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Група № 32 

Всесвітня історія 

Урок № 3-4 

Тема: Формування постіндустріального суспільства після Другої світової 

війни 

Мета уроку: 

 з’ясувати зміст понять: «маккартизм», «неоконсерватизм», 

«неолібералізм»; час падіння авторитарних режимів у Греції, Португалії та Іспанії;  

 охарактеризувати основні тенденції розвитку політичних систем країн 

Заходу у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.; причини утвердження США як 

провідної держави «вільного світу»; встановлювати послідовність і  синхронність 

подій, пов’язаних з  утвердженням у Західній Європі ліберальної демократії; 

висловлювати обґрунтоване судження про політичну діяльність Конрада 

Аденауера, Шарля де Голля 

ХІД УРОКУ 

Робота з історичною інформацією 

 Опрацюйте інформацію й дайте відповідь на запитання.  

Н. Девіс. Історія Європи 

«24 червня 1948 р., скориставшись відсутністю в «Угоді про статус 

окупованого Берліна» конкретних зобов’язань щодо забезпечення транспортним 

зв’язком західних секторів міста, Радянський Союз перекрив транспортні артерії 

Західного Берліна і Західної Німеччини. НАТО було за прорив блокади Берліна. 

Британські та американські транспортні літаки забезпечували двомільйонне місто 

паливом, продовольством та сировиною, яких воно потребувало. Для цього було 

здійснено 277 264 рейси. Щодня з неба «звалювалося» 8 000 тонн вантажів. Врешті-

решт радянське керівництво 12 травня 1949 р. віддало наказ про зняття блокади».  

 Запитання 

1. Про які реалії у відносинах між союзниками йдеться в документі? 

 

Прочитайте інформацію та дайте відповіді на запитання 

Основний Закон Федеральної Республіки Німеччини. Бонн. 23 травня 1949 р. 

…Стаття 2. (1) Кожен має право на вільний розвиток своєї особи, оскільки він не 

порушує прав інших і не йде проти конституційного порядку або етичного закону. 

(2) Кожен має право на життя і на особисту недоторканність. Свобода особи 

ненарушима. Втручання в ці права допускається лише на підставі закону.  

Стаття 3. (1) Усі люди рівні перед законом. Чоловіки і жінки рівноправні. 

Нікому не може бути завдано збитку або надано перевагу за ознаками його статі, 

його походження, його раси, його мови, його вітчизни і місця народження, його 

віросповідання його релігійних або політичних переконань. Стаття 8. (1) Усі німці 

мають право збиратися мирно і без зброї без попередньої заяви або дозволу. 

Стаття 9. (1) Усі німці мають право утворювати союзи й суспільства. (2) 

Об’єднання, цілі або діяльність яких суперечать кримінальним законам або 

спрямовані проти конституційних свобод або проти ідеї співпраці народів, 

заборонені.  



Стаття 14. (1) Власність і право спадкоємства гарантовані. Зміст і межі їх 

встановлено законами. Власність зобов’язує. Користування нею має водночас 

служити загальному благу. (3) Примусове відчуження допускається лише задля 

загального блага.  

Стаття 16. (2) Жоден німець не може бути виданий іноземній державі. Особи, 

яких переслідують за політичні переконання, користуються правом притулку. 

Стаття 17. Кожен має право як окремо, так і разом з іншими особами звертатися 

письмово з проханнями або скаргами до компетентних установ або до народного 

представництва.  

Стаття 22. Прапор Федерації — чорно-червоно-золотий.  

Стаття 24. (2) Для забезпечення миру Федерацію можуть увести в систему 

взаємної колективної безпеки; тим самим Федерація погоджується на обмеження 

своєї верховної влади, яке повинне привести до встановлення і забезпечення 

мирного і тривалого порядку в Європі і між народами усього світу. 

 Дайте відповіді на запитання 

1. Розкажіть про умови прийняття документ. 

2. Оцініть основні положення прав людини у Конституції ФРН, як вони 

співвідносять із Загальною декларацією з прав людини.  

3. Охарактеризуйте державний устрій ФРН за поданим документом. 

Робота з історичною інформацією  

Опрацювати інформацію та дайте відповідь на запитання.  

1. Яка форму правління проголошувала Конституція Четвертої Руспубліки у 

Франції?  

2. Чому Конституцію Четвертої Республіки вважають найбільш 

демократичною за всю історію Франції?  

Франція в ХХ ст. Всесвітня історія 

«1946 року було прийнято Конституцію Четвертої республіки — найбільш 

демократичну за всю історію Франції. У країні запроваджувалось загальне виборче 

право. До традиційних політичних прав були додані права на працю, відпочинок, 

соціальне забезпечення, освіту. Країна проголошувалась парламентською 

республікою. Головну роль у житті країни повинен був відігравати двопалатний 

парламент, який обирав президента з обмеженими повноваженнями. Вибори 1946 

р. у новий парламент закріпили провідну роль у політичному житті країни ФКП, 

СФІО, МРП». 

 

Робота з історичною інформацією  

 Опрацюйте інформацію та скажіть, у чому полягають переваги 

демократичного режиму. 

 Із книги Роберта Даля «Про демократію»  

Порівняно з будь-якою іншою можливою альтернативою, демократія має, 

щонайменше, десять переваг:  

1. Демократія сприяє тому, щоб не допустити правління жорстоких та 

аморальних диктаторів. 

2. Демократія гарантує громадянам ті засадничі права й свободи, які 

недемократичний устрій не надає й надати не в змозі.  



3. Демократія дає ширший діапазон особистої свободи, аніж інша політична 

система.  

4. Демократія допомагає людям захистити свої найнеобхідніші інтереси.  

5. Лише демократія надає особистості можливість здійснювати свободу 

самовизначення, тобто жити за законами, які особистість обирає сама для себе. 

 

Робота з документом  

1. Прочитайте документ і визначте функції Комітету з контролю за підривною 

діяльністю. 

2. Які конституційні права громадян США обмежував закон Маккарена? 

Визначте найважливіші риси політичного життя США 1940–1950-х років.  

3. Визначте, які конституційні права громадян США обмежував «закон 

Маккарена».  

 

Витяг із Закону США «Про внутрішню безпеку» (Закон Маккарена–Вуда). 

23 вересня 1950 р. 

 …§ 2. …Існує комуністичний рух у світовому масштабі, який є революційним 

за своїми витоками, розвитку і поточною діяльністю…  

§ 12 …Засновують …Комітет з контролю за підривною діяльністю у складі 

п’яти членів, призначених Президентом за рекомендацією і з відома сенату…  

До обов’язків комітету належить:  

1) за заявою генерал-атторнея чи будь-якої іншої організації… визначити, чи 

є та або інша організація такою, «що діє прокомуністично»… або «організацією 

комуністичного фронту»…  

2) за заявою міністра юстиції… або іншої особи… визначити, чи є та або інша 

особа членом тієї чи іншої організації комуністичної дії…  

Якщо існує остаточний наказ Комітету… про визнання організації 

організацією комуністичної дії чи організацією комуністичного фронту, вона 

визнається незаконною.  

Члену такої організації заборонено:  

 y обіймати будь-яку невиборну посаду чи виконувати роботу за наймом 

для Сполучених Штатів…  

 у випадку, коли така організація є організацією комуністичної дії, 

виконувати роботу за наймом в оборонній технічній системі або працювати за 

наймом у робітничій організації.  

§ 103. У будь-який час існування надзвичайного становища Президентові 

надається право за посередництва міністра юстиції заарештовувати й затримувати 

відповідно до цього закону будь-яку особу, якщо є розумні підстави вважати, що 

ця особа може взяти участь або змовитися з іншими особами взяти участь в актах 

шпигунства і саботажу… 

Робота з поняттями 

 Запишіть визначення поняття в робочий зошит: 

Лібералізм (лат. liberalis — вільний) — політична ідеологія, яка проголошує 

головним джерелом поступу вільну діяльність людини, спрямовану на 

утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних 



свобод; обстоює абсолютну цінність людської особистості та максимальне 

послаблення різних форм державного і суспільного примусу щодо особи; пропагує 

реформаторський шлях здійснення соціальних перетворень.  

У перші повоєнні роки в країнах Заходу формується новий тип лібералізму — 

неолібералізм, завданням якого було уникнути соціалізму та крайнощів 

капіталізму і водночас захистити свободу та завоювання модерної епохи.  

Консерватизм (фр. conservatisme, від лат. conservo — охороняю, зберігаю) — 

ідейно-політична та культурна течія, що спирається на ідею традиції та спадковості 

у соціальному й культурному житті, демонструє прихильність до усталених 

соціальних систем і норм; не приймає революції та радикальних реформ, 

обстоюючи еволюційний розвиток.  

Неоконсерватизм — сучасна політична течія, що пристосовує традиційні 

цінності консерватизму до реалій постіндустріального суспільства. 

Громадянське суспільство  —  суспільство  з високорозвиненою системою 

взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян, їх об’єднань, з реальним 

забезпеченням державою рівних можливостей вільно і безпечно розпоряджатися 

своїми силами, здібностями, майном, спираючись на право і власну 

правосвідомість  

Постіндустріальне суспільство — суспільство, де провідну роль відіграють 

сфера послуг, наука і освіта, корпорації поступаються провідним місцем 

університетам, а бізнесмени — вченим і професійним фахівцям. 

 

Робота з документом 

 Опрацюйте документ і назвіть права, які гарантує народам Міжнародний 

пакт про громадянські і політичні права.  

Міжнародного пакте про громадянські і політичні права. 1966 р. 

 Стаття 1  

1. Усі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони 

вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій 

економічний, соціальний і культурний розвиток.  

2. Усі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися 

своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, 

що випливають з міжнародного економічного співробітництва, заснованого на 

принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі 

не може бути позбавлений належних йому засобів існування.  

3. Усі держави, які беруть участь у цьому Пакті, зокрема ті, що несуть 

відповідальність за управління несамоврядними і підопічними територіями, 

повинні, відповідно до положень Статуту Організації Об’єднаних Націй, 

заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право. 

 

Опрацюйте документи і дайте відповідь на запитання.  

1. Як ви вважаєте, чому США вважалися провідною державою «вільного 

світу»?  

2. Які цінності сповідували президенти США?  

3. Наскільки, на вашу думку, вони були досяжними?  



Зі спогадів Д. Ейзенхауера, президента США (1953–1961 рр.) 

 Багато драматичних подій траплялося в моєму житті, але ніщо не йшло у 

порівняння з переживаннями і почуттям, які охопили мене, коли я переступав поріг 

кабінету, пов’язаного з такою значною відповідальністю…  

Якби хтось спробував підрахувати мої шанси опинитися в цьому кабінеті, коли 

я народився у 1890 р. у Денісоні в Техасі, вони б дорівнювали практично нулю. Але 

справдилася стара формула: у Сполучених Штатах кожен може дорости до 

президента.  

Із виступу Л. Джонсона в університеті штату Мічиган у травні 1964 р. 

 За нашого життя ми маємо шанс стати суспільством не тільки потужним і 

багатим, але досягти більшого, дійти до Великого Суспільства. Велике Суспільство 

спирається на добробут і свободу для всіх. Воно вимагає ліквідації злиднів і 

несправедливості. 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

Робота з візуальним джерелом 

 Розгляньте карикатуру «Демократія» й дайте відповідь на запитання: 

 
1 .Чому демократія може виявитися небезпечною? 

2 .У яких країнах панувала демократія у другій половині ХХ ст ?  

3 .У яких країнах демократію було поновлено у другій половині ХХ ст ? 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  

1. Опрацювати конспект уроку 

2. Написати конспект у робочий зошит 

3. Підготувати повідомленням «Політичний портрет К. Аденауера». 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати своє ПІБ, номер групи, назву 

навчального предмету. 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

