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Група №11 

Урок № 7-8 

Тема уроку 7: Узагальнення. Тематичний контроль №1 

Мета: урок-узагальнення знань з теми «Повоєне облаштування світу» 

«Повоєнне облаштування світу» 

1. Коли відбулася Паризька мирна конференція? 

А) Квітень 1917 — травень 1918 рр.; 

Б) липень 1918 — лютий 1919 рр.; 

В) січень 1919 — січень 1920 рр.; 

Г) липень 1918 — січень 1920 рр. 

 

2. Коли було підписано Севрський договір з Османською імперією? 

А) 4 червня 1920 р.; 

Б) 10 серпня 1920 р.; 

В) 27 серпня 1930 р.; 

Г) 12 січня 1923 р. 

 

3. Ліга Націй існувала у: 

А) 1920–1945 рр.; 

Б) 1919–1945 рр.; 

В) 1919–1946 рр.; 

Г) 1921–1939 рр. 

 

4.  Де була розташована штаб-квартира Ліги Націй? 

А) Монте-Карло; 

Б) Чикаго; 

В) Лондоні; 

Г) Женеві. 

 

5. За Сен-Жерменським мирним договором Австрія втрачала на користь Італії: 

А) Судетську область; 

Б) Лінц і Зальцбург; 

В) Південний Тіроль та Істрію; 

Г) Північну Штірію та Кернхоф. 

 

 

6. Що означає термін «репарації»? 

А) Перехід будьякого майна у державну власність; 

Б) допомога країнпереможниць переможеним країнам; 

В) безкоштовне постачання зброї однією країною іншій; 

Г) повернення переможеною країною завданих збитків переможниці. 

 

7. Анексія — це __ : 



А) грошова виплата; 

Б) загарбання чужої території; 

В) приватизація чужої території; 

Г) те саме, що й контрибуція. 

 

8. Роззброєння, ліквідація згідно з міжнародним договором військових  

озброєнь і укріплень на певній території, а також заборона мати на ній  

військову промисловість, тримати військову силу називається __ : 

А) сепаратизм; 

Б) демілітаризація; 

В) мілітаризація; 

Г) ратифікація. 

 

9. Які імперії розпалися внаслідок І світової війни? Назвіть мінімум три. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

10.  Назвіть першу міжнародну організацію для координації відносин між 

державами після І світової війни. 

__________________________________________________________ 

11.  Про яку країну іде мова: «Ця країна збільшила свій економічний потенціал за 

роки війни та перетворились із боржника Європи на її кредитора». 

__________________________________________________________ 

12.  Як змінився статус жінки в суспільстві в ході І світової війни?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Тема уроку 8: США в міжвоєнний період 

Мета уроку: 

Навчальна: з’ясувати наслідки війни для США, ознаки зміни їх статусу, 

охарактеризувати період проспериті, визначити причини і маштаби «Великої 

депресії», виділити основні заходи в межах «Нового курсу» Ф. Д. Рузвельта, значення 

реформ. 

Розвивати просторові, хронологічні, оціночні та інші предметні  компетенції учнів. 

 Виховувати розуміння цінності демократичного, економічно стабільного суспільства. 

Після завершення Першої світової війни США опинилися у надзвичайно сприятливому 

становищі. На відміну від європейських держав США не зазнали значних воєнних руйнувань. 

Монополії отримали величезні прибутки від воєнних поставок. Національне багатство США 

в роки війни зросло більш як у 2,5 раза. З боржника європейських країн США перетворилися 

на їх кредитора. Борг європейських держав США на початок 20-х років становив 11 млрд 

доларів. Америка вступила в епоху процвітання (проспериті). 



Подолавши проблеми повоєнної структурної перебудови і скоротивши видатки на оборонну 

промисловість, США стали на шлях створення економіки широкого споживання. Порівняно з 

довоєнним рівнем на кінець 20-х років промислове виробництво збільшилось на 70 %. США 

виробляли на 10 % більше світової продукції, ніж Англія, Франція, Німеччина, Італія та 

Японія. Особливу роль у промисловому піднесенні США відігравала автомобільна 

промисловість. 

Економічна криза 1929-1933 рр. особливо глибоко вразила США: загальний обсяг 

промислової продукції скоротився до 53 % докризового рівня; розорилися сотні тисяч 

фермерів; збанкрутували 5 тис. банків. Особливої гостроти фінансова криза набула навесні 

1933 р.: мільйони дрібних вкладників втратили свої заощадження і перетворилися на 

жебраків. 

На президентських виборах 1932 р. перемогу здобув представник Демократичної партії 

Франклін Рузвельт, який для виходу з кризи проголосив "новий курс", теоретичними 

підвалинами якого було вчення англійського економіста Кейнса, згідно з яким для 

забезпечення нормального функціонування виробництва необхідні державне регулювання 

економіки та соціальні реформи. 

Стрижнем внутрішньої політики уряду було відновлення промисловості. З цією метою було 

прийнято закон, відповідно до якого підприємці мають укладати між собою угоди чесної 

конкуренції, що регулюватимуть рівень виробництва, цін, заробітної плати, ринків збуту. 

Було ухвалено закон про допомогу фермерам, за яким держава укладала з фермером контракт 

про скорочення посівних площ, поголів'я худоби, а також закон про відносини між 

підприємцями і робітниками (закон Ватера), згідно з яким заборонялися втручання 

підприємців у справи профспілок, переслідування робітників. Того самого року вперше в 

історії США ухвалено федеральний закон про соціальне страхування, за яким 

встановлювалася система пенсій за віком і виплат з безробіття. 

Активне державне регулювання сприяло поступовому послабленню кризових явищ в 

економіці. 

Однак восени 1937 р. у США розпочалася нова економічна криза, для подолання якої 

адміністрація Рузвельта (який на виборах у 1936 р. знову переміг) здійснила низку нових 

реформ: зменшила податковий тягар, встановила мінімальну заробітну плату, запровадила 

певне регулювання сільського господарства. Але з 1939 р. Рузвельт відмовився від 

подальших реформ. На початок Другої світової війни адміністрація Рузвельта намагалася 

закріпити результати "нового курсу". 

Загалом економіка США 30-х років перебувала в стані застою, адміністрація Рузвельта не 

змогла цілком контролювати ринкову економіку. 

У зовнішній політиці Рузвельт вважав, що Америка має відігравати активну роль у світовій 

політиці. Але загалом у країні переважали "ізоляціоністські" настрої, тобто бажання 

дистанціюватися від перебігу подій у неспокійному світі. 1933 р. США встановили 

дипломатичні відносини з СРСР. Своєрідним закріпленням ізоляціоністського курсу став 



закон 1935 р. про нейтралітет, згідно з яким у разі воєнного конфлікту президент повинен 

був застосувати ембарго (заборону) на експорт зброї воюючим країнам. Закон не розрізняв 

агресора та жертву і був за своїми наслідками подібним політиці "умиротворення", яку 

проводили Англія і Франція. Однак з посиленням агресії Німеччини та Італії в Європі, Японії 

на Далекому Сході позиція Рузвельта стала іншою. 1937 р. він закликав до створення 

системи "карантину" навколо агресорів, але не виявив особливої наполегливості в її 

організації. Лише початок війни змусив адміністрацію Рузвельта змінити закон про 

нейтралітет з тим, щоб мати можливість здійснювати військове постачання Англії та Франції. 

Напередодні Другої світової війни у США були закладені підвалини державного 

регулювання економіки, здійснені важливі соціальні реформи, що свідчило про важливий 

крок у створенні держави добробуту". 

Домашнє завдання:  
Опрацювати пар. 19 Щупак І. Всесвітня історія. 10 клас. — К, 2010. 

Визначити і записати, які з заходів “нового курсу” заслуговують на те, щоб їх 

застосувати в Україні.  

1. Які реформи були проведені Рузвельтом щодо виведення економіки США з 

кризи?  

2. Які наслідки реформ "нового курсу"?  

3. Дайте оцінку діяльності Ф.Рузвельта.  

 

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com  

 

З повагою Руда Вікторія Василівна! 
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