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Тема уроку: Передумови Другої світової війни 

ХІД УРОКУ 

1. Подивіться відео: https://www.youtube.com/watch?v=cXP8LMcHceo 

2. Опрацюйте конспект уроку: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXP8LMcHceo


 

 



 
3. Виконайте тест: 

1. Які цілі переслідував Гітлер при укладанні пакту про ненапад з Радянським Союзом? 

Виберіть дві правильні відповіді. 

А спільними зусиллями з СРСР перемогти Велику Британію та Францію 

Б втягнути СРСР до власної орбіти і не вести війну на два фронти 

В залякати Велику Британію та Францію союзом з СРСР 

Г створення коаліції з СРСР для завоювання всього світу 

Д залучити радянських військових до війни з Великою Британією 

2. Політика «умиротворення» – це 

А зовнішньополітичний курс Великої Британії у 30-ті роки, спрямований на запобігання війні з 

Італією 

Б зовнішньополітичний курс Великої Британії і Франції у 30-ті роки щодо нацистської Німеччини, 

спрямований на запобігання війні шляхом поступок 

В зовнішньополітичний курс Великої Британії і Франції у 30-ті роки, спрямований на запровадження 

санкцій щодо нацистської Німеччини 

Г зовнішньополітичний курс США і Великої Британії у 20-ті роки, спрямований на запобігання війні 

з Японією 

3. Що спонукало Британію та Францію вести політику «умиротворення» агресора? 

Виберіть 2 правильні відповіді. 

А європейці боялися повторення подій Першої світової війни і не підтримали б рішення прямого 

воєнного конфлікту 

Б прагнення дискредитувати Німеччину в очах Радянського Союзу 

В світова економічна криза та неготовність збройних сил Британії та Франції до війни 

Г бажання заключити союзницький договір з Німеччиною проти Радянського Союзу та Італії 

Д агресивні дії Гітлера розцінювали як політичну гру і не сприймали її серйозно 



без відповіді 

4. Якою була реакція Ліги Націй на агресивні дії Японії, Італії та Німеччини? 

А намагалися вирішити ситуацію мирно, йшли на поступки агресорам 

Б застосовували суворі економічні санкції щодо країн-агресорів 

В погрожували ввести війська на територію країн-агресорів 

Г виступали з позиції сили щодо дій країн-агресорів 

5. Яку позицію щодо загрози війни у Європі зайняли США? 

А активно включилися у дипломатичні переговори з Німеччиною 

Б обрали політику «ізоляціонізму», не втручаючись у міжнародні відносини 

В надавали активну військову допомогу у підготовці європейцям до можливої війни 

Г спільно з британцями і французами провадили «політику умиротворення» агресора 

6. Перший осередок майбутньої Другої світової війни спалахнув 

А у Африці 

Б у Європі 

В на Далекому Сході 

Г на Близькому Сході 

7. Про яку територію йдеться в уривку з історичного джерела? 

«Війни не буде! Адольф Гітлер запросив Муссоліні, Чемберлена, Даладьє зустрітися з ним завтра у 

Мюнхені. Ця трійця позбавить його цієї "неслухняної дитини" Чехословаччини і він отримає свою 

область без війни. Лише на декілька днів пізніше, ніж обіцяв…» 

А Рейнська область 

Б Тешинська область 

В Судетська область 

Г Сілезька область 

8. Співставте події і рік, коли вони відбулися. 

1 1935 

2 1936  

3 1937 

4 1938 

 

 

 

А плебісцит у Саарі 

Б окупація Рейнської демілітаризованої зони 

Німеччиною 

В приєднання Судетської області до 

Німеччини 

Г повномасштабна війна Японії проти Китаю 

9. Після підписання якої угоди Невілл Чемберлен повернувся до Великобританії і урочисто 

проголосив: «Я привіз вам мир!»? 

А Версальської 

Б Локарнської 

В Вашингтонської 

Г Мюнхенської 

10. Утворіть відповідності між датами та подіями, що стосуються Німеччини. 

1 1935 р. 

2 1936 р. 

3 1938 р. 

 

А впровадження загальної військової 

повинності 

Б підписання антикомінтернівського пакту 

В аншлюс Австрії 

 

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. 


