
Всесвітня історія. 

повт. §7-10 та відповість на тестове завдання (додається) 

 

1. Після завершення Першої світової війни зростання авторитету США на міжнародній арені 
виявилося в тому, що… 

a) президент США В.Вільсон був автором тексту Версальського мирного договору з 
Німеччиною 

b) США як демократична країна отримала майже всі мандати на управління колишніми 
німецькими колоніями 

c) президент США В.Вільсон був ініціатором створення міжнародної організації Ліги націй 
2. Як можна охарактеризувати основні принципи зовнішньої політики США у 1921-1939 рр.? 

a) ізоляціонізм щодо проблем Європи і Тихоокеанського регіону 
b) ізоляціонізм щодо проблем Європи та активна політика в Латинській Америці та 
Тихоокеанському регіоні 

c) активне втручання в справи Європи, Латинської Америки та Тихоокеанського регіону. 
3. У міжвоєнний період у США значно зросла чисельність працездатного населення головним 
чином за рахунок… 

a) еміграції з Європи 
b) сприятливої демографічної політики всередині країни 
c) еміграції з країн Латинської Америки 

4. У 1923-1928 рр. посаду президента США займав… 
a) У.Гардінг 
b) К.Кулідж 
c) Г.Гувер 

5. Основною причиною бурхливого розвитку ("процвітання") американської економіки в 20-х рр. 
ХХ ст. були…? 

a) скасування державного контролю за цінами та податку на прибуток 
b) заходи держави по жорсткому регулювання економіки 
c) запровадження "сухого закону" що призвело до покращення якості робочої сили 

(кваліфікації, трудової дисципліни) 
6. Економічну кризу і "велику депресію" в США 1929-1933 рр. спричинив … 

a) корупційний скандал за участю президента країни 
b) зрив Німеччиною економічного плану Дауеса 
c) крах на Нью-Йоркській фондовій біржі  

7. "Новий курс", як систему заходів по оздоровленню економіки США, запровадив у 30-х рр. 
президент… 

a) В.Вільсон 
b) Г.Гувер 
c) Ф.Рузвельт 

8. Першочерговим завданням програми "нового курсу", запровадженої у 30-х рр. ХХ ст. було… 
a) надання соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення 
b) реорганізація кредитно-банківської (фінансової) системи 
c) регулювання ринку (обсягу) промислової і сільськогосподарської продукції 

9. У США 30-х рр. ХХ ст. "NRA" – це Національна адміністрація з оздоровлення…. 
a) фінансів 
b) промисловості 
c) сільського господарства 

10. Прийнятий в липні 1935р. у США закон Вагнера регулював… 



a) систему організації профспілок та укладання колективних угод між працівниками та 
власником 

b) систему надання державної допомоги безробітним та пенсійне забезпечення 
c) податки на дарування та спадкування майна 

11. Після Першої світової війни Велика Британія надала статус домініону своїй найдавнішій колонії 
– Ірландії. Цей крок здійснив уряд, на чолі якого стояв… 

a) Д.Ллойд Джордж 
b) Р.Макдональд 
c) С.Болдуїн 

12. Чи змінився політичний та економічний статус Великої Британії в результаті Першої світової 
війни … 

a) так, її становище покращилося, оскільки втрати були незначними, а основні суперники 
були послаблені 

b) ні, вона зберегла лідируючі позиції в Європі 
c) так, її становище значно погіршилося внаслідок значних втрат, що вона зазнала у війні 

13. Яка політична партії у Великій Британії втрачала свій вплив (і виборців) у міжвоєнний період? 
a) консервативна партія 
b) ліберальна партія 
c) лейбористська партія 

14. Коли у Великій Британії було вперше в історії країни сформовано лейбористський уряд? 
a) у 1918 р. 
b) у 1923 р. 
c) у 1926 р. 

15. У якій галузі промисловості Великої Британії розпочався страйк, що набув 
загальнонаціонального характеру в 1926 р.? 

a) у вугільній 
b) у металургійній 

c) у суднобудівній  
16. Яким чином уряду Великої Британії вдалося добитися припинення загальнонаціонального 
страйку 4-12 травня 1926 р. 

a) застосування масових поліцейських репресій – арештами активістів та керівників страйку 
b) задоволенням всіх вимог страйкуючих 
c) проведенням мирних антистрайкових (штрейбрехерських) заходів силами добровольців 
із буржуазного середовища 

17. Скільки разів у міжвоєнний період уряд Великої Британії очолював лідер консервативної партії 
С.Болдуїн? 

a) один раз (у 1923 р.) 
b) два рази (у 1923 та 1924-1929 рр.) 
c) три рази (у 1923, 1924-1929, 1935-1937 рр.) 

18. Прийняті в Англії у 30-х рр. ХХ ст. закон "Про підбурювання до бунту" (1934 р.) та акт "Про 
громадський порядок" (1937 р.) були спрямовані, в першу чергу,… 

a) проти комуністів 
b) проти націоналістів (фашистів) 
c) проти будь-яких радикальних (насильницьких) дій, спрямованих на повалення існуючого 
ладу  

19. В чому полягала суть династичної кризи у Великій Британії у 1936 р.? 
a) прагнення короля Едуарда VIII одружитися з американкою Уолліс Сімпсон 
b) вирішення питання про престолонаступництво між синами Георга V у судовому порядку 
c) небажання синів Георга V зайняти королівський престол 

20. Хто очолював уряд Великої Британії напередодні початку Другої світової війни (у 1938-1939 
рр.)? 

a) Р.Макдональд 



b) С.Болдуїн 
c) Н.Чемберлен 

21. Особливістю міжвоєнного розвитку Франції було те, що основну частину національного доходу 
країни отримувалося … 

a) за рахунок промисловості 
b) за рахунок сільського господарства 
c) за рахунок цінних паперів 

22. Який регіон Франції найбільше постраждав під час Першої світової війни?  
a) північно-східний 
b) східний 
c) південно-східний 

23. Як закінчення Першої світової війни вплинуло на робітничий рух у Франції? 
a) ніяким чином не позначилося, він залишився на тому ж рівні, що і в роки війни 
b) сприяло послабленню робітничого руху на фоні патріотичного піднесення 
c) сприяло посиленню робітничого руху внаслідок зростання безробіття у військових 
галузях 

24. Уряд Національного блоку перебував при владі у Франції в період… 
a) 1917-1919 рр. 
b) 1920-1924 рр. 
c) 1926-1929 рр. 

25. У яких роках Франція переживала економічну кризу? 
a) у 1929-1933 рр. 
b) у 1930-1933 рр. 
c) у 1930-1935 (1937) рр. 

26. Яка важлива подія в історії Франції сталася 6 лютого 1934 р.?? 
a) відбулася спроба фашистського перевороту в Парижі 
b) була досягнута угода про створення Народного фронту 
c) відбувся розпад Народного фронту 

27. Що примусило об'єднати свої зусилля ліві та лівоцентристські політичні сили Франції у сер 30-х 
рр. ХХ ст.?  

a) необхідність боротьби з корумпованим державним апаратом 
b) загроза відновлення монархії в країні 
c) загроза захоплення влади правими (фашистськими) силами 

28. Який уряд вперше в історії Франції запровадив 40-годинний робочий тиждень для робітників та 
оплачувані двотижневі відпустки?? 

a) уряд Лівого блоку 
b) уряд Національної єдності 
c) уряд Народного фронту 

29. Яку політику проводив уряд Франції стосовно агресивних намірів Італії та Німеччини у другій 
пол. 30-х рр. ХХ ст. 

a) політику ізоляціонізму 
b) політику невтручання та умиротворення агресора 
c) політику активної протидії агресивним діям, аж до надання військової допомоги жертвам 
агресії 

30. З квітня 1938 р. уряд Франції очолював … 
a) Е.Деладьє 
b) Е.Ерріо 
c) Л.Блюм 

31. США в роки Першої світової війни… 
a) залишались нейтральною країною, збагачуючись на поставках зброї країнам учасникам 
війни 

b) були її активним учасником, одразу направивши свої війська в Європу 



c) спочатку зберігали політичний нейтралітет, а потім в 1917 р. вступили у війну   
32. Чи змінився економічний статус США внаслідок Першої світової війни? 

a) ні, США залишалася другорозрядною країною, боржником європейських держав 
b) так, США зазнали значних матеріальних втрат і це послабило становище країни в світі 
c) так, США покращили своє матеріальне становище і перетворились із боржника на 
кредитора Європи 

33. Після завершення Першої світової війни зростання авторитету США на міжнародній арені 
виявилося в тому, що… 

a) президент США В.Вільсон був автором тексту Версальського мирного договору з 
Німеччиною 

b) президент США В.Вільсон був ініціатором створення міжнародної організації Ліги націй 
c) США як демократична країна отримала майже всі мандати на управління колишніми 
німецькими колоніями 

34. В історії США міжвоєнного періоду на 1921-1923 рр. припадає президентство … 
a) В.Вільсона 
b) У.Гардінга 
c) Г.Гувера 

35. У період "проспериті" ("процвітання") на території США діяв т.зв. "сухий закон". Під час 
керівництва якого президента він був запроваджений? 

a) В.Вільсона 
b) У.Гардінга 
c) К.Куліджа 

36. Основною причиною бурхливого розвитку ("процвітання") американської економіки в 20-х рр. 
ХХ ст. були… 

a) заходи держави по жорсткому регулювання економіки 
b) скасування державного контролю за цінами та податку на прибуток 
c) запровадження "сухого закону", що призвело до покращення якості робочої сили 

(кваліфікації, трудової дисципліни) 
37. "Гувервілі" – це …? 

a) містечка-поселення, які будувалися для емігрантів-переселенців у США в 20-30 –х рр. 
ХХ ст. 

b) це містечка у США, збудовані в контексті програми "нового курсу" для працівників, що 
виконували громадські роботи 

c) це місця самовільного поселення безробітних на околицях великих міст під час "великої 
депресії" у США 

38. Т.зв. "голодні походи" безробітних на Вашингтон у США відбувалися в період… 
a) "проспериті" ("процвітання") 
b) "великої депресії" 
c) "нового курсу" 

39. В період "нового курсу" президента США Ф.Рузвельта "кодекси чесної конкуренції" були 
запроваджені…  

a) у фінансовий сфері 
b) у сфері промисловості 
c) у сільському господарстві 

40. Суттю політики "нового курсу" Ф.Рузвельта в США було… 
a) запровадження державного регулювання виробництва та соціальних відносин в ім'я 
збереження соціального миру та демократичних традицій 

b) запровадження державного регулювання виробництва як перший крок до націоналізації 
виробництва в інтересах широких верств населення 

c) запровадження державного регулювання виробництва та громадських робіт, як засобу 
знищення вільної конкуренції та демократії в країні. 

41. Внаслідок Першої світової війни найбільш втрат Велика Британія зазнала … 



a) в галузі металургії 
b) у вугледобуванні  
c) в торгівельному судноплавстві  

42. Чи змінився політичний та економічний статус Великої Британії в результаті Першої світової 
війни? 

a) ні, вона зберегла лідируючі позиції в Європі 
b) так, її становище значно погіршилося внаслідок значних втрат, що вона зазнала у війні 
c) так, її становище покращилося, оскільки втрати були незначними, а основні суперники 
були послаблені 

43. Лідер ліберальної партії у Великій Британії Д.Ллойд Джордж у 1918 р. сформував … 
a) однопартійний ліберальний уряд 
b) коаліційний уряд в складі ліберальної та лейбористської партії 
c) коаліційний уряд в складі ліберальної, лейбористської та консервативної партій 

44. Коли у Великій Британії було запроваджено виборче право для жінок? 
a) у 1918 р. 
b) у 1922 р. 

c) у 1926 р. 
45. Скільки разів у міжвоєнний період уряд Великої Британії очолював лідер консервативної партії 
С.Болдуїн? 

a) один раз (у 1923 р.) 
b) два рази (у 1923 та 1924-1929 рр.) 
c) три рази (у 1923, 1924-1929, 1935-1937 рр.)  

46. Скільки разів у міжвоєнний період уряд Великої Британії очолював лідер лейбористської партії 
Р.Макдональд? 

a) один раз (у 1923 р.) 
b) два рази (у 1923, 1929-1931 рр.)  
c) три рази (у 1923, 1929-1931, 1931-1935 рр.) 

47. Коли відбувся загальнонаціональний страйк у Великій Британії, в якому взяло участь 18 млн. 
осіб.? 

a) у 1918 р. 
b) у 1926 р. 
c) у 1936 р. 

48. Хто із політичних лідерів Великої Британії очолював т.зв. Національні – коаліційні уряди у 
міжвоєнний період? 

a) Д.Ллойд Джордж і Р.Макдональд 
b) Д.Ллойд Джордж і С.Болдуїн 
c) Р.Макдональд і С.Болдуїн 

49. Наслідком т.зв. Вестмінстерського статуту, прийнятого у Великій Британії в 1931 р., було… 
a) створення "стерлінгового блоку" 
b) створення Національного уряду 
c) створення Британської співдружності націй 

50. Лідер консервативної партії Великої Британії С.Болдуїн у 1937 р. полишив посаду прем'єр-
міністра у зв'язку з … 

a) загальнонаціональним страйком 
b) династичною кризою 
c) спробою фашистського перевороту 

51. Чи змінився політичний та економічний статус Франції  в результаті Першої світової війни? 
a) ні, вона так і залишилась домінуючою країною в Європі 
b) так, її статус посилився, оскільки їй вдалося послабити основного противника – 
Німеччину та отримати з неї репарації для розвитку своєї економіки 

c) так, її статус послабився, оскільки її матеріальні втрати не вдалося відшкодувати за 
рахунок Німеччини  



52. Які території були приєднані до Франції внаслідок Версальського миру?  
a) Ельзас і Лотарингія 
b) Ельзас, Лотарингія і Саарський вугільний басейн 
c) Ельзас, Лотарингія, Саарський вугільний басейн та Рурський промисловий район 

53. У який період у Франції було відкрито Пам'ятник невідомому солдату та Тріумфальну арку? 
a) у 1919-1920 рр. 
b) у 1924-1929 рр. 
c) у 1934-1937 рр. 

54. Уряд Національної єдності у Франції перебував при владі протягом … 
a) 1917-1919 рр. 
b) 1926-1929 рр. 
c) 1936-1938 рр. 

55. Лідер Національного блоку Р.Пуанкаре отримав прізвисько "Пуанкаре-війна" тому, що він… 
a) підтримав французьку інтервенцію на півдні Росії у 1918-1919 рр. 
b) підтримав польсько-радянську війну 1920 р. 
c) ініціював окупацію французькими військами Рурського промислового району у 1923 р. 

56. У яких роках Франція переживала економічну кризу? 
a) у 1929-1933 рр. 
b) у 1930-1933 рр. 
c) у 1930-1935 (1937) рр. 

57. Яка важлива подія в історії Франції сталася 6 лютого 1934 р.? 
a) відбулася спроба фашистського перевороту в Парижі 
b) була досягнута угода про створення Народного фронту 
c) відбувся розпад Народного фронту 

58. Які політичні сили увійшли до складу політичного об'єднання Народного фронту у Франції? 
a) соціалісти, радикали, націонал-патріоти 
b) соціалісти, комуністи і радикали 
c) демократи, соціалісти і радикали 

59. Який уряд вперше в історії Франції запровадив 40-годинний робочий тиждень для робітників та 
оплачувані двотижневі відпустки? 

a) уряд Лівого блоку 
b) уряд Національної єдності 
c) уряд Народного фронту 

60. Створений в середині 30-х рр. уряд Народного фронту у Франції очолив лідер соціалістів… 
a) М.Торез 
b) Л.Блюм 
c) Е.Деладьє 

Історія України. §41-44, та відповість на тестове завдання (додається) 

1. Нова економічна політика не передбачала: 
Заміну продрозкладки продподатком Відновлення товарно-грошових відносин 
Оренди великих промислових підприємств Відміну загальної трудової повинності 

 
2. Керівник українського уряду до 1923 р. Християн Раковський виступав за утворення 
Радянського Союзу на основі: 

Конфедерації Державної незалежності України 
Федерації Автономії 

 
3. Хто із перерахованих вчених не очолював Академію наук України: 

Вернадський Грушевський  
Б. Патон Липський 



 
4. Політика українізації не передбачала: 

Залучення до управління національних кадрів Створення національної армії 
Збільшення мережі українських шкіл українського діловодства 

 
5. Хто з представників „національного комунізму” активно підтримував ідею економічної 
самостійності України: 

Шумський Хвильовий 
Волобуєв Липчинський 

 
6. Який державно-правовий статус мала УСРР на кінець 1920 р.? 

 
формально незалежна держава у військово-
політичному союзі з РСФСР 

автономне утворення в межах радянської Росії. 

Федеративна частина РСФСР суверенна незалежна нейтральна держава 
 
 
7. Перший український трактор в період НЕПу було виготовлено на заводі в місті: 

Харків Токмак 
Запоріжжя Кічкас 

 
8. Який вид мистецтва, на думку радянського керівництва, мав найбільший вплив на 
ідеологічне виховання населення ? 
 

образотворче мистецтво Музичне мистецтво 
кінематограф. 
 

художня література 
 

  
9. Чим відомі ці історичні особи: 
 Л. Курбас 
В. Чубар 
С. Єфремов 
Д. Граве 
М. Рильський 
 
1.Нова економічна політика не передбачала: 

Заміну продрозкладки продподатком Відновлення товарно-грошових відносин 
Запровадження п”ятирічних планів Передачу в оренду дрібних і середніх 

підприємств 
 
2. Й. Сталін передбачав утворення Радянського Союзу на основі: 

Конфедерації Державної незалежності України 
Федерації Автономії 

 
3. Хто із перерахованих вчених  очолював історичну секцію Академії наук України: 

Єфремов Грушевський  



Кримський Липський 
 
4. Якого букваря для дорослих не додумались створити у 20 р. ХХ ст.. в СРСР: 

„Буквар залізничника” „Буквар більшовика” 
„Буквар селянина” „Геть неписьменність” 

 
5. Хто з представників „національного комунізму” активно боровся проти тодішнього першого 
секретаря ЦК КПУ Л.М.Кагановича: 

Шумський Хвильовий 
Волобуєв Липчинський 

 
6. Службу безпеки Радянської Росії - ЧК, ВЧК, ГПУ з 1918 по 1927 рік очолював: 

Дзержинський Єжов 
Берія Ягода 

 
 
7. Кому із історичних діячив належить фраза „Геть від Москви, дайош свій власний розум ...” 

Раковському Хвильовому 
Грушевському  Петровському 

 
8. Головним противником Й. Сталіна у боротьбі за абсолютну владу в СРСР після смерті 
Леніна був: 

Троцький Каменєв 
Томський Бухарін 

  
9. Чим відомі ці історичні особи: 
 Г. Юра 
Л. Каганович 
В. Липський 
А. Кримський 
Г. Вірьовка 
 
 

 
 
 


