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Рік Події в Україні Події у світі

1945 Україна – співзасновниця 
ООН. Участь української 
делегації, яку очолював 
Д. Мануїльський, в роботі 
установчої конференції ООН.

Установча конференція ООН в Сан Франциско  
(25 квітня – 26 червня). 

29 червня підписано 
договір між СССР і 
Чехословаччиною про 
приєднання до УРСР 
Закарпатської України. 

Потсдамська конференція — конференція керівників 
трьох союзних держав-переможниць у Другій світовій 
війні – СРСР, США, Великої Британії. Відбувалася в місті 
Потсдам упродовж 17 липня – 2 серпня.

16 серпня підписано 
радянсько-польську угоду, 
що визначила кордон між 
країнами по т. зв. «лінії 
Керзона», з відхиленнями на 
схід.

Нюрнберзький процес — міжнародний судовий процес 
над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини  
(20 листопада 1945 – 1 жовтня 1946 рр.).

1946 Створено Закарпатську 
область в складі УРСР.

Токійський процес — суд над японськими військовими 
злочинцями (3 травня 1946 – 12 листопада 1948 рр.).

«Саморозпуск» 
Української греко-
католицької церкви.

Фултонська промова — програмний виступ 
Вінстона Черчилля 5 березня у Вестмінстерському 
коледжі в м. Фултон (Міссурі, США), що став 
загальновизнаним знаком початку Холодної війни. 
У промові Черчилля йшлося про зміну фашистського 
ворога комуністичним та пролягання через Європу від 
Балтики до Адріатики залізної завіси.

Голод в Україні. Паризька мирна конференція  
(29 липня – 15 жовтня) Участь української делегації,  
яку очолював Д. Мануїльський.

1947

Підписання радянсько-
румунського договору, 
який зафіксував 
кордони України разом 
із Чернівецькою та 
Ізмаїльською областями.

Підписання Паризьких мирних договорів із країнами-
союзницями Німеччини (10 лютого). 
Участь української делегації в підписанні договорів.

У квітні-травні польський 
уряд здійснив операцію 
«Вісла» – насильницьке 
виселення українців з 
українських етнічних земель, 
що опинилися в межах 
Польщі.

12 березня президент США Г. Трумен заявив перед 
Конгресом, що в деяких європейських державах 
утвердилися тоталітарні режими і закликав у відповідь 
на радянський експансіонізм виступити на захист 
демократичних суспільств. Сформульована президентом 
політика одержала назву «доктрина Трумена».

Почав реалізовуватись план Маршалла.

Тема уроку:  Після війни 1945–1948 рр.

  Ключове питання: 
Політика повоєнного врегулювання – зразок вирішення світових 
проблем чи крок до поділу світу


