




Сто років тому почалася Перша 
світова війна. Вона дала початок 

ланцюга подій, що визначили
ціле століття світової історії, але 

за грандіозністю змін ми 
втратили їх зв'язок. Мета даної

роботи в тому, щоб хоч частково
відновити справедливість, 
згадавши події, ідеї, місця, 
людей і речі Великої війни і 
оцінивши їх вплив на день 

сьогоднішній

Актуальність









Геноцид Апартеїд Екоцид



На зламі XIX-XX століть і напередодні Першої світової 
війни Сполучені Штати Америки переживали бурхливе 
промислове зростання. На рубежі XIX і XX століть саме 

інформацію стали вважати рушієм прогресу. 
Активність засобів масової інформації в «прогресивне 

десятиліття» допомагала боротися з корупцією в 
політичній та економічній сферах

«Прогресивне десятиліття»



Серед прогресивістів
виділялися «макрекери», 

активно викривали 
несправедливості цього 

світу. Хоча Теодор Рузвельт 
у своїй боротьбі проти 

монополій і спирався на 
нову агресивну 

журналістику, але він 
вважав, що в своїх виступах 

журналісти йдуть далі 
покладеного, вигрібаючи 

занадто багато бруду і 
гною. 

робить явною приховану 
ситуацію;

показує перспективи розвитку 
ситуації;

контролює ситуацію;

підбурює відповідь аудиторії





Геноцид, що здійснювався молодотурками впродовж 1914—1923 років
проти греків історичного Понту — понтійських греків. Число жертв геноциду за 
різними оцінками становить від 350 000 до 1 700 000 осіб.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1914
http://uk.wikipedia.org/wiki/1923
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8


1915

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%80
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