Тема США після ІІ світової війни
Мета: - показати розвиток США після ДСВ до сьогодення;
охарактеризувати зміну статусу цієї країни, як після ДСВ, так і
після розпаду СРСР; розкрити суть економічних, політичних,
соціальних процесів, що відбувалися в країні; охарактеризувати
зовнішньополітичних курс США у д. п. ХХ ст..;
- закріпити навички аналізу та зіставлення історичного матеріалу,
уміння розглядати історичні явища в конкретно-історичних умовах;
- виховувати студентів у дусі патріотизму, взаєморозуміння між
народами на основі особистого усвідомлення досвіду історії.
Основні поняття: «справедливий курс Трумена», «солдатський біль»,
«закон Тафта-Хартлі», «полювання на відьом»,
маккартизм, доктрина Трумена, холодна війна, доктрина
Ейзенхауера, Карабська криза, астронавт, «вєтнамьский
синдром», «чорні бунти»,»Уотергейський скандал»,
економічна криза, Рейганоміка, СОІ, «імперія зла»,
міжнародний тероризм, НЕП.
Основні дати: 1947р. – закон Тафта-Хартлі;
1950-54рр. – маккартизм;
Жовтень 1962р. – Карибська криза;
1964-69рр. – «чорні бунти»;
1969р. – висадка Армстронга і Олдріна на Місяці;
1972-73рр. – Уотегрейський скандал;
1973-75рр. – економічна криза;
1990р. – «буря в пустелі»;
11.09.2001р. – теракт у Нью-Йорку.
Обладнання: конспект, зошити, атлас, підручники, портрети.
Література: - Давлетов А. Всемирная история для 10 класса. – З., 2003р.
- Бердичевский Я. Всемирная история для 10 класса. – З., 2000р.
- Полянський П. Всесвітня історія 1914-1939рр. – К., 2003р.
Тип заняття: вивчення нового матеріалу.
Між предметні зв’язки: географія, політологія, економіка.
Структура заняття:
І. Організаційний момент.
Вітання, перевірка студентів на готовність до заняття.
ІІ. Мотивація та актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Метод: частково-пошуковий; бесіда.
- Продемонструйте на карті США
- Що вам вже відомо про цю країну?
(робота з роздавальним матеріалом)
Сьогодні ми з вами будемо з’ясовувати, як саме ДСВ вплинула на її розвиток.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1. Розвиток США після ДСВ.
2. Внутрішня та зовнішня політика США у д. п. ХХ ст..
Проблемне питання: Чи виправдала себе американська агресія до Іраку?
ІУ. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
У. Підсумки заняття.
Т.ч. Після Другої світової війни США стали наддержавою, очоливши
Західний світ у протистоянні СРСР (комунізму). За цей час США
розвивають свою економіку, активно використовуючи досягнення

НТР. За цей період відбулося зміцнення американської політичної
системи, «американського стилю» життя. Після розпаду СРСР вони
залишились єдиною наддержавою. Відповідно уся їх політика, як
внутрішні, так і зовнішня продиктована і спрямована на
підтвердження цього статусу.
УІ. Домашнє завдання: - конспект;
- параграф ;
- підготуватись до самостійної роботи.
1. Розвиток США після ДСВ.
Єдина країна світу, чия економіка вийшла з ДСВ дуже окріпшею:
- вартість промислової продукції США склала 2/3 від вартості промислової продукції всього
капіталістичного світу;
- зосередили у собі 73% світового золотого запасу;
- за 5 років війни чистий прибуток американських монополій склала 87 млрд. доларів;
- основні суперники США чи тимчасово вибули з конкурентної боротьби (Німеччина, Японія) чи
потрапили до фінансово-економічної залежності від США (Англія, Франція). Скориставшись
цим, США оволоділи новими ринками, збільшили експорт товарів та капіталу, утворили велику
«імперію долара»;
- більшість країн фінансово залежали від США;
- був високим і моральний авторитет США – держави, яка зробила вагомий внесок у розгром
фашизму і стала ініціатором створення ООН;
- США мали значну військову перевагу (найбільший у світі океанський флот, стратегічну авіацію)
над іншими країнами і монопольно володіли атомною зброєю (це дало змогу скоротити у 1947р.
сухопутні війська з 12 до 1 млн. військових); США стали наддержавою. А це означало, зо щміни
в б.я. регіоні світу зачіпали нтереси США;
- збройні сили США розташувались у деяких важливих стратегічних пунктах капіталістичного
світу;
- в основі військової політики США була покладена «концепція стримування», яка передбачала
«проведення політики з опозиції сили та опори на монопольне володіння атомною зброєю,
систему баз та фінансово-економічного домінування».
Т.ч., США після ДСВ стає супердержавою.
Криза США:
 1948 – 1949рр.
 1953 – 1954рр.
 1957 – 1958рр.
 1960 – 1961рр.
 1970 – 1971рр.
 1973 – 1975рр.
 1980 – 1982рр.
Під час криз відбувалось падіння темпів економічного росту, збільшувалось безробіття, виявились
диспропорції у розвитку окремих галузей промисловості, загострення протиріч між виробництвом та
споживанням.
Здолання криз відбувалось шляхом інтенсивної технічної перебудови ключових галузей
американської економіки – широкого введення автоматичних систем, промислових роботів, лазерної
техніки тощо. Великий розвиток отримали наукоємні галузі: радіоелектроніка, космонавтика тощо.

2. Внутрішня та зовнішня політика США у д. п. ХХ ст..
1. «Справедливий курс» Трумена:
1. Докритана Трумена «Стримування комунізму»,
- «Солдатський біль про права», 1947р.
12.03.1947р.:
- «Закон про зайнятість», 1946р.
Право США втручатися у внутрішні справи б. я.
країни де виникає загроза демократії з боку

2.23.05.1947р. закон Тафта-Хартлі: обмежував
можливості страйкового руху, вимагав вигнання
комуністів з керівних посад у профспілках тощо.
3. «Маккартизм»1950-54рр. - придушення
радикальних суспільних груп. Профспілок тощо.
4. Закон «Лендрама-Гріффіна», 1959р. встановлював звітність та гласність у трудових
відносинах; посилення диктату держави над
профспілками.

комінізму.
2. червень 1947р. «план Маршала».

3. 4.04.1949р. створення НАТО.
4. Докрина Ейзенхауера, 1959р.: «Відкидання
комунізму (визволення), «масова відплата» і
«заповнювання вакууму».
- «доктрина визволення» - організацію експорту
контрреволюції.
5. Кеннеді:
- «Гнучке реагування»;
- «Союз заради прогресу» - допомога країнам
Латинської
Америки ;
- «Створення Корпусу миру»;
- Карибська криза 24-28.10.1962р.

5. «Нові рубежі» Кеннеді, 1961р..
Мета: утворити сильну Америку з стабільною
економікою, яка спроможна буде здійснити нові
плани уряду.
- акт про житлове будівництво;
- підвищення мінімуму погодинної зарплати до
1,25 доларів;
- проведення громадських робіт;
- антиінфляційна програма;
- збільшення капіталовкладень в економіку;
використання досягнень НТР, підвищення
кваліфікації та совіти робітників на всіх рівнях;
- скорочення податків для населення;
- початок реалізації програми «Аполлон».
6. «Велике суспільство» Джонсона (продовження 6. Джонсон: «Гнучке реагування»:
політики Кеннеді).
- війна в Індокитаї з 1964р. «Токійська
резолюція»;
7. Рух за громадянські права:
- І етап: з 1957р. в ході боротьби проти сегрегації
у міському транспорті у південних штатах
виникла Конференція християнського
керівництва півдня на чолі з Мартіном Лютером
Кінгом, баптистським священиком: поєднання
юридичного захисту та мирних демонстрацій.
- ІІ етап: з середини 60-х рр.. створюються нові
більш радикальні негритянські організації –
«Чорна пантера» з 1966р.
- 1968р. у м. Мемфіс (шт.. Теннессі) вбивають
Кінга.
= приймається закон про заборону б. я.
дискримінації.
8. «Нова економічна політика» Ніксона:
7. Ніксон:
А. депресія:
- «Гуамська доктрина»(країна, що зазнала
- підвищення цін на світову нафту і природну
комуністичної агресії, отримує американську
сировину.
допомогу, але надає живу силу);
Б. НЕП:
- «розрядка(реалістичне стримування);
- заборона страйків;
- «Атлантична єдність».
- введення податкових пільг;
- реформування економіки;
- введення досягнень НТР;
- освоєння космосу ( 1969р. НАСА(Національне
аерокосмічне агентство) запуск космічного
корабля «Аполлон-11» для висадки на Місяці.
9. «Ніксономіка без Ніксона»:
8. Форд:

+ затягування поясів»;
+ боротьба з корупцією.

10. Картер:
- строга економія;
- досягнення «повної занятості»;
- «чесне відкрите правління».

11. «Рейганоміка»:
- не видатки, а заощадження;
- зниження державних видатків та ставка на
збалансований бюджет;
- скорочення сфери державного регулювання;
- жорстка антипрофспілкова політика;

12.Буш: «Рейганоміка без Рейгана».

13.Клінтон - «Відродження Америки»:
- програма стимулювання економіки, націленої
на те, щоб створити 500тис. робочих місць за
рахунок інвестування 30 млрд. доларів у проекти
по будівництву нових шосейних доріг,
комунальному благоустрою, захисту
навколишнього середовища тощо;
- програми довгострокових капіталовкладення;
- програми по зниженню бюджетного дефіциту
за рахунок скорочення державних витрат на
оборону та неефективних програм, звільнення
федеративних службовців і зростання урядових
доходів.

«Розрядка»;
«Атлантична єдність»;
- американці були вигнані з Лаосу Камбоджі,
Індокитай до СРСР;
- послабились позиції США в НАТО;
- нарада в Гельсинках.
9. Картер:
- «Доктрина пріоритету моральних цінностей»;
- «Швидке реагування»;
- Доктрина требічності: спроба утворити в світі
лігу високо розвинутих капіталістичних країн :
Західної Європи, Японії під егідою США проти
соціалізму і національно-визвольних рухів в
світі;рад-американські переговори про
обмеження гонки озброєння (червень 1979р.) у м.
Вена договір про обмеження стратегічного
наступального озброєння ОСВ2, але СРОСР
втручається до Афганістану і США відмовляється
від цього договору;
- 1978р. США змусили членів НАТО прийняти
рішення про збільшення витрат на воєнні потреби
на 3% кожен рік;
- 23.11.1980р. доктрина про можливість ведення
обмеженої ядерної війни + б. я. територія м. б.
зоною життєвих інтересів США;
- 1980р. бойкот олімпійських ігор в Москві;
10. Рейган:
І період:
- «Залякування»;
- «пряме протиборство»;
- СОІ (зоряні війни);
- СРСР – імперія зла.
ІІ період з початком правління Горбачова:
- припинення холодної війни;
- 1987р. – договір про ліквідацію ракет середньої
та малої дальності;
- з 1988р. переговори про скорочення звичайного
озброєння.
11. Буш - «Стримування і залякування»:
- продовження розрядки;
- серпень 1990р. – буря в пустелі – інтереси в
Іраку.
12. Клінтон - «Світове лідерство» (велика
стратегія):
- миротворчі функції в: Югославії, Камбоджі,
Сомалі тощо.
- стосунки з Східною Європою;
- інтеграція на американському континенті;

14. Буш: «Співпереживаючий консерватизм».
Найбільший світовий боржник.

13. Буш - «Доктрина превентивної самооборони»:
- боротьба з терактами;
- війна в Іраку.

Питання на закріплення:
1. Як змінилася роль США у світі після ДСВ?
2. Хто був першим повоєнним президентом США?
3. Яку стратегію у внутрішній політиці намагався реалізувати Трумен?
4. Що таке закон «Тафта-Хартлі»?
5. Які наслідки маккартизму для розвитку США?
6. Спробуйте назвати причини вбивства Кеннеді?
7. Причини громадянського руху в США?
8. Розкрийте значення цього руху?
9. Які дві політичні партії існують в США?
10. Назвіть переваги та недоліки цього?
11. Як змінилася роль США після зникнення СРСР?
12. Розрядка – це…
13. Розкрийте суть «Уотергейського скандалу»?
14. Охарактеризуйте Карибську кризу?
15. Розрядка – це…

