
Новітня історія країн Європи і Америки 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр: 

сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 65 

семінарські – 40. 

Лектори: 

к. іст. н., доцент Тимошенко О.П. 

Результати навчання: 

Знання провідних наукових категорій та понять курсу (агресія, авторитаризм, 

авторитарна особистість, антисемітизм, біржова паніка, тимчасова стабілізація 

капіталізму, демаркація, депресія, концесії, мандатна система, масова культура, пацифізм, 

репарація, ізоляціонізм, нейтралітет, тоталітаризм, панєвропеїзм, парафування, арбітраж, 

золотий стандарт, безпека колективна, інтервенція, комюніке, війна, геополітика, 

державний кордон, демілітаризація, експансія, мілітаризм, нейтралітет, пангерманізм, 

популізм, реваншизм, плебісцит, фашизм, протекціонізм, автаркія, ленд-ліз, альянс, 

геополітика, глобалізм, декларація, дискримінація, доларовий стандарт, інвестиції, 

імпічмент, інфраструктура, доктрина, конвертованість валюти, конгломерат, конкуренція, 

націоналізація, неоколоніалізм, транснаціональна корпорація, "холодна війна", 

екстрадиція, ООН, НАТО, істеблішмент, СЕАТО, СЕНТО, тетчеризм, європейська 

інтеграція, інвестиції, колабораціонізм, мажоритарний і пропорційний виборчий 

принципи та ін.) Розуміння історичних явищ, закономірностей і процесів (економічний, 

технічний та інтелектуальний прогрес, нестабільність економічного розвитку країн світу, 

посилення національно-визвольної боротьби, розвиток соціальних рухів, основні 

тенденції соціально-економічного й політичного розвитку, періодизація новітнього часу, 

мирні договори, міжнародні конференції, періодизація та історіографія листопадової 

революції в Німеччині, стабілізація економіки, походження та соціальна база націонал-

соціалізму, фашистська диктатура в Німеччині та Італії, італійська "корпоративна 

держава" та її повноваження, державний заколот, уряд Народного фронту, іспанська 

фаланга, політика "умиротворення", принцип "нейтралітету", система колективної 

безпеки, виникнення двох вогнищ Другої світової війни, періодизація Другої світової 

війни, "дивна війна" на Західному фронті, політика Голокосту, Рух Опору, національні 

фронти, антикомінтернівський пакт, антигітлерівська коаліція, Декларація Об’єднаних 

Націй, корінний перелом, Тегеранська, Кримська, Потсдамська конференції, Нормандська 

десантна операція, Берлінська операція, акт про беззастережну капітуляцію, ядерний 

шантаж, утворення військово-політичних блоків, біполярність світу, неофашизм та 

ультраправі рухи, правий і лівий тероризм, гонка озброєнь, локальні і регіональні 

конфлікти, початок ракетно-ядерної епохи, стратегічні сили, вплив політичного 

протистояння на процес деколонізації, між блоковий діалог – ОСО-1, ОСО-2, мирне 

співіснування, розрядка міжнародної напруженості, "політика з позиції сили", Паризька 

Хартія для нової Європи, нова система міжнародних відносин. ультра колоніалісти, уряд 

"Тимчасового режиму", режим "особистої влади", Британська співдружність націй, 

політика "здорового консерватизму", "новий лейборизм", "комп’ютерна революція", 

"інформаційні технології"). 

Уміння формулювати проблему, яка розглядається; визначати мету і завдання 

наукової проблеми; будувати одну або декілька робочих гіпотез з певної теми; підбирати 

джерела, а також фактичний матеріал, які необхідні для обґрунтування теорії, викладу 

проблеми, розгляду причинно-наслідкових зв’язків; оперувати фактологічним 

матеріалом та створити модель суспільного, економічного, культурного розвитку 



суспільства на окремо взятому історичному етапі; визначати особливості процесу 

модернізації у країнах Західної Європи та Північної Америки; аналізувати процеси 

політичного протистояння в європейських країнах між прихильниками та противниками 

ліберальних реформ; характеризувати історичні передумови революцій, громадянських та 

міжнародних конфліктів; визначати причини політичних та економічних криз; аналізувати 

основні тенденції соціально-економічного та державно-правового розвитку країн євро-

атлантичної цивілізації. 

Здатності до застосування здобутих знань та вмінь в процесі навчальної діяльності; 

наукових досліджень; відстоювання власної наукової та професійної позиції; осмислення 

джерел та літератури; аналізу проблематики новітньої історії країн Європи і Америки. 

Спосіб навчання: 

аудиторний. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

Історія слов’янських народів, Нова історія країн Європи і Америки, Новітня історія країн 

Азії і Африки. 

Зміст навчальної дисципліни: Версальсько-Вашингтонська система повоєнних 

договорів. Спроби ревізії Версальсько-Вашингтонських угод в 20-х рр. Характер 

міжнародних відносин у 30-х рр. Виникнення осередків воєнної загрози. Сполучені Штати 

Америки, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія у 1918 – 1939 рр. Друга 

світова війна 1939 – 1945 рр. Проблема покарання воєнних злочинців. Нюрнберзький 

процес. Світ в другій половині ХХ століття, основні тенденції соціально-економічного і 

політичного розвитку. Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст. Суспільно-

політичні рухи в другій половині ХХ ст. Країни Європи і Америки у другій половині ХХ 

ст.: особливості соціально-економічного і політичного розвитку (Сполучені Штати 

Америки, Канада, Великобританія, Франція, Федеративна Республіка Німеччина, Італія, 

Іспанія). Світ на початку ХХІ ст.: тенденції і перспективи суспільного розвитку. Глобальні 

проблеми людства. 

Рекомендована література: 

1. Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и тихоокеанским и 

дальневосточным вопросам 1921–1922 гг. / Под ред. А.В. Сабанина. – М.: НКИД, 

1924. 

2. Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки, 1918 –1945: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів 2-ге вид., доп., перероб.  / В.П. Газін, 

С.А. Копилов. – К., 2003. – 329 с. 

3. Год кризиса. 1938–1939. Документы и материалы. – М.: Политиздат, 1990. – 980 с. 

4. Горохов В.Н. История международных отношений, 1918 – 1939: Курс лекций / 

В.Н. Горохов. – М., 2004. – 415 с. 

5. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945 – 2000 гг: Учебник для 

студентов вузов по спец. "История" / Под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2003. – 363 с. 

6. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002): Навч. посіб. 

для вищих навчальних закладів / О.П. Іваницька. – Вінниця, 2003. – 429 с. 

7. Локарнская конференция 1925 г. Документы. – М.: Международные отношения, 

1959. – 511с. 

8. Мицик Л.М. Новітня історія зарубіжних країн: Курс лекцій / Л.М. Мицик. – Ніжин, 

2001. – 490 с. 

9. Организация Объединенных Наций: Сборник документов. – М.: Наука, 1981. – 647 с.  

10. Тегеран – Ялта – Потсдам: Сб. документов. – М.: Международные отношения, 

Издание 3-е, 1971. – 416 с. 

11. Хрестоматия по новейшей истории. Документы. – Т. 1. – 1917–1939. – М., 

Издательство социально-экономической литературы, 1960. – 928 с.  

Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 



Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт та 

індивідуальних завдань, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі, екзамен – у восьмому; 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 

 

 


