
Тема уроку: Залік за курс навчання 

Виконання завдань. 

 

 

1. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями: 

А авторитаризм       1 навмисне й систематичне знищення окремих 

                                  груп населення за расовими, 

                                  національними чи релігійними  

                                   ознаками, а також навмисне  

                                   створення життєвих умов, розрахованих 

                                   на повне або часткове знищення цих груп; 

Б геноцид                2 об’єднання окремих частин в одне ціле  

                                   (економічне, політичне, соціальне  

                                   об’єднання окремих країн); 

В інтервенція            3 прагнення до відокремлення, притаманне 

                                    переважно національним меншинам  

                                    у багатона-ціональних державах, 

                                    спрямоване на відтворення й створення 

                                    самостійних держав або 

                                    національно-державних автономій; 

Г інтеграція              4 значне зосередження влади в руках однієї 

                                   особи або групи осіб в умовах різкого  

                                   обмеження політичних свобод і ролі  

                                   представницьких органів. 

Д сепаратизм 

2. Установіть відповідність між військово-політичними блоками та їх 

членами: 

А НАТО 1 СРСР, Польща, НДР, Чехо-Словаччина та ін.; 

Б ОВД            2 США, Франція, Пакистан, Таїланд та ін.; 

В СЕАТО 3 Велика Британія, Ірак, Іран, Туреччина та ін.; 

Г СЕНТО 4 США, Австралія, Нова Зеландія; 

             5 США, Велика Британія, ФРН, Нідерланди та 

                                        ін. 
 

3. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями: 

А космізація         1 спрямованість на активний захист 

                                        довкілля й             природних умов існування людини; 

Б кібернетика 2усвідомлення загальної єдності  

                                        людини й навколишньої природи; 

В технологізація 3 наука про управління, зв’язок та  

                                         опрацювання інформації; 

Г         технофобія 

Д екологізація 4  страх перед технічним прогресом. 

 



4. Установіть відповідність між колоніальними країнами Африки і роком 

здобуття ними незалежності: 

А Алжир 1 1951 р. 

Б Лівія 2 1960 р. 

В Нігерія 3 1962 р. 

Г Кенія 4 1963 р. 

Д Ангола   

5. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А проголошення Японії політичного курсу «трьох без’ядерних при-нципів»; 

Б серпнева революція у В’єтнамі; 

В переворот в Афганістані; 

Г проголошення «Року Африки». 

6. Розташуйте в логічній послідовності етапи зовнішньої політики Японії: 

А жорстка позиція щодо «північних територій»; 

Б перехід до «глобального співробітництва» із США; 

В відмова від визнання кордонів із СРСР і Китаєм, що склалися після Другої 

світової війни; 

Г пріоритетний розвиток з країнами АСЕАН. 

 

Домашнє завдання: Повторити вивчене протягом курсу. 

 

 

 

 

 

 

 


