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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 
Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпіне 'Тісторыя 

навейшага часу" распрацавана у адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і 
метадычнымі дакументамі: 

Загад Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27.05.2013 № 405 
"Парадак распрацоўкі і зацвярджэння вучэбных праграм і праграм практыкі 
для рэалізацыі зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі I ступені»; 

Адукацыйны стандарт «Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. 
Спецыяльнасць 1-21 03 01 Гісторыя (па напрамках)» (зацверджаны і 
ўведезены ў дзейнасць Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь ад 30.08.2013 № 88)" 

Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2012 
№ 53 «Аб зацвярджэнні Правілаў правядзення атэстацыі студэнтаў, 
курсантаў, слухачоў пры засваенні зместу адукацыйных праграм вышэйшай 
адукацыі»; 

Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 1.09.2011 
№ 251 "Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку ажыццяўлення 
эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці ў сферы адукацыі і прызнанні 
страціўшымі сілу некаторых пастаноў Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь». 

1.1. Патрабаванні да кампетэнтнасці спецыяліста. 
Засваенне адукацыйнай праграмы павінна забяспечыць фарміраванне 

наступных груп кампетэнцый: 
акадэмічных кампетэнцый, якія ўключаюць веды і ўменні па 

дысцыпліне, уменне вучыцца; 
сацыяльна-асабовых кампетэнцый, якія ўключаюць культурна-

каштоўнасныя арыентацыі, веды ідэялагічных, маральных каштоўнасцей 
грамадства і дзяржавы і ўменне трымацца іх; 

прафесійных кампетэнцый, якія ўключаюць здольнасць рашаць 
задачы, распрацоўваць планы і забяспечываць іх выкананне ў абранай сферы 
прафесійнай дзейнасці. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый спецыяліста. 
Спецыяліст павінен: 
- умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

рашэння тэарэтычных і практычных задач; 
- валодаць сістэмным і параўнальным аналізам; 
- валодаць даследчыцкімі навыкамі; 
- умець працаваць самастойна; 
- быць здольным вьшрацоўваць новыя ідэі (крэатыўнасць); 
- валодаць міждысцьшлінарным падыходам пры рашэнні праблем; 
- мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў, 

кіраваннем інфармацыяй і работай з кампутарам; 
- мець лінгвістычныя навыкі (вусная і пісьмовая камунікацыя); 
- умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 



Патрабаванні да сацыяльна-асабістых кампетэнцый спецыяліста. 
Спецыяліст павінен: 
- валодаць якасцямі грамадзянскасці; 
- быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння; 
- валодаць здольнасцямі да міжасобавых камунікацый; 
- валодаць навыкамі здаровага ладу жыцця; 
- быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае мысленне); 
- умець працаваць у камандзе; 
- быць здольным да самастойнага навучання; 
- умець фарміраваць асабістыя высновы; 
- быць здольным прымяняць атрыманыя веды. 

Патрабаеанні да прафесійных кампетэнцый спецыяліста. 
Спецыяліст павінен быць здольным: 
Выхаваўча-педагагічная дзейнасць: 
- нланаваць, арганізоўваць і весці вучэбна-метадычную і навукова-

метадычную работу; 
- выкарыстоўваць аптымальныя формы і метады навучання; 
- развіваць навыкі работы навучэнцаў з вучэбнай, навуковай і 

навукова-метадычнай літаратурай, гістарычнымі крыніцамі; 
- арганізоўвываць самастойную работу навучэнцаў; 
- планаваць, арганізоўвываць і весці выхаваўчую работу; 
- фарміраваць у навучэнцаў навуковыя нрадстаўленні аб грамадскіх 

надзеях, развіваць зацікаўленасць да вывучэння гісторыі; 
- абагульняць і распаўсюджаваць перадавы воныт арганізацыі 

выхаваўчай работы; 
- фарміраваць грамадзянскую пазіцыю, патрыятызм, развіваць 

эстэтычныя прадстаўленні і высокія маральныя якасці асобы. 
Навукова-даследчыцкая дзейнасць: 
- фармуліраваць і рашаць задачы, якія ўзнікаюць у ходзе навукова-

даследчыцкай і недагагічнай дзейнасці; 
- выкарыстоўваць неабходныя метады даследавання, 

мадыфіцыраваць існуючыя і ствараць новыя метады даследавання, 
зыходзячы 3 дакладных задач; 

- арганізовываць вучэбна-выхаваўчую работу на навуковай аснове, 
валодаць камнутарнымі метадамі пошуку, захоўвання і апрацоўкі інфармацыі 
ў сферы прафесійнай дзейнасці. 

Лрганізацыйна-упраўленчая дзейнасць: 
- планаваць, арганізовываць і ўдасканальваць работу ў працоўных 

калектывах; 
- разбірацца ў фінансавых нытаннях, грашовай і надаткавай 

палітыцы, разлічваць эфектыўнасць мерапрыемстваў і праектых рашэнняў, 
якія праводзяцца, з улікам кан'юктуры рынку; 

- кантраляваць і падтрымліваць працоўную і вытворчую дысцыпліну; 
- рыхтаваць даклады і аналітычныя матэрыялы; 

валодаць сучаснымі інфармацыйнымі рэсурсамі і сродкамі 
тэлекамунікацый. 



Лналітычная дзейнасць: 
- дыялектычна мысліць і аргументаваць сваю кропку зроку, 

аналізаваць факты і рабіць прагнозы развіцця падзей; 
- аналізаваць гістарычныя і сучасныя праблемы эканамічнага, 

сацыяльнага, палітычнага і культурнага жыцця грамадства, тэндэнцыі яго 
ўстойлівага развіцця; 

- рэдагаваць, рэферыраваць і рэцэнзаваць тэксты, рыхтаваць 
рукапісы да друку і ажыццяўляць аўтарскі кантроль за іх выданнем. 

Экспертна-кансультацыйная дзейнасць: 
- мець веды, практычны вопыт для кансультавання ў пытаннях 

вывучэння гісторыі, арганізацыі даследчыцкіх работ і выхаваўчага працэсу ва 
ўстановах адукацыі, навукі і культуры. 

Інавацыйная дзейнасць: 
- ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывах развіцця інавацыйных тэхналогій; 
- вызначаць мэту інавацый і спосабы іх дасягнення; 
- працаваць з навуковай, тэхнічнай і патэнтнай літаратурай; 
- ацэньваць канкурэнтназдольнасць і эканамічную эфектыўнасць 

тэхналогій, якія распрацоўваюцца; 
- прымяняць метады аналіза і арганізацыі ўкаранення інавацый; 
- складаць дагаворы аб сумеснай дзейнасці па засваенню новых 

тэхналогій. 
1.2. Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. 

Агульны курс 'Тісторыя навейшага часу" мае мэтай вывучэнне 
студэнтамі гісторыі навейшага часу як працэсу перамен, што пастаянна 
развіваюцца, у грамадстве і дзяржаўных інстытутах, пачынаючы з 1918 г. і да 
сённяшніх дзён. У праграме канцэнтруецца ўвага на ўзаемасувязі і ўзаемным 
уплыве важнейшых гістарычных працэсаў гэтага часу, адлюстроўваюцца 
складанасці і супярэчнасці гісторыі навейшага часу. 

Галоўнымі задачамі выкладання дысцыпліны з'яўляюцца: 
- фарміраванне і развіцце гістарычнага мыслення студэнта; 
- фарміраванне нрафесійных кампетэнцый гісторыка; 
- раскрыцце агульных тэндэнцый і спецыфікі развіцця галоўных краін 

Захаду, пачынаючы 3 1918 г. 
Праграма адлюстроўвае нацыянальны і рэгіянальны падыходы. Дае 

інтэграванае выкладанне важнейшых праблем гісторыі заходняй цывілізацыі 
пасля заканчэння Першай сусветнай вайны. У сувязі з тым, што дадзены курс 
чытаецца паралельна з курсамі па навейшай гісторыі, ён прадугледжвае 
комплекснае выкарыстанне сістэмнага і параўнальчага аналіза. Зыходзячы з 
гэтага, ў аснову праграмы пакладзены праблемна-краіназнаўчы і 
кампаратывісцкі прынцыпы. 

Праграма звязана адзінай канцэпцыяй, прынцыпамі адбора і выкладання 
матэрыяла. Структура праграмы улічвае прынцып гістарызма і адзначаецца 
адпаведнасцю гістарычнай рэчаіснасці. Структурна курс дзеліцца на 
раздзелы, якія адпавядаюць важнейшым этапам гісторыі заходніх краін. 



Праграма адлюстроўвае змест курса " Гісторыя навейшага часу" і 
вызначае аб'ем ведаў, што неабходны для студэнтаў-гісторыкаў. У якасці 
галоўных праблем выступае аналіз сацыяльна-эканамічнага развіцця, 
палітычнага ладу, унутранай і знешняй палітыкі, характарыстыка 
сацыяльных і палітычных рухаў, развіццё грамадскай думкі заходніх краін. 

У адпаведнасці з пастаўленымі задачамі праграма ўзгоднена з 
праграмамі па дысцыплінах 'Тісторыя новага часу", 'Тісторыя Расіі і 
Украіны" і праграмамі па дысцыплінах кампанента установы вышэйшай 
адукацыі 'Тісторыя навейшага часу краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі", 
'Тісторыя паўдневых славян", 'Тісторыя заходніх славян", што забяспечвае 
комплекснасць і цэласнасць вьшучэння студэнтамі гістарычнага працэсу. 

У інфармацыйнай частцы праграмы змяшчаецца спіс крьшіц, вучэбных 
дапаможнікаў і даследчыцкай літаратуры, якія студэнты павінны засвоіць 
самастойна. 

Падчас вывучэння курса асноўнымі метадамі з'яўляецца праца з 
крыніцамі і літаратурай, абмеркаванне праблем на семінарскіх занятках, 
дыскусіі па праблемах навейшай гісторыі Захаду. Студэнтам даецца 
магчымасць надрыхтаваць самастойныя творчыя работы. 

У вьшіку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 
- асноўныя тэорыі сусветна-гістарычнага нрацэсу ў адпаведнасці з 
фармацыйным, цівілізацыйным, культуралагічным і іншымі сучаснымі 
падыходамі; 
- асаблівасці гістарычнага развіцця краін Заходняй Еўропы і Паўночнай 
Амерыкі ў навейшы час; 
- сутнасныя характарыстыкі сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і 
культурнага развіцця краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі ў эпоху 
індустрыяльнага грамадства і яго трансфармацыі ў постіндустрыяльнае 
грамадства; 
- спадчыну духоўнай і матэрыяльнай культуры цывілізацый навейшага 
часу 

умець: 
- прымяняць сучасныя метадалагічныя падыходы і тэорыі грамадскага 
развіцця пры характарыстыцы сусветна-гістарычнага працэсу ў навейшы час; 
-тлумачыць уплыў розных цывілізацыйных фактараў на сацыяльна-
эканамічнае, палітычнае, этнаканфесійнае і культурнае развіццё асобных 
краін, цывілізацый і рэгіёнаў свету; 
- аналізаваць асаблівасці гістарычнага развіцця краін Еўропы і Паўночнай 
Амерыкі ў навейшы час; 
- ажыццяўляць параўнальна-гістарычны аналіз сацыяльных рухаў, рэформ і 
рэвалюцый ў навейшы час; 
- ацэньваць асноўныя дасягненні духоўнай і матэрыяльнай культуры 
навейшага часу. 

валодаць: 
- сучаснымі прыемамі апрацоўкі гістарычнага матэрыялу і метадамі 
гістарычнага аналіза; 



- сукупнасцю метадалагічных (канцэптуальна-тэарытычных) падыходаў да 
вывучэння асобных краін і рэгіёнаў свету. 

1.3. Структура зместа вучэбнай дысцыпліны. 
У структуры зместа вучэбнай дысцыпліны вылучаюцца ўзбуйненыя 

дыдактычныя адзінкі (раздзелы). Структура зместу вучэбнай дысцыпліны 
уключае: раздзелы, тэмы вучэбных заняткаў. 

Па кожнаму вучэбнаму раздзелу ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі па 
фарміраванню і развіццю ў студэнтаў прафесійных кампетэнцый 
праектуюцца і праводзяцца пэўныя лекцыйныя і семінарскія заняткі. Змест 
тыпавой праграмы па гісторыі навейшага часу дазваляе вывучаць 
дысцыпліну як па праблемнаму, так і храналагічнаму прынцыпу. 

1.4. Метады навучання. 
Па кожнаму вучэбнаму раздзелу ў адпаведнасці з яго мэтамі і задачам і 

па фарміраванню і развіццю ў студэнтаў прафесійных кампетэнцый 
праектуюцца і выкарыстоўваюцца розныя педадагічныя тэхналогіі. Сярод 
найбольш перспектыўных і эфектыўных сучасных інавацыйных 
адукацыйных сістэм і тэхналогій пры вувучэнні курса будуць 
выкарыстоўвацца розныя мадэлі кіруемай самастойнай работы студэнтаў, 
інфармацыйныя тэхналогіі, інтэрактыўныя метады. 

1.5. Дыягностыка сфарміраванасці кампетэнцый студэнта. 
Адукацыйным стандартам першай ступені вызначаецца наступная 

працэдура дыягностыкі: 
— вызначэнне аб'екта дыягностыкі, якім з'яўляюцца кампетэнцыі 

выпускніка; 
— выяўленне фактычных вучэбных дасягненняў студэнта з дапамогай 

крытэрыяльна-арыентаваных тэстаў і іншых сродкаў дыагностыкі; 
— вымярэнне ступені адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта 

патрабаванням навучальнага стандарта; 
— ацэнка вынікаў адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта 

патрабаванням адукацыйнага стандарта (з дапамогай шкалы ацэнак). 
Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнтаў на працягу семестра і на 

экзамене адбываецца па дзесяцібальнай сістэме. Для дыягностыкі 
сфарміраванасці кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя сродкі: 
праверка канспектаў, індывідуальныя кансультацыі, праверка пісьмовых 
заданняў, напісанне рэцэнзій і інш. 

На вывучэнне дысцыпліны прадугледжана 278 вучэбных гадзін, з якіх 
162 аўдыторных. 



ПРЫКЛАДНЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 

№ 
п/п 

Назвы раздзелау Колысасііь галзін № 
п/п 

Назвы раздзелау 
Аўдытор 

ных 
^іх 

№ 
п/п 

Назвы раздзелау 
Аўдытор 

ных Лекцыі Семі-
нары 

1 Уводзіны І перыядызацыя 2 2 

2 Заходні свет у 1918-1945 гг. 16 12 4 

3 Краіны Паўночнай Амерыкі і Заходняй 
Еўропы паміж дзвюма сусветнымі 
войнамі 

18 14 4 

4 Малыя краіны Заходняй Еўропы і 
краіны Паўночнай Еўропы 

10 4 6 

5 Краіны Паўднёвай і Усходняй Еўропы 10 4 6 

6 Другая сусветная вайна 12 4 8 

За семестр 68 40 28 

7 Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-
эканамічнага і палітычнага развіцця 
краін Захаду ў другой палове XX -
пачатку XXI ст. 

18 12 6 

8 Краіны Паўночнай Амерыкі і Заходняй 
Еўропы 

22 16 6 

9 Малыя краіны Заходняй Еўропы і 
краіны Паўночнай Еўропы 

10 6 4 

10 Краіны Паўднёвай Еўропы 12 8 4 

11 Развіццё і крах сацыялізму ў краінах 
Еўропы (Румынія, Венгрыя, Усходняя 
Германія (ГДР), Албанія) 

12 6 6 

12 Міжнародныя адносіны, грамадска-
палітычныя рухі, навука і культура 

20 12 8 

За семестр 94 60 34 

Усяго 162 100 62 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

1. УВОДЗШЫ I ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ 

Прадмет, задачы і праблемы курса навейшай гісторыі. Асноўныя 
тэндэнцыі развіцця гістарыяграфіі навейшай гісторыі, галоўныя гістарычныя 
школы. Праблема спалучэння розных метадалагічных падыходаў -
цывілізацыйнага, фармацыйнага, культуралагічнага і інш. Гістарыяграфічныя 
праблемы Навейшага часу. 

Перыядызацыя навейшай гісторыі. 

2. ЗАХОДНІ СВЕТ У 1918-1945 гг. 

Галоўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага і палітычнага 
развіцця заходніх краін. Заходнецэнтрызм як аснова развіцця сацыяльна-
эканамічнай і палітычнай сферы. Змяненне ў сацыяльнай структуры 
грамадства. Пераход ад свабоднага рынку да дзяржаўнага рэгулявання. 
Рэформы як асноўны метад змяненняў у жыцці грамадства. Змены ў 
праграматыцы і палітыцы сацыял-дэмакратычных, ліберальных і 
кансерватыўных сіл. Таталітарна-аўтарытарныя сілы, іх месца ў грамадска-
палітычным жыцці краін Захаду. Роля рэлігіі і царквы. 

Міжнародныя адносіны. Крушэнне імперый у Расіі, Германіі, Аўстра-
Венгрыі, Турцыі. Парыжская мірная канферэнцыя. Версальская сістэма і яе 
супярэчнасці. Урэгуляванне адносін на Далёкім Усходзе і ў зоне Ціхага 
акіяна. Вашынгтонская канферэнцыя. Праблемы і супярэчнасці сістэмы 
пасляваеннага ўрэгулявання. Лазанская канферэнцыя 1922-1923 гг. 
Генуэзская канферэнцыя. Рапальскі дагавор. 

Стабілізацыя міжнародных адносін у 1924-1929 гг. План Даўэса. 
Канферэнцыя ў Лакарна. Нармалізацыя адносін СССР з буйнейшымі 
заходнееўрапейскімі краінамі. Савецка-германскія адносіны. Праблема 
раззбраення і бяспекі. Пакт Брыяна - Келага. Міжнародныя адносіны на 
Далёкім Усходзе, япона-амерыканскае санерніцтва. 

Абвастрэнне міжнародных супярэчнасцей у перыяд сусветнага 
эканамічнага крызісу. План Юнга. Мараторый Гувера і крах рэпарацыйнай 
палітыкі. Лазанская канферэнцыя 1932-1933 гг. Аслабленне міжнародных 
пазіцый Францыі. Пачатак агрэсіі Японіі ў Паўночна-Усходнім Кітаі, выхад 
Яноніі 3 Лігі Нацый. 

Прыход А. Гітлера да ўлады ў Германіі, курс Германіі на перадзел свету. 
Жэнеўская канферэнцыя па раззбраенні. Выхад Германіі з Лігі Нацый. 

Захоп Эфіопіі фашысцкай Італіяй. Італа-германская інтэрвенцыя ў Іспаніі. 
Антыкамінтэрнаўскі пакт. Утварэнне агрэсіўнага блока. Палітыка 
«ўціхамірвання» агрэсараў з боку заходніх дзяржаў. Прыняцце СССР у Лігу 
Нацый. 

Захоп Германіяй Аўстрыі. Мюнхенскае пагадненне і яго наступствы. 
Захоп Італіяй Албаніі. Праблемы еўрапейскай бяспекі. Канферэнцыя ў 



Мантро. Англа-франка-савецкія перамовы напярэдадні вайны і іх правал. 
Савецка-германскі дагавор аб ненападзенні. 

Феномен фашызму ў Еўропе. Перадумовы ўзнікнення фашызму, яго 
сутнасць і сацыяльная база. Агульныя і спецыфічныя рысы фашысцкіх рухаў. 
Італьянскі фашызм. Прыход нацыстаў да ўлады ў Германіі і новая хваля 
фашызму ў свеце. Іберыйская мадэль фашызму. Роля і месца карпаратыўнай 
сістэмы ў структуры палітычнага рэжыму фашызму. Татальнае эканамічнае 
рэгуляванне і мілітарызацыя эканомікі. Масавыя рэпрэсіі. Агрэсіўныя планы 
і знешняя палітыка фашысцкіх дзяржаў. 

Рабочы і дэмакратычны рух у міжваенны перыяд. Рэвалюцыі ў 
Германіі, Аўстрыі, Венгрыі. Спробы стварэння савецкіх рэспублік. 
Арганізацыйны раскол рабочага руху. Стварэнне Камуністычнага 
інтэрнацыянала. Распрацоўка тактыкі адзінага рабочага фронту, яе сутнасць. 

Палітыка Камінтэрна ў нерыяд стабілізацыі капіталізму, фарміраванне 
тактыкі «клас супраць класа». Дзейнасць Камінтэрна ва ўмовах сусветнага 
эканамічнага крызісу. VII кангрэс, снробы кансалідацыі рабочага руху 
супраць фашызму і вайны. Актывізацыя сектанцкай палітыкі Камінтэрна 
напярэдадні Другой сусветнай вайны. Рэпрэсіі супраць дзеячаў Камінтэрна і 
кампартый. 

Сацыял-дэмакратыя пасля Першай сусветнай вайны. Аднаўленне 
дзейнасці II Інтэрнацыянала. Стварэнне II1/2 Інтэрнацыянала. Рабочы 
сацыялістычны інтэрнацыянал (РСІ), яго праграмныя ўстаноўкі. Трацкізм як 
плынь міжнароднага рабочага руху. Стварэнне IV Інтэрнацыянала. 

Сацыял-дэмакратыя і фашызм: абарона парламентарызму і сістэмы 
буржуазнай дэмакратыі, супрацоўніцтва з антыфашысцкай часткай правых 
сіл. Адносіны да камуністычнай пльші. РСІ напярэдадні вайны. 

Стан прафсаюзнага руху пасля Першай сусветнай вайны. Утварэнне 
Міжнароднай федэрацыі прафсаюзаў (Амстэрдамскага інтэрнацыянала 
прафсаюзаў), Чырвонага інтэрнацыянала прафсаюзаў (Прафінтэрн), 
Міжнароднай канфедэрацыі хрысціянскіх прафсаюзаў. Ажыўленне анарха-
сіндыкалізму ў рабочым руху. Асноўныя напрамкі дзейнасці прафсаюзаў у 
міжваенны перыяд. 

Утварэнне і дзейнасць маладзёжных міжнародных арганізацый. Рухі 
пралетарскай салідарнасці. Антыфашысцкі і антываенны рух. 

Навука, тэхніка і культура заходніх краін у міжваенны перыяд. 
Развіццё адукацыі, навукі, тэхнікі. Важнейшыя адкрыцці і дасягненні ў 
фундаментальных і прыкладных навуках, тэхніцы і вытворчасці ў першай 
палове XX ст. Дасягненні ў галіне фізікі, хіміі, геалогіі, геафізікі, 
акіянаграфіі, метэаралогіі, генетыкі. Псіхіятрыя, псіхааналіз. 

Асноўныя тэндэнцыі развіцця грамадскіх навук. Новыя філасофскія плыні: 
неапазітывізм, інтуітывізм, прагматызм, неатамізм, экзістэнцыялізм. 

Навукова-тэхнічны прагрэс: новыя тэхналогіі, электрыфікацыя 
чыгуначнага транспарту, «народны аўтамабіль». Станаўленне грамадзянскай 
авіяцыі. Масавая вытворчасць электрабытавых прыбораў. Гукавое і 
каляровае кіно. 



Змяненне ладу жыцця шырокіх колаў насельніцтва. Індустрыялізацыя 
вольнага часу. Уздзеянне кіно на грамадскае жыццё. Дэмакратызацыя моды. 

Літаратура і мастацтва. З'яўленне новых ідэй і формаў у сусветным 
мастацтве першай паловы XX ст. Авангардызм. Дэмакратызм і элітарнасць у 
мастацтве. Роля мастацтва ў барацьбе супраць фашызму і вайны. Традыцыі 
рэалізму, псіхалагізму, рэвалюцыйнай рамантыкі ў літаратуры. Уплыў 
філасофскіх ідэй на творчасць літаратараў, пошукі новых формаў. 

Архітэктура: нераход да серыйнага індустрыяльнага будаўніцтва. 
Функцыяналізм, рацыяналізм. 

3. КРАІНЫ ПАЎНОЧНАЙ АМЕРЫКІI ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ 
ПАМІЖ ДЗВЮМА СУСВЕТНЫМІ ВОЙНАМІ 

Злучаныя Штаты Амерыкі. Змяненне міжнароднага і фінансавага 
становішча ЗША пасля Першай сусветнай вайны. Палітыка буржуазнага 
рэфармізму В. Вільсана. Зрух управа на прэзідэнцкіх выбарах 1920 г. 
Палітыка «цвёрдага індывідуалізму» У. Гардзінга. 

Сацыяльныя канфлікты ў краіне. Разгортванне руху за незалежныя 
палітычныя дзеянні. 

Ізаляцыянізм, яго сутнасць. Вашынгтонская канферэнцыя. 
ЗША ва ўмовах стабілізацыі. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага 

развіцця. Палітыка адміністрацыі К. Куліджа. Тэорыя «амерыканскай 
выключнасці». Паляпшэнне дабрабыту насельніцтва. Упадак рабочага і 
дэмакратычнага руху. Распаўсюджванне тэорыі «дэмакратызацыі капіталу». 
Знешняя палітыка ЗША ў гады стабілізацыі. 

Сусветны эканамічны крызіс ва ўмовах ЗША. Абвастрэнне эканамічных і 
сацыяльных праблем. Сацыяльныя канфлікты. Палітыка ўрада Г. Гувера. 
Знешняя палітыка ЗША ў перыяд крызісу. 

«Новы курс» Ф. Рузвельта, яго сутнасць. Пераход да ўсеагульнага 
дзяржаўнага рэгулявання эканомікі і сацыяльных адносін. Рабочы pyx. 
Барацьба за стварэнне вытворчых прафсаюзаў. 

Знешняя палітыка Ф. Рузвельта. Ізаляцыянізм і інтэрнацыяналізм. 
Палітыка нейтралітэту. Адносіны з краінамі Лацінскай Амерыкі, з СССР. 

Канада. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага і налітычнага 
развіцця. 

Вялікабрытанія Эканамічнае становішча краіны пасля Першай 
сусветнай вайны, аслабленне яе пазіцый у свеце. Выбары 1918 г. Змены ў 
расстаноўцы налітычных сіл. Пачатак крызісу каланіяльнай імперыі. 
Ірландскае пытанне. Сацыяльныя нраблемы і канфлікты. Барацьба Англіі за 
налітычнае лідарства ў Еўропе. 

Асаблівасці стабілізацыі ў Вялікабрытаніі. Першы лейбарысцкі ўрад. 
Усеагульная забастоўка 1926 г. Закон 1927 г. аб адносінах у прамысловасці. 
Мандызм. Выбарчая рэформа 1928 г. Знешняя палітыка Англіі ў нерыяд 
стабілізацыі. 

Крызіс 1929-1933 гг. у Вялікабрытаніі. Другі лейбарысцкі ўрад. 
Фарміраванне «нацыянальнага ўрада», яго сацыяльна-эканамічная палітыка. 



Знешняя і каланіяльная палітыка Англіі ў перыяд сусветнага эканамічнага 
крызісу. Вестмінстэрскі статут. Імперская эканамічная канферэнцыя ў Атаве 
1932 г. 

Вялікабрытанія напярэдадні Другой сусветнай вайны. Унутраная і 
знешняя палітыка ўрадаў С. Болдуіна і Н. Чэмберлена. Спецыфіка 
англійскага фашызму. Барацьба ў правячых колах Вялікабрытаніі вакол 
пытання аб адносінах да фашысцкай Германіі. 

Францыя. Вынікі Першай сусветнай вайны для Францыі. Расстаноўка 
палітычных сіл. Перамога Нацыянальнага блока на парламенцкіх выбарах 
1919 г., ЯГО палітыка. Сацыяльныя канфлікты ў краіне. Знешняя палітыка 
Францыі. Малая Антанта. 

Францыя ў перыяд стабілізацыі. Ператварэнне яе ў індустрыяльна-
аграрную краіну. Урады «левага блока» і «нацыянальнага яднання», іх 
налітыка. Аслабленне пазіцый Францыі ў Еўропе. Каланіяльныя войны. 

Асаблівасці сусветнага эканамічнага крызісу ў Францыі. Сацыяльна-
эканамічныя праблемы і канфлікты. Урад «левага картэля». Палітыка правых 
урадаў. 

Асаблівасці французскага фашызму. Спроба путча ў 1934 г. Стварэнне 
адзінага рабочага і шырокага Народнага фронту. Палітыка ўрадаў Народнага 
фронту. 

Знешняя палітыка Францыі ў перыяд сусветнага эканамічнага крызісу і 
напярэдадні вайны. 

Германія. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу 
пасля вайны ў Германіі. Лістападаўская рэвалюцыя 1918 г. Станаўленне 
Веймарскай рэспублікі. Перагрупоўка палітычных сіл. Утварэнне нацысцкай 
партыі. Капаўскі путч. Рурскі крызіс. Палітыка КПГ і СДПГ. Грамадска-
палітычны крызіс восенню 1923 г. «Піўны путч» НСДАП. 

Версальскі мір. Германія і краіны Антанты ў 1919-1923 гг. Рэпарацыйная 
праблема. Германа-расійскія адносіны. Рапальскі дагавор. 

Германія ва ўмовах стабілізацыі. Прэзідэнцкія выбары 1925 г. Планы 
Даўэса і Юнга. 

Становішча ў рабочым руху. Сутнасць сацыял-дэмакратычных тэорый 
«арганізаванага капіталізму» і «гаспадарчай дэмакратыі». Умацаванне 
міжнародных пазіцый Германіі пасля Лакарнскай канферэнцыі. Палітыка 
балансавання паміж Захадам і У сходам. 

Германія ва ўмовах сусветнага эканамічнага крызісу 1929-1933 гг. Крызіс 
парламенцкіх інстытутаў Веймарскай рэспублікі. Фашызм і антыфашысцкая 
барацьба. Прычыны прыходу нацыстаў да ўлады. Стварэнне механізму 
таталітарнай дыктатуры. Сацыяльна-эканамічная палітыка нацысцкага 
рэжыму, яго знешнепалітычная стратэгія. 

Італія. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя вынікі Першай сусветнай 
вайны для Італіі. Ператварэнне Італіі з аграрнай у аграрна-індустрыяльную 
краіну. Расстаноўка палітычных сіл пасля вайны. 



Зараджэнне і развіццё фашысцкага руху, яго сацыяльная база, 
трансфармацыя праграмных установак. Прыход фашыстаў да ўлады. 
Асаблівасці пачатковага этапу дзейнасці фашысцкага рэжыму. 

Італія ў перыяд стабілізацыі. Эканамічны курс фашысцкага рэжыму. 
Нарастание апазіцыі фашызму. «Крызіс Матэоці». Надзвычайныя законы 
1926 г. і канчатковае афармленне таталітарнага фашысцкага рэжыму. 
Асаблівасці дзяржаўнага рэгулявання эканомікі і сацыяльных адносін. 
Карпаратыўная сістэма. 

Антыфашысцкі рух. Пакты аб адзінстве дзеянняў камуністаў і 
сацыялістаў 1934 і 1937 гг. Прычыны слабасці антыфашысцкіх сіл і 
адсутнасці актыўных антыфашысцкіх дзеянняў. 

Знешняя палітыка фашысцкага ўрада. 

4. МАЛЫЯ КРАІНЫ ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ 
I КРАІНЫ ПАЎНОЧНАЙ ЕЎРОПЫ 

Аўстрыя. Распад Аўстра-Венгерскай імперыі. Лістападаўская 
рэвалюцыя 1918 г. Канстытуцыя Аўстрыйскай рэспублікі. Расстаноўка 
палітычных сіл. Аўстрамарксізм. 

Асаблівасці сацыяльнага, эканамічнага і палітычнага развіцця пасля 
вайны. Тэорыя нежыццяздольнасці Аўстрыі. Палітыка ўрада К. Рэнера. 
Выхад сацыял-дэмакратаў з урадавай кааліцыі. 

Сен-Жэрменскі мір і міжнароднае становішча Аўстрыі. 
Аўстрыя ў перыяд стабілізацыі. Падзеі 1927 г. 
Эканамічны крызіс 1929-1933 гг. у Аўстрыі. Абвастрэнне сацыяльна-

палітычнага становішча. Актывізацыя хэймвера і нацыстаў. Надзвычайныя 
дэкрэты ўраду Дольфуса. Пазіцыя сацыял-дэмакратаў і камуністаў. 
Лютаўскія падзеі 1934 г. Аўстрафашызм, узрастанне супярэчнасцей паміж 
дзвюма плынямі фашызму. Нравал спробы захопу Аўстрыі нацысцкай 
Германіяй у 1934 г. Аўстра-германскае пагадненне 1936 г. Аншлюс 1938 г. 

Бельгія, Нідэрланды і Люксембург. Вынікі Першай сусветнай вайны 
для Бельгіі, Нідэрландаў і Люксембурга. Перагрупоўка палітычных сіл. 
Сацыяльна-палітычныя рэформы 1919-1921 гг. Нацыянальнае пытанне ў 
Бельгіі і Нідэрландах. Каланіяльная палітыка. 

Арыентацыя Бельгіі, Нідэрландаў і Люксембурга на палітыку Англіі і 
Францыі. Вядучая роля каталіцкіх партый у палітычным жыцці. Стабільнасць 
унутрыпалітычнай сітуацыі. Асаблівасці сусветнага эканамічнага крызісу ў 
Бельгіі, Нідэрландах і Люксембургу. Унутраная і знешняя палітыка 
напярэдадні вайны. 

Ірландыя. Эканамічнае і палітычнае становішча Ірландыі пасля 
Першай сусветнай вайны. Нацыянальна-вызваленчая рэвалюцыя 1919-1921 
гг., абвяшчэнне Ірландскай рэспублікі. Англа-ірландскі дагавор 1921 г. 
Грамадзянская вайна 1922-1923 гг. Эканамічнае і налітычнае становішча 
краіны пасля грамадзянскай вайны. 

Ірландыя ў перыяд сусветнага эканамічнага крызісу. Эканамічная вайна 
Англіі супраць Ірландыі, Уздым нацыянальна-вызваленчага руху і класавай 



барацьбы ў 1932-1935 гг. Канстытуцыя 1937 г. Абвяшчэнне Ірландыі 
суверэннай, незалежнай дэмакратычнай дзяржавай Эйрэ. 

Ірландскі фашызм. Знешняя палітыка Ірландыі. 
Краіны Паўночнай Еўропы. Становішча Скандынаўскіх краін пасля 

Першай сусветнай вайны. Масавы рух 1917-1918 гг. і стварэнне 
левасацыялістычных партый. Дэмакратычныя рэформы 1921-1922 гг., 
абвастрэнне сацыяльнах канфліктаў. Агульнапалітычны зрух улева. 

Скандынаўскія краіны ў міжнародных адносінах. Рэвалюцыя і 
грамадзянская вайна ў Фінляндыі. Усталяванне Фінляндскай Рэспублікі. Яе 
эканамічнае развіццё. Міжнароднае становішча Фінляндыі. Савецка-
фінляндскія адносіны. Тартускі дагавор 1920 г. 

Асаблівасці стабілізацыі ў краінах Паўночнай Еўропы. Умацаванне 
пазіцый сацыял-дэмакратычных партый. Асноўныя напрамкі ўнутранай палі-
тыкі, антырабочае заканадаўства. 

Знешняя палітыка паўночнаеўрапейскіх краін у перыяд стабілізацыі. 
«Эра пацыфізму» ў Скандынавіі, курс Фінляндыі на недалучэнне да 
палітычных або ваенных саюзаў. 

Асаблівасці праяўлення сусветнага крызісу ў краінах Паўночнай 
Еўропы. Актывізацыя фашысцкіх рухаў і ўтварэнне фашысцкіх партый. 
Антыкрызісныя праграмы асноўных палітычных партый. Перамога сацыял-
дэмакратаў на выбарах 1932-1933 гг. у Скандынаўскіх краінах. 

Знешняя палітыка паўночнаеўрапейскіх краін у перыяд крызісу. Дацка-
нарвежскі канфлікт з-за Грэнландыі. Канвенцыя Осла - пачатак паўночнай 
мытнай уніі. Двухбаковыя гандлёвыя і мытныя пагадненні з Англіяй і ЗША. 
Дагавор 1932 г. аб ненападзенні паміж Фінляндыяй і СССР. 

Краіны Паўночнай Еўропы напярэдадні Другой сусветнай вайны. 
Рэформы сацыял-дэмакратаў у Швецыі і Нарвегіі. Працоўнае заканадаўства 
сацыял-дэмакратычных кабінетаў 1930-х гг. Партыйна-палітычная барацьба ў 
другой палове 1930-х гг. 

Знешняя палітыка. Адыход ад палітыкі калектыўнай бяспекі. Пераход 
Паўночнай Еўропы да нейтралітэту. Савецка-фінскія адносіны. 

5. КРАІНЫ ПАЎДНЁВАЙ I ЎСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ 

Іспанія пасля Першай сусветнай вайны. Абвастрэнне сацыяльнах 
праблем. Перадумовы ўсталявання дыктатуры П. дэ Рывера, яе характар. 

Эканамічны крызіс 1929-1933 гг. у Іспаніі. Буржуазна-дэмакратычная 
рэвалюцыя 1931 г., яе этапы, рухаючыя сілы. Канстытуцыя 1931 г. 
Асаблівасці іспанскага фашызму. Стварэнне Народнага фронту ў Іспаніі і 
прыход ЯГО да ўлады. Мяцеж генерала Ф. Франка. Грамадзянская вайна. 
Інтэрвенцыя фашысцкіх дзяржаў у Іспаніі. Палітыка «неўмяшання» заходніх 
краін. Рух салідарнасці з Іспанскай рэспублікай. Супярэчнасці ў 
рэспубліканскім лагеры. Прычыны паражэння рэспубліканцаў. 

Усталяванне дыктатуры Ф. Франка. Сутнасць франкізму. 

Партугалія. Вынікі вайны для Партугаліі. Пагаршэнне фінансавага 
становішча краіны ў 1925-1926 гг. Уплыў сусветнага эканамічнага крызісу 



1929-1933 гг. на Партугалію. Эканамічная барацьба працоўных. 
Сацыялістычная партыя і анарха-сіндыкалізм ў рабочым руху. Ваенны 
пераварот 1926 г. Працэс фашызацыі краіны. Стварэнне фашысцкай партыі. 
Канстытуцыя 1938 г. Унутраная, каланіяльная і знешняя палітыка 
А. Салазара. Пашырэнне рэпрэсій. Умацаванне супрацоўніцтва Партугаліі з 
Германіяй, Італіяй, удзел у інтэрвенцыі ў Іспаніі. Іберыйскі пакт 1939 г. 

Венгрыя. Буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя 1918 г. у Венгрыі. 
Стварэнне незалежнай рэспублікі. Утварэнне кампартыі, яе курс на 
сацыялістычную рэвалюцыю. Палітычны крызіс у пачатку 1919 г. Венгерская 
савецкая рэспубліка. Падзенне савецкай улады. Усталяванне дыктатарскага 
рэжыму М. Хорці. 

Венгрыя ў перыяд стабілізацыі капіталізму. Пошукі выйсця са 
знешненалітычнай ізаляцыі. Дагавор аб дружбе з Італіяй. 

Уздзеянне сусветнага эканамічнага крызісу на Венгрыю. Збліжэнне 
Венгрыі 3 гітлераўскай Германіяй. 

Румынія. Вынікі вайны для Румыніі. Пашырэнне тэрыторыі краіны. 
Румынія ў Малой Антанце. Рэвалюцыйны пад'ём 1918-1921 гг. 

Румынія ў перыяд стабілізацыі. Павелічэнне прамысловага патэнцыялу ў 
1920-я гг. Аграрная рэформа. Канстытуцыя 1923 г. Стварэнне нацыянал-
царанісцкай партыі, прыход яе да ўлады. 

Румынія ў перыяд сусветнага эканамічнага крызісу. Узрастанне залежнасці 
эканомікі ад замежнага капіталу. Крызіс парламентарызму. Устанаўленне 
каралеўскай дыктатуры, стварэнне Фронту нацыянальнага адраджэння. 
Дэмакратычны і антыфашысцкі рух у Румыніі. Стварэнне Дэмакратычнага 
блока. 

Знешняя палітыка Румыніі ў 1930-я гг. 

6. ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА 

Прычыны і характар вайны. Пачатак вайны. «Дзіўная вайна». Савецка-
германскі дагавор ад 28 верасня 1939 г. Савецка-германскія адносіны 1939-
1941 гг. Савецка-фінская вайна. Наступление Германіі на Захадзе. 
Капітуляцыя Францыі. Вайна ў Афрыцы. Агрэсія Германіі ў Паўднёва-
Усходняй Еўропе і на Блізкім Усходзе. Далучэнне да СССР прыбалтыйскіх 
дзяржаў, Паўночнай Букавіны і Бесарабіі. Савецка-японскі дагавор аб 
нейтралітэце. 

Нападзенне Германіі на СССР. Правал планаў «маланкавай вайны». 
Атлантычная хартыя. Уступленне ЗША ў вайну. Стварэнне антыгітлераўскай 
кааліцыі. Ваенныя дзеянні Японіі. Умацаванне руху Супраціўлення ў 
акупіраваных краінах. Ваенныя дзеянні ў зоне Ціхага акіяна. Ход ваенных 
дзеянняў на савецка-германскім фронце, у Афрыцы і Атлантыцы. 

Карэнны пералом у вайне. Наступление саюзнікаў у Афрыцы і 
Міжземнамор'і. Сталінградская бітва і бітва на Курскай дузе. Капітуляцыя 
Італіі. Ваенныя дзеянні на Ціхім акіяне і ў Азіі ў 1942-1943 гг. Маскоўская 
канферэнцыя міністраў замежных спраў СССР, Вялікабрытаніі і ЗША. 
Тэгеранская канферэнцыя кіраўнікоў трох дзяржаў. Рух Супраціўлення. 
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Наступление Чырвонай арміі ў 1944 г. Высадка саюзнікаў у Паўночна-
Заходняй Францыі. Крымская канферэнцыя кіраўнікоў трох дзяржаў. Разгром 
Германіі і яе капітуляцыя. Стварэнне ААН. Патсдамская канферэнцыя 
кіраўнікоў трох дзяржаў. Патсдамская дэкларацыя. Уступленне СССР у 
вайну супраць Японіі. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай 
вайны, яе вынікі. 

7. АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА I 
ПАЛІТЫЧНАГА РАЗВІЦЦЯ КРАІН ЗАХАДУ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XX 
- ПАЧАТКУ XXI ст. 

Змяненне ў суадносінах сіл пасля Другой сусветнай вайны. Умацаванне 
лідыруючых пазіцый ЗША. Палітыка ЗША на захаванне заходніх 
каштоўнасцей. Аднаўленне эканомікі і роля плана Маршала. 

Сацыяльная напружанасць канца 40-х гг. у Еўропе. Умацаванне пазіцый 
левых сіл пасля вайны, іх кансалідацыя. Выключэнне камуністаў са складу 
ўрадаў у Еўропе. Канцэнтрацыя ўлады ў руках традыцыйных палітычных сіл. 
Стабілізацыя палітычнай сітуацыі. 

Сутнасць дзяржавы дабрабыту. Умацаванне ролі дзяржавы ў сацыяльна-
эканамічным жыцці, сацыяльныя рэформы. Стабільнае і дынамічнае развіццё 
эканомікі. Развіццё навукова-тэхнічнай рэвалюцыі (НТР), яе этапы. Змяненні 
ў сацыяльнай структуры грамадства. Сярэдні клас. Развіццё ваенна-
палітычнай і эканамічнай інтэграцыі. Транснацыянальныя карпарацыі (ТНК), 
працэсы глабалізацыі. "Халодная вайна", спробы перахода да разрадкі 
міжнароднай напружанасці. 

Крызіс дзяржавы дабрабыту. Умацаванне пазіцый неакансерватыўных сіл. 
Неакансерватыўныя пераўтварэнні 80-х гг., іх сутнасць. Агульнае і рознае ў 
неакансерватыўнай палітыцы ў краінах Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Вынікі 
неакансерватыўных рэвалюцый. 

Посткансерватыўная палітыка. Умацаванне прагматычных метадаў 
сацыяльна-эканамічнай дзейнасці і аслабленне ідэалагічнага ўплыву на 
пытанні гаспадарчага развіцця. 

Распад СССР і сусветнай сістэмы сацыялізма. Аб'яднанне Германіі. Канец 
"халоднай вайны". Інтэграцыя краін Усходняй Еўропы ў эканамічныя і 
ваенна-палітычныя структуры Захаду. 

Змяненне ў суадносінах сіл на міжнароднай арэне. Праблемы барацьбы 
супраць міжнароднага тэрарызма. Развіццё працэсаў інтэграцыі. Стварэнне і 
дзейнасць ЕС. Новая стратэгічная дактрына НАТА, пашырэнне блока на 
Усход. 

Развіццё прынцыпаў ліберальнай, парламенцкай дэмакратыі ў палітычнай 
сферы. Ліквідацыя дыктатарскіх рэжымаў у Еўропе. Пераадолненне 
палітычнай дыскрымінацыі негрыцянскага насельніцтва ў ЗША. Крах 
камуністычнага руху. Аслабленне пазіцый прафсаюзаў. Умацаванне ўплыву 
ўмераных, рэфарматарскіх сіл: лібералаў, кансерватараў, хрысціянскіх 
дэмакратаў і сацыял-дэмакратаў. Роля царквы. 



Сучасны эканамічны крызіс на Захадзе. 

8. КРАІНЫ ПАЎНОЧНАЙ АМЕРЫКІI ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ 

Злучаныя Штаты Амерыкі. Вынікі Другой сусветнай вайны для ЗША. 
Замацаванне ЗША ў якасці фінансава-эканамічнага і ваенна-палітычнага 
лідэра заходняга свету. Эканамічнае і палітычнае развіццё ў першыя 
пасляваенныя гады. Кансерватыўна-рэакцыйны паварот ва ўнутуранай 
палітыцы. Яго прычыны, мэты і прыхільнікі. Закон Тафта-Хартлі, праверкі 
лаяльнасці, антыкамуністычныя істэрыя. Макартызм. 

"Справядлівы курс" Г.Трумэна. Цяжкасці яго рэалізацыі.Палітычная 
барацьба ў краіне. 

Знешняя палітыка ЗША. Курс на захаванне заходніх каштоўнасцей ў 
Еўропе. Удзел ў "халоднай вайне". Дактрына Трумэна, нлан Маршала, 
дактрына стрымлівання. Стварэнне НАТА і іншых ваенна-палітычных 
блокаў. Вайна ў Карэі. 

ЗША падчас дзейнасці адміністрацыі Д.Эйзенхауэра. Зніжэнне тэмнаў 
эканамічнага росту. Палітыка кансерватыўнай згоды. Закон Лэндрама -
Грыфіна. Дактрына вызвалення і масіраванай адплаты. Балансаванне на грані 
вайны. Кантакты з СССР, палітыка на Блізкім Усходзе. 

Палітыка прэзідэнтаў Дж.Кеннэдзі і Л. Джонсана. Праграмы "Новых 
рубяжоў" і "Вялікага грамадства" Рост тэмнаў эканамічнага развіцця. 
Сацыяльныя рэформы. Пашырэнне нравоў негрыцянскага насельніцтва. 
Забойства Дж. Кеннэдзі. 

Дактрына гібкага рэагавання. Карыбскі крызіс. "Саюз дзеля нрагрэсу". 
Корпус міра. Вайна ў В'етнаме. Рабочы і дэмакратычны рух. Масавыя 
пратэсты сунраць вайны ў В'етнаме. Выстунленні за роўнапраўе 
негрыцянскага насельніцтва. 

Эканамічныя нраблемы 70-х гг. "Новая эканамічная налітыка" 
рэснубліканскай адміністрацыі Р.Ніксана. Энергетычная праблема. Лозунг 
"закон і парадак" ва ўнутранай налітыцы. Дактрына Ніксана. Паражэнне ў 
В'етнаме. Амерыкана-савецкі дыялог у пачатку 70-х гг. Адносіны з Кітаем. 
Адстаўка Р. Ніксана. Дзейнасць адміністрацыі Дж.Форда. "Крызіс даверу". 

Унутраная і знешняя палітыка адміністрацыі Дж. Картэра. Аслабленне 
назіцый ЗТТТА ў краінах "трэцяга свету". Актывізацыя палітыкі на Блізкім 
Усходзе. Дагавор у Кэмн-Дэвідзе. Рост напружанасці ў адносінах з СССР. 

Дзейнасць рэснубліканскай адміністрацыі Р.Рэйгана. Неакасерватыўныя 
нераўтварэнні, іх сутнасць, вынікі. Пераадолнне "крызіса даверу". "Крыжовы 
наход" сунраць камунізму. Нармалізацыя і развіццё амерыкана-савецкіх 
адносін у другой налове 80-х гг. Палітыка прэзідэнта Дж. Буша(ст.). 

Сацыяльна-эканамічныя рэформы адміністрацыі прэзідэнта Б. Клінтана. 
Стабільнае і дынамічнае развіццё эканомікі ў 1990-я гг. ЗША ва ўмовах 
аднапалярнага свету. Новая налітыка ў НАТА. Адносіны з СССР і краінамі 
Усходняй Еўроны. Паўночнаамерыканская інтэграцыя. 

Палітыка адміністрацыі Дж. Буша(мал.) Тэрарыстычны акт супраць ЗША. 
Дактрына Буша(мал.). Вайна ў Афганістане і Іраку. Адносіны з заходнімі 



краінамі і Расіяй. Сацыяльна-эканамічнае развіццё ЗША ў пачатку 2000-х гг. 
Фінансавы крызіс 2008 г. Прэзідэнцкія выбары 2008 г. 

Канада. Эканамічнае развіццё Канады пасля Другой сусветнай вайны. Са-
цыяльныя зрухі ў грамадстве. Расстаноўка палітычных сіл пасля парламен-
цкіх выбараў 1945 г. Рабочы рух і яго асаблівасці ў Канадзе. Становішча ў 
прафсаюзах. Антырабочае заканадаўства. Нацыянальнае пытанне ў Канадзе. 

Узрастанне палітычнай залежнасці ад ЗША. Дагавор аб ваенным супрацо-
ўніцтве 1947 г. і ўступленне ў НАТА. 

Паскарэнне эканамічнага развіцця Канады ў 50—60-я гг. Стварэнне новай 
структуры эканомікі. Перамога кансерватараў на выбарах 1957 г., іх са-
цыяльная палітыка. Пашырэнне рабочага руху ў сярэдзіне 50-х гг. Стварэнне 
Канадскага рабочага кангрэса. Крызіс у сацыял-дэмакратычным руху і 
стварэнне Новай дэмакратычнай партыі. Становішча ў камуністычным руху. 

Абвастрэнне франка-канадскага нацыянальнага нытання ў 60-я гг. 
Умацаванне знешнепалітычнага саюзу з ЗША. 
Асаблівасці нраяўлення сусветнага эканамічнага крызісу 1974—1975 гг. у 

Канадзе. Узмацненне ролі дзяржавы ў эканамічным жыцці. Спробы аслаб-
лення эканамічнай залежнасці ад ЗША. Рост рабочага руху ў 70-я гг. Аб-
вастрэнне нацыянальнай праблемы. «Крызіс федэрацыі» і меры ўрада па яго 
вырашэнні. Змены ў знешняй палітыцы. Развіццё адносін з краінамі Заходняй 
Еўропы, сацыялістычнымі краінамі і краінамі «трэцяга свету». Пачатак эка-
намічнага крызісу і абвастрэнне палітычнай сітуацыі ў канцы 70-х гг. Са-
цыяльна-эканамічная налітыка лібералаў у 1980—1984 гг. 

Канстытуцыя 1982 г. Палітыка «адчыненых дзвярэй» для іншаземнага 
каніталу. Неакансерватызм. Эканамічны ўздым у другой налове 80-х гг. і яго 
прычыны. Пагадненне аб свабодным гандлі з ЗША і Мексікай. Барацьба за-
кол яго палітычных партый і прафсаюзаў. 

Палітыка ўрадаў Ліберальнай партыі на чале з Ж.Крэцьенам. ліквідацыя 
бюджэтнага дэфіціта ў 1997 г. Пашырэнне сацыяльных праграм. Прыняцце 
"стратэгіі роўных магчымасцей" і праграмы "стварэнне бяснечнага 
грамадства". Удзел у паўночнаамерыканскай інтэграцыі. Канада ў пачатку 
2000-х гг. . 

Вялікабрытанія. Вынікі вайны для Вялікабрытаніі. Выбары 1945 г. 
Рэформы трэцяга лейбарысцкага ўраду. Чацвёрты лейбарысцкі ўрад. Знешняя 
налітыка лейбарыстаў. Атлантычная салідарнасць і асаблівыя адносіны з 
ЗША. Крызіс каланіяльнай імперыі. 

Вялікабрытанія надчас дзейнасці кансевартыўных урадаў (1951-1964 гг.) 
Фінансавыя і эканамічныя праблемы развіцця краіны. Пошукі новага месца 
Брытаніі ў сусветнай палітыцы. Тэорыя "трох кругоў" У.Чэрчыля, яе 
няжыццяздольнасць. Суэцкі крызіс 1956 г. 

Лозунг "Ветра перамен" Г.Макміллана і яго сутнасць. Спроба далучыцца 
да працэса еўрапейскай інтэграцыі і яе правал. Крах каланіяльнай імперыі. 
Шляхі і метады перахода да неакаланіяльанй палітыкі. 

Перамога лейбарыстаў на выбарах 1964 г. Палітыка ўрада тэхнакратаў на 
чале 3 Г. Вільсанам. Абвяшчэнне "эры канца ідэалогій". Пашырэнне ролі 



дзяржавы ў сацыяльна-эканамічнай сферы. Распад каланіяльнай імперыі. 
Абвастрэнне сітуацыі ў Ольстэры. Спроба ўступлення ў ЕЭС. Адмаўленне 
Брытаніі ад прысутнасці ў раёне "на усход ад Суэца". 

Дзейнасць кансерватыўнага ўрада Э. Хіта. "Новы кансерватызм" 
Антырабочае заканадаўства. Супрацьстаянне з прафсаюзамі. Уступленне ў 
ЕЭС. Паглыбленне крызіса ў Ольстэры. 

Палітыка лейбарысцкіх урадаў у 1974-1979 гг. "Сацыяльны кантракт". 
Крызіс сярэдзіны 70-х гг. Захаванне прынцыпаў дзяржаўнага рэгулявання. 
Паражэнне на выбарах 1979 г. 

Неакансевартыўныя пераўтварэнні ўрадаў М.Тэтчар ў сацыяльна-
эканамічнай сферы. Тэтчэрызм. Скарачэнне ролі дзяржавы, прыватызацыя. 
Аслабленне пазіцый прафсаюзаў. Рост тэмпаў эканамічнага развіцця. 
Адстаўка М.Тэтчар. Дзейнасць урадаў Дж. Мэйджара. 

Знешняя палітыка кансерватараў. Англа-аргенцінская вайна. Адносіны да 
інтэграцыйных працэсаў у Еўропе. Ольстэрскі крызіс. 

Становішча ў лейбарысцкай партыі ў 80-я гг. Раскол партыі. Перамены ў 
партыі ў канцы 80-х - першай палове 90-х гг. "Новы лейбарызм". Перамога 
лейбарыстаў на выбарах 1997 г. Унутраная і знешняя палітыка ўрадаў 
Т. Блэра. Удзел Брытаніі ў вайне ў Іраку. Вырашэнне праблемы Ольстэра. 
Канстытуцыйная рэформа. Змена лідэра лейбарысцкай партыі. Дзейнасць 
урада Г. Брауна. 

Францыя. Эканамічнае становішча Францыі і расстаноўка палітычных сіл 
у краіне пасля Другой сусветнай вайны. Часовы рэжым. Барацьба вакол 
канстытуцыі. Канстытуцыя 1946 г. 

Чацвёртая рэспубліка ў Францыі. Асаблівасці яе эканамічнага развіцця. 
Палітычная нестабільнасць Выключэнне камуністаў з урада. Кааліцыя 
"трэцяй сілы" і яе палітыка. Дзейнасць урадаў "рэспубліканскага фронту" 
Знешняя паліытка Францыі ў 40-я - 50-я гг. Удзел у працэсах еўрапейскай 
інтэграцыі. Каланіяльныя войны. 

Абвастрэнне сацыяльных і палітычных супярэчнасцей у другой палове 50-
X гг. Крызіс Чацвёртай рэспублікі і яе падзенне. 

Усталяванне Пятай рэспублікі. Канстытуцыя 1958 г. Умацаванне 
дзяржаўнага рэгулявання эканомікі і сацыяльных адносін. Знешняя палітыка 
Ш. дэ Голя. Курс на адраджэнне нацыянальнай вялікасці Францыі. 
Завяршэнне вайны ў Алжыры. Распад калаіяльнай імперыі. Афрыканская 
палітыка. Палітычная барацьба ў Францыі падчас дзейнасці прэзідэнта Ш. дэ 
Голя. Майска-чэрвеньскі палітычны крьвіс 1968 г., яго вынікі. Адстаўка Ш. дэ Голя. 

Францыя ў 70-я гг. Крызісы 1974-1975 гг. і 1980-1982 гг. Эканамічная 
палітыка пры прэзідэнтах Ж. Пампіду і В. Жыскар д'Эстэне. Знешняя 
палітыка Францыі ў 70-я гг. Палітычная барацьба ў краіне ў 70-я гг. 
Перафупоўка партыйна-палітчных сіл. Прьшяцце сумеснай праграмы 
дзеянняў левых сіл. 

Прэзідэнцкія і парламенцкія выбары 1981 г., стварэнне ўрада левых сіл. 
Спроба правядзення сацыялістычнай палітыкі і яе правал. Выхад камуністаў 
3 урада. Выбары 1986 г. Перамога правых партый Кансерватыўны курс урада 



ж . Шырака. Перамога Ф. Міттэрана на прэзідэнцкіх выбарах 1988 г. 
Стварэнне сацыялістычнага ўрада. Пошукі сацыялістамі новага палітычнага 
курса. Знешняя палітыка прэзідэнта Ф.Міттэрана. Умацаванне 
праатлантычных тэндэнцый. Удзел у інтэграцыйных працэсах. 

Курс на неакансерватыўныя пераўтварэнні падчас прэзідэнцтва 
Ж. Шырака. Палітыка "левага рэалізму" урада Л.Жоспэна. Знешняя палітыка 
Ж. Шырака. Курс на стварэнне еўрапейскага полюса сілы. 

Прэзідэнцкія выбары 2007 г. Пермога Н. Сарказі. Яго палітыка. Курс на 
ўмацаванне адносін з ЗША і НАТА. 

ФРГ. Вынікі Другой сусветнай вайны для Германіі. Германскае пытанне. 
Акупацыйная палітыка ЗША, Англіі і Францыі ў Заходняй Германіі. Адра-
джэнне палітычных партый і арганізацый. Берлінскі крызіс. Стварэнне ФРГ. 
Акупацыйны рэжым. 

Эканамічнае развіццё ФРГ у 50-60-я гг. Сутнасць тэорыі "сацыяльнай ры-
начнай гаспадаркі". Прычыны "эканамічнага цуда". Ператварэнне ФРГ у ма-
гутную індустрыяльную дзяржаву. Умацаванне пазіцый ФРГ у свеце. 
Палітычнае развіццё ФРГ у 50-60-я гг. К. Адэнауэр. 

Знешняя палітыка ў 50-60-я гг. Паднісаннне Агульнага дагавора 1952 г. 
Парыжскія пагадненні. Уступленне ў НАТА. Нармалізацыя адносін з СССР. 
Дактрына Хальштэйна. Другі Берлінскі крызіс. Збліжэнне з Францьгяй, 
франка-германскі дагавор 1963 г. Унутраная і знешняя налітыка Л.Эрхарада 
і вялікай кааліцыі. 

ФРГ у 70-х - пачатку 80-х гг. Прыход да ўлады "малой кааліцыі" СДПГ і 
СвДП.. Рост эканамічнай няўстойлівасці, крызісы 1974-1975 і 1980-1982 гг. 

Сацыяльна-эканамічная палітыка кабінетаў В. Брандта і Г. Шмідта. 
Захаванне прьшцыпаў дзяржаўнага рэгулявання. Знешняя палітыка. Роля 
новай усходняй палітыкі ў развіцці працэсаў разрадкі ў 70-я гг. Абвастрэнне 
адносін 3 СССР на мяжы 70-х - 80-х гг. Прыход да ўлады кабінета Г.Коля. 
Асаблівасці неакансерватыўнай палітыкі хрысціянскіх дэмакратаў. 
Аб'яднанне Германіі, яго пазітыўныя і негатыўныя бакі. Поўны суверэнітэт 
ФРГ. Выбары 1998 г. "Чырвона-зялёная кааліцыя", асноўныя накірункі яе 
налітыкі. Сацыяльна-эканамічныя цяжкасці і праблемы. Няўдалая спроба 
шырокіх рэформаў Г.Шродэра. Выбары 2005 г. Стварэнне ўрада "вялікай 
кааліцыі" на чале з А.Меркель. Знешняя налітыка ФРГ ў 90-х - начатку 
2000-х гг. 

Італія. Эканамічнае і налітычнае становішча Італіі пасля вайны. 
Расстаноўка палітычных сіл. Рэформы часовых урадаў 1945-1947 гг. Выбары 



ва Устаноўчы сход. Рэферэндум 1946 г. Абвяшчэнне рэспублікі. 
Канстытуцыя 1947 г. Мірны дагавор з Італіяй. Выключэнне з урада 
камуністаў. Парламенцкія выбары 1948 г. Абвастрэнне палітычнай сітуацыі у 
краіне пасля выбараў. Унутраная і знешняя палітыка ўрадаў дэ Гасперы. 
Выбары 1953 г. Завяршэнне "эры дэ Гасперы". Знешняя палітыка Італіі. 
Уступленне ў НАТА, курс на саюз з ЗША. 

"Эканамічны цуд" у Італіі ў 50-я - пачатку 60-х гг. Супярэчнасці 
сацыяльна-эканамічнага развіцця. Праблема Поўдня. Палітычная 
нестабільнасць у краіне. Умацаванне левацэнтрысцкіх сіл у ХДП. Рост 
супярэчнасцей у левым лагеры. Адмаўленне сацыялістаў ад супрацоўніцтва з 
камуністамі. Шлях да палітыкі "левага цэнтра". Знешняя палітыка Італіі: 
атлантызм і еўрапеізм. 

Палітыка левага цэнтра, яе сутнасць і мэты. Рэформы левацэнтрысцкіх 
урадаў. Умацаванне назіцый ІКП. Палітычны экстрэмізм і тэрарызм. Крах 
палітыкі левага цэнтра. Палітыка "нацыянальнай салідарнасці". 

Эканамічнае развіццё Італіі ў 70-я - 80-я гг. Крызісы 1974-1975 гг. і 1980-
1982 гг. Асаблівасці неакансерватыўнай палітыкі. Абвастрэнне сацыяльных 
супярэчнасцей. Забастовачная барацьба. Аслабленне пазіцый ІКП. Пошукі 
камуністамі новай палітыкі. Стварэнне Дэмакратычнай партыі левых сіл 
(ДПЛС). 

Італія ў 90-х - пачатку 2000-х гг. Эканамічныя праблемы. Палітычная 
нестабільнасць. Рэферэндум 1993 г. Змены ў партыйна-палітычнай сістэме. 
Фарміраванне левацэнтрысцкага і правацэнтрысцкага палітычных блокаў, іх 
склад і пазіцыі ў палітычнай барацьбе. С. Берлусконі. Знешняя палітыка 
Італіі. 

9. МАЛЫЯ КРАІНЫ ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ 
I КРАІНЫ ПАЎНОЧНАЙ ЕЎРОПЫ 

Аўстрыя. Дзейнасць часовага ўрада. Дэкларацыя аб незалежнасці. Пагад-
ненне СССР, ЗША, Англіі і Францыі па Аўстрыі. Стварэнне Саюзніцкай кан-
трольнай камісіі і яе дзейнасць. Аднаўленне дзейнасці палітычных партый і 
прафсаюзаў. Дэмакратычнае заканадаўства часовага ўрада. Эканамічнае 
развіццё краіны пасля Другой сусветнай вайны. Рабочы і дэмакратычны рух 
у 1945—1955 гг. Роля СПА і КПА. Падпісанне Дзяржаўнага дагавора з 
Аўстрыяй. Абвяшчэнне пастаяннага нейтралітэту. Уступленне ў ААН. 

Эканамічнае развіццё краіны ў другой палове 50-х — 60-я гг. Ператварэнне 
Аўстрыі ў высокаразвітую індустрыяльна-аграрную краіну. Барацьба паміж 
правакансерватыўнымі і дэмакратычнымі сіламі вакол статуса нейтрал ітэту. 
Эвалюцыя ўправа ў першай палове 60-х гг. 

Знешняя палітыка ў 50—60-я гг. 
Эканамічнае развіццё Аўстрыі ў 70—80-я гг. Палітыка кабінетаў 

Б.Крайскага. Крызісныя з'явы ў эканоміцы на пачатку 80-х гг. Палітычная 
барацьба ў 80-х - 90х гг. Умацаванне пазіцый правых у пачатку 2000-х гг. 
Знешняя палітыка Аўстрыі. Збліжэнне з краінамі ЕЭС. Удзел у 
агульнаеўрапейскім працэсе. Уступленне ў ЕС. 



Сучаснае становішча краіны. 

Краіны Бенілюкса. Вынікі Другой сусветнай вайны для краін Бенілюкса. 
Крыніцы адраджэння эканомікі. Перагрупоўка палітычных сіл. Умацаванне 
пазіцый кансерватыўных партый. Уздым рабочага і дэмакратычнага руху. 
Сацыяльныя пераўтварэнні. 

Стварэнне валютна-мытнага саюза Бенілюкс. Уступленне ў Заходні Саюз і 
НАТА. Распад каланіяльнай сістэмы Нідэрландаў. Каланіяльная вайна ў 
Інданезіі. 

Барацьба ў Бельгіі вакол пытання аб вяртанні караля на трон. 
Асаблівасці эканамічнага і палітычнага становішча краін у 50—60-я гг. 

Перабудова эканомікі. Аднабаковы характар эканомікі Люксембурга, яго 
залежнасць ад замежнага капітала. 

Сацыяльнае становішча насельніцтва, абмежаванне правоў прафсаюзаў. 
Забастовачная барацьба працоўных. Антываенны рух. Абвастрэнне нацыяна-
льнага пытання ў Бельгіі, 

Знешняя палітыка краін у 50—60-я г. Атлантычны курс. Удзел у 
еўрапейскай інтэграцыі. Пагадненне Бельгіі з ЗША 1962 г.Каланіяльная 
палітыка Бельгіі. Ваенныя дзеянні ў Конга пасля прызнання яго 
незалежнасці. 

Бельгія і Нідэрланды ў 70—80-я гг. Павышэнне эканамічнай і палітычнай 
няўстойлівасці. Канстытуцыйныя рэформы канца 70-х гг. у Бельгіі. Эка-
намічны спад сярэдзіны 70-х і крызіс 1980—1982 гг. Забастовачная барацьба 
рабочых, выступленні фермераў. 

Палітычнае становішча ў 80-я гг. Эканамічная, рабочая і сацыяльная 
палітыка ўрадаў. Нацыянальнае пытанне ў Бельгіі. Перагляд канстытуцыі, 
канстытуцыйная рэформа 1989 г. Пераўтварэнне Бельгіі ў федэратыўную 
дзяржаву. Канстытуцыя 1983 г. у Нідэрландах. Знешняя палітыка ў 70—80-я 
гг. 

Краіны Бенілюкса ў 90-я - пачатку 2000-х гг. Працяг працэсаў 
федэралізацыі ў Бельгіі, абвастрэнне нацыянальнага пытання ў пачатку 2000-
X гг. Эканамічнае развіццё і знешняя палітыка краін Бенілюкса. 

Швейцарыя. Эканамічнае становішча Швейцарыі пасля Другой сусветнай 
вайны. Палітычная сістэма і палітычныя партыі. Дзейнасць кааліцыйных 
урадаў. Рабочы і дэмакратычны рух у 40-я гг. 

Эканамічнае працвітанне ў 50—60-я гг., ператварэнне Швейцарыі ў 
індустрыяльную краіну. Умацаванне яе як аднаго з фінансавых цэнтраў 
свету. 

Прычыны захавання высокіх тэмпаў эканамічнага развіцця Швейцарыі ў 
70—80-я гг. Эканамічная і сацыяльная палітыка чатырохпартыйных 
кабінетаў. Прадастаўленне выбарчых правоў жанчынам. Плебісцыты. 

Знешняя палітыка Швейцарыі ў 1945 г. - у пачатку 2000-х гг. Адносіны да 
інтэграцыйных працэсаў. Уступленне ў ААН. 

Сучаснае эканамічнае і палітычнае становішча краіны. 

Ірландыя. Праблемы эканамічнага развіцця Ірландыі пасля Другой су-
светнай вайны. Эканамічная залежнасць ад Англіі. Ператварэнне Ірландыі ў 
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прамыслова развітую краіну. Пагадненне з Англіяй (1965) па зоне свабоднага 
гандлю. Змяненне структуры эканомікі на мяжы 60—70-х гг. Поспехі эка-
намічнага развіцця ў пачатку 70-х гг. Уступленне ў ЕЭС. Эканамічны крызіс 
1974—1975 гг. і спад пачатку 80-х гг., іх вынікі. 

Палітычны стан краіны пас ля Другой сусветнай вайны. Абвастрэнне бара-
цьбы паміж асноўнымі палітычнымі партыямі па пытанні эканамічнай 
інтэграцыі 3 Англіяй. Выхад Ірландыі з Брытанскай садружнасці і абвяшчэн-
не суверэннай Ірландскай Рэспублікі. Палітычная нестабільнасць у 50-я гг. 
Утварэнне новай рэспубліканскай партыі «Шын фейн» («Мы самі»), Акты-
візацыя дзейнасці Ірландскай рэспубліканскай арміі, яе забарона. Ольстэр-
ская праблема. Пазіцыя ірландскага ўрада па выхаду з крызісу ў Паўночнай 
Ірландыі. Англа-ірландскае пагадненне 1985 г. Ольстэрская праблема ў 90-я 
гг. 

Внешняя палітыка Ірландыі. Палітыка нейтралітэту. Удзел у міратворчых 
аперацыях ААН. Англа-ірландскія адносіны. Стварэнне адзінай Еўропы і 1р-
ландыя. Адносіны з СССР, Кітаем, іншымі краінамі. 

Эканамічнае і палітычнае развіццё Ірландыі ў канцы 90-х - пачатку 2000-
X гг. Ірландыя і Ольстэрская праблема. 

Краіны Паўночнай Еўропы. Эканамічнае і палітычнае становішча краін 
рэгіёна пасля заканчэння вайны. Адраджэнне эканомікі. Умацаванне 
дзяржаўнага рэгулявання. Зрух улева ў палітычным жыцці. Стварэнне 
Дэмакратычнага саюза народа Фінляндыі. Фарміраванне ў краінах 
Паўночнай Еўропы дэмакратычных урадаў з удзелам камуністаў. 
Дэмакратычныя рэформы 40-х гг. 

Асаблівасці рабочага руху. Пасляваенныя праграмы сацыял-
дэмакратычных і камуністычных партый рэгіёна. Роля прафсаюзаў. Разгорт-
ванне руху прыхільнікаў міру. 

Знешняя палітыка Паўночных краін у другой палове 40-х гг. Падпісанне 
мірнага дагавора з Фінляндыяй. Нармалізацыя савецка-фінскіх адносін. 
Стварэнне ў 1947 г. абарончага саюза Швецыі, Нарвегіі і Даніі. Уваход 
Нарвегіі і Даніі ў НАТА. Нейтралітэт Швецыі. 

Краіны Паўночнай Еўропы ў 50—60-я гг. Стабілізацыя эканомікі. 
Сутнасць "шведскай мадэлі". Цяжкасці індустрыялізацыі. Структурныя 
змены ў народнай гаспадарцы краін рэгіёна. Пачатак эканамічнай інтэграцыі. 
Змены ў становішчы працоўных. Стан рабочага руху. Антываенны pyx. 
Унутраная палітыка сацыял-дэмакратычных урадаў. Узнаўленне сацыяльных 
рэформаў. 

Знешняя палітыка краін рэгіёна ў 50—60-я гг. Стварэнне Паўночнага саве-
та. Умацаванне самастойнай лініі Скандынаўскіх краін у ААН. Уступленне 
Фінляндыі ў ААН і Паўночны савет. Ініцыятыва Фінляндыі аб правядзенні 
агульнаеўрапейскай нарады ў Хельсінкі. Адносіны з суседзямі. 

Эканамічнае развіццё краін рэгіёна ў 70—80-я гг. Сацыяльна-эканамічная 
палітыка ўрадаў. Барацьба вакол пытання аб далучэнні да ЕЭС, яе вынікі. 
Пашырэнне рамак Паўночнага савета. 



Эканамічнае і палітычнае развіццё краін Паўночанй Еўропы ў 90-я -
пачатку 2000-х гг. Іх знешняя палітыка. 

10. КРАІНЫ ПАЎДНЁВАЙ ЕЎРОПЫ 

Іспанія. Эканамічная і палітычная сітуацыя ў Іспаніі пасля вайны. Сістэма 
франкісцкай дыктатуры. Імкненне прыстасаваць яе да пасляваенных умоў. 
Міжнародная ізаляцыя Іспаніі. Становішча ў апазіцыйным руху. 

Трансфармацыя палітыкі Захада ў адносінах да Іспаніі і яе прычыны. 
Амерыкана-іспанскае пагадненне 1953 г. Канкардат з Ватыканам. Выхад 
Іспаніі 3 міжнароднай ізаляцыі. 

Іспанія ў 50-я - 60-я гг. Палітыка аўтаркіі. Асаблівасці сацыяльнай 
палітыкі. Фінансавы і эканамічны крызіс у другой палове 50-х гг. "План 
стабілізацыі". Эканамічнае развіццё ў 60-я гг. Роля "Опус дэі" у фарміраванні 
стратэгіі сацыяльна-эканамічнага развіцця Іспаніі. 

Антыфранкісцкі рух у 60-я - першай палове 70-х гг. Змена тактыкі. 
Кансалідацыя антыфранкіскіх сіл. Забастовачныя выступленні. Рабочыя 
камісіі. Змены ў настроях каталіцкай царквы. Нацыянальныя рухі. 
Фарміраванне двух плыняў у правячым лагеры. Крызіс франкізма. 

Смерць Ф.Франко. Працэс ліквідацыі франкізма. Роля караля Хуана 
Карлоса I. Выбары ва Ўстаноўчыя картэсы 1977 г. Канстытуцыя 1978 г. 
Дзейнасць урадаў А.Суарэса. Распад Саюза дэмакратычнага цэнтра. 

Датэрміновыя парламенцкія выбары 1982 г. Перамога сацыялістаў. 
Палітыка ўрадаў Ф.Гансалеса ў 1982-1996 гг. Сацыяльна-эканамічныя і 
ваенная рэформы. Знешняя палітыка. Уступленне ў НАТА і ЕЭС. Адносіны з 
арабскімі краінамі і краінамі Лацінскай Амерыкі. Гібралтарская праблема. 
Крызіс камуністычнага руху ў Іспаніі. Праблема баскскага тэрарызму. 

Фарміраванне ў Іспаніі двухпартыйнай сістэмы. Дзейнасць урадаў 
Народнай партыі ў 1996-2004 гг. Палітыка лібералізацыі эканомікі і 
прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці з захаваннем сацыяльных гарантый для 
працоўных. Арыентацыя на ЗША і ЕС у знешняй палітыцы. Перамога 
сацыялістаў на выбарах 2004 і 2008 г.г. Дзейнасць сацыялістычных урадаў. 

Грэцыя і Партугалія. Эканамічны стан Грэцыі і Партугаліі насля Другой 
сусветнай вайны. Прычыны ўпадку народнай гаспадаркі Грэцыі, эканамічнай 
адсталасці Партугаліі. Захаванне дыктатарскага рэжыму А.Салазара ў 
Партугаліі. Актывізацыя дэмакратычных і апазіцыйных сіл. Распад руху 
дэмакратычнага адзінства. Стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага руху. 

Расстаноўка палітычных сіл у Грэцыі пасля вайны. Грэчаскае пытанне ў 
ААН. Грамадзянская вайна 1946—1949 гг. Рэстаўрацыя манархіі. Унутраная 
палітыка кіруючых колаў у Грэцыі. Дактрына Трумэна і Грэцыя. 

Знешняя палітыка Грэцыі і Партугаліі ў другой палове 40-х гг. Уступленне 
Партугаліі у НАТА. 

Грэцыя І Партугалія ў 50—60-я гг. Пачатак хуткага эканамічнага развіцця. 
Далучэнне да Еўрапейскай асацыяцыі свабоднага гандлю (ЕАСГ). Уплыў 
грамадзянскай вайны на эканоміку Грэцыі. Эканамічная палітыка К. 
Караманліса і Г. Папандрэу. Грэцыя і ЕЭС. Становішча працоўных. 



Палітычная барацьба ў Партугаліі і Грэцыі. Унутраная палітыка К. Кара-
манліса ў Грэцыі. Надзвычайныя законы. Палітыка Г. Папандрэу. Перадумо-
вы перавароту ў Грэцыі. Усталяванне ваеннай дыктатуры, канстытуцыя 1968 
г. Узмацненне жорсткасці салазараўскага рэжыму ў Партугаліі. 

Знешняя палітыка Партугаліі і Грэцыі ў 50—60-я гг. Грэка-амерыканскае 
пагадненне 1959 г. Грэцыя і НАТА. Адносіны з Балканскімі дзяржавамі. 
Уступленне Партугаліі ў ААН. Яе адносіны з Англіяй і ЗША. Каланіяльная 
палітыка салазараўскага рэжыму, яе ўплыў на міжнароднае становішча ГІар-
тугаліі. 

Грэцыя і Партугалія ў 70—80-я гг. Эканамічнае развіццё, крызісы сярэд-
зіны 70-х — пачатку 80-х гг. Залежнасць ад замежнага капіталу. Грэцыя і 
ЕЭС. Уступленне Партугаліі ў ЕЭС. Абвастрэнне сацыяльных праблем. Крах 
дыктатарскіх рэжымаў у Партугаліі і Грэцыі. Падзенне манархіі і абвяшчэнне 
рэспублікі ў Грэцыі. Палітыка ўрадаў А. Папандрэу ў Грэцыі і сацыял-
дэмакратаў у Партугаліі. Перагляд канстытуцыі 1976 г. у Партугаліі. 
Канстытуцыя 1989 г. Абвастрэнне палітычнай барацьбы ў Грэцыі ў канцы 80-
X гг. Выбары 1993 г. 

Эканамічнае і сацыяльнае становішча працоўных у 70—80-я гг. Забасто-
вачны, антыракетны і іншыя масавыя рухі ў Грэцыі і Партугаліі. 

Знешняя палітыка Грэцыі і Партугаліі. Грэцыя і Кіпрская праблема. 
Уступленне Грэцыі і Партугаліі ў ЗЕС. Распад каланіяльнай сістэмы Парту-
галіі. 

Эканамічнае і палітычнае развіццё Грэцыі і Партугаліі ў 90-я - пачатку 
2000-х гг. Дзейнасць урадаў ПАСОК у Грэцыі. Удзел у працэсах еўрапейскай 
інтэфацыі. Палітыка ўрадаў сацылістычнай партыі ў Партугаліі. 

11. РАЗВІЦЦЁ I КРАХ САЦЫЯЛІЗМУ Ў КРАІНАХ ЕЎРОПЫ 
(Румынія, Венгрыя, Усходняя Германія (ГДР), Албанія) 

Эканамічнае і палітычнае становічша краін Усходняй Еўропы пасля 
вайны. Суадносіны палітычных сіл, роля і ўплыў на развіццё падзей 
Савецкага Саюза. Краіны Усходняй Еўропы ў перыяд народна-
дэмакратычных пераўтварэнняў. Стварэнне шырокіх кааліцый, сацыяльна-
эканамічныя і палітычныя рэформы. Адлучэнне буржуазнага крыла 
партыйна-палітычных сіл ад удзелу ў дзяржаўным і палітычным жыцці і яго 
ліквідацыя. Паглыбленне рэформаў і іх сутнасць. Аб'яднанне рабочых 
партый, яго характар. Ліквідацыя рэфармісцкай плыні ў рабочым руху. 
Канцэнтрацыя дзяржаўнай улады ў руках камуністаў. Абвяшчэнне 
"дыктатуры пралетарыята". 

Дзейнасць савецкай ваенный адміністрацыі на Усходзе Германіі. 
Фраміраванне антыфашысцкіх палітычных партый. Стварэнне мясцовых 
органаў улады. Сацыяльныя і палітычныя рэформы. Абвяшчэнне Германскай 
Дэмакратычнай Рэспублікі (ГДР). 

Усходнееўрапейскія краіны ў перыяд будаўніцтва савецкай мадэлі 
сацыялізма. Канцэнтрацыя дзяржаўнай улады ў руках камуністаў, афіцыйнае 
афармленне іх манаполіі на ўладу. Фарміраванне адміністратыўна-



бюракратычнай мадэлі сацыяльна-эканамічных і палітычных адносін. 
Нацыяналізацыя і індустраыялізацыя прамысловасці, кааперацыя сельскай 
гспадаркі, культурная рэвалюцыя - формы і метады правядзення, агульнае і 
рознае ў створаных мадэлях. Многапартыйныя сістэмы і іх сутнасць. 
Пяцігадовыя планы. Цяжкасці з іх выкананнем. Сацыяльна-эканамічныя і 
палітычныя крыізісы 50-х гг. у Венгрыі і ГДР і метады іх пераадолення. 
Стварэнне Савета Эканамічнай Узаемадапамогі і Арганізацыі Варшаўскага 
Дагавора. Абвяшчэнне аб пабудове "асноў сацыялізма". 

Пераход албанскага кіраўніцтва да "новага курса". Пераарыентацыя 
Албаніі на Кітай. Цяжкасці эканамічнага развіцця ў 60-я - 70-я гг. 
Пагаршэнне адносін з Кітаем. Канстытуцыя 1976 г. 

Усходнееўрапейскія краіны ў перыяд будаўніцтва "развітога сацыялізма". 
Нарастание крызісных з'яў у эканоміцы, палітыцы ў 60-я гг. Падзеі 1968 г. у 
Чэхаславакіі. Спробы абмежаваных рэформаў ў 60-я гг. і іх вынікі. Застой у 
палітычным жыцці ў 70-я гг. Прыход да ўлады ў Румыніі клана Чаушэску і 
ўсталяванне яго дыктатуры. Эканамічны і палітычны крызіс у Румыніі ў 
другой палове 80-х гг. Змены ва ўнутранай і знешняй палітыцы Албаніі ў 
канцы 80-х гг. Фарміраванне новых палітычных нартый і арганізацый. 
Першыя шматпартыйныя выбары ў Албаніі ў 1991 г. 

Перабудова ў СССР і яе ўплыў на ўсходнееўранейскія дзяржавы. Спробы 
абмежаваных налітычных рэформаў і іх нравал. Актывізацыя агіазіцыйных 
сіл. Крызіс правячых партый. Антыкамуністычныя народныя рэвалюцыі 
канца 80-х гг і іх вынікі. Аб'яднанне Германіі і ліквідацыя ГДР. Пераход 
краін Усходняй Еўропы да фарміравання сістэм рынкавай гаснадаркі і 
парламенцкай дэмакратыі. Іх інтэграцыя ў эканамічныя і ваенна-налітычныя 
структуры Захада. 

12. МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ, ГРАМАДСКА-
ПАЛІТЫЧНЫЯ РУХІ, НАВУКА I КУЛЬТУРА 

Міжнародныя адносіны ў другой палове XX - пачатку XXI ст. 
Змяненні ў суадносінах сіл насля Другой сусветнай вайны. Мірныя дагаворы 
3 саюзнікамі Германіі. Германская нраблема. "Халодная вайна". Сутнасць 
біпалярнай сістэмы свету. Стварэнне Паўночнаатлантычнага саюза (НАТА). 
Раскол Германіі. Берлінскі крызіс. Ядзерны фактар у міжнародных адносінах. 
Вайна ў Карэі. Стварэнне Арганізацыі Варшаўскага дагавора (АВД). 
Палітыка ваенна-блокавага супрацьстаяння. Гонка ўзбраенняў. 

Развіццё еўранейскай інтэграцыі. Стварэнне Савета Еўропы, 
Заходнееўранейскага саюза (ЗЕС). Інтэграцыя на Усходзе Еўроны. Савет 
эканамічнай узаемаданамогі (СЭУ). Працэсы эканамічнай інтэграцыі 
заходнееўраейскіх краін Стварэнне Еўранейскай Эканамічнай сунольнасці 
(ЕЭС). Асноўныя этапы яе развіцця. Аб'яднанне еўрапейскіх арганізацый 
эканамічнай інтэграцыі. Стварэнне Еўрапейскага саюза (ЕС), яго структура, 
мэты, задачы. Праблема канстытуцыі ЕС. Пагадненне аб 
Паўночнаамерыканскай зоне свабоднага гандлю (НАФТА). 



Крызіс і распад каланіяльнай сістэмы. Узрастанне ролі краін "трэцяга 
свету" у міжнародных адносінах. Рух недалучэння. 

Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя крызісы ў краінах сацыялістычнай 
сістэмы. Падзеі у ГДР у 1953 і 1956 г.г., у Венгрыі ў 1956 г., у Чэхаславакіі ў 
1968 г. 

Франка-савецкія адносіны ў другой палове 60-х гг. і іх значэнне для 
змякчэння міжнароднай напружанасці. Новая ўсходняя палітыка ФРГ. 
Амерыкана-савецкі дыялог у пачатку 70-х гг. Разрадка міжнароднай 
напружанасці. Нарада па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе ў 1973-1975 гг. 
Стварэнне Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе (АБСЕ). 
Абвастрэнне ў міжнародных адносінах у канцы 70-х - першай палове 80-х гг. 
Яго прычыны. 

Перабудова ў СССР і змякчэнне напружанасці. Распад СССР і 
сацыялістычнай сістэмы ў Еўропе. Аб'яднанне Германіі. Будаўніцтва сістэмы 
аднапалярнага свету, яе праблемы. Заканчэнне "халоднай вайны". Новая 
стратэгія НАТА. Падзеі ў Югаславіі. Далучэнне ўсходнееўрапейскіх дзяржаў 
да еўрапейскіх ваенна-палітычных і эканамічных структур. Праблемы 
барацьбы супраць міжнароднага тэрарызму. 

Міжнародныя палітычныя і грамадскія рухі. Актывізацыя 
міжнародных грамадска-паліычных рухаў пасля вайны. Умацаванне іх левага 
крыла. Адраджэнне дзейнасці сацыялістычных і сацыял-дэмакратычных 
партый. Стварэнне сацыялістычнага інтэрнацыянала. Дэкларацыя "Мэты і 
задачы дэмакратычнага сацыялізма". 

Узрастанне ўплыву камуністычных партый. Уваход іх прадстаўнікоў у 
склад урадаў заходнееўрапейскіх краін. Пазіцыі камуністаў у краінах 
Усходняй Еўропы. Інфрамацыйнае бюро кампартый. 

Супрацоўніцтва камуністаў і сацыял-дэмакратаў ў першыя пасляваенныя 
гады. Прычыны іх перахода да супрацьстаяння і канфрантацыі ў канцы 40-х 
гг. 

Хрысціянская дэмакратыя ў грамадска-палітычным жыцці краін Захаду. 
Фраміраванне і дзейнасць Міжнароднага аб'яднання хрысціянска-
дэмакратычнага руху (Хрысціянскі інтэрнацыянал). 

Роля ліберальных і кансерватыўных палітычных сіл у дзяржаўна-
палітычным развіцці краін Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі. 

Прафсаюзны рух. Стварэнне Сусветнай арганізацый прафсаюзаў (СФП). 
Яе раскол ў 1949 г. Стварэнне Міжнароднай канфедэрацыі свабодных 
прафсаюзаў (МКСП). Яе дзейнасць і палітычныя арыенціры. Асноўныя 
накірункі дзейнасці СФП пасля яе раколу. Міжнародная кафедэрацыя 
хрысціянскіх прафсаюзаў (з 1968 г. - Сусветная канфедэрацыя працы). Мэты 
і характар яе дзейнасці. Самароспуск СФП і МКСП. Ставарэнне 
Міжнароднай прафсаюзнай канфедэрацыі. 

Антываенны рух. Міжнародныя арганіазцыі антываеннага руху. 
Прынцыпы, метады і накірункі іх дзейнасці. Палітычныя аспекты ў дзейнасці 
антываенных арганіазцый. Сацыяльны склад удзельнікаў антываеннага руху. 



Міжнародныя жаночыя і маладзёвыя рухі і арганізацыі. Іх мэты і сродкі 
барацьбы. Сусветныя фестывалі моладзі. Масавыя рухі 60-х гг. "Новыя 
левыя". 

ч 

Асаблівасці ў развіцці масавых грамадскіх рухаў у перыяд "халоднай 
вайны". Роля палітычнага фактару ў іх дзенасці. Аслабленне пазіцый 
прафсаюзаў ў 80-я - 90-я гг. 

Фарміраванне экалагічных рухаў Стварэнне на іх аснове партый 
зялёных". Дзейнасць Грынпіс. Пашырэнне спектра антываеннага руху. 

Удзел у ім дзеячоў царквы, адстаўных вайскоўцаў, інтэлігенцыі і г.д. Рух 
антыглабалістаў. Яго характар, сацыяльны склад, мэты і метады барацьбы. 

Раскол у міжнародным камуністычным руху (МКР) у 60-я гг. Выдзяленне 
маоісцкага крыла. Крызіс МКР у 70-я - 80-я гг. "Еўракамунізм", яго сутнасць 
І уплыў. Крах МКР пасля распаду ССССР і еўрапейскай сістэмы сацыялізма. 
Перамены ў міжанодных грамадскіх рухах пасля краху савецкай сістэмы 
сацылізма. 

Сацыял-дэмакратычныя партыі ва ўмовах крызіса дзяржавы дабрабыту і 
неакансерватыўных пераўтварэнняў. Карэктыроўка праграмных установак. 
"Новы лейбарызм", палітыка "Новага цэнтра" СДПГ. Дзейнасць сацыял-
дэмакратычны урадаў у Еўроне ў посткансерватыўны перыяд. 

Грамадска-палітычныя рухі на сучасным этапе. 
Развіццё навукі і культуры ў другой палове XX - пачатку XXI ст. Ас-

ноўныя фактары хуткага развіцця навукі і тэхнікі пасля Другой сусветнай 
вайны. Працэс пераўтварэння навукі ў непасрэдную вытворчую сілу, масавае 
прымяненне найноўшых навуковых дасягненняў у жыцці грамадства. Наву-
кова-тэхнічная рэвалюцыя, асноўныя этапы яе развіцця, іх змест і праявы ў 
краінах Еўропы і Амерыкі. Інфармацыйная рэвалюцыя. 

Арганізацыя навукі ў краінах Еўропы і Амерыкі, яе асаблівасці. Індуст-
рыялізацыя і развіццё навукі. Асноўныя навуковыя цэнтры, іх спецыяліза-
цыя. Развіццё грамадскіх навук. Міжнародныя навуковыя арганізацыі і пра-
екты. Роля ЗША і СССР у развіцці сусветнай навукі і тэхнікі, яе найбуйней-
шыя дасягненні ў пасляваенны час. 

Узрастанне ролі адукацыі і прафесійнай падрыхтоўкі ва ўмовах НТР. 
Развіццё нацыянальных сістэм адукацыі ў краінах Еўропы і Амерыкі, іх 
асаблівасці. Дзяржаўныя і прыватныя школы. Пашырэнне і развіццё пра-
фесійнага навучання ў 70—80-я гг. Працэс дэмакратызацыі сістэмы адукацыі, 
пераход да індывідуальных форм навучання. 

Вышэйшая адукацыя. Асноўныя універсітэцкія цэнтры. Праблемы 
суіснавання дзяржаўных і прыватных ВНУ. Рэформы вышэйшай школы ў 
краінах Еўропы і Амерыкі, іх характар і вынікі. 

Асноўныя тэндэнцыі развіцця культуры пасля Другой сусветнай вайны. 
Захаванне класічных культурных традыцый. Развіццё крытычнага рэалізму. 
Неарэалізм. Сацыялістычны рэалізм. З'яўленне розных форм контркультуры, 
яе мэты, характар, асноўныя жанры. Своеасаблівасці развіцця масавай куль-
туры Ў краінах Усходняй Еўропы. Новыя напрамкі ў развіцці культуры. Эк-
зістэнцыялізм, мастацтва абсурду. Шматпланавасць культурнага працэсу. 
Сінтэзацыя традыцыйных класічных напрамкаў і мадэрнізму. 
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