Історія: Україна і світ 10 клас
Розділ 5. УКРАЇНА І СВІТ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК
ВІЙНИ
§25. Європейська військово-політична криза. Вісь «Рим – Берлін». Зовнішньополітичні
пріоритети Європи в другій половині 1930-х рр. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході,
в Африці та Європі. Порушення умов Версальського договору і введення німецьких військ у
Рейнську зону. Діяльність Ліги Націй. Укладення союзу між Німеччиною та Італією.
§26.Політика «умиротворення». Причини та цілі політики «умиротворення». Аншлюс
Австрії. Судетська криза. Мюнхенська угода й розчленування Чехословаччини.
Карпатська Україна. Український рух на Закарпатті. Карпатська Україна: від автономії до
проголошення незалежності. Августин Волошин.
Переглянути та написати відгук на фільм «Срібна земля. Хроніка Карпатської
України
1918
–
1939р.р.»
(реж.
Т.Химич,
2012)
https://www.youtube.com/watch?v=XAyZoJQhclw
§27 Німецько-радянські переговори й пакт Молотова-Ріббентропа. Німецькі
територіальні претензії до Польщі та Литви. Територіальні претензії СРСР до Польщі,
Румунії, Фінляндії, країн Балтії. Англо-франко-радянські переговори 1939 р. Німецькорадянський пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і таємний додаток до нього:
мотиви укладення і зміст.
§28.Початок Другої світової війни. Радянська окупація Західної України. Вторгнення
Німеччини і СРСР в Польщу. Реакція світу і місцевого населення. Українці в польській армії.
«Договір про дружбу та кордон» між СРСР і Німеччиною. Включення до СРСР Західної
України, Північної Буковини та частини Бессарабії.
§29 «Дивна війна». Поразка Франції. Причини «дивної війни». Основні театри воєнних дій
у Європі в 1939–1940 рр.: перебіг подій. Радянсько-фінська війна. Військова поразка Франції.
Шарль де Ґоль і Філіп Петен. Вісь «Рим – Берлін – Токіо». Укладення Троїстої угоди та
пакту про нейтралітет між СРСР і Японією. Німецько-радянська співпраця в економічній і
військовій сферах.
§30 Радянізація західних областей України. Адміністративно-територіальна реформа.
Радянські партійні та громадські організації. «Націоналізація» промисловості. Економічні та
соціальні зміни в сільському господарстві. «Українізація». Влада і західноукраїнське
суспільство. Політичні репресії. Депортації.
Переглянути та написати відгук на фільм «Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939
- 1941» https://www.youtube.com/watch?v=lXN-fb9THN8
Додатково переглянути документальний фільм «Собор на крові» 1-4 серії.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIRraW85mkxwRaeXprxR8Vo_GyHSJGrSf
Дослідження українського національно-визвольного руху з використанням маловідомих
фактологічних матеріалів і унікальних документальних кадрів, викладених у формі

захоплюючої, майже детективної інтриги. Серіал розповідає історію українського
національно-визвольного руху в період з 1919 по 1949 роки.

Знати:
–

дати проголошення незалежності Карпатської України, підписання пакту МолотоваРіббентропа, вторгнення німецьких військ і Червоної армії в Польщу; хронологічні межі
Другої світової війни;

–

зміст понять: «мілітаризація», «політика умиротворення», «аншлюс», «анексія»,
«нейтралітет», «таємна дипломатія», «дивна війна», «радянізація»;

–

основний зміст Мюнхенської угоди, пакту Молотова- Ріббентропа і таємного додатку до
нього;

–

факти, що відображають німецько-радянську співпрацю в 1939–1941 рр.;

–

різницю між зовнішньополітичними цілями і пропагандистською риторикою урядів країн
- агресорів;

–

ідею системи колективної безпеки в Європі та призначення Ліги націй;

–

специфіку «українського питання» в міжнародній політиці напередодні Другої світової
війни;

–

аргументи щодо відповідальності тоталітарних режимів за розгортання Другої світової
війни.
Уміти:
–

встановити хронологічну послідовність і синхронність фактів, що відображають
передвоєнну військово-політичну кризу і перебіг Другої світової війни у 1939–1941 рр.,
зокрема на теренах України;

–

визначити причини і сутність європейської військово-політичної кризи напередодні
Другої світової війни;

–

використати карту як джерело інформації про розмежування сфер впливу в Європі між
Німеччиною і СРСР, військово-політичні конфлікти міжвоєнного періоду і перебіг Другої
світової війни у 1939–1941 рр.;

–

охарактеризувати: а) передвоєнну військово-політичну кризу в Європі; б) радянізацію
західних областей України в 1939–1941 рр.; в) політичне та соціально-економічне
становище в Україні напередодні німецько-радянської війни; г) правовий статус громадян
на анексованих СРСР територіях;

–

визначити причини і наслідки: а) краху системи колективної безпеки; б) політики
«умиротворення»; в) проголошення та окупації Карпатської України; г) укладення пакту
Молотова-Ріббентропа; д) «дивної війни»; е) політики «радянізації» західних областей
України;

–

порівняти: а) зовнішньополітичні цілі СРСР і Німеччини напередодні війни; б) політику
радянізації УСРР і західних областей УРСР;

–

підібрати правові аргументи на користь висновку про анексію Радянським Союзом
частини території Польщі та Румунії;

висловити аргументовані судження про політичну діяльність Степана Бандери, Августина
Волошина, Андрія Мельника.

Опорні конспекти, таблиці і тести будуть розміщені у наших групах у viber. Там Ви
можете ставити і запитання.

