
Контрольна робота на тему: «Розвиток країн Азії, Африки та Латинської 
Америки» 

І Варіант 
І рівень(Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів 

відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний – 0,5 б.) 
1.Коли було підписано мирний договір у Сан-Франциско? 
А)  У травні 1947 р.; 
Б) вересні 1951 р.; 
В) лютому 1952 р.; 
Г) листопаді 1955 р. 
2. Проголошення Китайської Народної Республіки відбулося: 
А) У жовтні 1949 р.; 
Б) грудні 1949 р.; 
В) лютому 1950 р.; 
Г) травні 1953 р. 
3. Хто очолив перший уряд Індії, як незалежної держави? 
А) Магатма Ганді;  
Б) Джавахарлал Неру;  
В) Індіра Ганді;  
Г) Раджив Ганді. 
4. Процес ліквідації колоніального панування й надання політичної незалежності народам 

отримав назву: 
А) «демобілізація»; 
Б)«деколонізація»; 
В) «деідеологізація»; 
Г) «демократизація». 
5. Уряд Китайської Народної Республіки у 1949 р. очолив: 
А) Чан Кайши; 
Б)Лю Шаоці; 
В) Мао Цзедун; 
Г) Хуа Гофен. 
6. Яка країна Латинської Америки увійшла в історію другої половини XX ст. як «острів 

Свободи»? 
А) Куба; 
Б) Гаїті; 
В) Ямайка; 
Г) Уругвай. 
ІІ рівень(Завдання на встановлення відповідностей – 1б.) 
7. Установіть відповідність між датами і подіями: 
А серпень 1945 р. 
Б травень 1947 р. 
В січень 1959 р. 
Г грудень 1978 р. 
Д лютий 1979 р. 
1 початок реформ у Китаї під керівництвом Ден Сяопіна; 
2 набрання чинності нової Конституції Японії; 
3 перемога «ісламської революції» в Ірані; 
4 перемога Кубинської революції. 
8.  Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами: 

А) Китай 1) Нельсон Мандела 
Б) Індія  2) Хуан Домінго Перон; 
В) Іран 3) Цзян Цин; 
Г) ПАР 4) Індіра Ганді; 
Д) Аргентина     

9. Установіть відповідність між метрополіями та країнами, які отримали від них 
незалежність: 



А) Велика Британія 1) Марокко, Алжир, Сенегал, Джібуті; 
Б) Франція 2) Ангола, Мозамбік, Гвінея-Біасу, острів Сан-Томе; 
В) Іспанія 3) Конго, Руанда, Бурунді; 
Г) Португалія 4) Судан, Гана, Гвінея, Сомалі. 
Д) Бельгія   

ІІІ Рівень (Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати 
в правильній послідовності – 1,5 б.) 
10. Установіть хронологічну послідовність подій: 
А)проголошення Японії політичного курсу «трьох без’ядерних принципів»; 
Б) Створення Організації Американських держав; 
В) Прихід до влади в ПАР Нельсона Мандели; 
Г) проголошення «Року Африки». 
11. Укажіть три причини деколонізації Африки в другій половині XX ст.: 
А) розгортання потужних національно-визвольних рухів; 
Б) підтримка руху за незалежність із боку СРСР та США; 
В) знайдення значних природних ресурсів; 
Г)  настрій світової громадської думки проти колоніалізму; 
Д)  встановлення колонізаторською владою режиму апартеїду; 
Е) перемога комуністичних рухів у Східній Азії; 
Є) загострення Близькосхідного конфлікту.  
ІV рівень (Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища 
діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від 
вимог завдання – 3б.) 
12.  Лідер ІНК, неодноразово обирався на посаду прем’єр-міністра, одна з основних 
принципів зовнішньої політики – це неучасті країни у військових блоках підтримки миру 
та міжнародної співпраці, подальшого розвитку та зміцнення дружніх відносин з СРСР. За 
правління відбулася націоналізація банків, при правління було введено воєнний стан та 
внесені зміни до Конституції. 
1) Назвіть ім'я даного діяча? 
2) З якою країною пов’язане його ім'я? 
3) Назвіть роки правління даного діяча? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольна робота на тему: «Розвиток країн Азії, Африки та Латинської Америки» 
ІІ Варіант 

І рівень(Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів 
відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний – 0,5 б.) 

1.Коли Індія була проголошена «суверенною демократичною республікою»? 
А) 1947 р.; 
Б) 1950 р.; 
В) 1951 р.; 
Г) 1952 р. 
2.Єврейська держава Ізраїль була проголошена в: 
А) листопаді 1947 р; 
Б) травні 1948 р.; 
В) липні 1952 р.; 
Г) жовтні 1951 р. 
3. Яку назву отримали керівники Кхмерської комуністичної партії? 
А) «Червоні кхмери»; 
Б) «чорні кхмери»; 
В) «білі кхмери»; 
Г) «кращі кхмери». 
4. У якій країні діє Рада стражів ісламської революції як вищий контрольно-наглядовий 

орган над законодавчою та виконавчою владою? 
А) Афганістані; 
Б) Ірані; 
В) Туреччині; 
Г) Пакистані. 
5. Хто став прем’єр-міністром Індії в серпні 1947 р.? 
А) Хо Ші Мін; 
Б) А. Сукарно; 
В) Дж. Неру; 
Г) Раджив Ганді. 
6. Між ким триває Палестинська  проблема?  
А)між євреями і арабами;   
Б)між палестинцями та індусами;    
В)між мусульманами і буддистами. 
Г) між ліванцями та арабами. 
ІІ рівень(Завдання на встановлення відповідностей – 1б.) 
7. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями: 
А авторитаризм 
Б геноцид 
В інтервенція 
Г інтеграція 
Д сепаратизм 
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; 

2 об’єднання окремих частин в одне ціле (економічне, політичне, соціальне об’єднання 
окремих країн); 

3 прагнення до відокремлення, притаманне переважно національним меншинам у 
багатонаціональних державах, спрямоване на відтворення й створення самостійних держав або 
національно-державних автономій; 

4 значне зосередження влади в руках однієї особи або групи осіб в умовах різкого 
обмеження політичних свобод і ролі представницьких органів. 
8. 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    
9. Установіть відповідність між країнами та основними подіями, які в них відбувалися: 

А)Китай 1 «Рух 30 вересня» 1965 р.; 
Б)Індія 2 «біла революція» 1978–1979 рр.; 
В)Іран 3 «культурна революція» 1966–1978 рр.; 
Г)В’єтнам 4 «зелена революція» 1960–1970 рр. 
Д)Індонезія   
ІІІ Рівень (Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати 
в правильній послідовності – 1,5 б.) 
10. Установіть хронологічну послідовність подій: 
А проголошення Японії політичного курсу «трьох без’ядерних принципів»; 
Б початок політики апартеїду в ПАР; 
В початок правління Дж. Неру; 
Г проголошення «Року Африки». 
11. Установіть хронологічну послідовність: 
А проголошення створення КНР; 
Б укладення Сан-Франциського договору між Японією та США; 
В обрання президентом Південно-Африканської Республіки Н. Мандели; 
Г створення Ліги Арабських держав. 
ІV рівень (Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища 
діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від 
вимог завдання – 3б.) 
12. «Керовані безпосередньо «Великим керманичем» і його найближчим оточенням, «червоні 
охоронці» громили партійні комітети й міністерства, захоплювали підприємства і ВНЗ, …зривали 
з перехожих закордонний одяг, голили наголо тих, хто носив модні зачіски. На вулицях горіли 
величезні багаття з «буржуазних» книг і платівок, були пограбовані бібліотеки та музеї». 
1) Назвіть поняття. 
2) З якими подіями новітньої історії це пов’язано? 
3) Назвіть країну, де ця подія відбувалася. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


