
США У  1945—1960  РР. 



Га́ррі С. Тру́мен (англ. Harry S. 

Truman; нар. 8 травня 1884 — пом. 20 

січня 1972) — 33-

й президент Сполучених Штатів(1945–

1953).

Обраний віце-президентом 1944 року, 

заступив Франкліна Рузвельта на 

посаді президента після смерті

останнього у квітні1945 і був

переобраний 1948.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1884
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/1948
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Дуайт Девід «Айк» Ейзенхауер (також Двайт

Айзенгавер[1][2] англ. Dwight David «Ike» Eisenhower; 14

жовтня 1890, м.Денісон, Техас — 28

березня 1969, Вашингтон) — американський військовий

і державний діяч, 34-й Президент США, один з головних

американських воєначальників Другої світової війни,

головнокомандувач сил Антигітлерівської коаліції в

Європі,генерал армії США (1944), кавалер багатьох

нагород, зокрема радянського ордена

«Перемога» (1945).

Під час Другої світової відповідав за планування і

проведення операції «Смолоскип» у Північній Африці,

успішного наступу уФранції та Німеччині на Західному

фронті. У 1951-ому став

першим головнокомандувачем НАТО.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1890
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1939%E2%80%9445
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1939%E2%80%9445
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1951
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9E%D0%97%D0%A1_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96




Зустріч з сенатором Рокфеллером 

Микита Хрущов та Дуайт Ейзенхауер

15-27 сентября 1959 года 

состоялся первый в истории 

советско-американских 

отношений официальный визит 

руководителя КПСС и главы 

советского правительства Никиты 

Сергеевича Хрущева в США.



Никита Хрущёв, 

Ширли Маклейн

Нина Хрущёва.



1959. НИ К И ТА ХР У Щ ЕВ П Р И БЫ Л Н А О Б Е Д В С ТУ Д И Ю 20-Й В Е К - ФО К С В ЛО С -АН Д Ж ЕЛ ЕС Е



Джозеф Мак-Карті

Джозеф Реймонд Мак-Карті (14 

листопада 1908, Гранд-Шут, Вісконсин — 2 

травня 1957, Бетесда, Меріленд) —

американський сенатор-республіканець, 

впливовий політик часів «холодної війни», 

організатор Комісії з розслідування

антиамериканської діяльності. Від прізвища

сенатора походить термін «маккартизм» —

обмеження демократичних прав, гоніння

лівих сил (комуністів, антивоєнних сил і 

рухів, гомосексуалістів), необґрунтовані

звинувачення в нелояльності, зраді, 

шпигунстві.

https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%A8%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B4%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC




Чарлі Чаплін 

1952 року Чаплін створює фільм «Вогні рампи» — розповідь про долю 

творчої людини і про творчість взагалі. 17 вересня 1952 року він

відправляється до Лондона на світову прем'єру «Вогнів рампи», і 

глава ФБР Едгар Гувер добивається від імміграційних властей 

заборони на зворотний в'їзд актора в країну. Чаплін поселяється в 

Швейцарії, в містечку Веве.

1929 1972 1973

https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B2%D0%B5




Мартін Лютер Кінг

У 1968 році Кінг був поранений снайпером, 

коли стояв на балконі мемфіського мотелю 

«Лорейн». Від ран він помер у госпіталі Сент-

Джозефа і був похований в Атланті.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1968





