
ВАРІАНТ 1 

І-РІВЕНЬ (3 бали) 

1. Коли сталася Карибська криза між США та СРСР? 

А 1958 р.;  Б 1959 р.;  В 1960 р.;  Г 1962 р. 

2.Назвіть рік убивства президента США Дж. Кеннеді: 

А 1961 р.;  Б 1964 р.;  В 1962 р.;  Г 1963 р. 

3.Скандал щодо справи „Іран-контрас” пов’язаний з президентом США: 

а) Дж.Картером; б) Р.Рейганом; в) Дж.Бушем;  г) Б.Клінтоном. 

4.Яку назву отримала внутрішньополітична доктрина Дж. Кеннеді? 

А «Велике суспільство»;   Б «Нові рубежі»; 

В «Згода»;     Г «Нова економічна політика» 

5.З ім’ям якого президента США пов’язаний початок маккартизму? 

а) Г.Трумена;  б) Д.Ейзенхауера;  в) Дж.Кеннеді; г) Л.Джонсона. 

6. Конституційна реформа в Канаді була проведена у 

а) 1947 р.;  б) 1976 р.;  в) 1982 р.;  г) 1990 р. 

 

ІІ РІВЕНЬ (3 бали) 

7. Заповніть пропуски в тексті 
А)Президент Трумен, за партійною приналежністю ..........., займав свій пост з ...... по ...... рік. 

Б) Мартін Лютер Кінг – це ......... . 

В) Американським астронавтом, який першим ступив у ....... р. на поверхню Місяця, був .... 

 

8. Укажіть дати подій: 

А) Карибська криза;  Б) Вбивство М.Л.Кінга;  В)Початок війни у В’єтнамі; 

 

9. Дайте визначення поняттям: Рейганоміка,  Доктрина Трумена  

 

ІІІ –РІВЕНЬ (3 бали) 
10. Про кого йде мова 

– виходець зі скромної небагатої сім’ї, адвокат за фахом;-- хитрий політик (партійна кличка 

„Трікі - Нікі”);-- продовжував неоліберальний курс;-- знятий з поста в результаті імпічменту;-- 

президент США у 1969 – 1974 рр. 

 

11. Розкрийте зміст зовнішньої та внутрішньої політики Президента США, зображеного на 

фото 

  
 

 

 

 

 

 



 

ІV-Рівень Творче завдання (3 бали)  

Робота з джерелами 

 

Із промови президента США Джона Ф. Кеннеді 10 червня 1963 р. у Вашингтонському 

університеті 

 
"Сполучені Штати не домотаються "Рах Атегісапа", накидаючи його іншим державам за 

допомогою зброї. В епоху, копи великі держави мнють ядерну зброю, тотальна війна є абсурдом. 

Це є абсурдом тому, що один-єдиний ядерний заряд у десять разів перевищує силу всіх снарядів, 

випущених союзниками під час другої світової війни. Тотальна війна є абсурдною тому, що 

смертельно отруєні продукти ядерного вибуху будуть розповсюджені до найніддаленіших 

куточків земної кулі. Сьогодні мільярди доларів, які витрачаються на закупівлю озброєння з 

єдиною метою — бути впевненими в тому, що воно ніколи нам не знадобиться, необхідна 

витрачати на підтримання миру. Тому що накопичення таких запасів не є надійним гарантом 

миру. 

 

По-друге, наше ставлення до СРСР... Ми, американці, відчуваємо глибоку відразу до комунізму, 

оскільки він означає заперечення свободи і людської гідності. Однак, ми віддаємо належне 

російському народові за його успіхи в науці та освоєнні космосу, в розвитку економіки, 

промисловості й культури, за його мужність. Серед споріднених рис, притаманних обом нашим 

країнам, найснльніша — це обопільна ненависть до війки... І навіть у "холодній війні" наші 

країни несуть найбільший тягар, току що і ми, І вони витрачають величезні кошти на озброєння, 

в той час як їх краще було б використати на боротьбу проти неписьменності, бідності та хвороб. 

Не будемо заплющувати очі на наші розбіжності, а краще подумаємо лро наші спільні інтереси 

та способи, якими вони можуть бути вирішені. Тому що головне, що нас об'єднує — це життя на 

одній планеті. Ми всі дихаємо одним повітрям. Ми всі вболіваємо за майбутнє наших дітей. І всі 

ми смертні. 

 

Запитання до документа 
1. Які нові ідеї для тогочасної Америки було висловлено у промові президента Дж.-Ф. Кеннеді? 

2. Що, на його думку, об'єднувало і що роз'єднувало США та СРСРв той час? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ –2 

І-РІВЕНЬ (3 бали) 
1.Убивство Дж. Кеннеді сталося в місті Даллас у штаті: 

А Каліфорнія;  Б Юта;  В Техас;  Г Алабама. 

2.Лідером негритянського руху за рівні громадянські права із середини 50-х років ХХ ст. був:  

А) Д. Ейзенхауер;  Б) Л. Джонсон; В) М. Л. Кінг 

3.Загострення проблеми Квебеку розпочалося в Канаді в: 

А 60-ті рр. ХХ ст.;  Б 70-ті рр. ХХ ст.; В 80-ті рр. ХХ ст.; Г 90-ті рр. ХХ ст.. 

4. Яка подія в історії США сталася 1947 р.? 

А Президентом США став Г. Трумен;   В було видано закон Маккарена–Вуда; 

Б було видано закон Тафта–Хартлі;   Г президентом США став Д. Ейзенхауер. 

5.Результатом «уотергейтської справи» стала: 

А утрата довіри до демократичної партії США; Б утрата довіри до республіканської партії 

США; 

В перша перемога руху за негритянські права; Г перша перемога соціалістичних сил на 

виборах. 

6.Більшість населення Канади становлять: 

а) англо-канадці;  б) франко-канадці; в) українці;  г) ескімоси. 

 

ІІ РІВЕНЬ (3 бали) 

7. Заповніть пропуски в тексті 
А) „Імперією зла” президент США Р.Рейган назвав .......... . 

Б) На останніх президентських виборах у США переміг ......... . 

В) На зміну Трумену прийшов республіканець .......... . 

 

8. Укажіть дати подій: 

А)„Уотергейтський скандал”; Б) Вбивство Дж.Кеннеді; В)терористичний акт у Нью-Йорку; 

 

9.Дайте визначення поняттям: Маккартизм,  «Нова економічна філософія» 

  

ІІІ РІВЕНЬ (3 бали) 

10.Про кого йде мова 
– 2 роки очолював штат Нью-Йорк;-- У 1913-1920 рр. був помічником морського міністра; 

-- незважаючи на важку хворобу активно займався комерційно-фінансовою та політичною 

діяльністю; 

-- розробив проект реформ, відомий під назвою „новий курс”;-- президент США у 1933-1945 рр.  

 

11.Розкрийте зміст зовнішньої та внутрішньої політики Президента США, зображеного на 

фото 

 
 

 



ІV-Рівень Творче завдання (3 бали) 
Робота з джерелами 

Ознайомтеся з різними поглядами на розвиток україксько-амери-канських відносин українських 

військовик і політичних аналітиків. Визначте своє ставлення до цих поглядів. 

 

Дайте відповідь на запитання: Чи повинні США бути найважливішим стратегічним партнером 

України? 

 

Із книги "Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку" 

 

Погляд № 1 

"Невизначеність поведінки США щодо України проявляється насамперед у політичній 

непослідовності тактичного америкако-українського курсу. Так, позиція адміністрації Дж. Буша 

після проголошення незалежності України була занадто обережною і фактично зводилася до 

скоординованої з Росією політики ядерного роззброєння України. Адміністрація В. Клінтона, 

почавши з підтримки України і проголошення стратегічного партнерства, поступово істотно 

змінила свій курс і почала відверто використовувати Україну як розмінну карту у грі з 

Російською Федерацією. Саме США спочатку підтримали ідею хартії Україна—НАТО, а потім 

зробили багато, щоб вона не була підписана в такому вигляді, який найбільше відповідав би 

інтересам України, Саме США відіграли провідну роль в істотному обмеженні зовнішнього 

фінансування України, перед тим призвичаївши її як наркомана до толки допомоги”. 

 

Погляд № 2 

"США — це сьогодні єдина у світі держава, яка реально адатна здійснювати і здійснює 

багатосторонній прямий і непрямий (через міжнародні організації, Європу, Японію, навіть 

Російську Федерацію тощо) вплив на Україну. Цілком логічно стверджувати, що стратегічне 

партнерство з такою — єдиною у світі державою має стати пріоритетом номер один у зовнішній 

політиці Української держави. І саме завдяки унікальним можливостям і ролі США 

першорядність трансатлантичного пріоритету не тільки не буде суперечити генеральній лінії 

України на проведення "сильної" регіональної політики, а й сприятиме їй". 


