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Всесвітня історія 
1.Урок  28 .Узагальнення до курсу всесвітня історія. 

Тестові завдання 
1. “Холодна війна “ почалася у … р. , а закінчилася у… р. 
 а) 1945 р. г) 1985 р. б) 1946 д) 1989 р. в) 1958 р. ж) 1995 р.  
2.Назви дві організації , які обособлювали військово-політичне протистояння 
між СРСР і США у ІІ пол. ХХ ст.  
а) МВФ; г) ОВД; б) НАТО; д) НБСЕ в) ЕС;  
3.Розташуй події ІІ пол. ХХ ст. у відповідності до етапу “ холодної війни” 
 І) 1945-1955 р.р.; а) “нове політичне мислення”,затухання “ холодної війни”; 
 ІІ) др.пол. 50-60 ті роки; б) утворення двох воєнно-політичних блоків; 
 ІІІ) 70- перша пол. 80-х р.р.; в) Гельсінський процес; 
 4.Розташуй регіональні конфлікти у хронологічний ланцюжок  
 а) війна в Афганістані; 
 в) В”єтнамська війна; 
 д) Корейська війна;  
б) Карибська криза;  
г) Берлінська криза; 
ж) вторгнення англо-франкоізраїльських військ в Єгипет  
5. На якій конференції у 1961 р. організаційно оформився Рух неприєднання? 
 а)Гаванській; г)Бандунзькій; б) Московській; д) Бєлградській. 
 6. Договір про заборону ядерних випробувань у 3-х сферах підписано у … р. і 
до нього приєдналося більше ….. держав. 
 а) 1962 р. і 60 держав; б) 1968 р. і 20 держав; в) 1963 р. і 100 держав; г) 1965 
р. і 110 держав.  
7.Країни яких регіонів приймають найактивнішу участь у Русі 
неприєднання? 
 а) Північна Америка; б) Латинська Америка; в) Африка; г) Європа; д) Азія. 
 8 У якому місті і між якими країнами 5 серпня 1963 року підписано договір 
про заборону випробування ядерної зброї у 3-х сферах? 
 а) Лондан ( Великобританія, Канада, США);  
б) Вашингтон ( США, Франція, СРСР);  
в) Париж ( Франція , Великобританія, СРСР); 
 г) Москва ( США, Великобританія , СРСР).  
9.Розташуй події у хронологічний ланцюжок  
а) СРСР ввів свої війська до Афганістану;  
б) створення ОВД;  
в) бойкот США Олімпіади у Москві;  
г) створення Ради Європи;  
д) підписання Гельсінського акту про заборону перегляду кордонів в Європі;  
ж) Натовські бомбардування Югославії.  



10.З приходом до влади у США президента … проголошено курс на розрядку 
міжнародної напруженості ( доповни)  
а) Дж. Кеннеді; в) Дж. Форда; б) Р.Ніксона; г) Л. Джонсона.  
11.Радянсько-афганська війна тривала …  
а) 5 років; б) 10 років; в) 15 років.  
12. Розташуй країни у дві групи : 
 І—ті,що підтримували Ізраїль в арабо - ізраїльських війнах;  
ІІ- підтримували Палестину 
 а) Єгипет; б) СРСР; в) США; г) Ірак; д) Британія; ж) Афганістан. 
 13.Вибери хибні твердження:  
а)ОВД розпалося у 1991 р.; б) на Бандунзькій конференції 1955 р. було 59 
країн- учасниць; в) на Кубі були радянські ракети; г) НАТО утворився у 1995 
р.; д) військовий переворот у Чілі у 1973 р. здійснив А. Піночет; ж) принципи 
Руху неприєнання сформулював Дж. Буш. 
 14.Поєднайте події і дати у логічні пари 
 І)1960 р. а) підписання Маастріхтської угоди про утворення ЕС; 
 ІІ) 1977 р. б)виведення радянських військ з Афганістану; 
 ІІІ) 1979 р. в) Кіпр здобув незалежність;  
ІУ)1983 р г)припинив своє існування блок СЕНТО;  
У) 1989 р. д) Єгипет напав на Ізраїль;  
УІ)1992 р. ж) започаткування США програми “ зоряних війн”.  
15. Які держави крім Європейських брали участь у підписанні Заключного 
акту з НБСЕ у 1975 р.?  
а) Китай; в) Єгипет; д) Ізраїль; б) США; г) Канада; ж) Японія. 
 16.Створи пари, логічно об”єднавши події кінця “ холодної війни” з 
відповідними датами  
а) підписання Дж. Бушем і Б. Ельциним Кемп - Девідської угоди; І) 1986 р.  
б) зустріч Дж. Буша і М. Горбачова на о.Мальта; ІІ) 1989 р. 
 в) переговори в Женеві між СРСР і США про розброєння; ІІІ) 1990 р.  
 г) об”єднання Німеччини; ІУ) 1992 р.  
д) приєднання України до Лісабонського протоколу про нерозповсюдження 
ядерної зброї; У) 1994 р.  
17.Спільний американо-радянський космічний проект … було здійснено у… 
році ( утвори пару) І) “ Союз – Аполлон”;  
а) 1975 р.; ІІ) “ Мир- Аполлон”; 
 б) 1976 р.; ІІІ) “ Восток- Челенджер” 
 в) 1992 р.; ІУ) “ Восток- Аполлон” 
 г) 1985 р.  
 
18. Вибери тих осіб , які стали жертвами тероризму:  
а) С. Мілошевич; г) А. Садат; б) І.Ганді; д) І.Рабін; в) Л.Брежнєв; ж) У. бен 
Ладен.  
19. У листопаді 1992 р. на нараді країн – учасниць … прийнято 3 важливих 
документа : “ Хартія для нової Європи”, “ Спільна декларація 22 країн”; “ 
Договір про звичайні збройні сили в Європі”( доповни речення) 



 а) ЕС; б) НАТО; в) ОВД; г) ООН.  
20.Скільки країн у 2005 р. є членами ЕС?  
а) 10; б) 15; в) 25; г) 30. 

 
 
 

Група205 
Всесвітня історія 

1.Урок  26 . Холодна війна 
Всесвітня історія  Т.Ладиченко 
Параграф 22 ст.116-122 опрацювати 
Письмово ст. 122 завдання 1-2 логічне в конспекті записати  

Холодна війна та її наслідки. 
План 

1. Причини та етапи війни. 
2. Доктрина Трумена. 
3. План Маршала та його наслідки. 
4. Створення військово-політичних блоків. 
Як ви пам’ятаєте, процесс визволення країн проходив з півночі на південь. 
Розпочався він в країнах Азії і завершився в країнах Африки. Головні етапи: 
1) крах мандатної системи на Близькому Сході; 
У 1943 році була проголошена незалежність Сирії та Лівану, у 1946 році 
здобуває незалежність Трансіорданія, у 1948 році на території Палестини 
було проголошено утворення держави Ізраїлю. 
Серед країн Азії у 1945 році незалежніть здобувають Індонезія та В’єтнам, у 
1947 році Індія та Пакистан спочатку стають домініонами, а потім 
проголошують повну незалежність, у 1948 році незалежність здобувають 
Цейлон та Бірма, а також проголошені дві незалежні держави: Корейська 
народна демократична республіка (північ) та Республіка Корея (Південь). 
У 50-х роках розпочинаються визвольні процеси в Північній Африці: 
проголошено незалежність Лівії, Марокко, Тунісу, Судану та Гвінеї. І 
нарешті, у 1960 році 17 африканських країн здобули незалежність. У 1962 
році внаслідок збройної боротьби здобуває незалежність Алжир. У 1974 році 
потерпіла крах португальська колоніальна імперія, незалежність здобувають 
Ангола, Мозамбік та Гвінея-Бісау. І нарешті, у 1989 році здобуває 
незалежність Намібія. 
В результаті колишні колонії перетворилися з об’єктів в суб’єкти 
міжнародних відносин. 
5. Поява нових засобів ведення війни. 
Поява нових засобів ведення війни перш за все пов’язується зі зброєю 
массового знищення (так звана “зброя групи ABC”1), і перш за все 
Першою країною, що розробила ядерну зброю і використала її були США. У 
1949 році ядерною державою стає СРСР. Велика Британія офіційно стає 
ядерною державою у 1952 році. Франція здобуває ядерну зброю у 1960 році. І 
нарешті, Китай офіційно визнав себе ядерною державою у 1965 році. 



У 1968 році було підписано Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. 
Ініціювали цей договір США та СРСР. Справа у тому, що у 1962 році 
виникає Карибська криза, коли світ був напередодні ядерної війни між США 
та СРСР. Пізніше, на порозі ядерної війни світ стояв під час Тайванської 
кризи. Після цих конфліктів СРСР та США розпочали переговори, і в їх 
результаті було підписано вищезазначений договір. 
Цей договір складається з зобов’язань двох видів держав: ядерних та 
неядерних. 
Ядерні держава зобов’язувались: 
1) не передавати ядерну зброю і контроль над нею іншим державам; 
2) не допомагати у виробництві або придбанні ядерної зброї 
3) надати гарантії безпеки безядерним державам. 
Неядерні держави зобов’язалися: 
1) не приймати ядерну зброю та контроль над нею; 
2) не виробляти та не купувати ядерну зброю; 
3) не приймати участь у виробництві ядерної зброї. 
Зараз йдуть розмови про кризу нерозповсюдження ядерної зброї. Вона 
проявляється: 

 у появі групи держав, які фактично володіють ядерною зброєю; 
 науковий прогрес призвів до можливості використання ядерної зброї не 

тільки окремим державами, але й іншими суб’єктами міжнародних 
відносин. 

Першою державою, яка фактично стала ядерною, був Ізраїль (?хто ж 
перший?). Проте військова стратегія та концепція національної безпеки 
грунтується на тому, що він офіційно не визнає свого ядерного статусу. 
Іншими фактично ядерними державами є ПАР, Індія та Пакистан (останні дві 
мають суттєві протиріччя), Північна Корея. 
6. Виникнення ряду регіональних конфліктів, де чітко визначилось 
протистояння СРСР та США. 
Першим конфліктом, що виник після Другої світової війни, стала війна в 
Індокитаї 1946-1950 років. То була війна Франції проти В’єтнаму, Лаосу та 
Камбоджі. 
Наступним конфліктом стала війна в Кореї 1950-1953 років. В цій війні 
приймали усать збройні сили двої країн СРСР та США. 38 паралель – то була 
межа між двома арміями (Півдічна Корея – СРСР, Південна Корея – США). 
Пізніше на території Корейського півострова було створено дві дежрави – 
Півдічна (на чолі з Кім Ір Сеном, який мав надію збройним шляхом 
об’єднати дві країни). Влітку 1950 року війська Північної Кореї розпочали 
військові дії. Проблема почала обговорюватись в Раді Безпеки ООН. Але 
діяльність Ради безпеки базується на принципі вето, тобто для прийняття 
рішення потрібна згода всіх сторін. Рада безпеки приймає рішення 
застосувати сили ООН в Кореї. СРСР не зміг заблокувати рішення, оскільки 
його представник бойкотував засідання Ради Безпеки через її незгоду визнати 
делегацію Китаю. В Корею були направлені війська ООН, що були створені 
на основі американців та південних корейців, а також китайських 



добровольців. На стороні Північної Кореї воювало 2 авіадивізії СРСР Війна 
закінчилася підписанням перемир’я з границею вздовж 38 паралелі. 
На Близькому Сході у 1948-1949 роках йшла перша Арабо-Ізраїльська війна. 
У 1956 відбулася троїста агресія Ізраїлю, Великої Британії та Франції проти 
Єгипту (друга Арабо-Ізраїльська війна). У 1967 році відбулася Третя Арабо-
Ізраїльська війна, під час якої Ізраїль захопив частину Палестини (Західний 
беріг ріки Йордан та Сектор Газу). Нуступна війна, у 1973 році, арабські 
країни зробили спробу реваншу (Четверта Арабо-Ізраїльська війна). У 1982 
році сталася агресія Ізраїлю проти Лівану. 
Протягом 1980-1988 років тривала Ірано-Іракська війна.У 1990-1991 роках 
відбулася Кувейтська криза, пов’язана з анексією Іраком Кувейту. 
На Середньому Сході в період з 1979 по 1989 роки тривала війна в 
Афганістані. 
В 1948 році у зв’язку з Кашмірсько. проблемою вперше в вигляді збройного 
протистояння проявився Індійстько-Пакістанський конфлікт. Потім він 
відновився у 1964 році, і у1970-1971 роках, коли на території Пакістану була 
створена держава Бангладеш. 
У 1965 році у фазу збройного протистояння вийшов Китайсько-Індійський 
конфлікт. 
Форми конфліктів, що сталися після 2-ї світової війни: 
1) громадянські війни (конфлікти в Африці); 
2) міжнаціональні конфлікти (напр. арабо-ізраїльський конфлікт); 
3) етнічні конфлікти (курдська проблема). 
4) конфесійний конфлікт – між окремими конфесіями та релігіями 
(класичний приклад – Ліван). 
Типи конфліктів. 
1) Перший тип випливає з розпаду 5 головних колоніальних імперій, а саме 
Французької, Британської, Нідерландської, Португальської та Бельгійської. 
Це національно-визвольні війни. 
2) Виникає внаслідок прагнення двох полярних суспільно-політичних систем 
зберегти і посилити свій вплив в інших регіонах (приклад: Корейська війна). 
3) Прояв традиційних імперських тенденцій у поведінці низки держав 
(приклад: троїста агресія проти Єгипту). 
4) Конфлікти між Сходом та Заходом внаслідок антикомуністичних 
заворушень (приклад: Угорщина у 1956 рік). 
5) Регіональні конфлікти на території країн, підконтрольних СРСР чи США 
(приклад: В’єтнамська війна). 
6) Короткотривалі збройні інтервенції США, їх союзників, або СРСР для 
наведення порядку (приклад: Гренада). 
7) Етно-расові, етно-конфесійні конфлікти в країнах третього світу. Саме ця 
група конфліктів була найчисельнішою. 

Історія України 

Група 209 

1.Урок 25 Узагальнення . Тематичний контроль. 



1.Які територіальні зміни УРСР відбулися у зв'язку з відзначенням 300-річчя 
входження України до складу Російської держави? 

 передача Кримської області до складу республіки 
 утворення Закарпатської області 
 об'єднання Одеської та Ізмаїльської областей 
 перейменування Сталінської області на Донецьку 

2.Яка група репресованих сталінським режимом  громадян України не 
підлягала реабілітації у роки "відлиги"? 

 партійні функціонери - жертви політичних процесів 1937-1938 рр. 
 в'язні, засуджені за статтею "шкідництво" Карного кодексу 
 колишні в'язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни 
 в'язні, засуджені за звинуваченнями в "українському буржуазному 

націоналізмі" 

3.Що було притаманне духовному життю України в умовах десталінізації 
(1953-1964 рр.)? 

 відмова держави від антицерковної політики та атеїстичної пропаганди 
 ліквідація політико-ідеологічного контролю та цензури в галузі культури 
 вихід на літературний і суспільний обрії плеяди талановитої творчої 

молоді 
 уповільнення темпів русифікації та ідеологізації системи народної освіти 

4.Поява поняття "раднаргоспи" була пов'язана 

 зі здійсненням децентралізації управління народним господарством 
 з укрупненням колгоспів та ліквідацією МТС 
 з освоєнням цілинних і перелогових земель 
 із запровадженням держприймання на підприємствах 

5.Рішення ХХ з'їзду КПРС сприяли 

 припиненню звеличення ролі партійних керівників 
 посиленню ідейної єдності та згуртованості радянського суспільства 
 розкріпаченню свідомості радянських людей 
 зміцненню авторитету СРСР в соціалістичному таборі 

6.Хто з керівників СРСР виступив із доповіддю, що засуджувала культ 
особи Сталіна на ХХ з'їзді КПРС? 

 М. Хрущов 
 М. Горбачов 
 Л. Брежнєв 



 Ю. Андропов 

7.У роки науково- технічної революції (НТР) в СРСР її досягнення 
впроваджувалися переважно у  

 виробництво товарів масового споживання 
 розвиток воєнно-промислового комплексу 
 розвиток сільського господарства 
 розбудову транспортної мережі 

8.Укажіть, хто із зазначених діячів був авіаконструктором 

 Б. Патон 
 В. Глушков 
 О. Антонов 
 М. Амосов 

9.Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950-х -
  першій половині 1960-х рр. пов'язана зі створенням раднаргоспів? 

 перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон 
 установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для 

колгоспників 
 рацііоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів 
 ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування 

10Що було однією зі складових політики десталінізації (1953-1964)? 

 лібералізація політики держави щодо церкви, розширення мережі 
церковних громад 

 ліквідація монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду народних 
депутатів 

 реорганізація партійного апарату та створення національних 
комуністичних партій 

 ліквідація ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених 

11.Наприкінці 1950-х рр. в СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, 
одним із положень якої передбачався вибір батьками мови навчання дітей. 
Українська інтелігенція виступила проти цього положення, оскільки воно: 

 сприяло русифікації системи освіти УРСР 
 не відповідало Закону "Про мови в УРСР" 
 створювало умови для дискримінації російської мови 
 відновлювало практику політики коренізації 1920-х років 

12.Чим була зумовлена поява руху шістдесятників? 



 лібералізацією суспільно-політичнного життя в СРСР 
 припиненням переслідувань діячів українського національно-визвольного 

руху 
 активною діяльністю груп українських дисидентів 
 відмовою КПРС від впровадження єдиного мистецького методу - 

соціалістичного реалізму 

13.Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото? 

 

 М. Приймаченко 
 А. Горська 
 К. Білокур 
 Т. Яблонська 

14.Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. 

«У 1953-1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом 
утричі, зокрема на зерно - у 7 разів, на продукти тваринництва - у 5,5. 
Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми - 25 % коштів, що 
отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва». 
Ужиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на 

 удосконалення системи «держприймання» в колгоспах. 
 запровадження ринкових відносин у сільському господарстві. 
 посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві. 



 створення сприятливих умов для розвитку присадибного господарства 
селян. 

15Л. Костенко, В. Симоненко - діячі, яких об'єднує 

 членство в Українській робітничо-селянській спілці (УРСС). 
 належність до плеяди шістдесятників в українській культурі 
 перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду». 
 участь в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів 

16.Результатом проведення партійно-радянським керівництвом у другій 
половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. широкомасштабного 
індустріального житлового будівництва стало поширення в суспільстві 
поняття 

 

  «відлига». 
 «хрущовка». 
 «раднаргосп». 
 «лібералізація». 

17.Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарстві було 

 стрімке збільшення виробництва сільгосппродукції. 
 подолання наслідків голоду 1946-1947 рр. 
 ліквідація аграрного перенаселення. 
 руйнування колгоспно-радгоспної системи виробництва. 

18.У якому році було створено одну з перших дисидентських організацій - 
Українську робітничо-селянську спілку? 

 1954 
 1956 
 1959 
 1965 

19.Установіть послідовність створення агітаційних плакатів 



 

 1Б, 2А, 3Г, 4В 
 1А, 2Б, 3Г, 4В 
 1Г, 2В. 3А, 4Б 
 1В, 2Г, 3Б, 4А 

20.Які наслідки для соціально-економічного розвитку УРСР в 1954-1964 рр. 
мав процес, зображений на плакаті: 

 
 скорочення посівних площ зернових культур 
 зростання безробіття серед сільського населення 



 підрив продуктивних сил сільського господарства 
 випередження США у виробництві молока і м'яса 

21. У 1950-1960-ті роки в УРСР відбувалося: 

 згасання і припинення збройної боротьби УПА 
 завершення формування території республіки 
 зростання громадської активності під впливом лібералізації суспільно-

політичного життя 
 запровадження після смерті Й. Сталіна елементів ринкової економіки 
 відновлення КПУ після її розпуску в другій половині 1930-х рр. 
 стрімке падіння життєвого рівня населення 
 відновлення зруйнованого в роки Другої світової війни господарства 

22.Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період 
«відлиги» 

 не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку. 
 забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій. 
 створив передумови відновлення збройної боротьби УПА. 
 сприяв переходу до ринкових методів господарювання. 

23.Яке твердження є правильним: 

 десталінізація дала новий імпульс збройній боротьбі УПА 
 десталінізація дала поштовх до формування багатопартійної системи в 

УРСР 
 у роки десталінізації ребілітація майже не поширювалася на діячів 

українського національно-визвольного руху 
 у роки десталінізації була законодавчо відновлена державна політика 

українізації, що відбувалася в 1920-ті роки 

24.Якої сфери життя радянського суспільства не торкалися реформи М. 
Хрущова 

 соціальної 
 культурної 
 економічної 
 основ політичної системи 

25.Що з названого відносилося до політики М. Хрущова в роки його 
керівництва СРСР: 

 надання права на пенсію колгоспникам 
 здійснення форсованої індустріалізації 
 ліквідація МТС 



 децентралізація управління промисловістю 
 підтримка орендного підряду в селі 
 неодноразове зниження цін на продукти харчування 
 підтримка дисидентства 
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ТЕСТИ ДО ТЕМИ 
1. Що таке державотворчий процес? 
2. Позначте, як називається набуття державою незалежності та 
самостійності у внутрішній та зовнішній політиці: 
А  універсал; Б  суверенітет; В  гласність; Г  декларація. 
3.Верховна Рада затвердила Державний Прапор України в: 
А  листопаді 1991 р.; Б  грудні 1991 р.; В  січні 1992 р.; Г  лютому 1992 р. 
4. Верховна Рада УРСР прийняла закон «Про мови в УРСР» у: 
А  липні 1989 р.;Б  вересні 1989 р.;В  жовтні 1989 р.;Г  березні 1990 р. 
5. Тризуб як малий Державний герб і головний елемент майбутнього 
великого Державного герба України був затверджений Верховною 
Радою у: 
а) лютому 1992 р.; б) лютому 1991 р. 
6. Музична редакція національного гімну "Ще не вмерла Україна" на 
музику М. Вербицького була затверджена Указом Президії Верховної 
Ради у: 
а) січні 1991 р.; б) січні 1992 р.; в) січні 1993 р. 
7. Національна валюта – гривня була запроваджена у: 
а) 1991 р.; б) 1992 р.; в) 1996 р 
8. Державами, які першими визнали незалежність України після 
референдуму 1 грудня 1991 р., були: 
а) Польща; б) Канада; в) Угорщина; г) Грузія; д) Латвія; е) Литва; ж) Латвія; 
и) Болгарія 
9. Законом "Про державний кордон України" (від 4 листопада 1991 р.) 
визначено: 
а) сталий кордон СРСР на території України, яка межувала з Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною, Румунією; 
б) адміністративний кордон з союзними республіками – Росією, Білорусією 
та Молдовою; 
в) недоторканність кордонів; 
г) порядок охорони та правила переходу кордонів. 
10. Громадянство (відповідно до закону "Про громадянство України" від 
8 жовтня 1991 р.) надавалось усім, хто: 
а) проживав на території республіки; 
б) не був на момент набуття чинності закону громадянином інших держав; 
в) не заперечував проти отримання громадянства України; 
г) бажав отримати подвійне громадянство. 



11. Концепція оборони й розбудови Збройних сил України, прийнята 
Верховною Радою в серпні 1991 р., визначила її прагнення до набуття 
військового статусу: 
а) нейтральної, без’ядерної, позаблокової держави; 
б) нейтральної, ядерної, позаблокової держави; 
в) без’ядерної держави, яка прагне вступити в НАТО; 
г) держави ядерної, яка входить до військового блоку країн СНД. 
12.Декларація прав національностей України (1991 р.) та Закон "Про 
національні меншини в Україні" (1991 р.): 
а) визначають виняткове становище у державі корінної нації; 
б) гарантують усім народам рівні права; 
в) гарантують право на вільний рівноправний розвиток поряд з українцями, 
росіянам, полякам та ін. 
13. Яким є статус Криму в Україні: 
а) Кримська область; 
б) Кримська Автономна Республіка; 
в) Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою України 
 

 

 
 
 
 

 


