрозверстка; 

г) індустріалізація. 

39.Розташуй полководців у ІІ групи: 
 І – “білі”                                   ІІ – “червоні” 

а) А.Денікін;                                   д) П.Врангель; 

б) О.Колчак;                                  ж) М. Юденич; 

в) М. Будьоний                              з) М. Фрунзе 

г) В.Чапаєв; 

40. Що таке продрозверстка? 
а) створення колгоспів; 

б) примусове вилучення у селян продовольчих  запасів; 

в) заборона приватної торгівлі; 

г) матеріальна допомога селянам. 
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ТемаУІ :“Країни Азіїі , Африки і Латинської  Америки” 

1.За формою організації  державної  влади Японія після І Світової  війни  

була… 
а) президентською республікою; 

б) конституційною  монархією; 

в) абсолютною монархією. 

2.Коли в Японії було проголошено “меморандум Танака”? 

а) 1919 р.;  б) 1923 р.;    в) 1927 р. 

3.Які з названих  територій  не планувала захопити Японія за 

“меморандумом Танака”? 

а) Китай;                г) Індокитай; 

б) Монголію;        д) Індонезію; 

в) Індію;                ж) Іран. 

4.Коли  Японія  напала  на Маньчжурію? 

а) 1927 р.; 

б) 1931 р.; 

в) 1937 р. 

5. Об”єднай  події  і дати, що  стосуються Японії , в логічні  пари: 

а) 1927 р.                         а) напад  на Маньчжурію; 

б) 1929 р.                        б) вбивство прем”єр-міністра Інукаї; 

в) 1931 р.                        в) прийняття  “ меморандума Танака”; 

г) 1032 р.                        г) початок японо-китайської війни; 

д) 1937 р.                       д) вихід Японії  з Ліги Націй. 

6.Розташуй події історії Японії у хронологічній послідовності 

а) вихід Японії з Ліги Націй; 

б)нормалізація відносин з СРСР; 

в) вбивство прем”єр-міністра  Інукаї; 

г)  напад на Маньчжурію; 

д)  початок японо-китайської війни. 

7.Які з наведених тверджень відповідають Китаю  після І Світової війни? 

а) конституційна монархія; 

б) єдина централізована  держава; 

в) колонія Франції  і Англії; 

г) аграрна  країна; 

д) республіка; 

ж) при владі – комуністична партія. 

8.Що  вимагали демонстранти  під час революційних  подій “ 4 травня” 

1919 р. в Китаї?  

      ( Вибери  вірні твердження) 
а)  повернути  півострів Шаньдунь; 

б) вигнати європейців з  країни; 

в) оголосити  бойкот японським  товарам; 

г) поновити монархію. 
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9.Національний  уряд Китаю , який об”єднав найважливіші   райони 

Китаю  у 1927 р. очолив… 
а) Мао Цзедун ; 

б) Чан Кайші; 

в) Сунь Ятсен; 

г) Пу І. 

10..Лідером КПК був… 

а) Мао Цзедун; 

б) Чан Кайші; 

в) Сунь Ятсен; 

г) Пу І. 

11.Об”єднай  події  і дати , що  стосуються  Китаю у логічні  пари 
а) 1912 р.  а) утворення національного уряду Чан Кайші; 

б) 1919 р.  б) проголошення республіки; 

в) 1927 р.   в) революційні  події “ 4 травня”; 

г) 1931 р.  г) початок  японо-китайської війни; 

д) 1937 р.  д) напад Японії на Маньчжурію. 

 

12.Розташуй події, що відносяться  до історії Китаю в хронологічній 

послідовності: 

а) початок  японо-китайської війни; 

б) революційні  події “  4 травня”; 

в) утворення нац.уряду Чан Кайші; 

г) напад Японії  на Маньчжурію; 

д) проголошення республіки. 

13Які з наведених тверджень відносяться  до Індії  в міжвоєнний період? 
а) колонія Франції; 

б) аграрна країна; 

в) управляється віце-королем від Великобританії; 

г) мала високий рівень розвитку економіки; 

д) державна  релігія- іслам. 

14.Що стало причинами  компанії  громадської непокори 1919-22 р.р. в 

Індії? 

а)  прийняття конституції; 

б) розтріл  мирної демонстрації; 

в) прийняття “Закону  про управління Індією”; 

г) арешт М.Ганді; 

д) введення  в дію “ЗаконаРоулета”. 

15.Національно-визвольну  боротьбу в Індії очолювала  партія… 

а) Гоміндань; 

б) КПК; 

в) ІНК; 

г) “Союз ісламу”; 

д) організація  галонів. 
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16.З названих  діячів  вибери  тих,хто відносився  до національно-

визвольного руху в Індії 
а) М.Кемаль; 

б) Сунь Ятсен; 

в) Хо Ші Мін; 

г) М.Ганді; 

д) Дж.Неру; 

ж) Сукарно. 

17.Яким формам боротьби віддавав перевагу М.Ганді? 

а)  несплата податків; 

б) збройні повстання; 

в) мирні демонстрації; 

г) теракти проти колонізаторів; 

д) байкотування іноземних товарів. 

18.До якої країни відносяться  такі  поніття: сатьяграха , “ соляний похід”, 

ІНК 
а) Франція; 

б) Індія; 

в) В”єтнам; 

г) Індонезія; 

д) Китай. 

19..Які  країни  входили  до Французького Індокитаю? 
а) Бірма;  б) Лаос;  в) Бангладеш;  г) Шрі-Ланка;  д) В”єтнам; ж) Камбоджа. 

20.Чи здобув Французький Індокитай  незалежність  у 30-х  роках? 
а) так; 

б) ні. 

21.Що не відповідає Індокитаю у 30-х роках? 

а)  колонія Великобританії; 

б) включав території В”єтнаму, Лаосу і Камбоджи; 

в) місцеве  населення не мало політичних  прав; 

г) більшість  населення- жителі  міст 

22.Лідер національної  партії  Індонезії пропонував…. ( Вибери вірні 

твердження) 

а)  налагодити  співробітництво з голандцями; 

б) застосовувати лише мирні  форми боротьби; 

в) проголосити  країну  незалежною республікою; 

г) організувати збройні повстання проти колонізаторів 

 

 

23.Повстання  галонів  відбулося в Бірмі у… 
а) 1919-1920р.р.; 

б) 1927-1928 р.р.; 

в) 930-1932 р.р. 

24. За законом  “про управління Бірмою” від 1935 р… 
а) Бірма відокремлювалася  від Індії; 
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б) створювався національний уряд  і парламент; 

в) країна передавалася у володіння Франції; 

г) країна  стала повністю незалежною державою. 

25. Вибери те, що  стосується Афганістану  у  30-х р.р. 
а)  колонія Британії; 

б) дуже добре  розвинута промисловість; 

в)   монархія на чолі з  шахом; 

г) столиця- Кабул. 

26.У 1925 році  Реза Шах Пехлеві  став… Ірану 

а) командиром  дивізії; 

б) прем”єр – міністром; 

в) монархом. 

27.Які нові держави  утворилися на Близькому  Сході  у 20-30-х  р.р.? 

а) Ліван; 

б) Ірак; 

в) Йорданія; 

г) Сирія; 

д) Саудівська  Аравія. 

28. Які  країни  розподілили колонії Османської імперії після її розпаду? 

а) Франція;  б) США;   в) Росія;  г) Британія ; д) Німеччина. 

29. Яка з названих  країн Арабського світу  до ІІ Світової  війни стала 

республікою? 
а) Іран; 

б) Ліван; 

в) Саудівська Аравія; 

г) Йорданія. 

30.Які  країни  на Африканському континенті  після  закінчення І Світової  

війни  не були колоніями? 
а) Марокко; 

б) Ефіопія; 

в) Ліберія; 

г) Єгипет; 

д) Нігерія; 

ж) Конго. 

31. Коли була підписана декларація про незалежність Єгипту? 

а) 1919 р.; 

б) 1922 р.; 

в) 1928 р.; 

г) 1933 р. 

32.Що відповідає Латинській Америці у 20-30-х р.р.? 
а) має експортну економіку; 

б) у с\г переважають дрібні фермерські господарства; 

в) США  втручається у внутрішні  справи  Латинської Америки; 

г) збалансований  розвиток  всіх  галузей промисловості.3 
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33. Встанови відповідності , утворивши логічні  пари 

а) М.   Кемаль;                    а) Бразилія; 

б) Реза Хан Пехлеві;          б) Туреччина; 

в) Ж.Варгас ;                       в) Іран; 

г) Сукарно                          г) Китай; 

д) Сунь Ятсен                     д) Індонезія. 

34. Інженер Сукарно очолив Національну партію… 

а) Індокитаю;  в) Афганістану; в) Ірану;  ) Туреччини; д) Індонезії. 

35.Розташуй організації, що очолювали національно-визвольну  боротьбу 

відповідно  до країн, де вони діяли. 
а) ІНК;                               а) Бірма; 

б) Гоміндань;                    б) Індонезія; 

в) “ Добома асіайон”;       в) Індія; 

г)  “Союз ісламу”;            г) Китай. 

36.До якого  регіону  відносяться такі поняття: кауділізм, латифундизм; 

експортна економіка? 
а) Африка            в) Латинська Америка; 

б) Азія;                г) Європа. 

37.Розподіли колонії  у 3 групи у відповідності  до метрополій 

І- В. Британія                   ІІ- Франція                    ІІІ – Голандія 

а) Індонезія     г) Лаос;           з) Афганістан 

б) В”єтнам ;     д) Єгипет; 

в) Індія             ж) Алжир; 

38.Розташуй у хронологічній послідовності події: 
а) проголошення монархії Пехлеві  в Ірані; 

б) визнання Афганістану незалежною державою; 

в) проголошення республіки в Туреччині; 

г) утворення  королівства Ірак. 

39. Які  події  з названих нижче  відбулися у 1921 році? 

а) визнання Англією незалежності Афганістану; 

б) проголошення республіки  в Туреччині; 

в) антишахський переворот  в Ірані; 

г) утворення королівства  Ірак. 

40.Переведення  виробництва  на випуск  воєнної продукції  називається… 
а) демократизація; 

б)кауділізм; 

в) колоніалізм; 

г) мілітаризація; 

д) індустріалізація; 

ж) латифундизм. 
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ТемаУІІ:“ Розвиток  культури у І половині  ХХ століття” 

 

1.В країнах  якого  регіону вперше  було впроваджено обов”язкову  

початкову  освіту? 

а) Європа; 

б) Азія; 

в) Пн.Америка 

г)Африка; 

д) Пд.Америка 

2.Розташуйте університети у відповідності  до країн  в яких  вони 

знаходяться 
І)  Англія    а) Сорбонський; 

ІІ) Франція    б) Кембриджський; 

ІІІ) США    в) Гарвардський; 

     г)Іллінойський 

     д)Оксфордський; 

     г) Колумбійський 

3.Хто з фізиків  був  завносником  сучасної фізики? 

а) Бор; 

б) Ейнштейн; 

в) Ломоносов; 

г) Резерфорд. 

4.З якого  року  щорічно  почали присуджувати  нобелівську  премію? 
а) 1904; 

б) 1898; 

в) 1910; 

г) 1901. 

5.Розташуйте  вчених  відповідно  до їх  внесків  в науку 

І) Сім”я Кюрі                                  а) Розроблено  спеціальну теорію   відносності 

ІІ) Ейнштейн;   б) запропоновано  теорію   атома 

ІІІ) Резерфорд;   в) обгрунтовано  квантову  теорію 

ІУ) Планк.   г) відкрито  штучну  радіоактивність 

6.Хто з фізиків  був засновником  вчення  про радіоактивність і будову  

атома? 

а) Бор; 

б) Резерфорд; 

в) Ейнштейн; 

г) Планк. 

7.Хто з вчених  винайшов  динаміт? 
а) Резерфорд; 

б) Нобель; 

в) Планк; 

г) Фермі. 

8.Поєднайте    відповідно дати і  внесски в науку видатних  вчених 
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І) обгрунтовано квантову  теорію;    а) 1911 

ІІ) запропоновано  теорію атома    б) 1934 

ІІІ) розроблено загальну  теорію відносності        в) 1900 

ІУ)відкрито штучну  радіоактивність   г) 1916. 

9.Який  фізик  перший  здійснив  в 1942 р. ланцюгову  реакцію? 

а) Фермі; 

б) Кюрі; 

в) Резерфорд; 

г) Ейнштейн. 

10.Який фізик став засновником  квантової   теорії? 
а)   Бор; 

б) Резерфорд; 

в) Планк; 

г) Ейнштейн. 

11.В якому  місті  присуджують  Нобелівську  премію? 

а) Стокгольм; 

б) Відень; 

в) Дублін; 

г)Будапешт; 

д) Осло; 

е) Берлін. 

12.Хто створив спеціальну й загальну  теорію  відносності? 
а) Ньютон; 

б) Бор; 

в) Ейнштейн; 

г) Галіле 

13.Назвіть  прізвище  фізика , який заклав  основи  теорії  твердого  тіла 

а) Планк;   в) Дебай; 

б) Ферші;   г) Бор. 

14.Яка  країна  вперше   збудувала  ядерний   реактор? 
а) Франція; 

б) СРСР; 

в) США; 

г) Великобританія. 

15.Хто розробив  теорію   рефлексів? 

а) Фрейд; 

б)Ландштейнер; 

в) Павлов; 

г) Сартр. 

16.В якій з країн  вперше з”явились  швидкісні  автошляхи  -австостради? 
а) Великобританія;   г) Франція; 

б) США     д) СРСР. 

в) Німеччина; 

17.Творцями  якого  напрямку  в  мистетцві  були: Гумільов, Ахматова, 

Мандельштан, Городецький 
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а)авангардизм;   в) футуризм; 

б) модернізм;   г) акмеїзм; 

                                                    д) дадаїзм. 

18.Поєднайте  в логічні  пари  діячів  мистетцва  та  країн  в яких  вони  

творили 

І) Росія    а) Міс Ван дер 

ІІ) Німеччина   б) Ле Корбюзьє 

ІІІ) США             в) Гатлін 

ІУ) Франція   г) Манк. 

19.Доповніть: “  Теоретики соціалістичного  реалізму  вимагали  від  

письменників…  історію  й  сучасність” 

а)демократизувати;  в) оптимізувати; 

б) прикрашати;   г) реалізувати. 

20.Який  автор   наділяє  своїх  героїв своєрідною “вимученою” “ 

поламаною”  мовою, яка насправді   є лише  адекватним  відображенням   

їх  свідомості? 
а) Платонов; 

б) Шолохов; 

в) Хакслі; 

г) Замятін. 

21.Хто  з письменників  писав  у  жанрі  роман-антиутопія? 

а) Шолохов; 

б) Хакслі; 

в) Шмельов; 

г) Фадєєв; 

д) Замятін. 

22. Яка течія  в  мистетцві  поєднує  такі  напрямки: абстракціонізм, 

сюрреалізм, експресіонізм 
а) модернізм;   в) авангардизм; 

б) реалізм;   г) футуризм. 

23. Утворіть   логічні   пари  між авторами  та творами  ,які  вони  

написали 
І)Платонов;    а)” Піднята  цілина”; 

ІІ) Шолохов;    б) “Репортаж  із зашморгом  на шиї”; 

ІІІ) Брехт    в) “Котлован”; 

ІУ) Фучик;    г) “ Матінка Кураж  та її  діти” 

24.Про який літературний  напрямок йдеться , Склався  у Швейцарії, як 

протест   проти І Світової  війни.Він полягає  в ірраціоналізмі , 

нігілістиному антиестетизмі.. 

а)модернізм;    г) футуризм; 

б) авангардизм;    д) акмеїзм; 

в) дадаїзм; 

25.Назвіть письменників , які писали в стилі соціалістичного реалізму 

а) Бунін;   г) Шмельов; 

б) Шолохов;   д) Толстой 
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в) Фадєєв; 

26.Абстракціонізм -  це  загальне  визначення  явищ мистецтва ХХ ст., що  

відійшли  від реалістичних  традицій  і утверджують  новий  підхід   до 

зображення  буття 
а) так ; 

б) ні. 

27. Хто  першим  з російських  письменників отримав Нобелівську  

премію? 
а) Пастернак;  

б) Шолохов; 

в) Бунін; 

г) Солженіцин. 

28.Творцями якого  нарямку  в мистецтві  були : Маяковський, 

Хлєбников, брати Бурлюки? 
а) футуризм;   г) дадаїзм; 

б) авангардизм;   д) акмеїзм. 

в) модернізм; 

29.Утворіть  логічні   пари між   митцями  та їх  творіннями 
І) Дейнек;   а) “Крик”; 

ІІ) Петров-Водкін;  б) “ Смерть  комісара”; 

ІІІ) Мухін;   в) “ Оборона  Петрограда”; 

ІУ) Мунк   г) “ Робітник  і колгоспниця”. 

30.Назвіть   радянських   письменників які   перебували в еміграції? 

а) Бунін; 

б) Булгаков; 

в) Бердяєв; 

г) Шмельов. 

31.Який  письменник  -сатирик використав  метод  “маски”? 
а) Платонов; 

б) Зощенко; 

в) Фадєєв; 

г) Замятін. 

32.Абстакціонізм, засновником  якого  був в  в Кандільський, зародився  в 

Росії 
а) так; 

б) ні. 

33. Творцями якої  течії  в мистетцві  були  Єрист,Арп, Миро, Далі, Длум, 

Гангі? 
а) реалізм; 

б) модернізм; 

в) сюрреалізм; 

г) експресіонізм. 

34.Хто  з письменників  є творцем  драми- дискусії? 

а) Ролан; 

б) Франс; 



 34 

в) Шоу; 

г) Тагор. 

35.Утворіть  логічні  пари  між течіями в мистецтві  та їх  представниками 

І) сюрреалізм;    а) Кандільський; 

ІІ) експресіонізм   б) Далі; 

ІІІ) абстракціонізм;   в) Тангі; 

     г)  Гоген; 

     д) Матісс. 

36.В якому  році  створено  єдину Спілку письменників СРСР? 

а) 1923; 

б) 1928 ; 

в) 1929; 

г) 1930; 

д) 1932. 

37. В якій  країні  зародився експресіонізм? 

а) Німеччина;   г) Великобританія; 

б) США;   д) Франція; 

в) СРСР;   е) Італія 

38.Чи сприяли  тоталітарні   режими   в Італії, Німеччині, СРСР  розвитку  

мистецтва? 

а) так; 

б) ні. 

39.Про яку  течію  в мистецтві  говориться : “Модерністська  течія  в 

мистетцві ХХ ст. чиї представники  принципово відмовляються  від 

реалістичного зображення  предметів  і явищ”? 

а) абстракціонізм; 

б) експресіонізм; 

в) авангардизм; 

г) модернізм. 

 

40.Утворіть  логічні  пари  між авторами та творами , які  вони  написали 

І) Платонов    а) “Чевенгур” 

ІІ) Замятін    б) “Хліб” 

ІІІ) Толстой    в)  “Ми” 

ІУ) Хакслі    г) “Прекрасний  новий  світ” 
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ТемаУІІІ:“ Міжнародні  відносини  в  міжвоєнний  період” 

 

1.Яку політику  щодо Німеччини   у 30-х р.р.  проводить Франція  і Англія? 
а) “доброго  сусіда”; 

б) “утискування   переможеної”; 

в) “непримиренного   ворога”; 

г) “ умиротворення  агресора”. 

2.Що відповідає зовнішній   політиці  США  в міжвоєнний  період? 

а)  впровадження  курсу  “ доброго  сусіда” щодо Латинської Америки; 

б) не визнання  Радянської  держави; 

в) економічна  і політична  підтримка  фашистської  Німеччини; 

г) не втручання  у світові конфлікти; 

д) табу  на зовнішню  торгівлю  зброєю. 

3. У разі  нападу  на ЧСР  будь-якої  країни , СРСР  міг   надати  їй  

військову  допомогу  тільки , якщо  спочатку  таку  допомогу нададуть… 
а) Великобританія; 

б) Німеччина; 

в) Польща; 

г) Франція; 

д) США. 

4.Чи входив  СРСР  у 30-х  р.р.  до Ліги  Націй? 
а)  так; 

б) ні. 

5.Чому  Великобританія   не зашкодила  Німеччині   нарощувати  агресію? 

 а) боялася  що Німеччина  буде претендувати  на свої колишні колонії в 

Африці; 

б) сподівалася спрямувати  агресію  Гітлера  проти Франції; 

в) намагалася зіштовхнути  Німеччину  і СРСР; 

г) хотіла  отримати від  Німеччини  матеріальну  допомогу. 

6.Саарську  область Гітлер приєднав  до Німеччини військовим  шляхом 

а) так ; 

б) ні. 

7.Чи вірно  твердження: “ Напередодні ІІ Світової  війни  США  мали  

великий  воєнно-морський  флот?” 

а) так; 

б) ні. 

8.Які територіальні  претензії  мав  А.Гітлер до названих  країн: І- Польща; 

ІІ- ЧСР 

( розташуй  у дві  групи) 
а) вимагав   приєднання  Судетської  області; 

б)хотів  приєднати  до Німеччини  м. Гданськ; 

в)бажав  дозволу  на побудову екстериторіальної автостради  до Східної Прусії; 

г) цікавився  розвинутою  промисловістю країни. 

9.Утвори відповідності  між датами   подіями , що стосуються Німеччини 
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І) 1935 р.    а) підписання Антикомінтернівського  пакту; 

ІІ) 1936 р.    б) введення загальної  військової повинності; 

ІІІ) 1938 р.     в) приєднання Саарської  області; 

ІУ) 1939 р.    г)загарбання Регійської демілітаризованої   зони; 

     д) аншлюз Австрії. 

10.З країн-агресорів  першою на шлях відкритого військового загарбання  

стала… 

а) Німеччина;    

б)   Італія ;         

в) Японія. 

11..Що не відповідає  зовнішній  політиці  Італії в 30-х роках? 

а) окупація Греції; 

б) агресія  проти  Ефіопії; 

в)  захоплення Албанії; 

г) підписання  “ Сталевого пакту”; 

д) військовий союз з США і Британією. 

 

12. Розташуй  події, що стосуються Японії  у хронологічній  послідовності 
а) напад японських  військ  на радянську  територію  в районі  озера Хасан; 

б) початок загарбаня  Китаю; 

в)широкомаштабний  наступ  на Монголію; 

г)підпис Антикомінтернівського  пакту 

13.Розташуй  події, що стосуються  політики  Італії  у хронологічній  

послідовності 
а) початок  агресії  проти  Ефіопії; 

б) утворення  теократичної   держави  Ватикан; 

в) підписання “ Сталевого  пакту”; 

г) окупація Албанії. 

14. Розташуй  політичних   лідерів  відповідно   до їх  країн: 

І) А.  Гітлер;    а) ЧСР; 

ІІ) Н. Чемберлен;   б) Франція; 

ІІІ) Е. Даладьє;    в) Німеччина; 

ІУ) Б. Муссоліні;   г) Італія; 

У) Е. Бенеш;    д) Великобританія 

15.Як  Ліга  Націй  реагувала  на дії   держав – агресорів? 

а) Японія виключена   з Ліги  Націй; 

б)Німеччина  у 1936  р. покарана  за порушення Версальської  угоди; 

в) проти  Італії оголошені економічні санкції; 

г) перешкодження   об”єднанню Австрії   з Німеччиною; 

д) надання допомоги окупованим  ЧСР і Албанії; 

ж) надання  військової  підтримки  Китаю. 

16.Після  підписання  якої  угоди Н. Чемберлен, повернувшись  до 

Великобританії, урочисто  проголосив  : “ Я привіз   вам  мир!” 

а) Версальської; 

б) Локарської; 
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в) Мюнхенської; 

г) Антикомінтернівської. 

17.Між якими  країнами  був підписаний  пакт Ріббентропа –Молотова? ( 

утоври пару) 
а)  США;   в)  Японія;      д) Німеччина; 

б) Китай;   г) СРСР;   ж) Литва. 

18.Розташуй  у дві  групи  назви  територій, які  за таємним  протоколом 

підписаним у серпні 1939 р.  між СРСР і Німеччиною потрапляють  у сферу 

впливу:          І- СРСР;  

ІІ-Намеччини 
а) Західна  Україна  і Білорусь ;   г) Бессарабія; 

б) Естонія і Латвія;    д) Північна  і Центральна Польща; 

в) Литва;     ж) Фінляндія. 

19.Яка міжнародна  угода  стала прямим  результатом   політики “ 

умиротворення агресора”? 

а) пакт Ріббентрона –Молотова; 

б) Мюнхенська  змова; 

в)Антикомінтернівський  пакт; 

г) Версальський  договір; 

д) Локарська  угода. 

20.Китайські  історики вважають   датою  початку  Другої світової війни… 

а) 1931 р.;     б) 1937 р.;   в) 1938 р.;     г)  1939 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 38 

Тема ІХ: « ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА» 

1.Друга світова війна  розпочалася……. 
а) 22 червня 1939 року ;  б) 1 вересня 1939 року;  в) 22 червня 1941 року. 

2.У ІІ Світовій війні приймало участь….. 
а) 36 держав;   б) 61 держава;   в) 73 держави 

3.Італія вступила у війну….. 
а) у червні 1940 року;  б) у грудні 1940 року;  в) у червні 1939 року 

4. 1 вересня 1939 року Німеччина 

а) приєднала Австрію; 

б)розчленувала Чехословаччину; 

в) напала на Польщу. 

5.Які з названих країн були сателітами  Німеччини? 

а) Греція;  б)Румунія;  в)Данія;  г)Угорщина;  д) Болгарія;  е) Голандія. 

6.Які з названих країн ще не були захоплені Німеччиною у 1940 році? 
а)  Норвегія;  б)Данія;  в) Югославія;  г)Голандія;  д)Греція; е) Чехословаччина. 

7.Визнач ті території , які до 1941 року не були приєднанні до СРСР 

а) Західна Україна;  б) Північна  Бессарабія;  в) Моравія;  д) Прибалтика; 

е) Західна Білорусія. 

8.В якій з названих країн не існувало співробітництва з німцями? 

а)Франція;   б)Польща;   в) Югославія;  г)Чехословаччина. 

9.За планом «Вайс» Німеччина  здійснила напад на ….. 

а) Чехословаччину;  б) Данію;  в) Польщу;  г) Францію. 

10.Які країни  прийняли участь в  «дивній війні»? 

а) Великобританія; 

б) США; 

в) Іспанія; 

г) Франція 

11.Радянсько-фінська війна почалася… 
а) у березні 1941 року;       б) у грудні 1940 року;     в) у листопаді 1939 року. 

12.Наступ німецьких військ на Францію розгорнувся за планом під 

кодовою назвою…. 

а) “Вайс”;    б) “Барбаросс”;   в) “Везерюбунг”;     г) “Рот”. 

13.Франція капітулювала  22 червня 

а) 1940 року;  б) 1941 року;  в) 1942 року. 

14.22 червня 1941 року… 

а) розпочалася радянсько-фінська війна; 

б) капітулювала  Франція; 

в) Німеччина напала на Югославію; 

г) розпочалася Велика Вітчизняна війна. 

15.Частина німецької армії, яка наступала через Білорусію на Москву 

називалася….. 

а) «Північ»;    б) «Південь»;      в) «Центр» 

16.Яка подія відбулася 7 грудня 1941 року ? 

а) США  оголосили війну Японії; 

б) Японські війська напали на Пірл-Харбор; 
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в) підписана Декларація Об’єднаних Націй 

г) Німеччина  напала  на Польщу. 

17.На Африканському континенті   проводили агресію…. 

а) Англія  б) США   в) Німеччина   г)Іспанія    д) Італія 

18. Англійські війська вигнали італійсько-німецькі з’єднання з Єгипту….. 

а) у серпні 1942 року; 

б) у листопаді 1942 року; 

в) у травні 1943 року. 

19.Вся територія Північної Африки перейшла до рук союзників….. 

а) у листопаді 1942 році;   б) у січні 1943 році;  в) у травні 1943 році. 

20.Найбільша і найдовша битва Другої світової війни відбулася під 

а)Сталінградом;  б)Прохорівкою;  в) Курськом;   г)Берліном. 

21. ІІ-й етап Сталінградської битви розпочався….. 

а) у вересні 1942 року;  б) у липні 1942 року;   в) у листопаді 1942 року. 

22.Битва за Англію  розгорнулася у…. 

а) 1940-1941 р.р.  б) 1941-1942 р.р.   в) 1942-1943 р.р. 

23.Знайди хибне твердження  : “ В липні- жовтні 1943 р…. 

а) відбулася Курська битва; 

б) Червона Армия визволила Лібвобережну Україну; 

в) капітулювала Італія; 

г) відбулася Тегеранська конференція. 

24.Знайди хибне твердження: “Весною 1944 року 
а) союзники відкрили другий фронт у Європі 

б)радянські війська звільнили  Румунію 

в)Червона армія звільнила Білорусію 

г) відбулася Ялтинська конференція 

25.Конференція, яка відбулася на останньому етапі війни і визначила 

територіальні зміни в Європі  називається… 
а) Потсдамська; 

б) Тегеранська; 

в) Ялтинська; 

г)Паризька. 

26.Вибери вірні твердження : « У жовтні –грудні 1944 року…. 

а) відбулася Сталінградська битва; 

б) німці вигнані з Прибалтики; 

в) союзники  визволили Францію,Бельгію, Нідерланди, 

27.ІІІ-й етап Другої світової війни закінчився…… 

а) перемогою радянських військ під Сталінградом; 

б) відкриттям ІІ фронту; 

в)капіталяцією Німеччини; 

28.16 квітня 1945 року розпочалася… 

а) Берлінська операція; 

б) Празька операція; 

в) Вісло-Одерська операція; 

г) Нормандська операція. 



 40 

29. Яка конференція відбулася у липні-серпні 1945 року ? 

а) Потсдамська; 

б)Ялтинська; 

в)Тегеранська 

30.Найбільша і найдовша битва Другої світової війни відбулася під 

а)Сталінградом;  б)Прохорівкою;  в) Курськом;   г)Берліном. 

31.На якій конференції серед глав «великої трійки» не було Ф.Рузвельта? 

а) Ялтинська;   б) Потсдамська;   в) Тегеранська. 

32.Коли був підписаний акт про беззастережну капітуляцію Німеччини? 

а) 30 квітня 1945 року; 

б) 8 травня 1945 року; 

в) 9 травня 1945 року. 

33.Радянські війська взяли рейхстаг у Берліні 

а) 30 квітня 1945 року; 

б) 8 травня 1945 року; 

в) 9 травня 1945 року. 

34.США скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі……. 

а) у березні 1945 року; 

б) у серпні 1945 року; 

в) у вересні 1945 року. 

35.Яка подія визначила день закінчення ІІ Світової війни? 

а) Підписання акту про капітуляцію Японії; 

б) підписання  капітуляції Німеччини; 

в) звільнення СРСР від окупантів 

36.Організація, яка після війни об’єднала блок соціалістичних  країн 

називалася…. 
а) НАТО; 

б)ОВД; 

в) ООН. 

37.Організація, що утворена у 1945 році з метою запобігання конфліктів 

між країнами і збереження миру в світі, називається…. 

а)НАТО; 

б) ОВД; 

в)ООН. 

38.Вибери хибне твердження : “Протягом січня-серпня 1945 року англо- 

американські війська 
а)звільнили від  японців Індонезію; 

б) звільнили Індокитай; 

в) звільнили Філіпінські острови; 

г) захопили Японію. 

39.Виберіть вірні твердження: 

а) німецьке командування розраховувало розбити Червону  армію за 7-8 тижнів; 

б) в перші місяці війни радянські війська вели  наступальні операції; 

в) вся Україна була захоплена німцями у листопаді 1941 року; 

г) блокада Ленінграда тривала 300 днів. 
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40.Знайди хибне твердження : 

а) І період війни закінчився – 22 червня 1941 року; 

б) ІІ -закінчився  19 листопада 1942 року; 

в) ІІІ- закінчився –9 травня 1945 року 
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Тема Х:”США і  Канада  після  II  Світової  війни”. 

 

1. Першим післявоєнним президентом США  став … 

а) Ф. Рузвельт;    б) Д. Ейзенхауер;      в) Г. Трумен. 

2.США надавало фінансову допомогу після війни країнам Європи за “ 

планом…”: 
       а) Маккарті;    б) Маршала;         в) Трумена. 

 

3. Скільки країн Європи отримали допомогу  за “планом Маршала”?  

а) 7        б) 16               в) 20 

4.Що  означає  “політика  маккартизма”? 

а) посилення   позицій  США  в  усьому  світі ; 

б) придушення  комуністичного  руху  в  США ; 

в) збільшення  військової  міці  США . 

5.Хто був лідером афроамериканців в їх боротьбі за громадянські права  в 

США? 
          а) М. Л. Кінг;            б) Дж. Картер;в) Дж. Форд. 

 

6.У  1960 р. президентом   США  став … 

а) Дж. Кеннеді;     б) Дж. Картер;  в) Р. Ніксон. 

7.Програма Кеннеді “Нові рубежі” передбачала: 

           а) допомогу бідним районам країни; 

           б) збільшення податків; 

            в) поліпшення становища афроамериканців; 

            г) зменшення асигнування на соціальне забезпечення. 

8. Метою втручання США в В’єтнамські справи було бажання… 
а) економічно допомогти Північному В’єтнаму 

б) не допустити перемоги комуністів у Південному В’єтнамі 

в) зробити В’єтнам своєю колонією 

г) звільнити Індокитай з під влади Франції 

9.В  якому  році  США  розпочали  повномасштабну війну  у  В’єтнамі? 

a) 1960;     б) 1964;       в) 1973;          г) 1975. 

10.Чи досягли війська США перемого у В’єтнамській війні? 

а)  так;        б) ні. 

11.Політичний конфлікт між США і СРСР через о. Куба отримав назву   

а) ІУотергейська справа;         б) “Мала громадянська війна”; в) Карибська 

криза. 

12.Карибська криза була врегульована у…: 
           а) 1959р.;    б) 1962р.в) 1972р. 

 

13. Хто був президентом США, коли відбувалася “Карибська криза”? 

а) Д. Ейзенхауер        б) Дж. Картер      в) Р. Ніксон      г) Дж. Кеннеді 
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14.В якому році загинув президент Кеннеді? 
а) 1963 р.      б) 1965 р.           в) 1968 р. 

15. В  результаті  яких  політичних   подій  сенат США  оголосив  Р . 

Ніксону  імпічмент? 

a) рух  негрів  за  свої  громадянські   права ; б) Карибська  криза  ; 

в) Уотергейська  справа;       г) Вєтнамська  війна; 

16.Причинами  економічної   кризи  70-хрр  було:  
а) загальний  занепад  системи  капіталізму; 

б) перевиробництво   товарів і  послуг; 

в) спустошення  бюджету  через  військові  витрати; 

г) підвищення  світової  ціни  на  нафту; 

17. Чи вірно, що вихід Америки з економічної кризи  1974 р. відбувся 

завдяки президенту Дж. Форду? 
а) так              б) ні 

 

18.За допомогою яких заходів США вийшли з кризи 1974-1975р.р? 

      а) запропонували програму економії енергоресурсів; 

      б) домовилися з країнами-постачальниками нафти про зменшення 

ціни на останню; 

      в) розширили видобування вугілля в США; 

      г) підвищили ціни на енергоресурси в США. 

19. Назвіть роки президентства Р. Рейгана 

а) 1977 – 1981            б) 1981 – 1988               в) 1989 – 1993 

20.Р. Рейган почав своє президентство як…, а закінчив як…: 

      а) економіст;б) військовий; в) агресор; г) миротворець. 

 

21.Економічна політика, впроваджена Р.Рейганом називається…: 
      а) неоконсерватизм; 

      б) неолібералізм. 

 

22.Що відповідає “рейганоміці”? 
а) збільшені соціальні витрати; 

б) обмежені права профспілок; 

в) держава активно втручається в економіку; 

г) проводиться приватизація державних підприємств. 

 

23.Наслідками впровадження   “рейганоміки” були: 
а) зменшення безробіття ; 

б) падіння добробуту середнього класу; 

в) збільшення приросту ВНП ; 

г) втрата американськими товарами конкурентоспроможності на світовому 

ринку 

24. Який  президент  США  назвав  СРСР “імперією  зла “ і  оголосив 

“хрестовий похід “ проти  комунізму ? 
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a) Д . Кеннеді; б) Д . Ейзенхауер;   г) Б . Клінтон; д) Р . Рейган. 

25. Коли  між  СРСР  і  США  був  підписаний  договір  про  ліквідацію  

ракет середньої  і  малої  дальності ? 

а) 1982р;      б) 1987р;     в) 1995р; 

26. В яких роках в США у ХХ ст. відбулися події названі “малою 

громадянською війною”? 
а) 50 роки        б) 60 роки         в) 70 роки           г) 80 роки 

 

 

27.В період президентства Дж. Буша (старшого) для США характерні такі 

явища: 

а) США перетворилися на країну боржника; 

б) була проведена військова операція проти Іраку; 

в) погіршилися стосунки з СРСР; 

г) США врегульовували конфлікт в Югославії. 

28.Виберіть вірне твердження: “У 90-х роках США  
 а) стали єдиним світовим лідером; 

б) проводять активну політику у Південно Східній Азії та Близькому 

Сході; 

в) бореться з міжнародним тероризмом; 

г) дотримується політики “невтручання” у світові проблеми. 

29. Вибери ті події, що відбулися в США при президентстві Б.Клінтона 
а) втручання США у конфлікт в Югославії 

б) війна з Афганістаном 

в) винесення на обговорення сенату питання про імпічмент президента 

г) військова операція проти Іраку 

д) падіння башт-близнюків у Нью-Йорку 

30.Чи був винесений імпічмент конгресом Б. Клінтону? 
          а) так;       б) ні. 

 

31.Вибери  ті події, що  відбувались  при президентстві Дж . Буша  

(молодшого). 
а) війна  проти  Афганістану; 

б) військова   операція  проти  Іраку; 

в) винесення  на   обговорення  сенату  питання  про  імпічмент  

президента; 

г) падіння  башт-близнюків в  Нью-Йорку 

 

32.В чому суть Квебекської проблеми? 

          а) Квебек вимагає зробити французьку мову єдиною державною; 

33.Канада – це… 

а) парламентська республіка 

б) конституційна монархія 

в) президентська республіка 

г) теократична  монархія 
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34. Канада   складається  з  10… 
а) штатів  ;  б) областей;   в)  кантонів;       г) провінцій

35.Після Другої світової війни Канада послаблює вплив на свою політику з 

боку… і зближується з… 

а) СРСР; 

б) Великобританією; 

в) Францією; 

г) Німеччиною; 

д) США. 

36.Офіційними мовами в Канаді є … 

а) англійська; 

б) іспанська; 

в) португальська; 

г) французька; 

д) українська. 

37. Головою Канадської держави є … 

а) президент; 

б) король Канади ; 

в) королева Англії; 

г) прем’єр-міністр. 

38. Які   дві   партії    лідирують  у  політичному  житті  Канади ?     
а) ліберальна    б) республіканська     в) прогресивно- консервативна 

 г) демократична         д) лейбористська 

 

39.Коли була прийнята Конституція Канади, що завершила її становлення 

як суверенної держави? 

      а) 1950р.; 

      б) 1972р.; 

      в) 1982р.; 

      г) 1997р. 

40. Коли під егідою США було створено НАТО? 
а) 1945 р         б) 1949 р.            в) 1952 р. 
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Тема ХІ :“Країни Західної Європи після Другої світової війни” 

 

1. Що не відповідає Британії у 1945 році? 
а) вона – переможена;б) має найбільше колоніальних володінь в світі;в) за 

формою правління – республіка;г) популярність здобула робітнича партія;д) 

главою держави була Єлизавета ІІ. 

2. Хто є главою Великобританії? 

а)  президент;  б)  прем’єр-міністр;    в)  держсекретар; 

г)  монарх. 

3.Що відповідає внутрішній політиці британських лейбористів у   

945-1951 рр.? 
     а)  розширені права профспілок; б)  зменшені соціальні витрати; 

     в)  проводилася приватизація державних підприємств; 

     г)  вирішувалася житлова проблема. 

4.Об’єднай в логічні пари прем’єр-міністрів і дати, коли вони   перебували 

 при владі. 

     а) 1945 р.                                а) Т.Блер 

     б) 1952  р.                               б) М.Тетчер 

     в) 1978 р.                                в) К. Еттлі 

     г) 1985 р.                                г)  Дж. Мейджор   

     д) 1995 р.                                д)  У. Черчілль 

    ж) 2003 р.                                ж)  Е. Каллаган  

5.. Які 2 партії панують у сучасній політичній системі Великобританії? 
а) демократична; б) консервативна; в) ліберальна; г) лейбористська; 

д) республіканська. 

6. Коли Британська імперія остаточно розпадається? 

а) 1945-1960 рр.; б) 1948-1970 рр.; в) 1954-1980 рр. 

7.Розташуй прем’єр-міністрів у  дві групи: І – консерватори; ІІ – 

лейбористи 
а) Т. Блер;б) М. Тетчер; в) К. Еттлі;г) Дж. Мейджор;  

д) У. Черчілль;ж) Е. Каллаган.  

 

8.Розташуй події з історії Великобританії у хронологічним ланцюжком. 
а) вихід Індії з Британської імперії;б) запровадження “тетчеризма”;   в) вступ 

країни до ЄС; 

г) призначення вперше Т. Блера головою уряду;  д) припинення діяльності 

ІРА;    ж) коронація Єлизавети ІІ. 

9.Які твердження відповідають політиці “залізної леді”? 

а) скорочення соціальних витрат;б) націоналізація підприємств; 

в) обмеження діяльності профспілок;г) введення подушного податку; д) 

обмеження грошової маси в обігу; 

ж) підтримка нерентабельних галузей виробництва. 
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10. Питання про відокремлення якої частини Великобританії ставила 

екстремістська організація “Шин Фейн”? 
а) Шотландії;  б) Уельсу;  в) Англії;  г)Ольстера. 

11.Розташуй прем’єр-міністрів у  дві групи: І – консерватори; ІІ – 

лейбористи 

а) Т. Блер;б) М. Тетчер; в) К. Еттлі;г) Дж. Мейджор;  

д) У. Черчілль;ж) Е. Каллаган.  

12.Виберіть ті країни, які утворили на території переможеної Німеччини 

Тризонію. 

а) Великобританія;б) Італія;в) Франція;г) СРСР;д) США. 

13.Вибери правильне твердження: “У 1949 році … ” 

а) в Тризонії проведена грошова реформа;   б) вступила в дію Конституція ФРН;        

в) збудований Берлінський мур; 

г) проголошено утворення НДР;д) підписана капітуляція Німеччини.  

 

14Встанови відповідність між основними подіями і датами з історії НДР. 
а) 1953 р.  а) демократична революція; 

б) 1961 р.  б) побудова Берлінського муру; 

в) 1972 р.  в) придушення антирадянського повстання; 

г) 1989 р.    г) прихід до керівництва країною  Е. Хоннекера. 

15.Розташуй твердження у два стовпчики : І – те, що відноситься до 

ФРН; ІІ – що відноситься до НДР. 
а) Західна Німеччина ;б) Східна Німеччина; 

в) на її території у 50-80 рр.  постійно знаходилися радянські війська;г) 

отримала допомогу за “планом Маршала”; 

д) при владі постійно одна ліва партія; ж) столиця – Берлін; 

з)  столиця – Бонн. 

16.З яких територіальних одиниць складається ФРН? 
а) області;  б) штати; в) провінції;  г) землі;  д) кантони. 

 

17.Коли відбулося об’єднання НДР і ФРН ? 

а) 1949 р.;б) 1985 р.; в) 1989 р.;г)  1990 р. 

18. Що відповідає Німеччині після об’єднання? 

а) має ринкову економіку;  б) має напружені стосунки з Україною і Росією;    

в) входить до ЄС і НАТО;   г) має на своїй території американські військові 

бази;     д) столиця – Бонн;   ж) не входить до Єврової зони. 

 

19Хто став першим канцлером об’єднаної Німеччини? 
а)  К. Аденауер;б) Л. Ерхард;в) Г. Коль;г) В. Пік;д) Г. Шрьодер. 

20.Вибери твердження, що не відповідають після воєнній Франції. 
а) конституційна монархія;б) республіка;в) унітарна держава; 

      г) не має колоній; д) популярність здобули ліві  партії. 

21.Коли Франція стала Четвертою республікою? 

а) 1940 р.;б) 1946 р.;в) 1948 р.;г) 1958 р. 
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22.Конституція Четвертої республіки проголошувала Францію …., а 

Конституція П’ятої - …. 
а) конституційною монархією;б) абсолютною монархією; 

в) президентською республікою;г) парламентською республікою. 

23.Об’єднай дати і події, що стосуються Франції, у логічні пари.  

а) 1949 р.  а) обрання Ж. Ширака президентом; 

б) 1958 р.  б) вступ до НАТО; 

в) 1962 р.  в) криза IV республіки; 

г) 1965 р.  г) перебування при владі соціалістів; 

д) 1982 р.  д) надання незалежності Алжиру; 

ж) 1995 р.   ж) перебування при владі Ш. де Голля. 

 

24.Що не відповідає розвитку Франції у 50-х роках? 

а) почалося економічне піднесення країни; 

б) характерна політична стабільність в державі; 

в) уряд придушує національно-визвольні рухи в колоніях; 

г) Франція вийшла з НАТО. 

 

25 Розташуй Французьких президентів в порядку їх правління (склади 

ланцюжок) 

а) Ш. Де Голль;  б) Ф. Міттеран;  в) В. Оріоль;  г) Ж. Помпіду; 

д) В. Жискар  д’Єстен;  ж) Ж. Шірак. 

26Першим президентом П’ятої республіки у Франції став… 

а) Ф. Міттеран;   б) Ш. де Голль;  в) В. Оріоль;  г) Ж. Шірак. 

 

27 Франція стояла на порозі комуністичного перевороту  

влітку … , тому що страйкувало … чоловік (склади відповідну пару) 

а) 1968 р            а) 100 тис. 

б) 1973 р.    б) 500 тис. 

в) 1989 р.     в) 5 млн. 

г) 1997 р.                                    г) 10 млн. 

28.У 1968 році політика президента Франції призвела до  того, що(вибери  

вірні відповіді) Підкресли  той факт , що викликав народне повстання? 

а) країна перетворилася на боржника;  б) розпалася Французька імперія;        

в) Франція вийшла з НАТО;    г) створена власна ядерна зброя;       

д) скорочені соціальні витрати. 

 

29. Яка республіка у Франції зараз існує? 
а) ІІІ;  б) ІV;  в) V; г) УІ. 

30. Яке питання вирішував референдум 1946 року в Італії? 
а) як зняти окупаційний режим; 

б) чи переходити до радикальних економічних реформ; 

в) чи зберегти монархію;г) чи прийняти допомогу  за “планом Маршала”. 

31.Що святкують 18 червня в Італії? 
а) День Перемоги;б) День Республіки;в) День Конституції. 
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32Чи отримала Італія допомогу “за планом Маршала”? 

а) так;б) ні. 

 

33.За Італійською Конституцією 1947 року … 
а) Італія – парламентська республіка;б) дуже обмежені демократичні права і 

свободи громадян; 

      в) країна – федерація;г) глава держави – монарх;д) виконавча влада у Ради 

міністрів. 

34.“Італійське диво” 50-60 років це - … 

а) сприятливий для країни вихід з ІІ Світової війни; 

б) сприятливий розвиток економічних показників; 

в) швидка зміна політичного курсу країни; 

г) заміна монархії на республіку. 

35.В який проміжок часу в Італії спостерігається “економічне диво”? 
а) 1945-1950 рр.;  б) 1950-1953 рр.;  в) 1953-1970 рр.; г) 1974-1987 рр. 

36. У 50-80 рр. ключові державні посади в Італії зберігала за собою партія  
а) ХДН;  б) ІСП;  в) ІКП   г) СДП. 

 

37.Що не відповідає внутрішньополітичним процесам в Італії у 80-х роках? 

а) припинена діяльність італійської мафії;б) відбуваються терористичні акти; 

в) розкрита державна змова; г) при владі комуністична партія; 

д) процвітає корупція в держапараті.  

38.Що відповідає Італії у 2000-2004 роках? 

а) активно співпрацює з США;б) є членом НАТО і ЄС; 

в) уряд очолює Андреотті;г) при владі правоцентриська коаліція “Дім 

свободи”;  д) вчинено замах на Папу Римського. 

39.Розташуй країни у дві групи: І – ті, що стали членами ЄС у 1993 році, ІІ 

– ті, що приєдналися у 2004 році 
а) Франція;б) Італія;в) Польща;г) Великобританія;д) Чехія; 

ж) Угорщина.  

40. Розташуй твердження у два стовпчика: І – ті, що стосуються НДР; ІІ – 

ФРН у 50-80-х роках 
а) має демократичну, багатопартійну політичну систему; 

б) будує соціалізм за радянським зразком; 

в) відбулося “економічне диво” у 50-60-х роках; 

г) входить до НАТО; 

д) низький економічний рівень; 

ж) входить до ОВД . 
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Тема ХІІ:“СРСР після ІІ Світової  війни.Відновленні  та нові  незалежні 

держави” 

 

1.Внаслідок ІІ Світової  війни СРСР закріпив  за собою  такі  території: 

а) Прибалтику;    д) Туву; 

б) Фінляндію;    ж) Південний Сахалін; 

в) Західну  Україну;   з) частину Східної  Прусії; 

г) Бессарабію;    і) Болгарію. 

2.Офіційно   за державним  устроєм СРСР  після  війни залишився …,а 

реально був… 

а) федеративна парламентська   республіка; 

б) конституційна   монархія , унітарна країна; 

в) федеративна   президентська   республіка; 

г) тоталітарна   диктаторська імперія. 

3.Чи вірно, що  після Великої  Вітчизняної війни Сталін  припинив  

репресії? 

а) так;б) ні. 

4.Яку посаду   достатньо   було зайняти в СРСР після  війни щоб стати 

головою  держави? 
а) президент;                                

б)голова  Ради Міністрів; 

в)голова НК ВС ; 

г) І секретар  ВКП(б); 

д)  голова  Верховної   Ради. 

5. Четвертий   п”ятирічний  план  ( 1946-1951 р.р.)  передбачав асигнування  

галузей  економіки  у такому  порядку ( найбільш фінансована – 

найменьшфінансована) 
а) сільське   господарство; 

б)легка , харчова   промисловість; 

в)важка,обронна   промисловість 

6.Результатами  виконання  4-го п”ятирічного плану  ( 1946-1950 р.р.)  було 

зростання  промислової продукції на… 

а)  10 %   в) 37 % 

б) 23%   г) 50% 

7.Що відповідає  соціально-економічному  розвитку   радянського  села  у 

1946-1953 р.р.? 

а) введно  податки  на фруктові  дерева  і кущі; 

б) дозволено  селянам  виходити з колгоспів, забравши  свій  земельний пай; 

в) оплата  праці колгоспників  мізерна; 

г)голод  1946 – 1947 р.р. забрав  5 млн.  чоловік; 

д) сільські  жителі отримали наспорти  і могли  вільно  переїзжати   у міста 
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8.Що не відповідає  суспільно- політичному    життю в СРСР у 1945-1953 

р.р.? 
а) введена  посада  президента; 

б) поновилися  репресії  проти  громадян; 

в) життя  громадян  постійно  контролювалося  органами НКВС; 

г) вибори до парламенту проводились  на альтернативній  основі; 

д) зміцьнювався культ особи  Сталіна; 

ж)   “ малим  народам”  СРСР надана часткова  автономія. 

9.П”ятирічка 1946-1950 р.р.   була   виконана  достроков, тому що … 

а) існував  високий  рівень матеріального  заохочення  працівників; 

б) використовувалася   безкоштова праця в”язнів ГУЛАГу  і 

військовополонених; 

в) СРСР отримав   допомогу  за “планом Маршала”; 

г) експлуатувався патріотичний ентузіазм  громадян; 

д) надходили  репарації  з Німеччини 

 

10.Головою НКВС  в СРСР  після  війни був… 

а)В.Молотов;б) Р. Каганович;в) Й.Сталін;г) Л.Берія 

11.Розташуй  лідерів СРСР у хронологічному   порядку   їх правління: 
а) М.Хрущов ;   г) Л.Брежнєв; 

б) Й.Сталін;   д) К.Черненко; 

в) М.Горбачов;   ж) Ю.Андропов 

12.Об”єднай  поняття  і осіб,  яких вони стосуються  у логічні пари 

а) Й.Сталін   а) “відлига” 

б) М.Горбачов;   б) “застій” 

в) Л.Брежнєв   в) терор 

г) М.Хрущов   г) перебудова 

13.На якому  з”їзді  КПРС  Хрущов  відкрито  засудив  культ  особи  

Сталіна? 

а)  Х ;   б) ХУ;   в)  ХХ. 

 

14.Вибери  ті  твердження , що  відповідають правлінню  Хрущова 
а)реабілітовані   раніше  репресовані  народи : німці Поволжя, кримські 

татари,болгари; 

б)заколот  проти Хрущова , організований  Молотовим, Малєнковим  і 

Кагановичем  був  успішним; 

в)підтримана революція 1956 р. в Угорщині; 

г) реорганізовано  систему  тюремних  таборів; 

д) введені  податки  на  фруктові  дерева і кущі; 

ж) Крим від РРСР  перейшов  до УРСР 

з) ліквідовані  галузеві мінстерства  і створені територіальні. 

15. Які твердження , щодо зовнішньої  політики  М. Хрущова , є хибними? 
а) припинені  дипломатичні   відносини  з Японією; 

б) покращуються відносини  з Китаєм  і Албанією 

в) приймається  участь   у придушені революційних рухів  в країнах ОВД 
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г) погрішуються  відносини  з Югославією 

д) підтримуються  національно- визвольні  рухи  в Азії  і Африці 

16. В якому  році  відбулася  перша  спроба  усунення М.Хрущова  від 

влади? 
а) 1953 р. 

б) 1957 р. 

в)1960 р. 

г) 1964 р. 

17.Розташуй  у дві   групи   характеристики різних   періодів   розвитку 

СРСР : І- правління М.Хрущова; ІІ- правління Л.Брежнєва 
а) виникає опозиційний  рух  “шестидесятників”; 

б) засуджувався культ особи   Сталіна; 

в) проголошена  у зовнішній  політиці “Програма миру”; 

г) падіння  продуктивності  праці  і якості  продукції  виробленої  в СРСР; 

д)запущено  у космос   першого  космонавта; 

ж) почалась  реабілітація репресованих  народів; 

з) масовий  розпродаж національних  багатств; 

і) ВПК становить  80% промислової продукції. 

 

18.Скільки років  Л.Брежнєв   перебував  при владі  в СРСР? 

а) 25;     б) 19   ;  в) 11;   г) 7 

19.Розташуй у дві  групи характеристики  різних   періодів  розвитку 

СРСР: І- правління  М. Хрущова ;  ІІ- правління  Л. Брежнєва 

а) впроваджується  ідея засадження  кукурудзою навіть непридатних для  цього   

земель; 

б) введенні   хлібні   картки; 

в) проведені  економічні   реформи  О.Косигіна; 

г) почався масовий  від”їзд   молоді  з села; 

д) з”явилися  нові   журнали   : “Юність” , “ Наш  современник”  і т.п. 

20.”Золота п”тирічка” брежнєвської  ери  прийшлася  на…. р.р. завдяки 

реформам …. ( вибери  потрібну дату і  прізвище) 

І) М. Підгорний   а) 1966-1970 р.р. 

ІІ) О. Шелєпін   б) 1971-1975 р.р. 

ІІІ) О Косигін   в) 1976-1980 р.р. 

21.Які з наведених  характеристик стосуються періоду  брежнєвського   

“ розвинутого соціалізму? 
а) товарний  дефіцит; 

б) зменшення бюрократичного апарату 

в) зменшення з\п у галузях   матеріального  виробництва; 

г) успіхи  у будівництві  житлових  і культурно-побутовиїх  об”єктів 

д) зведення  заводів-гігантів  за застарілими   технологіями 

22.Утвори  логічні  пари  об”єднавши  лідерів СРСР з періодами  їх  

правління 

а) 1945-53 р.р.    а) М.Хрущов  

б) 1953-64 р.р.    б) Й.Сталін 
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в) 1964-82 р.р.    в) Л. Брежнєв 

г) 1982 – 84 р.р.    г) М. Горбачов 

д) 1984 – 85 р.р    д) Ю.Андропов 

ж) 1985 – 91 р.р.    ж) К. Черненко 

23.СРСР розпочав інтервенцію   проти  Афганістану  у … , а  вивів  свої  

війська  звідти у… ( вибери дати) 
а) 1968 р   г) 1985 р. 

б) 1973 р   д) 1989 р. 

в) 1979 р. 

24. Які  твердження  , щодо  зовнішньої  і внутрішньої   політики  СРСР  у 

60-70-роках є хибними? 

а) відсутність  жорстокого контролю  над ЗМІ; 

б) активізація дисидентського  руху; 

в) концентрація  влади  в руках  Л.Брежнєва; 

г) придушення  “ Празької  весни”; 

д) припинення  “ холодної  війни”; 

ж) створення  сприятливих  умов для  розвитку національних  культур  в  

об”єктах  федерації; 

з) договір  з США   про нерозповсюдження ядерної   зброї. 

25. Хто був ініціатором реформування  радянського  суспільства  у 80-х  

роках? 

а)  К Черненко;     г) М.Гобачов; 

б)  Л.Брежнєв;    д) Б.Єльцин 

в) М.Хрущов;  

26.Як більшість населення  СРСР сприйняла   “горбачовську   перебудову” 

у 1985 р.? 
а) позитивно ;    б)  негативно 

27. Розташуй прояви   реформ Горбачова  у відповідності   до  

проголошених  гасел 

І – “гласність “   а) подолання економічного відставання СРСР 

ІІ – “прискорення”  б)оприлюднення   раніше  прихованої  інформації 

ІІІ- “ перебудова”  в) припинення “холодної  війни” 

ІУ- “нове  мислення”  г) демократизація  державного  апарату 

28.Що не відповідає  зовнішній   політиці М. Гобачова? 
а) погіршення відносин  з США; 

б) виведення  радянських військ  з  Афганістану; 

в)  припиненнч діяльності ОВД; 

г) придушення демократичних   революцій  у Східній  Європі; 

д) створення перешкод в процесі об”єднання  Німеччини. 

 

    

29. Об”єднай  дати  і події  у логічні  пари 
а) 1985 р. а) введення  поста   президента СРСР 

б) 1986 р б) перші  вільні  вибори  до парламенту СРСР 

в) 1988 р. в) обрання  Горбачова  Генеральним секретарем КПРС 
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г) 1989 р г) прийняття  закону “ Про кооперацію” 

д) 1990 р. д) аварія на ЧАЕС    

30.Розташуй події   з історіх СРСР в хронологічнний ланцюжок. 

а) серпневий   заколот  консерваторів ( путч) 

б) підписання заяви  про   розпад  СРСР; 

в) початок   масового  виходу   громадян  з лав КПРС; 

г) проведення  перших   вільних   виборів до парламенту  СРСР; 

д) “парад  суверенітетів”; 

ж) складання Горбачовим  з себе повноважень   президента  СРСР 

31.Що відповів  народ СРСР  на питання референдума:  ( 17 березня 1991 

р.) “ Чи бажаєте  ви збереження СРСР?” 

а) так; 

б) ні 

32.Вибери  ті твердження , що  відповідають серпневому  путчу 1991 р. 
а) його  організували   демократи; 

б)  Горбачов  був усунений  від влади і ізольований; 

в) мета  путчу – врятувати СРСР  і повернутися   до тоталітарної  диктатури; 

г) народ країни  пітримав   заколотників; 

д) заколот  зазнав  поразки  через  рішучі  діє Б.Єльцина 

. 

33. Хто  7 грудня 1991 р. підписав заяву про припинення існування СРСР ? 

а) Л. Кравчук;   б) Г. Янаєв; в) М.Горбачов;  г) Б.Єльцин   д) Шушкевич 

34. Що відповідає  економічним реформам  в Росії  у 1992 – 1997 р.р. 

а) розпочав  їх  прем”єр –мінстр  В. Чорномирдін; 

б)мета –побудувати   ринкову  економіку; 

в) реформи впроваджувалися  поступово, повільно; 

г) відбулося різке   падіння  рівня  матеріального  добробуту   росіян; 

д) утворився прошарок  надбагатих   людей. 

35. Політична криза 1993  р. в  Росії  була викликана   протистоянням    між 

… 
а) урядом  і Верховною  радою РФ; 

б)Верховною   радою  і президентом РФ; 

в) урядом  в президентом; 

г) президентом  і народом РФ. 

36.Як була вирішена внутрішньо- політична проблема  1993 р. в Росії? 

а) Б.Єльцин поступився  і виконав вимоги  заколотників  ( О.Руцького , Р. 

Хасбулатова) 

б) президент  і опозиція  знайшли компромісне  рішення; 

в) “Білий дім “  за наказом  Єльцина  був розтріляний; 

г)  Росія  стала   президентською  республікою. 

 

37. В яких   регіонах  після  розпаду СРСР відбулися національні   

конфлікти? 

а) Таджикістан;   з) Грузія; 

б) Білорусь;    і)  Верменія. 
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в) Узбекистан; 

г) Російська федерація; 

д) Україна; 

ж) Молдова; 

38.Об”єднай  у логічні  пари   регіони і характеристики , що їх стосуються. 

І) Білорусія    

ІІ) Молдова   

ІІІ) Прибалтика   

ІУ) Середня  Азія  

а) дуже низький рівень життя  у поєднанні  з авторитарними режимами 

б) президент  тримає курс  на об”єднання  з Росією 

в) утворена самопроголошена Придністровська   республіка; 

г) високий  рівень   життя, жорсткий  закон   про громадянство 

39.Встанови  зв”язок   між  президентом   ї його  країною 
а) О. Лукашенко      а) Азейбарджан 

б) В.Путін    б)Україна 

в)Л.Кучма    в)Туркменістан 

г)В. Воронін   г)Грузія 

д) С. Ніязов    д) Ічкерія 

ж) Д.Дудаєв   ж) Молдова 

з) Е.Шеварнадзе   з) Білорусь 

і) Г.Алієв    і) Росія 

 

40.Які колишні  республіки  СРСР  1 травня  2004   року  були   прийняті  

до ЄС ? 

а) Литва;                д) Росія; 

б) Україна;   ж) Білорусія; 

в) Латвія;   з) Грузія; 

г) Молдова ;        і) Естонія. 
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Тема ХІІІ : “КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ІІ пол.  

ХХ ст.” 

 

1.Режими народної демократії існували в країнах Східної Європи до… 

а) 1948 р.; 

б) 1950 р.; 

в) 1953 р.. 

2.У 1945-1947 р.р. в країнах  “народної демократії існували … уряди 

а) фашистські;б) комуністичні;в) коаліційні 

3.В період  “ народної демократії” суспільству в Чехословаччині 

характерні  такі риси: 
а)  всі  державні посади обіймають  представники КПЧ; 

б) президентом був А.Новотний; 

в) існує свобода  слова; 

г) уряд багатопартійний; 

д)  проводиться аграрна  реформа; 

ж) тримається  курс  на “побудову  комунізму”. 

4.Яка з названих  країн  не війшла  в ОВД? 

а) СРСР;  в) НРБ;   д) ПНР; 

б) НДР;   г) СФРЮ;  ж) УНР. 

5.Розташуй  лідерів в логічний ланцюжок в порядку  їх перебування  при 

владі в Чехословаччині 

а) В.Гавел;   г) Е.Бенеш; 

б) О.Дубчек;  д) А.Новотний; 

в) Г.Гусак;   ж) К.Готвальд 

6.Які  країни  приймали участь у придушені “Празької  весни”? 

а) США;   д) Франція; 

б) СРСР;   ж) ФРН; 

в) Болгарія;   з) Угорщина; 

г) Польща;   і) НДР. 

7.Встанови  відповідність  між  датами і подіями  з історії Чехословаччини 
а) 1948 р.    а) “Празька весна”; 

б) 1968 р.    б) “оксамитове  розлучення”; 

в) 1989 р.    в) комуністичний переворот в ЧСР; 

г)1993 р.    г) вступ країни  до ЄС; 

д) 2004 р.    д) “оксамитова  революція”. 

8.Коли підписано  договір  про розділ Чехословаччини  на 2 держави? 
а)  1968 р.;   г) 1993 р; 

б) 1977 р.;   д) 1995 р. 

в) 1989 р.; 

9.Розташуй  лідерів Польщі  в порядку  їх правління ( створи 

хронологічний ланцюжок) 

а) В. Гомулко;   г) Е.Генекер; 

б) Б.Берут;              д) Л.Валенса; 
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в) В.Ярузельський;  ж) О.Кваснєвський. 

 

10.Об”єднай  дати  і події , що стосуються Польщі  у логічні  пари 

а) 1948 р.   а) правління В.Гомулко; 

б) 1952 р.   б) утворення  профспілки “Солідарність” 

в) 1960 р.;   в) утворення ПОРП; 

г) 1980 р.   г) обрання Л.Валенси президентом; 

д) 1990 р.                           д) Польща   прийнята в ЄС. 

ж) 2004 р.                         ж) ухвалення   І  післявоєнної  конституції   

                                               ПНР. 

 

11.Спираючись на знання  про розвиток Польщі склади  логічні  пари, 

встановивши  відповідності: 

а) ПОРП   а) назва польської держави; 

б) “Солідарність”  б) економічні реформи 90-х р.; 

в) ПНР   в) вільна профспілка; 

г) “круглий стіл”  г) назва правлячої  партії; 

д) “шокова терапія” д) мирна форма  революції 1989 р.. 

12.Вибери  роки , в які у Польщі відбувалися антирадянські  виступи 

а) 1953 р.;    г) 1979 р.; 

б) 1956 р.;    д) 1980 р.; 

в) 1970 р.;     

13. Що  передбачала реформа  Л. Бальцеровича  в Польщі  

( “шокова  терапія”)? 
а) заборона  діяльності  всіх опозиційних  рухів; 

б) введення комендантської години; 

в) дозвіл  на вільну  торгівлю; 

г) військовий контроль  на  підприємствах; 

д) скасування контролю  над  цінами; 

ж) широкі економічні  зв”язки  з країнами  Заходу. 

14.Утвори  логічні  пари з назв  політичних організацій, що  очолили 

демократичні  революції 1989 р.  і назв  країн, де вони діяли. 
а) “ Союз  демократичних  сил”   а) БНР; 

б) “Солідарність”      б) ПНР; 

в) “Хартія 77”       в) ЧССР; 

г) “Демократичний форум”    г) УНР; 

д) “Фронт національного порятунку”  д) СРР. 

 

15.Чи вірно, що країни  “соцтабору”  за показниками економічного 

розвитку випереджували  країни  Західної Європи? 
а) так;        б) ні. 

16.Що відповідає Румунії  в період з 1947  р. по 1970 р. 
а) поновлена монархія; 

б) ліквідовані  поміщицькі землеволодіння; 

в) країна увійшла до НАТО; 
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г) існує коаліційний уряд; 

д) взятий  курс  на побудову соціалізму; 

ж) створена командно- адміністративна система. 

 

 

17Розташуй  події  з історії Румунії у хронологічний  ланцюжок 
а) утворено Румунську робітничу  партію; 

б) скинуто  режим  Антонеску; 

в) революційні  події  в м. Тімішоара; 

г) країна увійшла  до ОВД; 

д) керівником  країни  став Н.Чаушеску; 

ж) обрання  І.Ілієску  президентом. 

18.Розташуй  правителів відповідно до країн , де вони панували  (утвори  

пари) 
а) Югославія    а) Н.Чаушеску; 

б) Польща    б) Е.Генекер; 

в) Румунія;    в) Г.Гусак; 

г) Болгарія;    г) Я.Кадар; 

д) Чехословаччина  д)Й.Б.Тіто; 

ж) Угорщина   ж) Т. Живков. 

19.Як прізвище комуністичного диктатора ,який в ході революції 1989 р. 

був страчений народом? 
а) І.Ілієску; 

б) Г.Гусак; 

в) О.Дубчек; 

г) Н.Чаушеску; 

д) О.Кваснєвський. 

20.Які країни  Східної Європи  після революції 1989 р. розпалися? 
а) Чехословаччина;     г) Румунія; 

б) Польща;                д) Югославія; 

в) Угорщина; 

21.З комуністичних лідерів вибери тих,які панували в своїй країні  більше 

30-ти  років і об”єднай  їх з відповідною країною 

а) Н.Чаушеску;   а) Югославія; 

б) Т. Живков   б) Польща; 

в) Й. -Б.Тіто   в) Румунія; 

г) Е.Генекер   г) Болгарія; 

д) Г.Гусак               д) Чехословаччина 

ж) Я.Кадар               ж) Угорщина. 

22.Події, що відбулися  у грудні 1989 р. в Румунії розташуй в хронологічній 

послідовності 

а) проведений мітинг в Бухаресті  на підтримку Н.Чаушеску; 

б) розтріляна  мирна  демонстрація в м. Тімішоар; 

в) вбитий диктатор країни; 

г) влада перейшла  до Фронту національного порятунку. 
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23.Результатами демократичних революцій 1989 р.  в країнах Східної 

Європи було… 
а) формування багатопартійних політичних структур; 

б) перехід  до командно-адміністративної системи управління; 

в) впровадження ринкової економіки; 

г)громадянські  війни в усіх країнах. 

24.З 1949 р. Угорська  партія трудящихся  проводить  такий  курс 

а) націоналізована промисловість , торгівля, фінанси; 

б)ухвалюються  рішення ХХ з”їзду КПРС; 

в) формується культ  особи  М.Ракоші; 

г)будується  ринкова  економіка; 

д) проведена колективізація  на селі. 

25. Що відповідало  державам соцтабору у 60-70-х роках? 

а) постійно  обмежувалися  і порушувалися  права громадян; 

б) держава  не  втручається в економіку; 

в) тримався  курс   на  “побудову капіталізма”; 

г) підтримувалися тісно  зв”язки  з СРСР; 

д) встановлені комуністинчі диктаторські  режими. 

26.Коли  в Угорщині відбулася  невдала  спроба здійснення демократичної  

революції  з метою вийти  з “соцтабору”?  Хто її очолив? ( Утвори  пару) 

а) 1949 р.   а) Й.Анталл; 

б) 1956 р.   б) Я.Кадар; 

в) 1968 р.   в) І.Надь; 

г) 1991 р.   г) М.Ракоші. 

27.Чи можна  сказати ,що 32-річне правління Я.Кадара  в УНР було  

жорстокою тоталітарною диктатурою? 
а) так ;    б) ні. 

28.Який  характер  мали  револіції 80-х р.р. у Східній  Європі? 
а) комуністичний;  б) демократичний;  в) антитоталітарний;  г) колоніальний. 

29.Яка  країна “соцтабору” за своїм розвитком  найбільш нагадувала 

СРСР  і ніколи не робила  спроби відійти  від соціалізма? 

а) Польща;   г) Румунія; 

б) ЧССР   д) Угорщина; 

в) Болгарія   ж) Югославія. 

30.Розташуй болгарських лідерів  логічним ланцюжком , відповідно до 

хронології їх правління 
а) Ж.Желєв;   г) Т.Живков; 

б) П.Стоянов   д)В. Червенков. 

в) Г.Димитров; 

31.Чи вірно , що у 60-х  роках  Болгарія завершила  індустріалізацію? 
а) так ;    б) ні. 

33. Яка країна колишнього “соцтабору” у 1994 р.  ще раз  спробувала  піти  

“шляхом  соціалізму”? 

а) Болгарія ;    в) Польща; 

б) Угорщина;   г) Чехія. 
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34.Що відповідає “югославському соціалізму” 

а) панує комуністична  партія; 

б) здійснюється прискорена індустріалізація і  колективізація; 

в) підприємства  передані в управління трудовим колективам; 

г) введений  пост президента; 

д) обмежені  права федерацій; 

ж) встановлені  економічні  зв”язки  з західними країнами. 

35.Що не відповідає  курсу Й.Б.Тіто  у 1947-53 р.р. в Югославії? 
а)побудова соціалізма  за радянським зразком; 

б)дружні стосунки з СРСР  і країнами соцтабору; 

в) розвиток економіки  за п”ятирічними  планами; 

г) повна націоналізація промисловості  і колективізація  на селі; 

д) закріплення  ведучих позицій КПЮ в управлінні країною. 

36.Об”єднай  дати і події, що стосуються Югославії  у логічні  пари 
а)підписані Дейтонські угоди    а) 1980 р.; 

б)  вмер Й.Б.Тіто                          б) 1992 р. 

в)  почалася  громадянська війна   в) 1995 р.; 

г) війська НАТО бомбардували  країну;  г) 1999 р.; 

д) арештований екс-президент С. Мілошевич; д) 2001 р.; 

ж) вступ  Словакії  до ЄС              ж) 2004 р. 

37.Скільки  республік  у 50-80-х  роках входило  до ФНРЮ? 

а) 4 союзних і 3 автономних;   б) 5 союзних і 1 автономна;  в) 6 союзних і 2 

автономні;   г) 7 союзних  і 1 автономна. 

38. Яку Югославську  республіку очолював  С. Мілошевич? 
а) Хорватія;   в) Македонія; 

б) Сербія;   г) Словенія. 

39. Результатами демократичних  революцій 1989 р. в країнах Східної  

Європи  було: 
а) відмова компартії  від панування в державі; 

б) перехід  до різних  форм власності; 

в) розпад  всіх країн; 

г) обмеження політичних свобод громадян; 

д) впровадження вільної торгівлі. 

40.Першими  з Югославської  федерації вийшли  2 республіки: 
а) Сербія;   д) Хорватія; 

б) Македонія;           ж)Боснія  і Герцоговина 

в) Словакія; 

г) Чорногорія; 
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Тема ХІУ:“Країни  Африки, Азії    і  Латинської  Америки” 

1.До якого року  в Японії існував американський окупаційний  режим? 
а) 1945 р.  б) 1949 р.  в) 1951 р.  г) 1955 р. 

2.У 50-60-х роках  в японській  економіці спостерігається …  , а в  кінці  90-

х років …( закінчи речення) 

а) маштабна фінансова  криза; 

б)нечуване зростання  економічних показників. 

3.Які наслідки для  Японії  мали  реформи, проведені емериканською 

окупаційною владою  після  війни? 

а) позитивні; 

б) негативні. 

4.Що відповідає  Японії  у 50-80-х роках? 
а) тісне  економічне  і військове співробітництво  з США; 

б) країна  входить  до “ ядерного  клубу”; 

в) ведуча  партія  -ЛДП; 

г)держава – парламентська федеративна  республіка; 

д) більш розвинута промисловість , ніж сільське господарство 

5.“ Економічне диво”  в Японії відбулося завдяки: 
а) розбудові  військово-промислового комплексу; 

б) жорстокій екплуатації   в”язнів  і військовополонених; 

в)  працелюбності  японців; 

г) витраті великих  коштів  на  впровадження  у  виробництво  ноу-хау; 

д) отримання американських кредитів  на військові  замовлення; 

6.Розташуй  лідерів  Китаю у порядку перебування їх на посаді  глави  

держави( створи логічний ланцюжок) 

а) Цзянь  Цземінь; 

б) Чан Кайші; 

в) Ден Сяопін; 

г) Мао Цзедун. 

7.Що не відповідає проявам  політики “ великого стрибка” в Китаї? 
а)основне гасло “Бідність – не соціалізм” 

б)високе  матеріальне  заохочення  праці селян; 

в)завищення  показників виробленої продукції; 

г) спорудження на подвір”ях громадян доменних  і мартенівських  печей; 

д)передача  землі селянським родинам  у довгострокову  оренду; 

ж) перехід  всього майна  селян  у власність комун. 

8.Розташуй  події китайської  історії у відповідності  до хронології 

І) 1949 р.   а) проголошення компартією курсу “трьох червоних Знамен; 

ІІ)1958 р    б) смерть Мао; 

ІІІ) 1965 р.  в) початок “культурної  революції” 

ІУ) 1976 р.  г)утворення Китайської  Народної Республіки; 

У) 1979 р.   д) початок  реформ Ден Сяопіна. 

9.Наслідками  політики “великого  стрибка”  в Китаї  стало: 

а) різкий підйом  економічних  показників  за   3 роки; 

б)економічний  занепад  і голод; 
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в) підвищення рівня  освіти і науки; 

г) створення  великого  військового потенціалу. 

10.Об”єднай події  китайської  історії   з  особами, що проводили  цю 

політику :  
І) Мао Цзедун; 

ІІ) Ден Сяопін; 

ІІІ) Чан Кайші. 

а) утворення  на о. Тайвань  Китайської  республіки; 

б)економічні  реформи  під  гаслом:   “Збагачуйтесь” 

в)  “ великий стрибок”; 

г) придушення  виступу  студентів   в Пекіні  у 1989 р. 

д)  “ культурна революція”. 

11.В якому  році  Індія  з домініона перетворилася  на  незалежну  державу? 

а)1947 р., б) 1959 р. , в) 1966 р. 

12.Розподіли наведені  дати  з історії Індії у три групи : І-війни з 

Пакистаном; ІІ- війни  з Китаєм; ІІІ- вбивства  двох прем”єр-міністрів 
а) 1947 р.   б) 1954 – 1959 р.р.   в) 1965 р.  г) 1971 р.  д) 1984 р.  ж) 1991 р. 

13.Що відповідає Індійському  Союзу на сучасному  етапі? 
а) це  федеративна  республіка; 

б) має однопартійну  систему; 

в) складається  з 25 штатів  і  ряду союзних  територій; 

г) не  входить  до “ ядерного  клубу”; 

д) іслам -  державна  релігія. 

14.Які проблеми є актуальними  для сучасної Індії? 
а) нестача робочої сили; 

б)неписемність  50% населення; 

в)національні суперечності; 

г) боротьба  проти колоніальної залежності   від Великобританії. 

15.Які з названих  країн  після  Другої світової  війни  зробили  спробу   

( або  і досі  роблять)  йти  “ шляхом  соціалізму” 
а) Іран; 

б)Індонезія; 

в)Єгипет; 

г) Туреччина; 

д) Японія; 

ж) Афганістан. 

з) Китай 

і) Північна Корія 

16.Розташуй події   у хронологічній послідовності 

а) повлаення  монархів  в Афганістані; 

б)Ісламська  революція в Ірані; 

в) проголошення  республіки  в Єгипті; 

г) початок  агресії  США  у В”єтнамі. 

 

17.Об”єднай країни і лідерів  у логічні  пари: 
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а) С. Хусейн;   а) Ізраїль; 

б) Т.Озал;    б) Іран; 

в) Я. Арафат;   в) Ірак; 

г) А. Шарон;   г) Туреччина; 

д) Р.Хомейні;   д) Палестина; 

ж) Сукарно    ж) Індонезія. 

 

18.Розподіли прояви соціально-економічної політики в Ірані  у 50-80-х 

роках у дві  групи : І-курс шаха Пехлеві  ( до революції) 

ІІ- курс  аятоли Хомейні ( після  революції) 
а) швидке виникнення високотехнологічних  галузей  промисловості; 

б)  розповсюдження  у сіспільстві елементів  західної культури; 

в) обмеження прав  жінок; 

г) загальнообов”язковість релігійних  норм  ісламу; 

д)ліквідація американських військових  баз в країні; 

ж) заохочення іноземних інвестицій; 

з) надання  виборчих  прав  жінкам; 

і) переслідування іноземців ( не місульман), комуністів. 

19,Об”єднай  політичних лідерів  з країнами, в яких  вони  керували 

а) Сухарто;    а) Єгипет 

б)Р.Ганді;    б) Афганістан 

в)Мосаддик    в)Індія; 

г)Г-А.Насер   г) Ізраїль 

д) Б. Натаньягу   д) Індонезія. 

20.Яке спільне слово знаходиться в офіційних  назвах Пакистану , Ірану і 

Афганістану? 
а) арабська; 

б) монархічна; 

в) ісламська; 

г) народна; 

д) соціалістична. 

 

21.Яка країна  зайва у списку  “ азійських тигрів”? 

а) Тайланд; 

б) Сінгапур; 

в) Тайвань; 

г) Гонконг; 

д) Південна Корея. 

22.В якому  році  була проголошена держава Ізраїль? 

а) 1926;  б) 1948;  в) 1952 ;  г) 1961. 

23.Розташуй  у хронологічний ланцюжок  такі  події: 

а) “ рік  Африки”; 

б) прихід  до влади в Індонезії  Сухарто; 

в) ісламська  революція в Ірані; 

г)закінчення агресії СРСР в Афганістані ; 
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д) окупація  американськими військами  Іраку  і арешт  С. Хусейна; 

ж) відхід Єгипту  від  соціалізму; 

з)прихід  до влади  в Туреччині  Т. Озала  і початок демократизації  країни. 

24.В яких  країнах відбулися явища  названі  “ економічним  дивом”? 
а) Китай; 

б) Японія; 

в)Камбоджа; 

г) Індонезія; 

д) Ізраїль; 

ж) Південна  Корея. 

25.Створи  логічні пари , об”єднавши  дати  і події  з історії  Афганістану 

І) 1973 р.,  

ІІ) 1978 р., 

 ІІІ) 1989  р.,  

ІУ) 1999 р.,  

У) 2001 р. 

а) початок  радянської інтервенції  в  країні; 

б) повалення  монархії Захір Шаха; 

в) введення  в країну   американських військ; 

г)  “ квітнева  революція “ і  проголошення  ДРА; 

д) перехід  країни під контроль талібів. 

26.ДРВ ( Північний  В”єтнам)  у 60-70-х роках підтримували  такі  країни: 
а) СРСР; 

б) США; 

в) Великобританія; 

г) Китай; 

д) Франція. 

27.Яка  релігія  є  державною  в Ізралі? 
а) буддизм;б) християнство;в)іслам;г)іудаїзм. 

28.Об”єднай парами країни,  між  якими  існують багаторічні конфлікти 
а)Кувейт;б)Індія;в) Палестина;г)Ірак;д)Ізраїль;е)Пакистан. 

29.Які проблеми не актуальні  для Африки? 
а) голод  і хвороби; 

б) кризи перевиробництва; 

в)культурна і економічна відсталість; 

г) перенаселення. 

30.Що таке апартеїд? 

а) знищення цілого  народу; 

б)форма расової дискримінації; 

в) політика співробітництва; 

г) форма національно-визвольного руху. 

31.Остання колонія  в Африці  зникла з карти світу у… 
а) 1960 р.; 

б) 1990 р.; 

в) 1980 р.; 
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г) 1995 р. 

32.Доповни  речення :” В результаті Кубінської  революції … року  була 

встановлена комуністична  диктатура … 

І) 1946 р.    а) Ф.Кастро; 

ІІ)1959 р.    б) Х.Д.Перона; 

ІІІ) 1970 р.    в) Батіста. 

33.Внутрішній  і зовнішній  ситуації в Латиноамериканських  країнах   у 

50-70-х роках характерно: 
а) посилення впливу  США  на  регіон; 

б)соціалістичні партії перебувають при владі в більшості  країн; 

в) перевороти , встановлення  військових диктатур; 

г) посилення процесу  демократизації  суспільно-політичного життя; 

д)високий  рівень життя основної  маси населення. 

34.Розташуй Бразильських  президентів  у порядку  їх  перебування  при 

владі 

а) Ф.Кордозо; б)Дутра;в) Л. да Сільва; г) Ж.Кубечек; д) Ж.Варгас. 

35.Що відповідає  Бразилії  на сучасному етапі? 

а) найрозвинутіша  країна  регіону; 

б) займає  40% території  Латинської  Америки; 

в) проживає  50%  населення  регіону; 

г) столиця  Ріо-де –Жанейро; 

д) глава  держави- монарх; 

ж) належить  до космічних  держав. 

36.Яка країна  Латиноамериканського  регіону після ІІ Світової  війни 

вважається найстабільнішою  в економіці і політиці? 

а) Бразилія; 

б)Уругвай; 

в) Аргентина; 

г) Мексика. 

37.Економіка Латиноамериканських  країн розвивалася  таким  чином: ( 

утвори пари) 

І) 40-50-х р.р.    а) вповадження експортоорієнтовної економіки; 

ІІ)60-70-х р.р.   б)прискорення екон0мічного розвитку; 

ІІІ)80-90-х р.р.       в) падіння  темпів зростання  економіки 

 

38.Що відповідає Аргентині в період  з 1976 року  по  1983 р.? 
а)  змінилося  6 президентів; 

б)зменшився  зовнішній  борг; 

в) виграла  війну  за Фолклендські острови; 

г) масово порушуються  права  людини; 

д) зміцнюється національна грошова  одиниця. 

39.Розташуй  події  з історії Аргентини у хронологічний  ланцюжок 

а) війна з Великобританією за Фолклендські острови; 

б) широкомасштабні  реформи  Х.О.Перона; 

в) правління військових; 
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г) президенство К.Менема 

40.Які наслідки індустріалізації і  аграрної реформи в Мексиці? 
а) країна  перетворилася в індустріальну; 

б) на державний  сектор  припадає  лише  5 % підприємств; 

в) держава сприяла  переходу  землі  від латифундистів до селян; 

г) існують  як  приватні , так і кооперативні сільські господарства. 
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Тема ХУ:“Міжнародні  відносини  від  Другої світової  війни  до 

сьогодення” 

1. “Холодна  війна “  почалася  у … р. , а  закінчилася  у… р. 

а) 1945 р.    г) 1985 р. 

б) 1946    д) 1989 р. 

в) 1958 р.   ж) 1995 р. 

 

 

2.Назви дві організації , які обособлювали  військово-політичне  

протистояння  між СРСР і США  у ІІ пол. ХХ ст. 
а) МВФ;   г) ОВД; 

б) НАТО;   д) НБСЕ 

в) ЕС; 

3.Розташуй  події  ІІ пол. ХХ ст. у відповідності  до  етапу  

“ холодної війни” 

І) 1945-1955 р.р.;  а) “нове політичне мислення”,затухання “ холодної 

війни”; 

ІІ) др.пол. 50-60 ті роки;  б) утворення двох воєнно-політичних  

блоків; 

ІІІ) 70- перша пол. 80-х р.р.; в) Гельсінський   процес; 

4..Розташуй  регіональні   конфлікти  у  хронологічний ланцюжок 

а) війна  в Афганістані; в) В”єтнамська  війна; д) Корейська  війна; 

б) Карибська  криза; г) Берлінська криза;ж) вторгнення англо-франко- 

ізраїльських   військ  в Єгипет 

5. На якій конференції  у 1961  р.  організаційно  оформився  Рух  

неприєднання? 
а)Гаванській;   г)Бандунзькій; 

б) Московській;   д) Бєлградській. 

 

6. Договір  про  заборону ядерних  випробувань  у 3-х сферах  підписано  у … р. і  

до нього  приєдналося  більше ….. держав. 

а) 1962  р.  і  60 держав; 

б) 1968 р.  і 20 держав; 

в) 1963 р. і 100 держав; 

г) 1965 р.  і 110 держав. 

7Країни  яких  регіонів  приймають найактивнішу  участь у Русі 

неприєднання? 

а) Північна  Америка; 

б) Латинська  Америка; 

в) Африка; 

г) Європа; 

д) Азія. 

8 У якому  місті  і між  якими  країнами  5 серпня 1963 року  підписано  

договір  про  заборону випробування ядерної  зброї у 3-х сферах? 
а) Лондан ( Великобританія, Канада, США); 
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б) Вашингтон ( США,  Франція, СРСР); 

в) Париж  ( Франція , Великобританія, СРСР); 

г) Москва ( США, Великобританія , СРСР). 

9.Розташуй  події  у хронологічний ланцюжок 
а) СРСР ввів  свої  війська  до Афганістану; 

б) створення ОВД; 

в) бойкот США Олімпіади  у Москві; 

г) створення   Ради Європи; 

д) підписання Гельсінського  акту  про  заборону перегляду кордонів  в Європі; 

ж) Натовські бомбардування Югославії. 

10.З приходом   до влади  у  США президента … проголошено  курс  на 

розрядку міжнародної  напруженості ( доповни) 
а) Дж. Кеннеді;    в) Дж. Форда; 

б) Р.Ніксона;    г) Л. Джонсона. 

 

11.Радянсько-афганська  війна  тривала … 
а) 5 років;    б) 10 років;      в) 15 років. 

12. Розташуй  країни  у дві  групи  : І—ті,що підтримували  Ізраїль  в арабо 

- ізраїльських  війнах;  ІІ-  підтримували Палестину 

а) Єгипет; б) СРСР; в) США; г) Ірак;       д) Британія;       ж) Афганістан. 

 

13.Вибери  хибні  твердження: 
а)ОВД  розпалося  у 1991 р.; 

б) на Бандунзькій  конференції   1955 р.   було  59  країн- учасниць; 

в) на Кубі   були   радянські  ракети; 

г) НАТО утворився  у 1995 р.; 

д) військовий  переворот у Чілі  у 1973 р. здійснив  А. Піночет; 

ж) принципи   Руху неприєнання  сформулював  Дж. Буш. 

14.Поєднайте  події  і дати  у логічні   пари 

І)1960 р.  а) підписання Маастріхтської угоди  про  утворення  ЕС; 

ІІ) 1977 р.  б)виведення  радянських військ  з Афганістану; 

ІІІ) 1979 р.  в) Кіпр  здобув  незалежність; 

ІУ)1983 р  г)припинив  своє  існування  блок  СЕНТО; 

У) 1989 р.  д) Єгипет  напав на Ізраїль; 

УІ)1992 р.  ж)  започаткування США  програми “ зоряних  війн”. 

 

15. Які  держави крім  Європейських  брали  участь у підписанні Заключного акту  з 

НБСЕ у 1975 р.? 
а) Китай;  в) Єгипет;  д) Ізраїль; 

б) США;  г) Канада;  ж) Японія. 

16.Створи   пари,   логічно  об”єднавши  події  кінця “ холодної   війни”  з 

відповідними  датами 
а) підписання Дж. Бушем  і Б. Ельциним Кемп - Девідської угоди;     І) 1986 р. 

б) зустріч Дж. Буша  і М. Горбачова  на о.Мальта;        ІІ) 1989 р. 

в) переговори в Женеві  між СРСР і США  про  розброєння;                ІІІ) 1990 р. 
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г) об”єднання  Німеччини;                             ІУ) 1992 р. 

д) приєднання України  до Лісабонського протоколу  про  

       нерозповсюдження ядерної зброї;                            У) 1994 р. 

17.Спільний американо-радянський космічний  проект … було  здійснено 

у… році  ( утвори  пару) 

І) “ Союз – Аполлон”;  а) 1975 р.; 

ІІ) “ Мир- Аполлон”;  б) 1976 р.; 

ІІІ) “ Восток- Челенджер” в) 1992 р.; 

ІУ) “ Восток- Аполлон”  г) 1985 р. 

18. Вибери  тих осіб  , які   стали  жертвами тероризму: 
а) С. Мілошевич; г) А. Садат; 

б) І.Ганді;  д) І.Рабін; 

в) Л.Брежнєв; ж) У. бен Ладен. 

19. У листопаді 1992 р.  на нараді країн – учасниць  … прийнято  3 

важливих  документа  :  

“ Хартія  для  нової Європи”, “ Спільна  декларація  22 країн”; “ Договір   

про  звичайні   збройні  сили  в Європі”( доповни  речення) 

а) ЕС; б) НАТО; в) ОВД;  г) ООН. 

20.Скільки  країн  у 2005  р.  є членами   ЕС? 

а) 10; 

б) 15; 

в) 25; 

г) 30. 
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Тема  ХУІ:“Розвиток  культури у ІІ половині  ХХ століття” 

 

1. Де динамічніше розвивалася  культура  в ІІ пол. ХХ ст. 

а) у  соціалістичних  країнах; 

б) у демократичних  країнах; 

в) в   країнах   Третього світу.  

2.В якому  році  почалася “комп”ютерна  ера”? 
а) 1946 р.; б) 1957 р.;в) 1949 р. 

3. Новий  етап  в розвитку  західного   суспільства , що  прийшов  на зміну 

індустріальному    60-70-х  років ХХ ст.  називається : 
а) культурний  розвиток; 

б) постіндустріальний; 

в) інформаційне суспільство. 

4. Розташуйте  у хронологічному   порядку події: 
а) винайдені  лазери; 

б) Олімпійські  ігри в Сіднеї; 

в) розроблений  інтернет.  

г) виник фовізм. 

5. Розташуйте  у хронологічному порядку події: 

а)  висадка  на  Місяць  Н. Амстронга; 

б)  І політ  у космос  Ю.Гагаріна; 

в) стикування кораблів  “ Союз” і “ Апполон”; 

г) запуск  І  штучного  супутника. 

6. В яких   роках  виник   термін  “ масова культура”? 
а) 50-х  р.;б) 60-х р.;в) 70-х р. 

7.Хто відкрив   молекулу  ДНК? 
а) К.Бернард;б) Д.Белл;в) Ф. Крік  ;г)  Г. Кан. 

8. В якому році   були  поновлені  Олімпійські  ігри   після  Другої  світової 

війни? 

а) 1951 р.;  б) 1948 р. ;  в) 1950 р. 

9. В якому   році  повністю    припенено щеплення проти віспи, оскільки 

знищена ця хвороба? 
а) 1960 р.;  б) 1975 р.;  в) 1979 р. 

10. Склади  логічні пари між щодо часом   виникнення напрямів  

мистецтва і їх назвами 

а)  1905 р. ;   а) кубізм; 

б) 1924 р.   ;   б) експресіонізм; 

в) 1907 р.;   в) абстракціонізм 

г) 10-ті роки  ХХ ст.; г) сюрреалізм 

11.Початком  рок- руху  вважається 
а) 1948 р.;б) 1956 р.;в) 1952 р. 

12. Вокально- інструментальні ансамблі   стали виконавцями  шлягерів  у: 
а) СРСР; 

б) США; 

в) ФРН; 
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г)  Канаді. 

13. Розквіт  джазу   припадає на 50-ті   роки 

а) так;    

б) ні. 

14. Який художній  напрям базується на  концепції  абсурдності  життя? 

а) реалізм ; 

б) сюрреалізм; 

в) постмодернізм; 

г) екзистенціалізм. 

 

15.Встанови  зв”язок  між  митцями і їх творами 

а) Ф.Фелліні   а) “Крик”; 

б) Д.Доміані   б)  “Осеяні  трупи”; 

в)   К.Розі    в) “Слідство  закінчене – забудьте” 

г) А. Антоніоні   г) “ 8 ½ “ 

16. Фундаментатором   кубізму  є П. Пікасо 
а) так;б) ні. 

17.Назвіть   представників “неороману”: 

а) П.Андерсон ; 

б) Ф. Сагон; 

в) Ф.Карсак 

18.Як називається одночасне  співіснування  й визнання  різних,  іноді   

протилежних,  світоглядів,  культурних   стилів,  методів    реальності: 

а) елітарна культура; 

б) “ зелена  революція “; 

в) постмодернізм 

19. Наприкінці  яких   років почали  складатися основні жанри і нарями  

політичного кіно? 
а) 50-х р. ;б) 70-х р.;в) 60-х р. 

20.Вибери  письменників  екологічної  прози: 
а) Б. Шеффер; 

б) А. Пуссер; 

в) В. Распутін. 

Г) В. Афанасьєв. 

21.В якому році  була  вперше  присуджена Нобелівська  премія? 

а) 1905 р.;б) 1960 р.;в) 1901 р. 

22.Виберіть   французьких  акторів – коміків 

а) Ж.П.  Бельмандо; 

б) К. Іствуд; 

в) С. Сталлоне; 

г) П.Рішар. 

23Складіть  логічні пари 
а)  Тарнавський ;   а) Італія; 

б) Ф. Фелліні;   б) США; 

в) М. Форман;   в) Франція; 
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г) Е.Базен ;    г) СРСР. 

24.Чи віно , що Голлівуд називають  “ фабрикою  зірок”? 
а) так;б) ні. 

25.Які  з цих  видатних  діячів  культури  приймали участь в Другій 

світовій війні? 

а) Е. Хемінгуей;б) С. Беккет;в) А.де  Сент – Екзюпері;г) Ж. Жане. 

26.Для  культури у другій  половиниі  ХХ століття  характерні  такі  

тенденції розвитку: 
а) поширення освіти  серед  населення; 

б) зменшення релігій  на сто населення; 

в) падіння моральних  цінностей; 

г) розвиток  НТР. 

 

27.Хто першим висадився  на Місяць? 
а) Гагарін;  г) Попов. 

б) Армстронг; 

в) Леонов 

28. В якому   році  зареєстровано  перший випадок  захворювання  СНіД? 
а) 1970 р.;б) 1965 р.;в) 1982 р. 

29.Складіть  логічні  пари: 

а) Ф.Сагон   а) “Мур” 

б) Ж.В. Сартра  б)” Здравствуй  онучок” 

в) А.Камю   в) “Чума” 

30. Чи вірно  що панк – групи  з”явилися  у 70-х   роках 
а) так; 

б) ні. 

31.Назвіть  представників   наукової  фантастики : 

а) А.Азимов ;б) Г. Бьоле;в) Р. Шеклі;г) Р. Мерле. 

32. Розташуйте  у хронологічному  порядку подій 

а) вперше  відбулася  пересадка  серця  людині; 

б) почався   масовий  випуск відеомагнітофонів  фірмою “ Соні”; 

в)  припинено  щеплення від віспи; 

г) вперше  відбулася  пересадка  нирок  людині. 

33.В післявоєнні  роки лауреатами  Нобілевської премії  стали: 
а) Ж. Матьє;б) А. Камю;в) Г. Маркес;г) Е.По. 

34. Для  розвитку  радянської кінематографії   характерні  такі  тенденції: 
а)   випуск “фільмів для полиці”; 

б)   різноманітність жанрів; 

в)  випуск елітарних  фільмів; 

г) бунтарський  дух у сценаріях. 

35. Хто започаткував  рок-рух  у світі? 

а) Ю.Шевчук; 

б) Е. Преслі; 

в) М. Джексон. 

36.Елітарна  музика  розвивається  в таких напрямках: 
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а)  історичний ; 

б) електронний; 

в) неокласичний.; 

г) класичний. 

37.Розташуй у хронологічному  порядку події: 

а) винайдені  оптичні  волокна; 

б) відкрито   молекулу  ДНК; 

в) створена  мікросхема; 

г) винайдено  транзистор. 

38. У 50-ті роки  відбулися   такі  події: 
а) виникнення  “ театр  абсурду”; 

б) виникнення фовізм; 

в) поп-арт; 

г) розквіт італійского  неороману. 

39. Зародження року в СРСР   відбулося  завдяки  групі: 

а) ДДТ; 

б) “Машина часу”; 

в) “Самоцвіти”. 

40. В яких   роках  набув  популярності  “  неороман”? 

а) 40-50-х р.; 

б) 50-60-х р.; 

в) 60-70-х р. 
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РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

І ЧАСТИНА  ( 1914-1939р.р.) 

 

Л-1 Ладиченко Т.В. Всесвітня  історія   Підручник  10 кл. К.-2003 р. 

 

Л-2 Полянський П.Б.  Всесвітня  історія  1914-1939 р.р. Підручник  для 10 –го 

класу  К.2003 р. 

 

Л-3 Рожик М.Є.  Всесвітня  історія : Новітні часи  1914-1945 р.р. : Підручник 

для 10-го класу  К. 2000р. 

 

Л-4 Дрібниця В.О., Рубльов О.С.  Всесвітня  історія .Новітня історія:  частина  

перша ( 1914-1939 р.р.).Навчальний посібник  для 10 класу К.2000 р. 

 

Л-5 Я.М. Бердичевський, Т.В. Ладиченко Всесвітня історія : 1914-1939 р.р. 

Навчальний  посібник  для  

10 класу  5-те вид. К.2000р.,  6-е вид. К. 2002 р. 

 

Л-6 Гісем  О.В.  та інші. Всесітня  історія .Новітній  період ( 1914-1939 р.р . 

Посібник  для  10 класу  К.1999р. 

 

 

 

ІІ ЧАСТИНА  ( 1914-1939 р.р.) 

 

Л-7 Т.В. Ладиченко  Всесвітня  історія : 11 кл. Підручник – К.2003р. 

 

Л-8 Віднянський С.В.  Всесвітня  історія . Новітня історія 1939 –2003р.р.:   

Навчальний  посібник для 10-го класу   

К.- 2001   ( 1-ше вид.)  ,  К.- 2003 ( 2-ге вид.) 

 

 

Л-9  Я.М. Бердичевський  Всесвітня  історія : 1939-1998: Навчальний  посібник  

для 11 класу .К. –1999 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

  

 

 

 


