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Тема: Узагальнення. Тематичний контроль №4 з теми «Міжнародні відносини» 

Хід уроку 

У другій половині ХХ — на початку XXI ст. важливе місце в сучасному світі й у міжнародних 

відносинах належить протидії агресії та експансіонізму, повазі до прав людини, забезпеченню соціальної 

справедливості, захисту довкілля. 

Політика протистояння НАТО й ОВД була проявом державного егоїзму двох наддержав. Гонка 

озброєнь, нарощування військової присутності в різних регіонах планети впродовж усього періоду 

«холодної війни» ускладнювали відносини між Заходом і Сходом. СРСР і США, ОВД й НАТО 

неодноразово підходили до межі, за якою «холодна війна» могла перерости в ядерну війну, що призвело 

б до знищення двох противників і всього живого на планеті. 

Унаслідок безперспективності ядерної війни, а також через неспроможність СРСР продовжувати гонку 

озброєнь поступово відбувся перехід від стану «холодної війни» між Сходом і Заходом до розрядки 

міжнародної напруженості. 

Значно вплинула на міжнародні відносини Гельсинська конференція (Нарада з питань безпеки та 

співробітництва в Європі) 1975 р. Узгоджені в Гельсинкі принципи міждержавних відносин були 

спробою унеможливити агресію та розширити співпрацю між державами у сфері економіки, науки, 

техніки й технологій, охорони навколишнього середовища, а також у гуманітарній сфері.  

Вимога щодо дотримання прав людини відіграла важливу роль у знищенні радянського тоталітаризму, 

була моральною й політичною підтримкою борцям за права людини в СРСР та інших країнах радянського 

блоку. 

В останній чверті ХХ ст., коли була зруйнована Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних 

відносин і розпався Радянський Союз, у міжнародних відносинах виникли нові явища, унаслідок яких 

біполярний світ поступово перетворюється на багатополюсний. Основні з них: 

 кожна країна, яка в умовах глобалізованого світу розраховує на перспективи розвитку, 

повинна брати активну участь у міжнародних матеріальних, інформаційних і культурних обмінах; 

 на відміну від європоцентристських міжнародних відносин XVIII — першої половини XX 

ст., у сучасному світі держава втрачає монополію на міжнародні відносини, дедалі помітнішу роль 

відіграють «народна дипломатія», міжнародні зв'язки; 

 в останній третині XX ст. — на початку XXI ст. відбувається становлення єдиного світового 

інформаційного простору. Проте розвиток інформаційних технологій вивів інформаційні війни на 

новий, небачений до XXI ст., рівень. Удосконалилась інформаційна пропаганда й стало можливим 

втручання у вибори в інших країнах і політичні процеси в суверенних державах. 

У XXI ст. світ переживає рецидиви «холодної війни». Війна в Афганістані (2001-2015), війна в Іраку 

(2003-2011), російсько-грузинська війна (2008), війна в Сирії (розпочалась у 2011 р.), російсько-

українська війна (розпочалась у 2014 р.) доводять, що агресивні авторитарні режими продовжують діяти 

за допомогою терористичних методів часів «холодної війни». Відмова від політики «примирення» 

агресорів, створення системи колективної безпеки проти експансіонізму, підтримка країн і народів, які 

стають жертвами агресії, — важливе завдання міжнародної політики й міжнародних відносин у XXI ст. 

Україна, яка у 2014 р. стала об'єктом неспровокованої агресії Росії, захищає не лише свій суверенітет 

і територіальну цілісність, а також є захисним щитом для всієї Європи. 

Міжнародні відносини після 1945 р.: основні дати 

1945 р., 24 жовтня Створення ООН 

1946 p., 5 березня Промова В. Черчилля у м. Фултоні (США) 

1947 р., 5 червня Проголошення «Плана Маршалла» 

1948-1949 рр. Перша Берлінська криза 

1949 р., квітень Створення НАТО 

1950-1953 рр. Війна в Кореї 

1955 р. Створення Організації Варшавського договору 



1955-1975 р. В'єтнамська війна 

1956 р., жовтень-листопад Народна революція в Угорщині; введення радянських військ 

1958-1963 рр. Друга Берлінська криза 

1960 р. «Рік Африки»: здобуття незалежності 17 африканських країн 

1962 р., 22-28 жовтня Карибська криза 

1967 р., червень Шестиденна війна на Близькому Сході 

1968 р., 20-21 серпня Введення військ ОВД у Чехословаччину 

1973 р., жовтень «Війна Судного дня» на Близькому Сході 

1975 p., 30 липня — 1 

серпня 

Гельсінська нарада, підписання Заключного акта з питань безпеки і 

співробітництва в Європі 

1979 р. Ісламська революція в Ірані 

1979-1989 рр. Війна СРСР в Афганістані 

1980-1988 рр. Війна між Іраком і Іраном 

1985 р., 19-21 листопада 
Зустріч Р. Рейгана і М. Горбачова в Женеві. Початок «нового мислення» 

у зовнішній політиці СРСР 

кінець 1980-х — початок 

1990-х рр. 

Демократичні, антитоталітарні революції в країнах Центрально-Східної 

Європи 

1990 р. Агресія Іраку проти Кувейту 

1990 р., 3 жовтня Возз'єднання Німеччини 

1991 р. Операція міжнародних сил «Буря в пустелі» 

1991 р., грудень Припинення існування СРСР 

1992 р. Втручання 14-ї російської армії в конфлікт у Придністров'ї 

1993 р., 1 листопада Утворення Європейського Союзу 

1994-1996 рр. Перша чеченська війна 

1995 p., вересень Вступ України до Ради Європи 

1998 р. Мирний договір щодо Північної Ірландії 

1999-2009 рр. Друга чеченська війна 

2001 р., 11 вересня Терористичні акти в м. Нью-Йорку і м. Вашингтоні (США) 

2008 р. Агресія Росії проти Грузії 

2010 р., грудень Початок «Арабської весни» 

2014 р. Оформлення ІДІЛ, захоплення нею найбільших територій 

2014 р., 20 лютого Початок операції РФ із захоплення Криму 

2014 р., 17 липня 
Проросійські терористи збили цивільний авіалайнер «Малайзійських 

авіаліній» 

2014 р., серпень Дії військових підрозділів РФ під Іловайськом на території України 

2015 р., 12 лютого Підписання Мінських домовленостей 

2018 р., 30 квітня 
Україна перейшла від Антитерористичної операції (АТО) до операції 

Об'єднаних сил 

 

  



Контрольна робота 

 

Початковий рівень 

1. Чи погоджуєтеся ви з твердженням? 

Знамениту промову, яка вважається початком "холодної війни", виголосив президент США Трумен у м. 

Фултон 5 березня 1946 р.:  

А) Д так;  

Б) Д ні. 

2. З поданих виберіть дату Карибської кризи: 

А) листопаді 1960 р.;  

Б)  жовтні 1962р.;  

В) жовтні 1963 р. 

3. Доповніть твердження. 

Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі відбулася в 1975 р. у: 

А)  Парижі;  

Б) Відні;  

В)  Гельсінки. 

 

Середній рівень 

4. До дати доберіть подію, поставивши відповідну літеру у віконечко на стрічці часу. 

 

 
  

А) Підписання Московського договору про заборону ядерних випробувань у трьох середовищах.  

Б) Берлінська криза. 

В) Початок радянської інтервенції в Афганістан. 

Г) Прийняття Хартії для нової Європи,  

Д) Початок корейської війни. 

 

5. До понять доберіть відповідні тлумачення, поставивши відповідну літеру у клітинку. 

1. "Холодна війна"   

2. Розрядка     

3. Пагуоський  рух  

4. Нове політичне мислення    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Новий курс СРСР в міжнародній політиці, 

який визначав пріоритет загальнолюдських 

цінностей над класовими, неможливість 

розв'язання міжнародних проблем силовими 

методами, необхідність ядерного роззброєння та 

глобальної безпеки. 

Б) Термін, що означає політичне, ідеологічне й 

воєнне протистояння і протиборство двох 

світових систем на міжнародній арені у 

повоєнний час. 

В) Міжнародний рух вчених за мир, роззброєння 

й міжнародну безпеку. 

Г) Якісно новий етап розвитку міжнародних 

відносин, який сформувався на межі 70-х рр. і 

характеризувався переходом від конфронтації 

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96.


до співробітництва держав з різним суспільно-

політичним ладом на принципах мирного 

співіснування.

 

6. Позначте правильне. 

Після розпаду СРСР ядерною зброєю володіли такі пострадянські держави: 

А)  Азербайджан;  

Б)  Білорусь;  

В)  Вірменія;  

Г) Грузія; 

Ґ)  Казахстан; 

Д)  Киргизстан;  

Е) Росія; 

Є) Узбекистан;  

Ж) Україна. 

 

Достатній рівень 

7. Визначте, про яку подію йдеться, які вона мала причини та наслідки, 

Ця подія сталася протягом однієї ночі проти 13 серпня 1961 р. в столиці центральноєвропейської 

держави. 

8. Доповніть загальні твердження конкретними фактами. 

Радянсько-американські переговори другої половини 80 — початку 90-х рр. між керівниками держав 

зіграли вирішальну роль у припиненні "холодної війни". 

 

9. Логічне угруповання розгорніть до речення. 

Куба, ракети, протистояння, СРСР, США, криза, загроза, третя світова війна, 1962 р. 

 

Високий рівень 

10.Проаналізуйте політику СРСР і США в період "холодної війни", які найхарактерніші прояви 

вона мала в: 

1)економічній сфері    

2)військово-стратегічній сфері    

3)ідеологічній сфері    

 

 

Виконані завдання  контрольної роботи відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, 

ПІБ. 
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