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Тема: Тематичний контроль з теми «Міжнародні відносини» 

 

Контрольна робота 

 

Початковий рівень 

1. Чи погоджуєтеся ви з твердженням? 

Знамениту промову, яка вважається початком "холодної війни", виголосив президент США Трумен у м. 

Фултон 5 березня 1946 р.:  

А) Д так;  

Б) Д ні. 

2. З поданих виберіть дату Карибської кризи: 

А) листопаді 1960 р.;  

Б)  жовтні 1962р.;  

В) жовтні 1963 р. 

3. Доповніть твердження. 

Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі відбулася в 1975 р. у: 

А)  Парижі;  

Б) Відні;  

В)  Гельсінки. 

 

Середній рівень 

4. До дати доберіть подію, поставивши відповідну літеру у віконечко на стрічці часу. 

 

 
  

А) Підписання Московського договору про заборону ядерних випробувань у трьох середовищах.  

Б) Берлінська криза. 

В) Початок радянської інтервенції в Афганістан. 

Г) Прийняття Хартії для нової Європи,  

Д) Початок корейської війни. 

 

5. До понять доберіть відповідні тлумачення, поставивши відповідну літеру у клітинку. 

1. "Холодна війна"   

2. Розрядка     

3. Пагуоський  рух  

4. Нове політичне мислення    
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А) Новий курс СРСР в міжнародній політиці, 

який визначав пріоритет загальнолюдських 

цінностей над класовими, неможливість 

розв'язання міжнародних проблем силовими 

методами, необхідність ядерного роззброєння та 

глобальної безпеки. 

Б) Термін, що означає політичне, ідеологічне й 

воєнне протистояння і протиборство двох 

світових систем на міжнародній арені у 

повоєнний час. 

В) Міжнародний рух вчених за мир, роззброєння 

й міжнародну безпеку. 

Г) Якісно новий етап розвитку міжнародних 

відносин, який сформувався на межі 70-х рр. і 

характеризувався переходом від конфронтації 

до співробітництва держав з різним суспільно-

політичним ладом на принципах мирного 

співіснування.

 

6. Позначте правильне. 

Після розпаду СРСР ядерною зброєю володіли такі пострадянські держави: 

А)  Азербайджан;  

Б)  Білорусь;  

В)  Вірменія;  

Г) Грузія; 

Ґ)  Казахстан; 

Д)  Киргизстан;  

Е) Росія; 

Є) Узбекистан;  

Ж) Україна. 

 

Достатній рівень 

7. Визначте, про яку подію йдеться, які вона мала причини та наслідки, 

Ця подія сталася протягом однієї ночі проти 13 серпня 1961 р. в столиці центральноєвропейської 

держави. 

8. Доповніть загальні твердження конкретними фактами. 

Радянсько-американські переговори другої половини 80 — початку 90-х рр. між керівниками держав 

зіграли вирішальну роль у припиненні "холодної війни". 

 

9. Логічне угруповання розгорніть до речення. 

Куба, ракети, протистояння, СРСР, США, криза, загроза, третя світова війна, 1962 р. 

 

Високий рівень 

10.Проаналізуйте політику СРСР і США в період "холодної війни", які найхарактерніші прояви 

вона мала в: 

1)економічній сфері    

2)військово-стратегічній сфері    

3)ідеологічній сфері    

 

 

Виконані завдання  контрольної роботи відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, 

ПІБ. 

 

 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

