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Тема уроку: Завершення та підсумки Другої світової війни. Світ після Другої світової війни 

Хід уроку 

1. Подивіться відео: https://www.youtube.com/watch?v=N7OQoAp6zgw 

2. Опрацюйте конспекту уроку: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7OQoAp6zgw


 







 



3. Виконайте тестові завдання: 

1. Установіть відповідність дати та події. 

1 9і 6 серпня 1945 

2 8 травня 1945  

3 2 вересня 1945 

4 4-11 лютого 1945 

А Акт про беззастережну капітуляцію німецьких збройних сил 

Б атомне бомбардування японських міст Хіросіма та Нагасакі збройними силами США 

В завершення Другої світової війни 

Г Ялтинська конференція 

2. Позначте правильний варіант визначення. 

Організація Об’єднаних Націй (ООН) — це 

А міжнародна організація, створена для підтримання міжнародного миру, загальної безпеки та для 

сприяння розвитку всебічного співробітництва між державами 

Б структура, яка була створена урядами СРСР, Англії та Франції для підтримання міжнародного 

миру, загальної безпеки та для сприяння розвитку всебічного співробітництва між державами 

В організація, яка була створена урядами Німеччини й Італії для підтримання міжнародного миру, 

загальної безпеки та для сприяння розвитку всебічного співробітництва між державами 

Г міжнародна організація, створена для вирішення екологічних проблем людства, що опікується 

проблемами охорони здоров’я у світовому масштабі 

3. 6 і 9 серпня 1945 року США здійснили атомне бомбардування японських міст Хіросіма та 

Нагасакі. Визначте дві причини, які спонукали американців до цих дій. 

А бажання максимально прискорити завершення Другої світової війни 

Б цього вимагала ситуація на тихоокеанському фронті, адже Японія не здавалася 

В прагнення «пограти м'язами» перед СРСР, який ще не мав такого озброєння 

Г американці не розуміли сили атомної бомби і намагалися випробувати її потужність  

Д бомбардування японських міст було домовленістю Антигітлерівської коаліції 

4. Виберіть 7 тверджень, які описують наслідки Другої світової війни. 

А війна завдала масштабних економічних втрат країнам світу 

Б укріплення міжнародних позицій Німеччини та Італії 

В значні демографічні втрати людства 

Г демократизація Радянського Союзу, Німеччини та Італії 

Д утворення нових незалежних європейських держав після розпаду імперій 

Е створення міжнародної законодавчої бази для покарання злочинців проти людства 

Є повністю знищено нацистський режим та ідеологію 

Ж виникла нова біполярна модель світу, заснована на двох центрах тяжіння: Західному та Східному 

З створено нову систему міжнародної безпеки на чолі з Організацією Об'єднаних Націй 

И прискорився процес розпаду світової колоніальної системи 

І комуністична модель тоталітарного режиму стала домінуючою у світі 

Ї Німеччина перестала існувати як держава 

К заборонено використання ядерної зброї 

5. Виберіть прізвище молодого генерала-українця, який на борту американського авіаносця 

«Міссурі» підписав Акт капітуляції Японії. 

А Іван Кожедуб 

Б Олексій Берест 

В Кузьма Дерев'янко 

Г Роман Шухевич 

 

Домашнє завдання 

1. Опрацювати конспект 

2. Виконайте тест 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер 

групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 

 

 


