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Кафедра  богослов’я, філософії та гуманітарних наук 

 
Модульний контроль 1  за І-й семестр __________ н.рр. 

з   нормативної навчальної  дисципліни “Всесвітня історія”, 
виконаний студентом 1-го курсу денної форми навчання  

за галузями знань 03 Гуманітарні науки, 04 Богослов’я, спеціальностями 033 Філософія, 041Богослов’я 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

                                                                                                                             Код курсу :  _____________________ (4,0 д) 
                                                                                                                             Дата і час проведення  МК 1 : ________ 20__ року, ___ пара  
                                                                                                        Форма проведення МК 1 : письмово 2 завдання, тести   

                                                                                                 Науково-педагогічний працівник :професор Артьомова М.Г. 
І варіант 

І. Завдання   1,2.   
ІІ.  Тести  з найважливіших історичних подій: 
2.1.  У  ІV-VІ ст. слов’яни розділились на: 
         а) східні, західні, південні;          б) північні, східні, західні;           в) Союз семи слов’янських племен, східні, західні.   
  2.2. Морський шлях до Індії відкрив: 
               а) Б. Діаш у 1496 р.;                     б) Васко да Гама у  1497 - 1498 рр.;                       в) Ф. Магеллан  у 1498 – 1499 рр 
  
2.3.  Першою загальноєвропейською війною між двома угрупуваннями держав за панування у Європі була: 
                а) Столітня війна 1337-1453 рр.;        б) Тридцятилітня війна 1618-1648 рр.;  в) Північна війна 1700-1721 рр. 
 
2.4.  Тридцятилітня війна 1618-1648 рр. завершилась підписанням : 
             а) Вестфальського миру 1648 р.;          б) Утрехтського миру 1648 р.;             в) Шведського миру 1648 р. 
 
2.5. За підсумками Тридцятилітньої війни 1618-1648 рр. лідером у Західній Європі стала : 
                       а) Австрія;                              б) Франція;                                      в) Іспанія. 
          2.4. За підсумками Північної війни 1700-1721 рр. було підписано: 
                   а) Ніштадтський мир;                          б) Вестфальський мир;                  в) Паризький мирний договір. 
 
2.6.  Однією з перших ранніх буржуазних революцій була : 
   а) Англійська;                        б) Нідерландська;           в) Іспанська .  
 
2.7.За наслідками наполеонівських війн та падіння першої імперії у Франції був проведений у вересні 1814 - червні 1815 рр.  : 
          а) Віденський конгрес;                        б) Лондонський конгрес;         б) Берлінський конгрес. 
 
2.8. Вкажіть рік утворення Троїстого союзу та склад його учасників: 
     а) 1903 р., Німеччина , Румунія, Росія;      б) 1882 р., Німеччина, Австро-Угорщина, Італія;    в) 1910 р., Німеччина, Австро-
Угорщина, Італія. 
 
2.9. Узгодьте  подані нижче дані періоду Першої світової війни : 
          а) Брусиловський прорив:                                 1) Західний фронт, 1914 р.; 
          б) битва на р. Марні;                                          2) Східний фронт, 1916 р.;  
          в) Верденська битва;                                          3) Західний фронт, 1916 р. 
 
2.10. Визначте, де і коли в ході Першої   світової війни були застосовані танки : 
          а) у Верденській битві, 1916 р.;                   б) на Мазурських озерах. 1915 р.;                 в) на р. Соммі, 1916 р. 
 
2.11. Доповніть твердження  :        "На світанку  … ( 4 березня;  11 листопада;  25 грудня ) …  ( 1917 р.;  1918 р.;  1919 р.) 
представники Антанти та німецького генералітету  підписали  ( Паризьке , Лондонське, Комп'єнське  перемир'я)". 
 
2.12. За наслідками  Першої  світової війни 1914 – 1918 рр. сформувалася  
         а) Версальсько-Вашингтонська  система міжнародних відносин;             б) Віденська система міжнародних відносин; 
                                                                    в) Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. 
 
2.13. У 1934 р. був сформований блок Балканська Антанта. До його складу, крім Королівства  Югославії, Румунії, 

Туреччини, входила:                   а) Болгарія;                           б) Греція;                                             в) Угорщина.  
 
2.9. Друга світова війна проходила у період : 
               а) з 01.09. 1939 по 02.09. 1945рр.;                  б) з 31.08. 1940 по 02.09. 1945рр.;         в) з 22.06. 1941 по 09.05. 1945рр. 
2.14. На конференції глав держав антигітлерівської коаліції - СРСР, США, Великобританії, що відбулася 4-11 лютого 1945 р., 
однією з найскладніших проблем: була: 
          а) українська;                                  б) югославська;                                     в) польська. 
 
2.15. У ході війни з Японією під час Другої світової війни США вдалися до атомного бомбардування  японських міст – Хіросіми і 
Нагасакі. Друге      бомбардування співпало зі вступом у війну проти Японії СРСР. Це сталося: 
               а)  2 вересня 1945р.;                         б) 6 серпня 1945р.;                                 в) 9 серпня 1945р. 
 
  2.16. Доповніть текст :           “Акт про беззастережну  капітуляцію Німеччина у Другій світовій війні був підписаний ... ( 2, 4, 8 ) 
травня 1945 р.... ( фельдмаршалом      В.Кейтелем; генералом А. Йодлем; адміралом К.Деніцем ). З радянського боку його 
підписав  ... (маршал І.Конєв; маршал К.Жуков; генералісимус Й. Сталін)”. 
2.17.   Днем народження ООН вважається  : 
               а)  1 січня 1944р.;                                             б) 24 жовтня 1945р.;                       в) 1 серпня 1945р 
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Модульний контроль 1  за І-й семестр ___________ н.р. 

з   нормативної навчальної  дисципліни “Всесвітня історія”, 
виконана студентом 1-го курсу денної форми навчання  
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 (прізвище, ім’я по батькові) 
                                                                                                                             Код курсу :  ____________   (4,0 д) 
                                                                                                                             Дата і час проведення  МК 1 : ________ 20_____ року, ___ пара  
                                                                                                        Форма проведення МК 1 : письмово 2 завдання, тести   

                                                                                                  Науково-педагогічний працівник :професор Артьомова М.Г. 
ІІ варіант 

І. Завдання   1,2 
ІІ.  Тести  з найважливіших історичних подій: 
 
2.1. Яка подія відбулася у жовтні 1492 року : 
        а) перша кругосвітня подорож;           б) винайдено книгодрукування;                    в) відкриття Америки Х. Колумбом. 
2.2. Най тривалішою та найважчою війною часів усього середньовіччя була Столітня війна, яка відбулася у  А); між Б). (виберіть і 
впишіть правильне твердження -     а) 1618 - 1648 рр.;                               а) Золотою Ордою та Руссю; 
         б) 1337 - 1453 рр.;                               б) Англією та Францією; 
         в) 1396 – 1453 рр.                               в) Візантією та Османською державою. 
 
2.3. Тридцятилітня війна 1618-1648 рр. за панування в Європі велася між   угрупуваннями :  
                 а) Габсбурзьким блоком та Антигабсбурзькою коаліцією;          б) Швецько-російським та Франко-шведським; 
                                                                   в)  Габсбурзьким блоком та Річчю Посполитою. 
 
2.4. Яка система міжнародних відносин була встановлена за наслідками наполеонівських війн 1799-1815 рр. : 
        а) Віденська;                                 б) Вестфальська;                         в) Версальсько-Вашингтонська. 
 
2.5. Яка подія сталася 28 червня 1914 р. : 

а) початок Першої світової війни;           б) вбивство австрійського ерцгерцога Франца – Фердинанда; 
в) утворення Троїстого союзу. 

 
 2.6. У основі німецького плану війни ( "план Шліффена") лежала ідея блискавичної війни на Заході Європи : 
              а)   Англії;                  б) Іспанії;                         в) Франції. 
 
2.7. У якому році німецькі війська вперше застосували бойові отруйні речовини під час Першої світової війни : 
        а) 1914 р.;                       б) 1915 р.;                    в )   1917 р.  
 
2.8. Коли Німеччина оголосила про початок підводної війни у період Першої світової війни : 
               а) 1915 р.;                                       б) 1916 р.;                                                               в) 1917 р. 
 
 2.9. У якому році США вступили у Першу світову війну : 
               а) березень 1915 р.;                        б) червень 1916 р.;                                                в) квітень 1917 р. 
 
2.10. Які події відбулись 3 листопада 1918 р.  : 
         а) капітуляція  Болгарії і Османської імперії;         б) революція в Німеччині, капітуляція Австро-Угорщини;   
                                            в) представники Габсбургської  династії підписали умови перемир'я, початок революції в Німеччині. 
 
2.11. Програма післявоєнного врегулювання в Європі після Першої світової війни президента США В.Вільсона визначалася назвою 
“14 пунктів” .  Останній пункт передбачав : 
         а) утворення вільної Польщі з доступом до моря;                            б) утворення міжнародної співдружності націй;  
                                                            в) вирішення конфліктів між колоніями за допомогою мандатної системи. 
 
2.12. За підсумками рішень Паризької мирної конференції  були прийняті договори, які торкалися історичної долі Закарпаття: 
             а) Тріанонський,  Сен-Жерменський мирні договори;    б) Севрський, Тріанонський мирні  договори; 
                                                                    в) Нейїський, Сен-Жерменський мирні договори 
2. 13. До складу  Малої Антанти, сформованої на рубежі 1921-1922 рр., ввійшли  : 
      а)  Польща, Чехословаччина, Румунія;                               б) Угорщина, Польща, Болгарія;  
                               в)  Чехословаччина, Румунія, Королівство сербів, хорватів, словенців (КСХС). 
 
2.14. Тегеранська конференція глав держав урядів антигітлерівської коаліції – СРСР, США, Великобританії, яка відбулася 28 
листопада-1 грудня 1943 року, прийняла рішення про відкриття другого фронту в Європі у : 
        а) січня 1944 р.;                       б) травні 1944 р.;                    в )  липні  1944 р.  
 
2.15. Демілітаризація, декартелізація, денацифікація, демократизація – такі принципи політики щодо Німеччини встановили СРСР, 
США,  Великобританія на конференції глав держав антигітлерівської коаліції  в : 
                     а)  Ялті;                       б)Тегерані ;                                в) Потсдамі. 
 
2.16. Акт про беззастережну капітуляцію Японії у Другій світовій війні було підписано в: 
          а) Токійській бухті на лінкорі “Міссурі” 2 вересня 1945 р.;                                     б) м. Токіо 2 вересня 1945 р.; 

в ) м. Вашингтон  11 листопада 1945 р. 
2.17. Після Другої світової війни встановилася : 
                           а)  біполярна система міжнародних відносин;                                    б) мандатна система міжнародних відносин;  
                                                                                         в) система  міжнародних відносин руху неприєднання. 
 

Підпис студента ________________________________     



 1 

Карпатський університет імені Августина Волошина 
Кафедра  богослов’я, філософії та гуманітарних наук 
Модульний контроль 2  за І-й семестр _______   н.р. 

з   нормативної навчальної  дисципліни “Всесвітня історія”, 
виконаний студентом 1-го курсу денної форми навчання  

за галузями знань 03 Гуманітарні науки, 04 Богослов’я, спеціальностями 033 Філософія, 041Богослов’я 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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І варіант 

Завдання   І.  Визначте особливості становлення і  розвитку Російської імперії за часів Петра І (15 балів) . 
Завдання   ІІ.   Визначте особливості стадійної структуризації світової історії (10 балів) 
ІІІ. Тести  з найважливіших історичних подій становлення і розвитку Росії, Білорусії  (75 балів) 

РОСІЯ – СРСР (70 балів) 
3.1. Коли і за наказом кого було засновано Москву (1 бал): 
   а) 1147 р. за наказом князя Юрія Долгорукого;      б) 1380 р. за наказом князя Дмитра Донського;        в) 1480 р. за наказом Івана ІІІ. 
 
3.2. Які князівства у 1359 р. підкорив московський князь Дмитро Іванович (1 бал): 
   а) Московське, Рязанське, Смоленське;                                         б) Суздальсько-Нижегородське, Тіверське, Рязанське;   

в) Суздальсько-Нижегородське, Галицько-Волинське. 
3.3. Коли  Русь остаточно була звільнена від ярма Золотої орди (1 бал): 
    а) 1380 р.;                                   б) 1480р.;                                  в) 1500р. 
3.4.  Визначте, хто і коли із великих князів Московської держави був увінчаний на титул царя (1 бал): 
    а) Василь ІІІ у 1505 р.;                                      б) Іван  ІV у 1547 р.;                                в)  Федір Іванович у 1584 р. 
3.5. Поставте у хронологічній послідовності  Московських князів  з династії Рюриковичів (2 бали): 
    а) Іван  ІV;                                     б) Федір Іванович;                                       в) Василь ІІІ. 
 
3.6. До наведених дат доберіть відповідні події (6 балів): 
а) 1597 р.                                                 1) селянське повстання під керівництвом І. Болотникова; 
б) 1606-1607 рр.                                     2) вступ польських військ до Москви; 
в) 1609 р.                                                 3) царський указ про встановлення 5-річного терміну для розшуку селян-утікачів; 
г) 1610 р.                                                 4) вторгнення польських і шведських інтервентів; 
д) 1612 р.                                                 5) обрання царем Михайла Романова; 
е) 1613 р.                                                 6) визволення Москви народним ополченням під проводом К. Мініна та Д. Пожарського. 
 
3.7.  Реформи 50-х років ХVІ ст. в Московській державі сприяли (1 бал):                                 
       а) “розхитуванню”  держави;                     б) її централізації;                                    в) посиленню ролі великих бояр. 
 
 3.8. „Смута” у Московському царстві охоплює період (1 бал): 
          а) 1599-1605 рр.;                         б) 1605-1613 рр.;                                         в) 1605-1618 рр. 
3.9. Брестська церковна унія була прийнята у (1 бал): 
          а) 1581 р.;                                   б) 1596 р.;                              в) 1605 р. 
3.10. Династія  Романових в Росії правила у період (1 бал): 
       а) 1613-1917 рр.;                                           б) 1620-1820 рр.;                                           в)  1690-1905 рр. 
 
3. 11.  До кожного поняття доберіть відповідне визначення ( 6 балів): 

а) феодал;                                                 1) втручання однієї або кількох держав у справи іншої держави; 
б) кріпосне право (основна ознака);      2) в’їзд представників бояр, духовенства, дворян і купців; 
в) Семибоярщина;                                  3) селяни, прикріплені до землі; 
г) інтервенція;                                          4) правління семи бояр у часи смути; 
д) земський староста;                              5) виборний начальник, який управляв міськими жителями; 
е) Земський собор.                                   6) великий землевласник, володар кріпосних селян. 

 
3.12. Підберіть до кожної дати з історії Північної війни відповідну їй подію (9 балів): 

а) 1700 р.                                                 1) взяття російським військами фортеці Орєшок; 
б) 1702 р.                                                 2) Ніштадтський мир; 
в) 1703 р.                                                 3) початок Північної війни; 
г) 1708 р.                                                 4) заснування Петербурга; 
д) 1709 р.                                                 5) наступ шведських військ на Україну; 
е) 1710 р.                                                 6) оволодіння російським військами Ригою, Виборгом, Ревелем; 
є) 1714 р.                                                 7) перемога російського флоту біля мису Гангут; 
ж) 1720 р.                                                8) Полтавська битва; 
з)  1721 р.                                                9) перемога російського флоту біля острова Гренгам. 

 
3.13. Доповніть речення (3 бали):        У …..  (1710 р., 1721 р., 1728 р.) за правління …….. (Федора Олексійовича, Катерини І, Петра І) 
Росія була проголошена ……. (конституційною монархією,  республікою, імперією). 
3.14. Вищим законодавчим, розпорядчим і виконавчим органом при царі з 1711 р. став (1 бал): 
      а) Синод;                          б) Сенат;                                     в) кабінет міністрів. 
3.15. Селянська війна в Російській імперії під проводом Степана Разіна охоплює період (1 бал) : 
               а) 1773-1775 рр.;                                    б) 1780-1782 рр.;                                    в)1781-1783 рр.  
3.16. Які території відійшли до Російської імперії згідно ІІІ поділу Речі Посполитої (1 бал): 
        а) Сх. Волинь, Зх. Білорусія, Естонія, герцогство Курляндське;                     б) Зх. Білорусія, Зх. Волинь, Литва, герцогство 
Курляндське;                                                                       в) Сх. Волинь, Литва, Латвія, Естонія, герцогство Курляндське. 
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3.17. Кримська війна тривала (1 бал): 
                                          а) 1853-1856 рр.;                      б) 1859-1861 рр.;                                        в) 1861-1865 рр. 
3.18.  Доповніть текст (3 бали):         За підсумками російсько-турецької війни 1877-1878 рр. мирний договір було підписано у містечку  
….. (Рущук, Сіном, Сан-Стефано). Його умови були переглянуті у червні ___ (1878 р., 1880 р., 1885 р.) на …(Лондонському, 
Берлінському, Стамбульському) конгресі. 
 
3.19. У якому році Росія уклала Георгієвський договір з Грузією ( 1 бал):        а) 1768 р.;             б) 1783 р.;                         в) 1798 р. 
3.20. У основу народницької ідеології була покладена (1 бал): 
                   а) ідея диктатури пролетаріату;            б) ідея общинного соціалізму;                в) ідея православ’я. 
3.21.   Поставте у хронологічній послідовності події 1905 р. в Росії (3 бали): 
а) всеросійський політичний страйк;  б) “Кривава неділя”;   в) повстання на панцернику “Потьомкін”;   г) Маніфест Миколи ІІ;   д) 
збройне повстання у Москві. 
 
3.22. Яка подія відбулась в Росії 3 червня 1907 р. (1 бал): 
          а) розпуск І Державної думи;                            б) вибори до ІІІ Державної думи;                            в) розпуск ІІ Державної думи. 
 
 3.23. 5 січня 1918 р. матрос Желєзняков звернувся до аудиторії зі словами: “Варта стомилася. Звільніть приміщення!”. Ця фраза 
ототожнювалася з (1 бал):: 
         а) розгоном IV Державної думи;           б) арештом Тимчасового уряду;          в) розгоном Установчих зборів. 
 
 3.24.  Визначте, хто ці політичні діячі, встановивши відповідність (6 балів): 

 а) М.Родзянко;                                       1) голова партії октябристів; 
б) Г.Львов;                                              2) міністр закордонних справ Тимчасового уряду, лідер партії кадетів; 
в) В. Ленін;                                             3) голова ВЦВК; 
г) Я Свердлов;                                        4) голова IV Державної думи; 
д) О.Гучков;                                           5) голова Раднаркому; 
е) Мілюков.                                            6) голова Тимчасового уряду. 

 
3.25. Система продовольчої розкладки запроваджена Радянським урядом у (1 бал): 
         а) жовтні 1918 р.;                     б) січні 1919 р.;                          в) жовтні 1919 р. 
3.26. Х з’їзд РКП(б) прийняв рішення про початок переходу до нової економічної політики (непу). Вкажіть хронологічні рамки непу (1 
бал):           а) 1919-1929 рр.;           б) 1921-1929 рр.;           в) 1929-1936 рр. 
3.27. Затвердження першого п’ятирічного плану, початок масової колективізації, розправа з М.Бухаріним – ці події відбулись в рік, 
який Сталін назвав “роком великого перелому”. Ним став (1 бал): 
          а) 1926 р.;                                   б) 1927 р.;                                     в) 1929 р. 
 3.28. На які роки припадає найбільш масових політичних репресій у СРСР (1 бал): 
          а) 1925-1927 рр.;                      б) 1933-1934 рр.;                           в) 1937-1938 рр. 
 3.29. Установіть хронологічну послідовність подій завершального етапу Другої світової війни (2 бали):  
а) беззастережна капітуляція Німеччини;              б) визволення Праги;                в) відкриття "другого фронту" в Європі;                 г) Берлінська 
операція. 
 
3.30. Смерть Й.Сталіна, викриття злочинної діяльності Л.Берії, повстання в'язнів ГУЛАГу, “обрання” М.Хрущова першим 
секретарем ЦК      КПРС  - усі ці події відбулись протягом (1 бал):  а) 1952 р.;            б)1953 р.;                            в) 1954 р. 
 
 3.31.  Господарська реформа 1965 р. в СРСР була (1 бал):                     а) невдалою спробою переходу до ринкових відносин 
в промисловості;                 б) вдалою спробою госпрозрахункових відносин в промисловості;    в) невдалою спробою 
запровадження економічних методів управління в рамках адміністративно-командної  системи. 
 
 3.32. Найпоширенішою формою дисидентської діяльності в СРСР в 60-ті поч. 80-х років були (1 бал): 
         а) політичні демонстрації;                     б) страйкова боротьба;                                      в) “самвидав”. 
3.33. У зв'язку з якою подією президент США Р.Рейган назвав СРСР “імперією зла” (1 бал):      а) вторгненням в Афганістан;     
б) знищенням радянською ракетою у 1983 р. південнокорейського пасажирського літака;      в) розправою над дисидентами. 
 
 3.34.У березні 1985 р., після смерті генерального секретаря ЦК КПРС  К.Черненка, на чолі партії став М.Горбачов. Новий 
лідер  проголосив  (1 бал): 
    а) незмінність політичного курсу;           б) перебудову економіки країни;           в) впровадження приватної власності на 
засоби виробництва. 
 3.35. Коли відбувся І з'їзд народних депутатів СРСР (1 бал): 
          а) 1988 р.;                                      б)1989 р.;                                     в)1990 р. 
 3.36. Яка з союзних республік СРСР першою у 1990 р. проголосила державний суверенітет (1 бал): 
         а) Естонія;                                 б) Литва;                                в) Казахстан.  
  
3.37. У грудні 1987 р. був підписаний радянсько-американський Договір про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу 
дії. Наступним значним кроком у розвитку взаємин між двома державами стало підписання Договору про скорочення 
стратегічних наступальних озброєнь у (2 бали): 
         а) 1988 р.;                                 б)1989 р.;                                 в) 1991 р. 
 3.38 . Хто є главою держави  в Росії за конституцією 1993 р. (1 бал): 
         а) президент;             б) державний секретар;            в) прем'єр-міністр. 

Білорусь (5 балів) 
3.39. Визначте, у який період на території сучасної Республіки Бєларусь започатковані Чорна Русь, Біла Русь (3 бали): 
а) з  другої половини ХІІ ст. – Чорна Русь;  з ХІІ ст. - Біла Русь;                         б)   з Х ст. – Чорна Русь;  з ХІ ст.- Біла Русь;                                                                                                                 

в)   з ІХ ст. – Чорна Русь;  з Х ст. -  Біла Русь;   
3.40. З якого часу в  Білорусії відзначають День незалежності (2 бали) : 

               а) з 3 липня 1944 року;                               б) з 10 червня 1945 р.;                                     в) з 25 серпня 1991 року. 
                                                                           

  Підпис студента (ки)   
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Карпатський університет імені Августина Волошина 
Кафедра  богослов’я, філософії та гуманітарних наук 

Модульний контроль 2  за І-й семестр _____________ н.р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Всесвітня історія”, 

виконаний студентом 1-го курсу денної форми навчання  
за галузями знань 03 Гуманітарні науки, 04 Богослов’я, спеціальностями 033 Філософія, 041Богослов’я 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

                                                                                                                             Код курсу :  __________ (4,0 д) 
                                                                                                                             Дата і час проведення  МК 2 : _____ 20________року, _ пара  

                                                                                                                                                                                                Форма проведення МК 1 : письмово 2 завдання, тести   
                                                                                                 Науково-педагогічний працівник :професор Артьомова М.Г. 

      ІІ варіант 
Завдання   І.  Визначте  історичні віхи становлення Білорусі (від найдавніших часів до  1919 року) -15 балів. 
Завдання   ІІ.   Визначте особливості розвитку Російської імперії за часів Катерини ІІ ( 10 балів) 
ІІІ. Тести  з найважливіших історичних подій становлення і розвитку Росії, Білорусії  ( 75 балів)  

РОСІЯ. СРСР (70 балів) 
3.1.    Коли і на яких землях утворилася Московська (Російська) держава (2 бали ): 
    а) наприкінці ХV- на початку ХVІ ст. на землях Північно-Східної Русі;        б) наприкінці ХV- на початку ХVІ ст.. на землях Київської Русі; 

в) наприкінці ХІV- на початку ХV ст. на землях Північно-Східної  та Київської Русі. 
3.2. У якій битві і коли війська Московської держави перемогли монголо-татар (1 бал): 
       а) 1380 р.  у Куликовській битві;                      б) 1480 р. у Грюнвальдській битві;                              в) 1648 р. у битві під Жовтими Водами. 
3.3. Завершення формування Московської держави відбулося у період (2 бали): 

а)  у ХV ст. за часів Василя ІІ з династії Романових;  б)  у ХVІ ст. за часів Василя ІІІ з династії Рюриковичів;    в)  у ХVІ ст. за часів Івана ІV. 
3.4. У ході Лівонської війни  Іван ІV мав намір (1 бал): 
   а) здобути вихід до Балтійського моря;             б) завоювати Швецію;            в) розгромити Тевтонський орден. 
 
3.5.  До наведених дат доберіть відповідні їм події  (7 балів ) 

а) 1547 р.                                                 1) похід Єрмака в Сибір; 
б) 1552 р.                                                 2) Лівонська війна; 
в) 1556 р.                                                 3) вінчання Івана ІV на царство; 
г) 1558-1583 рр.                                      4) завоювання Казанського ханства; 
д) 1565 р.                                                 5) завоювання Астраханського ханства; 
е) 1572 р.                                                 6) початок опричини; 
є) 1582 р.                                                 7) кінець опричини. 

3.6. Національна революція та Визвольна війна під проводом Б.Хмельницького, утворення Держави Війська Запорізького – ці події 
відбувалися у період правління в Московському царстві (1 бал ): 
       а) Михайла Романова;                                  б) Олексія Романова;                           в) Олександра Романова. 
 
3.7. Кріпосне право в Московії юридично було оформлено  (вкажіть рік) і проіснувало в Російській імперії до ( вкажіть рік) - (1 бал): 
    а) 1581 р., 1861 р.;                         б) 1589 р., 1862 р.;                                      в) 1590 р., 1861 р. 
 3.8. Селянська війна під проводом С. Разіна тривала (1 бал): 
             а) 1651-1652 рр.                                       б) 1667-1671 рр.                                   в) 1689-1690 рр. 
3.9. У якому році Петро І придушив спробу перевороту цариці Софії (1 бал): 
                                       а) 1676 р.                                                    б) 1686 р.                                               в) 1689 р. 
3.10. Підберіть до кожної дати з історії Північної війни відповідну їй подію ( 9 балів): 

а) 1700 р.                                                 1) взяття російським військами фортеці Орєшок; 
б) 1702 р.                                                 2) Ніштадтський мир; 
в) 1703 р.                                                 3) початок Північної війни; 
г) 1708 р.                                                 4) заснування Петербурга; 
д) 1709 р.                                                 5) наступ шведських військ на Україну; 
е) 1710 р.                                                 6) оволодіння російським військами Ригою, Виборгом, Ревелем; 
є) 1714 р.                                                 7) перемога російського флоту біля мису Гангут; 
ж) 1720 р.                                                8) Полтавська битва; 
з)  1721 р.                                                9) перемога російського флоту біля острова Гренгам. 

 
3.11. Вкажіть роки царювання Катерини ІІ (1 бал):         а) 1760-1796 рр.                             б) 1762-1790 рр.                     в) 1762-1796 рр. 
3.12. Які з перелічених територій відійшли Росії за умовами договорів з Османською імперією в ІІ пол. ХVІІІ ст. (1 бал): 
                а) землі між Дністром та Бугом ;         б)  Валахія;                              в) Бессарабія. 
3.13. У 1788-1790 рр. Росія вела війну з (1 бал):         а) Швецією;                               б) Францією;                           в) Польщею. 
3.14. Доповніть речення ( 2 бали): 
          “Блискучу перемогу в роки Кримської війни отримав Чорноморський флот. 30 листопада ____ (1853 р., 1856 р., 1861 р.) ескадра 
відомого флотоводця _________ (О. Меншикова, П. Нахимова, В. Корнилова), яка нараховувала 8 суден, повністю знищила турецький 
флот з 13 кораблів у бухті _______(Сіноп, Севастополь, Стамбул)”. 
3.15 . Які держави підписали “Союз трьох імператорів” (1 бал): 
        а) Англія, Франція, Росія;                     б) Австро-Угорщина, Росія, Німеччина;                  в) Англія, Австро-Угорщина, Німеччина. 
3.16. У 80-х роках ХІХ ст. почалось швидке зближення Росії та Франції, яке завершилося укладенням військового союзу в (1 бал): 
         а) 1898 р.;                                                        б) 1891-1893 рр.;                                        в) 1900 р. 
3.17.   Поставте у хронологічній послідовності події 1905 р. в Росії (3 бали): 
а) всеросійський політичний страйк;  б) “Кривава неділя”;   в) повстання на панцернику “Потьомкін”;  г) Маніфест Миколи ІІ;  д) збройне 
повстання у Москві. 
 
 3.18. Встановіть відповідність ( 5 балів): 

а) 27 лютого 1917 р.;                           1) заколот Корнилова; 
б) 2 березня 1917 р.;                            2) повалення царизму в Петрограді; 
в) 25 серпня 1917 р.;                            3) створення Тимчасового уряду; 
г) 25 жовтня 1917 р.                            4) більшовицький переворот в Росії; 

                                                                      5) ІІ всеросійський з’їзд Рад. 
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3.19. Брестський мирний договір між Радянською Росією та Німеччиною підписано (1 бал): 
         а) 28 жовтня 1917 р.;                         б) 19 лютого 1918 р.;                        в) 3 березня 1918 р. 
 
3.20. Громадянська війна у Росії тривала у період (2 бали): 
         а) 1918-1922 рр.;                                б) 1919 -1921 рр.;                             в) 1919 – 1923 рр. 
3.21. Політика „воєнного комунізму” у Радянській Росії займає період (1 бал): 
         а) 1918-1921 рр.;                                б) 1918-1922 рр.;                             в) 1919-1921 рр. 
 
3.22. Зміст якої політики більшовиків розкривають поняття: "продовольчий податок", "свобода торгівлі", "оренда землі", "оренда 
підприємств" (2 бали) 
а) нова економічна політика;         б) політика „воєнного комунізму";                                          в) політика  потурання.            
 
3.23. Політико-економічна диктатура “воєнного комунізму” зустрічала опір населення. Селянські заколоти проти радянської влади не 
були рідкістю.   Кульмінацією стало повстання військових моряків (у більшості вихідців з селян) у Кронштадті (2 бали): 
                    а) лютий-березень 1919 р.;            б) березень-квітень 1920 р.;            в) лютий-березень 1921 р. 
 
3.24.  30 грудня 1922 р. на з’їзді Рад, що відкрився в Москві, було проголошено утворення СРСР. До його складу увійшли такі республіки 
(2 бали): 
                 а) Російська Федерація, Україна, Білорусія;                                             б) Російська Федерація, Закавказька Федерація, Україна, 
Білорусія; 
                                                             в) Російська Федерація, Україна, Білорусія, Туркменистан. 
3.25. Протягом якого часу СРСР був членом Ліги Націй (2 бали): 
         а) 1919-1941 рр.;                          б) 1934-1939 рр.;                                     в) 1935-1948 рр. 
 
3.26.  Встановлення тоталітарного режиму в СРСР відбулося у період (2 бали): 
         а) В.І. Леніна (Ульянова) -1870-1924 рр.;       б) Й.В. Сталіна (Джугашвілі) – 1879-1953 рр.;  в) Л. Троїцького ( Кронштейна) – 1879- 1940 рр. 
 
 3.27. Хто у 30-ті роки очолював репресивні органи СРСР (ДПУ, ОДУ, НКВС) - (1 бал):  
          а) Є.Ягода, М.Єжов;           б) В. Молотов, Л.Берія;                            в) Ф.Дзержинський, Є.Ягода. 
  
 3.28. Назвіть діячів культури, які постраждали від “ждановщини” (1 бал): 
 а) О.Фадєєв, О.Сурков;                     б) М.Корнійчук, В.Василевська;                            в) М.Зощенко, А.Ахматова.  
     
 3.29. Хрущовська політика “десталінізації” суспільно-політичного життя (1 бал): 
          а) призвела до встановлення демократії в країні;  б) мала суперечливий і незавершений характер;    в) вплинула лише на 
зовнішню політику. 
3.30. Установіть хронологічну послідовність подій в історії СРСР (2 бали):  
а) початок проведення "косигінської" економічної реформи;                                       б) початок освоєння цілинних земель;             
 в)розроблення нового Союзного договору;                           г) прийняття Конституції, яка декларувала побудову суспільства "розвинутого 
соціалізму". 
 
3.31. Хто із названих осіб засудив введення радянських військ в Афганістан у грудні 1979 р. (1 бал): 
          а) А.Сахаров;             б) Б.Єльцин;                                             в) Ю.Андропов. 
3.32. Після смерті Л.Брежнєва керівником партії і держави став (1 бал): 
         а) К.Черненко;            б) М.Горбачов;                                            в)Ю.Андропов. 
 
3.33. Політика гласності в СРСР була проголошена у  (1 бал):       а) 1982 р.;           б)1987 р.;                               в) 1990 р. 
 
3.34. Скасування монопольної влади КПРС, обрання президентом СРСР М.Горбачова відбулося на III з'їзді народних 
депутатів у (1 бал):             а) 1990 р.;                    б) 1991 р.;                                                в) 1992 р. 
 
3.35. Які події в історії колишнього СРСР, пов'язані з датою 19-21 серпня 1991р. (1 бал): 
         а) відбувся референдум про долю Союзу як оновленої федерації;                     б) використано армію з метою повалення уряду в Латвії;  
                                                     в) спроба державного перевороту під керівництвом групи партійних і державних діячів. 
 3.36. Вкажіть прізвища державних діячів, які підписали акт про припинення існування СРСР як суб'єкта міжнародного права 
(2 бали):  
        а) М.Горбачов, Л.Кравчук, Б.Єльцин;       б) Б.Єльцин, С.Шушкевич, Л.Кравчук;              в) Н.Назарбаєв, Л.Кравчук, Б.Єльцин. 
 
 3.37.  Яка з названих країн за результатами  українського референдуму 1 грудня 1991 р. однією з перших визнала незалежність України 
(2 бали):             а) Румунія;                                    б) Канада;                                        в) Угорщина. 
  
3.38. Розташуйте послідовно прізвища Президентів Російської Федерації (1 бал): 
           а)В.Путін;                                                б)В.Медведєв;                              в) Б.Єльцин.    

Білорусь ( 5 балів) 
3.39. Коли було утворено перше незалежне державне утворення на території білоруських земель, його назва: 
            а) 1 січня 1919 р. - БРСР ;         б) 30 червня 1919 р.- Білоруська Республіка;       в)  28 грудня 1919 р.- Бєларусь. 
 
3.40. За теренах за наслідками розпаду СРСР  була проголошена Республіка Бєларусь.  Коли Верховною Радою Білорусії була 
прийнята Декларація про незалежність? (2 бали): 
     а) 15 квітня 1990 року ;                                   б) 25  серпня 1991 року ;                                 в) 1 грудня 1991 року. 
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ІІ-й варіант  

ІУ. Тести  з найважливіших історичних подій становлення і розвитку країн Центрально-Східної  та Південно-Східної Європи (40 балів) 
4.1. З політичним крахом трьох імперій – учасників поділів Речі Посполитої – для польського народу настав сприятливий момент, коли 
віковічні прагнення до державності могли стати реальністю.  Відновлена Польська Республіка була проголошена (1 бал): 
                 а) вересень 1917 р.;                              б) листопад 1918 р.;                             в) березень 1919 р. 
 4.2. Встановіть відповідність (5 балів): 
а) початок польсько-української війни;                                                                                                     1) листопад 1918 р.; 

б) державний переворот, в результаті якого був встановлений режим “санації”                    2) квітень 1920 р.; 
в) схвалення Конституції Польської Республіки;                                                                        3) березень 1921 р.; 
г) підписання польсько-українського (Варшавського) договору;                                              4) березень 1923 р.; 
д) підписання Ризького мирного договору;                                                                                  5) травень 1926 р.; 
е) остаточне затвердження східного кордону Польської Республіки та визнання 
    її суверенітету над Східною Галичиною та Віленщиною. 

4.3. Доповніть наступне твердження ( 3 бали):     “У листопаді ____ (1917 р., 1918 р., 1919 р.) Тимчасові національні збори проголосили 
ліквідацію влади Габсбургів і утворення Чехословацької республіки, президентом якої був обраний _К. Крамарж, Е. Бенеш, Т. Масарик). 
4.4. Виявіть, хто ці історичні особи, встановивши відповідність ( 3 бали) : 

а) Е. Гаха;                                                1) прем’єр автономного уряду в Словаччині; 
б) Й. Тисо;                                                2) президент так званої “другої Чехословацької Республіки ”; 
в) К. Крамарж;                                        3) голова Національного комітету в Празі, перший прем’єр уряду Чехословацької Республіки. 

4.5. Англія, Франція, Німеччина та Італія уклали Мюнхенську угоду про розчленування Чехословаччини в (2 бали): 
             а) серпні 1937 р.;            б) вересні 1938 р.;            в) березні 1939 р. 
4.6. 16 листопада 1918 р. Національна рада проголосила Угорську республіку. До влади прийшла незалежна і радикальна партії. Уряд очолив (1 
бал):                а) М. Карої;                                         б) Б Кун;                                 в) Е. Ласло. 
4.7.  Доповніть наступне твердження ( 3 бали):       “Регентом Угорщини з майже необмеженими повноваженнями у ___ (1919 р., 1920 р., 
1923 р.) був обраний __ (Б. Кун, М. Карої,  М. Горті), який виконував функції до ____________ (1939 р., 1942 р., 1944 р.)”. 
4.8.  Згідно з післявоєнними мирними договорами за Румунією були закріплені (2 бали): 
            а) Трансільванія, Добруджа, Буковина;                   б) Македонія, Добруджа, Буковина;                   в) Трансільванія, Трієст, Добруджа. 
4. 9. Вкажіть подію, яка відбулась в Румунії 1940 р. (1 бал): 
            а) перемога на виборах Народного фронту;                   б) ліквідована монархія;                   в) встановлено диктатуру І. Антонеску. 
4.10. Уряд Болгарського землеробського народного союзу (БЗНС) на чолі з О. Стамболійським знаходився при владі з (1 бал): 
            а) 1920-1923 рр. ;              б) 1923-1925 рр.;             в) 1928-1934 рр. 
4.11. Визначте,  в яких роках діяла Видовданська конституція в Королівстві СХС (2бали): 
              а) 1918-1921 рр.;              б) 1921-1929 рр. ;            в) 1931-1937 рр. 
4.12. 3 жовтня 1929 КСХС перейменовано у Королівство Югославія. Згодом було ліквідовано поділ національних територій, що склався 
історично, і створено 9 бановин. Цим подіям передував державний переворот, здійснений королем Олександром ІІ у (1 бал): 
              а) грудні 1928 р.;              б) січні 1929 р.;             в) травні 1929 р. 
4.13. Яка подія ознаменувала кінець правління регентської влади в Югославії (1 бал): 
             а) початок Другої  світової  війни;        б) військовий переворот 1941 р.;        в) початок німецько - радянської війни. 
4.14. Економічний блок комуністичних держав у 1949 році одержав назву (1 бал): 
            а) Варшавський пакт ;               б) Європейське економічне співтовариство;                   в) Рада економічної взаємодопомоги. 
4.15.   13 грудня 1981 р. генерал Ярузельський оголосив громадянам Польщі про (1 бал): 
           а) вихід Польщі з РЕВ;                  б) введення воєнного стану;                  в) свою відставку. 
4.16. Нове керівництво Чехословаччини, яке прийшло до влади в 1968 р., виробило широку програму соціально-економічних і політичних 
перетворень. Ця програма(2 бали): 
          а) успішно здійснювалася;                 б) не знайшла підтримки серед широких верств населення і була значно змінена;             в) залишилася 

невиконаною, оскільки керівництво на чолі з О. Дубчеком було позбавлено влади після введення військ СРСР та інших держав ОВД на територію 

Чехословаччини. 
4.17. З якого часу існують дві суверенні самостійні держави Чехія і Словаччина (1 бал):            а) 1989 р.;           б) 1990 р.;                  в) 1993 р. 
4.18.  Революція 1956 р. в Угорщині була спрямована (1 бал):   
         а) проти комуністичного режиму;         б)проти окремих політичних діячів;     в) проти непродуманої аграрної реформи. 
4.19.Реформи Я. Кадара 60-х рр. ХХ ст.. в Угорщині (1 бал): 
а) носили помірковано-ліберальний характер, внесли у функціонування господарства суттєві ринкові елементи, сприяли підвищенню життєвого рівня 

населення: б) не знайшли підтримки серед широких верств населення і практично не дали позитивних результатів;  в) були спрямовані на розвиток важкої 

індустрії та прискорення насильницької колективізації. 
4.20. У яких роках керівник румунських комуністів Н. Чаушеску був президентом Румунії (1 бал): 
             а) 1965-1974 рр.;                   б) 1974-1989 рр.;                 в) 1977-1990 рр. 
4.21. З наведених прізвищ виберіть одного із керівників Фронту національного порятунку (ФНП), першого президента оновленої Румунії 
після революційних подій 1989 року: (1 бал):   а) І. Надь;                                                    б) П. Роман;                                      в) І. Ілієску. 
4.22. Коли в Болгарії було ліквідовано тоталітарну систему (1 бал):        а) 1989 р;                               б) 1992 р.;                      в) 1987 р. 
4.23. Проголошення Федеративної Народної Республіки Югославія  (ФНРЮ) відбулося (1 бал): 
          а) 29 листопада 1945 р.;                            б)  20 квітня 1946 р. ;                      в) 10 травня 1947 р.   
4.24.  Й. Броз -Тіто займав пости голови ЦК СКЮ та президента Югославії в (1 бал):   а)1953-1980 рр.;     б) 1945-1974 рр.;           в)1953-1980 рр. 
4.25. Назвіть держави, що ввійшли до складу проголошеної у квітні 1992 року Союзної Республіки Югославії (СРЮ) (1 бал): 
         а) Боснія і Назвіть держави, що ввійшли до складу проголошеної у квітні 1992 р. Союзної Герцеговина,  Сербія; 
                                б) Сербія і Хорватія;                                             в) Сербія і Чорногорія 
4.26. Шовіністична політика  СРЮ та сепаратизм косовських албанців  призвели до (1 бал): 
а) втручання  у 1999 р. НАТО та застосування  ними військової сили і  бомбардування території;                    б)  втручання  у 1998р. “голубих шоломів” ООН 

без застосування  військової сили;                                             в) втручання  у 2000 р. сил  НАТО та ООН 
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І-й варіант  
    ІУ. Тести з найважливіших історичних подій становлення і розвитку країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи  (40 балів) 
4.1. На основі підписаного 22 листопада 1918 р. “Декрету про верховну представницьку владу Польської Республіки ”, що становила 
фактично першу тимчасову конституційну норму незалежної держави, найвищу владу в країні здобув (1 бал): 
         а) Р. Дмовський;                        б) В. Сікорський;                         в) Ю. Пілсудський. 
 4.2. Встановіть відповідність (5 балів) 

а) початок польсько-української війни;                                                                                       1) листопад 1918 р.; 
б) державний переворот, в результаті якого був встановлений режим “санації”                    2) квітень 1920 р.; 
в) схвалення Конституції Польської Республіки;                                                                        3) березень 1921 р.; 
г) підписання польсько-українського (Варшавського) договору;                                              4) березень 1923 р.; 
д) підписання Ризького мирного договору;                                                                                  5) травень 1926 р.; 
е) остаточне затвердження східного кордону Польської Республіки та визнання 
 її суверенітету над Східною Галичиною та Віленщиною. 

4.3. Національні збори затвердили Конституцію Чехословацької Республіки в (1 бал):         а) 1919 р.;      б) 1920 р.;           в) 1923 р. 
4.4. Е. Бенеш виконував функції президента Чехословацької Республіки протягом (1 бал):  

а) 1918-1928 рр.;                         б) 1924-1933 рр.;       в) 1935-1938 рр. 
4.5. Чехословакізм – концепція єдиного народу і держави, яка означала в дійсності домінацію чехів над словаками. На “захист” 
Словаччини виступив Гітлер, зайнявши в березні 1939 р. Чехію і ( 2 бали): 
         а) приєднавши Чехію та Моравію до ІІІ Рейху;             б) створивши автономний Протекторат Чехії та Моравії з власним урядом;                                                                                              
в) створивши окуповане Губернаторство Чехії та Моравії без власного уряду. 
4.6.  Радянська Республіка в Угорщині проіснувала 133 дні (2 бали): 
       а) листопад 1918 р. – березень 1919 р.;                   б) березень 1919 р. – серпень 1919 р.;             в) травень 1919 р. – вересень 1919 р. 
4.7. Угорські війська окупували територію Карпатської України у (1 бал):         а) 1918 р.;              б) 1938 р.;                 в)1939 р. 
 4. 8. Король Румунії Кароль ІІ сформував позапартійний уряд, який повністю був йому підконтрольний. У країні була скасована 
конституція, заборонені всі політичні партії, профспілки тощо. Це сталося (2 бали):       а) 1926 р.;                б) 1935 р.;            в) 1938 р. 
4. 9. За умовами Нейїського мирного договору Болгарія втратила вихід до Егейського моря, поступившись Греції (2 бали): 
       а) Південною Добруджею;             б) Західною Фракією;             в) Царибродом і частиною Македонії. 
4.10. Визначте подію, що відбула ся в Болгарії 9 червня 1923 р. (1 бал): 
       а) Народні  збори ратифікували Нейїський мирний договір;            б) уряд О. Стамболійського прийняв закон про проведення аграрної реформи; 
                              в) внаслідок державного перевороту було повалено уряд О. Стамболійського. 
4.11. Вкажіть рік проголошення регентом Олександром Карагеоргієвичем Королівства сербів, хорватів і словенців (КСХС) - 1 бал: 
                     а) 1917 р.;                          б) 1918 р.;                              в) 1919 р. 
4.12. 3 жовтня 1929 КСХС перейменовано у Королівство Югославія. Згодом було ліквідовано поділ національних територій, що склався 
історично, і створено 9 бановин. Цим подіям передував державний переворот, здійснений королем Олександром ІІ у (1 бал): 
                 а) грудні 1928 р.;                        б) січні 1929 р.;                          в) травні 1929 р. 
4.13. Доповніть текст ( 3 бали) :   “Правлячі кола Югославії у __________ (1934 р.,1936 р., 1939р.) прийняли рішення про створення 
Хорватської бановини з правами автономії. Першим хорватським баном став_______________ (Н.Пашич, І.Шубашич, В.Мачек)”. 
 
4.14.Союзні контрольні комісії (СКК), які були створені Радянським Союзом, США, Великобританією, діяли у (2 бали): 
         а) Румунії, Чехословаччині, Югославії;            б) Румунії, Польщі, Чехословаччині;                       в) Румунії, Угорщині, Болгарії. 
 4.16. Підписання у Варшаві Договору  про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу 8 європейських соціалістичних країн   
(Варшавський договір, який припинений у 1991 році) відбулося (1 бал):: 
          а) 11-14 травня 1955 р.;                        б) 10 квітня 1956 р.;                            в) 20 червня 1957 р.       
4.15. На президентських виборах 1995 р. у Польщі перемогу здобув О.Кваснєвський. Яку політичну партію він представляє (1 бал): 
           а) Польську селянську партію;                       б) Союз демократичних лівих сил;                     в) Демократичну партію. 
4.16. У якому році в Угорщині був ліквідований інститут монархії (1 бал): 
            а) 1945 р.;                                б) 1946 р.;                                в) 1965 р. 
4.17.  Хто з політичних діячів оголосив у 1956 р. про вихід Угорщини з Варшавського договору та прийняття нею статусу нейтральної 
держави   (1 бал):             а) Я. Кадар;                              б) І. Надь;                              в) М. Ракоші 
4.18. У яких роках керівник румунських комуністів Н. Чаушеску був президентом Румунії (1 бал): 
              а) 1965-1974 рр.;                                         б) 1974-1989 рр.;                                    в) 1977-1990 рр. 
4.19. У результаті державного перевороту  9 вересня 1944 року в Болгарії (1 бал): 
   а) обрано нового царя, яким став Симеон ІІІ;           б) утворено ряд Вітчизняного фронту, який очолив К. Георгієв;     в) проголошено республіку. 
4.20. У яких роках керівником компартії і держави в Болгарії був Т. Живков (1 бал): 
               а) 1945-1978 рр.;                      б) 1956-1985 рр.;                     в) 1954-1989 рр. 
4.21. На президентських виборах 1990 р. в Болгарії переміг лідер опозиційної коаліції Союзу демократичних сил, відомий філософ (1 бал): 
                а) О. Младенов;                       б) Л. Беров;                              в) Ж. Желев. 
4.22. Проголошення Федеративної Народної Республіки Югославія  (ФНРЮ) відбулося (1 бал): 
                а) 29 листопада 1945 р.;          б)  20 квітня 1946 р. ;               в) 10 травня 1947 р.   
4.23. Конфлікт  Броз-Тіто  (Югославія) - Й. Сталін ( СРСР) у післявоєнний період проходив у (1 бал): 
                 а) 1949-1957 рр.;                      б) 1946-1950 рр.;                      в) 1948-1957 рр. 
4.24. Коли розпочався  розпад СФРЮ (2 бали):                  а) 1988р.;             б) 1991 р.;                  в)1995 р. 
4.25. Громадянська війна в Боснії та Герцеговині було припинена за ініціативи  англо-американської дипломатії  і підписанням у (2 бали): 
                 а) 1993 р. Паризької мирної угоди;                б) 1995 р. Дейтонської угоди;                     в) 1996 р.  Лондонської угоди. 
4.26. Яка з названих країн за результатами українського референдуму 1 грудня 1991 р. однією з перших визнала 
незалежність України  (1 бал):      а) Румунія;                                    б) Болгарія;                                        в) Канада. 

 
 

Підпис студента (ки)__________________________________________________________ 
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1-й варіант 
У. Тести  до найважливіших подій становлення і розвитку Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії, 

 Республіки Франції, Республіки Італії, Німеччини, США  (60 балів) 
 

Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії – 15  балів 
5.1. Визначте історичні рамки Англійської революції середини ХУІІ ст.  (1 бал): 
      а)  1640-1645 рр.;                       б) 1640-1660 рр.;               в) 1620-1640 рр. 
5.2. Найбільш впливові політичні сили у Великій Британії у міжвоєнний період об’єднувалися в партіях (2 бали): 
         а) комуністичній;               б) консервативній;              в) лейбористській 
5.3. Прем’єр-міністром Великобританії в період вироблення умов Версальського договору за наслідками Першої світової війни був  (1 бал): 
           а) У. Черчілль;   б) Н. Чемберлен;          в) Д. Ллойд Джордж. 
5.4. Під час вирішення питання про прийом Великої Британії до ЄЕС проти рішуче виступила ( 2 бали): 
           а) Франція;    б) Німеччина;   в) США. 
5.5. У які роки на посаді прем’єр-міністра Великої Британії перебувала М. Тетчер (1 бал): 
          а) 1970-1974;    б) 1975-1979;   в) 1979-1990. 
5.6. Щодо приватного підприємництва уряд Маргарет Тетчер (2 бали): 
          а) впроваджував жорстку і всебічну систему контролю; б) надавав максимальну свободу;   в) ввів нову податкову систему; 
5.7. На початку 80-х років між Великою Британією й Аргентиною виник військовий конфлікт з приводу приналежності (1 бал): 
      а) Фолклендських островів; б) Маршаллових островів;                         в) острова Мадагаскар. 
5.8. За державним устроєм Великобританія є ( 1 бал): 
            а) парламентарною монархією;            б) президентської республікою;    в) конституційною монархією. 
5.9. З якого року Великобританія є членом ЄЕС ( 1 бал): 
             а) 1957 р.;    б) 1968 р.;    в) 1973 р. 
 

5.10. Поставте в хронологічній послідовності прізвища прем’єр-міністрів Великої  Британії ( 3 бали): 
             а) М.Тетчер;              б) У. Черчілль;   в) Т. Блер;          в) Д.Мейджор;                    г) Г.Браун. 
 

Республіка Франція – 10 балів 
5.11. “Декларація прав людини і громадянина “ була ухвалена Установчими зборами під час Великої Французької революції  1789-1794 рр. у  (2 бали) : 
               а)  1789 р.;                    б) 1790 р.;                         в) 1791 р. 
5.12.Назвіть головнокомандувача російської армії у війні 1812 р. з Наполеоном (1 бал): 
              а)  О. Суворов;              б) М. Кутузов;                 в) П. Румянцев. 
5.13.Коли було створено Народний фронт Франції у міжвоєнний період  ( 1 бал): 
            а) у 1935 р.;   б) у 1936 р.;   в) у 1937 р. 
5.14. Конституція Четвертої республіки у Франції (1946 р.) була прийнята ( 1 бал): 
             а) шляхом референдуму;  б) рішенням парламенту;  в) указом президента. 
5.15.Війна в Алжирі, яку Франція вела у 1956-1962 рр., була припинена за президентства ( 1 бал):  
      а) Ш. де Голля;  б) Ж. Помпіду;   в) Ж. д’Естена. 
5.16. Хто з президентів Франції заснував  П’яту Республіку (2 бали):  
      а) Ж. Помпіду;                      б) Ш. де Голль;                         в) Ф. Міттеран.  
5.17. Якою за формою правління є сучасна Франція (2 бали):  
      а) парламентською;                      б)змішаною;                               в) президентською.  
 

Республіка Італія – 15 балів 
5.18.Визначте період існування Римської Республіки (2 бали): 
а) І тис. до н.е. (У-ІІ ст. до н.е.) ;            б) І тис. до н.е. (ІУ-І ст. до н.е.) ;                в) І тис. до н.е.  
5.19. Визначте битву і вкажіть дату, яка вважається початком формування  італійської самосвідомості та тенденції до об’єднання Італії   ( 2 бали): 
а) 1154 р., під Леньяно;                    б)1176 р. Під Леньяно;                            в)  1176 р., під Бергамо.  
5.18. Назвіть першу пам’ятку писемності, що визначала потребу у формуванні італійської мови ( 1 бал): 
а) “Меморіал флорентійських банкірів”;    б) “ Меморіал Римської імперії”;     в) “Умови Като-Камбрезійського миру”.  
5.19.   Що в перекладі означає “Рінашіменто” (1 бал): 
а) Відродження;                                       б) Барокко;                                в)Просвітництво. 
5.20. У якому році проголошено створення Італійського Королівства на чолі з Віктором Еммануїлом ІІ ( 1 бал): 
а) 1861 р.;                                                 б) 1866 р.;                                  в) 1870 р. 
5.21. Яким шляхом і коли остаточно в Італії встановлюється фашизм (1 бал) : 
        а) легітимно, у 1926 р. ;           б) у результаті кривавого путчу в 1921 р.;               в) за проханням короля у 1922 році. 
5.22.  Яка форма правління була обрана в Італії після Другої світової війни (1 бал): 
        а) конституційна монархія;                 б) парламентарна республіка;                         в) президентська республіка. 
5.22. Італійське економічне диво охоплює період (2 бали): 
а)1949-1956 рр.;                        б) 1953-1955 рр.;                                  в) 1951-1962 р.р. 
5.23. Однією з найважливіших проблем  політичного життя Італії 60-70- рр. ХХ століття стала ( 1 бал): 
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        а) страйковий рух;                            б) боротьба з тероризмом і мафією;                в) екологічні проблеми. 
5.24.Суспільно-політична криза в Італії 1992-1994 рр. закінчилася (2 бали): 
       а) проведенням  вперше виборів за мажоритарною системою та перемогою нового блоку “Полюс свобода”(С.Берлусконі, У. Боссі);   
б) приходом до влади  54-го післявоєнного уряду Р.Проді;            в) ліквідацією першої республіки та приходом до влади уряду Д.Андреотті. 
5.25.Основним пріоритетом урядів Італії у зовнішній політиці на сучасному етапі є (1бал): 
       а) створення основ та утвердження Євроінтеграції;              б) формування колоніальної системи;    в) зміцнення НАТО  
 

Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини - 5 балів 
5.26. Нацизм у Німеччині (ІІІ рейху) утвердився і проіснував до (2 бали): 
          а) 1919-1944 рр.;             б) 1933-1945 рр.;                            в) 1935-1945 рр. 
 5.27. За наслідками яких подій, коли  і яким шляхом відбулося об’єднання  НДР та ФРН (3 бали): 
а)  3 жовтня 1990 року за наслідками прийнятого 13 серпня 1990 р. Народною палатою НДР рішення щодо входження до ФРН та підписанням 12 вересня 

1990 р. у Москві державами за формулою 4+2  Договору про остаточне врегулювання у відношенні до Німеччини;            б) 1989 року - антитоталітарна 

демократична революція у НДР та ФРН;                              в) 7 жовтня 1989 року – падіння Берлінського муру. 
Сполучені Штати Америки  -15 балів 

5.28. Що стало приводом до війни за незалежність у Америці 1775-1783 рр. північноамериканський колоній (1 бал): 
        а) Прийняття “Декларації за незалежність”;     б)  “Чаювання “ в Бостоні;      в) Обрання першого Президента. 
5.29. Білль про права у США був прийнятий Конгресом у (1 бал):       а) 1778 р. ;                  б)1779 р.;                               в) 1791 р. 
5.30.  Ку-клус-клан – це організація, що (2 бали) : 
а)Боролася з рабством;    б) Расистська організація, що намагалася залякати чорношкіре населення;    в) Роздавала західні землі тим, хто бажав їх обробляти. 
5.31. Головними об’єктами зовнішньої політики США на Тихому океані  в кінці ХІХ ст. були острови (1 бал): 
       а) Гавайські, Самоа;                           б) Маршалові, Фіджі;                   в)  Соломонові, Самоа. 
5.32.  Коли і проти якої країни США розпочали  імперіалістичну війну за переділ світу (2 бали):; 
     а) 1882 р., Куби;                                 б) 1898 р., Іспанії;                          в) 1900 р., Франції. 
5.33.  Із-за  якої країни США розпочали  імперіалістичну війну за переділ світу (1 бал): 
       а) 1882 р., Куби;                                б) 1898 р., Іспанії;                           в) 1900 р., Франції. 
5.34.  Чи були ратифіковані конгресом США мирні договори, вироблені на Паризькій мирній конференції 1919-1920 рр. її учасниками (2 
бали):         а)Так;                                                б) Ні;                                            в) Частково. 
3.35. Яку політичну партію і скільки разів обирався президентом США Франклін Делано Рузвельт (2 бали): 
         а) республіканців, 2 рази;               б) демократів. 4 рази ;                   в) демократів.3 рази. 
5.36.  Що стало найважливішим фактором економічного піднесення 80-х років ХХ ст. США? (1 бал) 
 а) Збільшення асигнувань на соціальні програми;      б) Зниження військових затрат;                  в) Впровадження у виробництво нової техніки та технологій. 
5.37. Визначте у хронологічній послідовності Президентів США від демократичної партії у післявоєнний період (2 бали) 
     а) Г. Трумен,;        б) Л. Джонсон;        в)Д. Ейзенхауер;      г) Д. Кеннеді;     д) Р. Ніксон;      е) Б.Абама;       є)Р. Рейган;        ж) Дж. Буш.  
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УІ . Тести  до найважливіших подій становлення і розвитку країн Азії, Африки, Латинської Америки ( 40 балів) 

 6.1. Перша установча конференція Руху неприєднання пройшла у: 
             а) 1955 р. в Бандунзі (Індонезія);                     б) 1961 р. в Белграді (Югославія);  в) 1963 р. в Адіс-Абебі (Ефіопія). 
6.2. Най тривалішою  війною на азіатському контингенті була: 
         а) американо-в’єтнамська;                        б) радянсько-афганська;                      в) ірако-іранська. 
 6.3.  Процес деколонізації Африки завершився наданням незалежності: 
         а) Анголі;                     б) Намібії;                   в) Зімбабве. 
  6.4.    У відповідності з прийнятою у 1947 р. Конституцією Японія стала: 
         а) парламентарною республікою;  б) парламентською-монархією;            в) президентською республікою. 
6.5.  Договір 1951 р., підписаний у Сан-Франциско, означав для Японії: 
         а) відновлення суверенітету країни;  б) повну втрату її незалежності;   в) завершення стану війни з СРСР. 
6.6. 7. У 1977 р. була проголошена доктрина Фукуда (прем’єра Японії у 1976-1978 рр.), яка містила основні принципи: 
   а) внутрішньої політики країни;    б) зовнішньої політики країни щодо Південно - Східної Азії;     в) зовнішньої політики країни щодо КНР. 
6.7. Вкажіть постійно правлячу партію у післявоєнній Японії: 
      а)  ліберальна;                б) прогресивна;                  в) ліберально-демократична. 
6.8. Китайська Народна Республіка була проголошена: 
        а)  2 січня 1949 р.;       б)  1 жовтня 1949 р.;            в)  5  травня 1952 р. 
6.9. Політика “культурної революції”, яку проводив Мао Цзедун, відповідала завданням: 
       а) утвердження марксистської  ідеології,  створення  соціалістичної культури і перебудови побуту в КНР; б) зміцнення    особистої    влади    Мао  

Цзедуна   шляхом    розправи над  своїми  політичними  противниками;  в) утвердження прогресивних культурних традицій китайського народу. 
 
6.10. Політика “трьох червоних знамен” в Китаї: 
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         а) завершилась повним провалом;          б) призвела до значного підвищення життєвого рівня населення;                в) знайшла   широку  

підтримку  серед   населення,  однак   керівництво  КПК вирішило відмовитися від неї. 
6.11. Вкажіть подію, що сталося у Китаї в 1989 р. і призвела до запровадження економічних санкцій проти КНР: 
    а) придушення демократичного руху на площі Тяньаньмень;    б) початок війни проти В’єтнаму;       в) збройна сутичка на радянсько-китайському 

кордоні. 
6.12. Коли парламентом Великобританії було схвалено закон про незалежність Індії: 
                        а) 1947 р., серпень;                    б) 1949 р., серпень;                                                в) 1950 р., січень. 
6.13. Перший уряд незалежної Індії очолив: 
                   а) М. Ганді;                          б) І. Ганді;                           в) Дж. Неру. 
6.14.  14 серпня 1947 р. було проголошено утворення незалежної держави Пакистан. У 1971 р.  на території Сх. Пакистану викликала 

держава:                  а) Шрі-Ланка;                     б) Бангладеш;                в) Пенджаб. 
6.15. Представником якої політичної партії була прем’єр-міністр Індії І. Ганді: 
                а) Мусульманської Ліги;      б) Індійського національного конгресу;   в) Народної партії. 
6.16. Причиною  індійсько-пакистанського  політичного  та  збройного протистояння є:  
                а) територіальні претензії;      б) міжконфесійна ворожнеча;  в) відмінність у політико-економічних системах.     
6.17. У якому році була проголошена Республіка Філіппіни:            а) 1946 р.;                   б) 1953 р.;                            в) 1965 р. 
6.18. США вели війну у В’єтнамі протягом:        а) 1945-1954 рр.;                           б) 1965-1973 рр.;                                в) 1974-1978 рр 
6.19. У якій країні лідер комуністів Пол Пот  заявив про намір здійснити найрадикальнішу з усіх революцій: 
                   а) Індонезії;                             б) В’єтнамі;                                              в) Кампучії.  
6.20. У якому році перемогла ісламська революція в Ірані:               а) 1963 р.;                   б) 1979 р.;           в) 1983 р. 
6.21. У якій країні Середнього Сходу відбулася т. зв. “Квітнева революція” 1978 р.: 
                  а) Ірані;                                      б) Іраці;                                                                    в) Афганістані. 
6.22. Радянська агресія в Афганістані тривала протягом: 
               а) 1972-1978 рр.;                                 б) 1979-1989 р.;                                 в) 1985-1992 рр. 
6.23. За рішенням  Генеральної  Асамблеї  ООН  на  території  Палестини передбачалось  
утворення  двох держав – європейської  та  арабської.  Як тільки англійці залишили Палестину, лідер сіоністів Д. Гуріон проголосив 

утворення нової країни – Ізраїль. У якому році це сталось: 
           а) 1947 р.;                                                       б) 1948 р.;                                              в) 1949 р.  
6.24. Проти якої країни міжнародні сили у січні 1991 р. розпочали операцію “Буря в пустелі”: 
          а) Ізраїлю;                                                      б) Іраку;                                                 в) Ірану. 
6.25. Країни Магрибу – це: 
          а) Єгипет, Судан, Туніс;                            б) Туніс, Алжір,  Марокко;                 в) Ефіопія, Єгипет, Судан. 
6.26.  Хто є автором “третьої світової теорії” та арабського “ісламського соціалізму”: 
          а) А. Насер;                                                 б) М. Каддафі;                          в) Х. Бумедьєн. 
6.27. Який рік увійшов до історії як рік Африки:         а) 1945 р.;                       б) 1960 р.;                     в) 1975 р. 
6.28. Останньою коаліційною імперією в Африці на поч. 70-х років залишалось: 
         а) Великобританія;              б) Франція;                                                      в) Португалія. 
6.29. П. Бот, Р. Клерк, Н. Мандела -  це президенти: 
         а) Анголи;              б) Мозамбіку;                    в) Південно-Африканської Республіки. 
6.30. Організацію американських держав було створено у : 
       а) 1947 р.;                               б) 1948 р.;                                            в) 1950 р. 
6. 31. У 30-4—х роках ХХ ст. більшість країн Латинської Америки в економічному розвитку взяли курс на ( 2 бали): 
      а) “імпортзамінюючу індустріалізацію”;              б) національну індустріалізацію;                    в) “каудильїзм”.. 
6.32. Яка подія вплинула на весь хід післявоєнної історії Латинської Америки: 
      а) Кубинська революція 1959 року;   б) часта  зміна диктаторських режимів;                           в) Карибська криза 1962 року. 
6.33. Яку і чию політику у 60-70-х роках ХХ с. у Латинській Америці охрестили “мирною революцією”, “революцією в ім’я свободи” (2 

бали):  а) політику США “Союзу в ім’я прогресу”;       б) політику СРСР стосовно Куби;            в) політику  влади диктаторських режимів . 
                                                                Підпис студента       ____________________ 
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Карпатський університет імені Августина Волошина 
Кафедра  богослов’я, філософії та гуманітарних наук 

 
Письмова робота 

модульного контролю 3  за І-й семестр _____________ н.р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Всесвітня історія”, 

виконана студентом 1-го курсу денної форми навчання  
за галузями знань 03 Гуманітарні науки, 04 Богослов’я, спеціальностями 033 Філософія, 041Богослов’я 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

                                                                                                                                   Код курсу __________________________-    
                                                                                                                                  Дата і час проведення  МК 3 : ________ 20___року, ___ пара  
                                                                                                        Форма проведення МК 3 : тести   

                                                                                                 Науково-педагогічний працівник :професор Артьомова М.Г. 
 

2-й варіант 
У. Тести  до найважливіших подій становлення і розвитку Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії, 

 Республіки Франції, Республіки Італії, Німеччини, США  ( 60 балів)  
Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії – 15 балів 

5.1. Визначте, коли відбулося об’єднання англосаксонських королівств в одну державу – Англію на чолі з королем  Ебертом  (правив до 

839 р.) – 1 бал:                                    а)  827 р.;                       б) 830 р.;                           в) 831 р. 
5.2 Початком буржуазної  революції 1640-1660 рр. у Англії середини ХУІІ ст. стала війна, розпочата королем  проти (2 бали) : 
            а) нових дворян;                       б) Довгого парламенту;             в) пуритан. 
5.3. Визначте подію, яка відбулася в Англії у 1660 р.(1 бал): 
          а) початок другої громадянської війни;     б) оголошення  війни Голландії;     в) реставрація Стюартів. 
5.4. Лейбористський уряд Великої Британії у післявоєнні роки очолював (1 бал):         а) К. Еттлі; б) Г. Вільсон; в) Е. Хіт. 
5.5. Доповніть текст ( 3 бали) :       “У міжвоєнний період консерватори майже безперервно панували в політичному житті країни. За 

винятком _____ (1920 р., 1924 р., 1926 р.), коли до влади в Англії прийшов перший лейбористський уряд та______ (1923-1924 рр., 1929-
1931 рр., 1933-1935 рр.) – часу перебування при владі другого лейбористського уряду. Обидва уряди очолював_____________(С. Болдуїн, 

Р. Макдональд,      Н. Чемберлен)”. 
5.6. Рішуче виступаючи проти вступу Великої Британії до ЄЕС, Франція мотивувала це тим, що ( 2 бали) : 
          а) економіка Великої Британії не здатна до співробітництва на міжнародному рівні;     
          б) посилення інфляції в країні може негативно позначитися на фінансовому стані ЄЕС;    
          в) з прийняттям Великої Британії до ЄЕС посилиться вплив з боку США, з якими її пов’язували особливо тісні стосунки. 
5.7. Формуючи політику з профспілками, уряд М. Тетчер (2 бали): 
          а) сприяв посиленню профспілок як захисника прав трудящих;     
          б) “приборкував” профспілки, які за переконанням консерваторів, зосереджували “надмірну владу”, а це підривало розвиток бізнесу. 
5.8. Конфлікт між Великою Британією і Аргентиною (1982 р.) за Фолклендські (Мальвінські) острови завершився (1 бал) : 
          а) проголошенням незалежності острівної країни; б) перемогою Великої Британії; в) перемогою Аргентини. 
5.9. Згідно з британським конституційним правом монарх у Великій Британії (1 бал) : 
            а) має абсолютну владу; б) очолює і здійснює виконавчу владу;      в) не має ніякого впливу на державне і політичне життя. 
5.10.  Прем’єр-міністром Великої Британії з 2007 року є (1 бал):         а) Г.Браун; б) Г. Вільсон; в) Л.Джордж. 

 
Республіка Франція - 10 балів 

5.11. Визначте період існування Франкської держави (1 бал):          а) У-ІХ ст.;               б)  ІУ-Х ст.;                           в) У-УІІІ ст.    
5.12. Велика Французька революція 1789-1794 рр.  розпочалася (1 бал):: 
          а) взяттям Бастилії 14 липня 1789 р.;      б)  скасуванням королівської влади Людовіка Х ІУ;     в) відкриттям Генеральних штатів  5 

травня 1789 р. 
5.13. Велика Французька революція 1789-1794 рр.  звершилася (2 бали): : 
         а)  стратою короля Людовіка ХІУ;                  б) встановленням якобінської диктатури;           в) термідоріанським переворотом.  
5.14. Франко-прусська війна тривала в період (1 бал):          а) 1870-1871 рр..;              б) 1858 р.;                                в) 1848-1849 рр.  
5.15. Операція “Оверлорд” (“Повелитель”) – найбільша десантна операція Другої світової війни. Визначте коли і де союзницькі війська 

висадилися на території Франції (2 бали): : 
          а) 6 червня 1944 р., в Нормандії;                     б) 1 травня 1943 р., в Тулоні;                                  в) 15 липня 1944 р., на Середземномор’ї 

.5.16.  З 1981 по 1995 рр. президентом Франції був Франсуа Міттеран. Яку політичну силу він представляв і яку Республіку він очолював 
(1 бал):      а) соціалістичну партію, П’яту Республіку;           б)  Союз за Французьку демократію, П’яту Республіку;    
                                                            в) Об’єднання  за підтримку республіки, Шосту Республіку.  
5.17. На виборах Президента П’ятої Республіки у травні 2007 року перемогу здобув Ніколя Саркозі. Яку політичну партію він представляє 

( 2 бали):     а) центристську - Об’єднання  за підтримку республіки;         б) центристську - Французьку соціалістичну партію;                           
в) праві сили  - Союз за народний рух. 

Республіка Італія – 15 балів 
5.18.  Визначте період існування Римської імперії ( 1 бал) : 
           а) ІІ ст. до н.е - ІІІ ст. н.е. ;                        б) І ст. до н.е. - ІІ ст.  н.е. ;                           в) І ст. до н.е. - ІІІ ст. н.е.  
5.19.  З ким довелося північно італійським містам вести війни у ХІІ ст. за незалежність (2 бали): 
          а) Французьким імператором Наполеоном І.;           б) Німецьким імператором Фрідріхом І Барбароссою;            в) Савойською 

династією. 
5.20. Яке королівство  стало центром національного об’єднання Італії ( 1 бал) : 
         а) Неаполітанське;                      б) Сардинське;               в) Сицилійське.  
5.21 Доповніть текст (4 бали):      “ У травні 1860 року загони під проводом _________ ( Кавура ; Гарібальді; Мадзіні) висадилися на 

острові ___________ (Сардинії ; Сицилії; Корсиці ) . Важкі бої розгорнулися за оволодіння столицею острова ___________(Корлето ; 

Флоренції; Неаполя). Після визволення міста повстанці  розпочали свій легендарний похід до____________(Венеції: Флоренції; Неаполя), 

одержавши перемогу над Бурбонами.  
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5.22. Перехід влади у  жовтні 1922 року в Італії відбувся (2 бали): 
           а) легітимно;                    б) внаслідок революції;                        в) внаслідок державного перевороту. 
5.23. У 1929 році між Італією та Папою Римським були підписані Латеранські угоди, за якими  (2 бали):  
    а) Італія визнавала Ватикан самостійною державою;          б) Ватикан передавався під верховенство фашистського диктатора Б. 

Муссоліні;                                       в) резиденція Папи Римського тимчасово переносилася у північну частину країни. 
5.24. Вкажіть найвпливовішу політичну партію Італії у кінці 90-х років ХХ ст. ( 1 бал) : 
          а) християнсько-демократична;             б) ліберальна;                     в) комуністична. 
5.25. Хто очолює уряд Італії у поточний період, яку політичну партію(політичний блок) він представляє ? ( 2 бали): 
         а) С. Берлусконі – “Народ свободи“;      б) У. Боссі – “Ліга Півночі“;    в) Р. Проді – “Союз“. 
 

Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини - 5 балів 
5.26. За наслідками яких подій і яким шляхом відбулося об’єднання  німецьких земель  в Німецьку імперію в останній чверті ХІХ ст.(3 
бали):       а) Франко-прусської війни 18701871 рр. – Прусським шляхом;             б) Італо-німецької війни 1859-1860 рр. –Австрійським 

шляхом.. 
5.27. Хто, з якого часу є Федеральним канцлером ФРН у поточний період, який політичний блок представляє ? ( 2 бали): 
         а) А. Меркель – з 2005 р., блок ХДС/ ХСС;                         б) А. Меркель – з 2004 р., східнонімецька ХДС “Альянс за Німеччину“;   
                                                                   в) Ф.Мюнтеферинг - з 2006 р., голова СДПН 

 
Сполучені Штати Америки  - 15 балів 

5.28.  Вкажіть назву першої англійської колонії на Атлантичному узбережжі Північної Америки (1 бал) : 
        а) Пенсільванія;                               б) Массачусетс;                    в) Віргінія. 
5. 29. .Як називався і коли був прийнятий документ, у якому сказано ( 2 бали) : 
        “ ..Ми представники Сполучених Штатів, зібравшись на загальний Конгрес, оголошуємо від імені і за доручнням народу , що ці 

колонії є, і по праву мають бути вільними і незалежними штатами”: 
       а) “Статті Конфедерації”, 1777 р. ;         б) “Білль про права”, 1791 р.;       в) “Декларація незалежності”, 1776 р. 
5.30.  Аболіціоністи у США – це (1 бал): 
       а). Прихильники негайного скасування рабства;    б) Учасники громадянської війни 1861-1865 рр.; 
                                                   в) Прихильники доктрини президента Монро. 
5.31. Громадянська війна у США тривала  у період (2 бали): 
      а) 1853-1856 рр.;                                         б) 1861-1865 рр.;                    в) 1861-1867 рр. 
5.32.  У якому році США вступили у Першу світову війну ( 1 бал) :      а) 1915 р.;                б) 1916 р. ;                                   в) 1917 р.  
 5.33.   В основу програми “Нового курсу” Ф. Рузвельта була покрадена ідея  (2 бали): 
         а) Збільшення військових асигнувань при підготовці до ДСВ;    б) Активне державне регулювання економікою; 
 5.34.  Чи були ратифіковані конгресом США мирні договори, вироблені на Паризькій мирній конференції 1919-1920 рр. її учасниками (1 
бал):         а)Так;                                                       б) Ні;                                                 в) Частково. 
5.35. Під час Другої світової війни США активно діяли на боці країн(1 бал): 
          а) “осі ”;                      б) антигітлерівської коаліції ;                             в) самостійно, займаючи нейтральну позицію.  
5.36.  Що стало найважливішим фактором економічного піднесення 80-х років США? – 2 бали. 
       а) Збільшення асигнувань на соціальні програми;   б) Зниження військових затрат;        в) Впровадження у виробництво нової техніки 

та технологій. 
5.37.  У період Президентських виборів у листопаді 2008 року перемогу здобув лідер ( 2 бали): 
        а) демократичної партії – Б. Абама;                 б) республіканської партії – Дж. Маккейн;                   в) Партії Зелених – Р. Нейдер 
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2-й варіант 
УІ . Тести  до найважливіших подій становлення і розвитку країн Азії,  Африки, Латинської Америки (40 балів) 

6.1.  Згідно з рішеннями Лозаннського мирного договору Туреччина: 
  а)  домоглася відміни умов Мудроського перемир’я, отримала Анатолію та Східну Фракію;        б) втратила Анатолію та Східну Фракію;     
                                                                             в)  отримала Анатолію, Східну Фракію, Македонію. 
6.2. Головним змістом економічної політики Турецької республіки після ПСВ був етатизм (від французького etat – держава) – вкладення  

державних  коштів в  промисловість,  залізничний транспорт і т.д. Для Туреччини:   
        а)мав позитивне значення;                             б) негативно вплинув на економічний розвиток країни;              в)  жодною мірою не вплинув на економіку країни. 
6.3. У результаті перемоги Антанти і поразки Троїстого союзу політична карта Африки після ПСВ змінилась. Серед  країн Тропічної та  

Південної  Африки  лише  дві  юридично залишались незалежними, суверенними державами. Це:  
         а)Ефіопія та Ліберія;                        б) Ефіопія та Мозамбік;                                в) Ліберія та Намібія.  
6.4. Найтривалішою війною на азіатському контингенті була: 
         а) американо-в’єтнамська;                       б) радянсько-афганська;   в) ірако-іранська. 
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6.5. Процес деколонізації Африки у ХХ ст. завершився наданням незалежності:          а) Анголі;           б) Намібії;          в) Зімбабве. 
6.6.   Договір 1951 р., підписаний у Сан-Франциско, означав для Японії: 
         а) відновлення суверенітету країни;                 б) повну втрату її незалежності;                 в) завершення стану війни з СРСР. 
 
6.7 . У якому році Японію було прийнято до ООН:       а) 1947 р.;                         б) 1951 р.;                            в) 1956 р.  
6. 8 .  У 1977 р. була проголошена доктрина Фукуда (прем’єра Японії у 1976-1978 рр.), яка містила основні принципи: 
         а) внутрішньої політики країни;          б) зовнішньої політики країни щодо Південно - Східної Азії;     в) зовнішньої політики країни щодо КНР. 
6.9    .Вкажіть постійно правлячу партію у післявоєнній Японії: 
      а)  ліберальна;                    б) прогресивна;                   в) ліберально-демократична. 
6.10. Китайська Народна Республіка була проголошена: 
       а)  2 січня 1949 р.;             б)  1 жовтня 1949 р.;            в)  5  травня 1952 р. 
6.11.Політика “трьох червоних знамен” в Китаї: 
           а) завершилась повним провалом;          б) призвела до значного підвищення життєвого рівня населення;  в) знайшла   широку  

підтримку  серед  населення,  однак   керівництво  КПК вирішило відмовитися від неї. 
 
6.12.Реформи Ден Сяопіна у Китаї у 1978 – 1979 рр. здійснювалися з метою : 
а) сприяння розвитку “соціалізму з китайською специфікою” ;                       б) сприяння розвитку “соціалізму з людським обличчям” ;  
                                                 в) сприяння розвитку “соціалізму з елементами зон вільного підприємництва” ;  
6.13.Коли парламентом Великобританії було схвалено закон про незалежність Індії: 
           а) 1947 р., серпень;                                    б) 1949 р., серпень;                                       в) 1950 р., січень. 
6.14.Перший уряд незалежної Індії очолив:     а) М. Ганді;              б) І. Ганді;                           в) Дж. Неру. 
 
6.15    14 серпня 1947 р. було проголошено утворення незалежної держави Пакистан. У 1971 р.  на території східного Пакистану викликала 

держава:             а) Шрі-Ланка;          б) Бангладеш;                       в) Пенджаб. 
6.16 Представником якої політичної партії була прем’єр-міністр Індії І. Ганді: 
а) Мусульманської Ліги;      б) Індійського національного конгресу;   в) Народної партії. 
 
6.17  “Зелена революція”, що розпочалась в Індії на початку 70-х років ХХ ст: 
а) сприяла    зростанню   продуктивності   сільського   господарства самозабезпеченню країни зерном;    б) не дала жодних позитивних 

результатів;                              в) призвела до загострення індійсько-пакистанських відносин. 
 
6. 18. Причиною  індійсько-пакистанського  політичного  та  збройного протистояння є:  
а) територіальні претензії;                   б) міжконфесійна ворожнеча;  в) відмінність у політико-економічних системах.   
   
6.19.США вели війну у В’єтнамі протягом:            а) 1945-1954 рр.;              б) 1965-1973 рр.;                  в) 1974-1978 рр. 
6.20.У якій країні лідер комуністів Пол Пот  заявив про намір здійснити найрадикальнішу з усіх революцій: 
            а) Індонезії;                                                               б) В’єтнамі;                                                  в) Кампучії.  
6.21.У якому році перемогла ісламська революція в Ірані: 
            а) 1963 р.;              б) 1979 р.;    в) 1983 р. 
6.22.У якій країні Середнього Сходу відбулася т. зв. “Квітнева революція” 1978 р.: 
           а) Ірані;                б) Іраці;     в) Афганістані. 
6.23.За рішенням  Генеральної  Асамблеї  ООН  на  території  Палестини передбачалось  
утворення  двох держав – європейської  та  арабської.  Як тільки англійці залишили Палестину, лідер сіоністів Д. Гуріон проголосив 

утворення нової країни – Ізраїль. У якому році це сталось: 
            а) 1947 р.;                            б) 1948 р.;               в) 1949 р.  
6.24.Назвіть прізвище президента Єгипту, який 1979 року в Кемп-Девіді підписав договір     про мир між Ізраїлем та Єгиптом: 
          а) Г. Насер;                         б) Х. Мубарак;             в) А. Садат. 
6.25.Країни Магрибу – це:         а) Єгипет, Судан, Туніс;             б) Туніс, Алжир,  Марокко;                   в) Ефіопія, Єгипет, Судан. 
6.26.Хто є автором “третьої світової теорії” та арабського “ісламського соціалізму”: 
           а) А. Насер;                                                      б) М. Каддафі;                                         в) Х. Бумедьєн. 
6.27.Який рік увійшов до історії як рік Африки: 
           а) 1945 р.;                                                      б) 1960 р.;                                                             в) 1975 р. 
6.28.  “Туземцям  Африки  повинно  бути  надано  право  участі  у  справах   управління,  наслідки це  дозволяє рівень їх розвитку, у 

відповідності з принципом:  уряд  існує  для туземців, а не туземці для уряду. Туземці будуть призначатися на вищі посади в державі, з 

тим, щоб  врешті-решт  Африкою управляли африканці...”.  Це рядки з  революції, прийнятої: 
           а) на засіданні Ліги Націй;                        б) на одному з Панафриканських  конгресів;    в) на засіданні ООН. 
6.29. Тенентистський  рух (від французького tenente – лейтенант) відіграв значну роль в демократизації  суспільно-політичного  життя 

країни. Своїм  головним  завданням   “тенентисти”  вважали  боротьбу  проти  латифундизму  і  диктаторських   методів   правління, захист 

інтересів широких верств народу: 
а) Мексики;                           б) Бразилії;                                                 в)Аргентини. 
6.30. Для багатьох африканських країн характерними були  афрохристиянські  рухи, але найбільш масовий характер у міжвоєнний період вони 
         набули у:  а)  Бельгійському Конго;              б) Південній Родезії;                                       в)Нігерії. 
6.31. Найбільш важливою подєю проти диктаторських режимів в Латинській Америці на початку ХХ ст. стала ( 2 бали):  
а) Мексиканська революція 1910-1917 рр.,;       б) Сікхайська революція 1911-1913 рр.;           в)Кубинська революція 1917-1918 рр. 
6.32.Організація американських держав була утворена у :  а)  1945 р.;              б) 1948 р.;                                       в)1949 р.. 
6.33. . “Економічне диво” в одній з країн Латинської Америки (вкажіть якої) припадає на період (вкажіть) за часів правління (вкажіть кого)- 2 бали): 
а)  Бразилія, 1968-1974 рр. генералів Артуро да Коста-і-Сілва, Еміліо Геррастазу Медісі;;              б)Аргентина, 1955-1974 рр;генерала Хуана 

Домінго Перона;                                       в) Куби, 1959-1975 рр., юриста Фідельо Кастор Руса. 
                                                                         Підпис студента (ки) ___________________________ 
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