
Методичні рекомендації

Вкажіть причини швидкого зростання економіки США. Які галузі виробництва

розвивалися найбільш швидко? Чому? Схарактеризуйте періодизацію і географі.

Хвиль еміграції у США. З яких регіонів Старого світу від’їздило найбільше людей? З

яких причин? Проаналізуйте, як змінювалася частка світового промислового

виробництва США упродовж даного періоду. Визначте особливості процесу

монополізації в країні, а також його наслідки. Чи вирішило індіанське питання

прийняття Закону Дауеса? Назвіть приклади екстенсивного і інтенсивного розвитку

сільського господарства у США.

         Схарактеризуйте процес урбанізації у США та порівняйте його з іншими

країнами Заходу. Як упродовж останньої третини ХІХ століття змінювалася

чисельність робітників в країні? Яким був рівень їхнього життя? Вкажіть особливості

соціально-економічного розвитку Півдня США. Відтворіть хронологію легалізації

расової сегрегації. Визначне особливості партійної системи країни. Дайте

визначення такому явищу як «боссизм». У чому полягають ідеологічні розбіжності

двох провідних політичних сил країни? Чти відрізнялася між собою їхня соціальна

база?

         Проаналізуйте результати виборів 1876 року. Чим їх результати відрізнялися

від інших? Визначне особливості соціалістичного руху США. Назвіть ідеологічні і

соціальні особливості руху грейнджерів, грінбекерів. Хто такі «магвампи»?

Розкрийте зміст і назвіть апологетів соціал-дарвінівської ідеології. Схарактеризуйте

результати виборів 1880 року. Назвіть основні положення і результати реформ

адміністрації Алана Артура. У чому суть Закону Пендлтона?

         Закрийте результати виборів 1884 р. Визначте особливості профспілкового

руху у США протягом 1980-х років. Чим були відзначені результати голосування

1888 року? Схарактеризуйте значення акту Шермана для розвитку країни.

Вкажіть фактори, що зумовили високі темпи економічного зростання США на

початку ХХ століття. Проілюструйте це за допомогою статистичного матеріалу.

Перерахуйте найбільші монополії країни у зазначений період. Вкажіть нові форми

монополій.

Схарактеризуйте  основні соціальні процеси в країні. Розкрийте соціальну базу, а

також програмні цілі  популістського руху в країні. Чим вибори 1892 року

відрізнялися від інших? Розкрийте політичні цілі основних партій країни. У чому

зміст теорії «Визначеності долі». Назвіть основних теоретиків і практиків

американського експансіонізму. Розкрийте причини і передумови американська-

іспанської війни, а також її результати. Схарактеризуйте результати виборів 1900

року. У чому полягав зміст «нового націоналізму» Т. Рузвельта. Вкажіть основні

напрями зовнішньої політики адміністрації республіканців. Визначте результати

виборів 1904 року. Зверніть увагу на розвиток соціалістичного і профспілкового руху

на початку ХХ ст. Вкажіть найбільш впливові і масові громадські організації країни,

які виступали за демократизацію політичної системи США. Які цілі вони ставили

перед собою? Чи були результати цієї боротьби?

Як завершилися вибори 1908 року? Визначте основні напрями внутрішньої і

зовнішньої політики адміністрації В. Тафта. Розкрийте зміст програми Прогресивної

партії 1912 року. Які контраргументи запропонували демократи? Назвіть результати

виборів 1912 року. Вкажіть основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики

адміністрації В. Вільсона.

Як початок Першої світової війни вплинув на економіку США? Схарактеризуйте
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політичну боротьбу в країні під час виборів 1916 року. Які фактори зумовили

приєднання США до країн Антанти у цьому конфлікті?      
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