
ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО СВІТУ К-16 

 

Тип Дисципліна загальної підготовки 

Код К 16 

Семестр 5 

Загальна кількість 
кредитів/годин: 

3 (90 год.) 

Форма контролю Залік 

Викладач  к.і.н, старший викладач кафедри 
всесвітньої історії Донецького 
національного університету імені Василя 
Стуса Лягуша Антон Олександрович 

Необхідні обов’язкові 
попередні та супутні 
навчальні курси 

Історія світової журналістики, філософія, 
соціологія 

Місце у структурно-логічній 
схемі 

К-16, дисципліна викладається на 3 курсі 

Форми навчання Лекції, мультимедійні та тренінгові 
форми 

Результати навчання за 
навчальною дисципліною 

ПРН-3-1, ПРН-К-5 

Критерії оцінювання Поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання  українська 

  

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Повоєнна Європа та Північна Америка. Холодна війна та розпад 
біполярної системи 

Підсумки другої світової війни. Створення Організації Об'єднаних 
Націй. Сесія РМІС  і Паризька мирна конференція. Мирні договори з 
колишніми європейськими союзниками Німеччини. Становлення Ялтинської 
системи. Німецьке питання і шляхи його рішення. Початок «холодної війни». 
Створення військово-політичних і економічних блоків. НАТО. РЕВ. «План 
Маршалла». «Доктрина Трумена». Прийняття ФРН у НАТО. Створення 
Організації Варшавського Договору. Розвиток блокової стратегії. Державний 
договір з Австрією.  

Початок розпаду колоніальної системи. Національно-визвольний рух у 
країнах Азії й Африки. Війна в Кореї. Війна в Індокитаї. Американо-

японський договір у Сан-Франциско. Бандунзька конференція. Гонка 
озброєнь. Проблема скорочення озброєнь, заборони виробництва і 
використання ядерної зброї. Катастрофа колоніальної системи.  

Посилення ролі держав, що розвиваються, у міжнародних відносинах. 
Рух «неприєднання». Доктрина «гнучкого реагування». Створення 
«Європейського економічного співтовариства». Берлінська криза. Карибська 



криза. Початок розрядки. Московський договір 1963 р. про часткову 
заборону ядерних іспитів. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. 
Агресія США в Індокитаї. Паризькі домовленості.  

Арабо-ізраїльська війна. Кэмп–Девідські  угоди. Період розрядження  
міжнародної напруженості. Угода по обмеженню стратегічних озброєнь.  

Радянсько-американські відносини. Урегулювання німецької проблеми. 
Нарада по безпеці і співробітництву в Європі. Підписання Заключного акту в 
Хельсинці. Введення радянських військ в Афганістан. Загострення 
міжнародних відносин.  

Локальні конфлікти. Від євро-ракет до стратегічної оборонної 
ініциативи. Наради по безпеці і співробітництву в Європі (Бєлград, Мадрид). 
Прагнення до подолання конфронтації. Радянсько-американські зустрічі в 
Женеві, Рейк'явіку. Вивід радянських військ з Афганістану.  Паризька Хартія 
для нової Європи. Закінчення «холодної війни». Об'єднання Німеччини. 
Війна в Перській затоці. Кінець біполярного світу. СНО-2. Договір про 
нерозповсюдження ядерної зброї. Однополярний світ. Трансформація РБСЄ в 
ОБСЄ. Маастрихтський договір про Європейський Союз. Шенгенські угоди. 
Північноамериканська зона вільної торгівлі. Організація Азіатсько-

Тихоокеанського співробітництва.  Меркосур.  
Зміни у міжнародних відносинах й внутрішньому політичному курсі 

держав провідних країн світу. Посилення ролі політичних партій, 
виникнення нових світових центрів.  Оформлення військово-політичних 
блоків та їхній вплив на політичні процеси у світі. Підсилення протиріч між 
країнами. II світова війна як ключова подія середини минулого століття. 
Активізація міжнародних відносин межі XX-XXI ст. Нове забарвлення 
внутрішньополітичних процесів та економічний розвиток. Виникнення нових 
центрів впливу. Специфічні напрями культури, суспільно-політичних 
процесів. 
 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі 
 

ПРН-З-1. Засвоїти основні ідеї та методи соціальнокомунікаційних 
наук. 

ПРН-К-5. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх 
застосування в професійній діяльності. 
 

 


