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 Матеріал уроку 

 

Утворення першого вогнища світової війни. 

Після I світової війни положення Японії погіршилося, країни Європи й США витиснули 

Японію зі світових ринків. Протиріччя ставали усе більше гострими. Японія активно готувалася 

до боротьби за переділ миру: 

* економіка була підлегла військовим потребам; у рос чисельна сполука армії й флоту; 

* удосконалювалося озброєння; 

у постійно росла ідеологічна обробка населення: пропагувалася ідея "священної війни"; в 

армійські кола грали все більшу роль у керівництві країною. Першою жертвою агресії стала 

Маньчжурія, найбільш розвинена північно-східна частина Китаю. В1931 році Японія знайшла на 

Маньчжурію й за три місяці окупувала її. На цій території була створена маріонеткова держава 

Маньчжоу-Го. Ліга Націй засудила вторгнення, однак не ввела ніяких санкцій проти Японії. У 

березні 1933 року Японія вийшла з Ліга Націй. Тепер руки агресорів були розв'язані, на 

Далекому Сході утворилося перше вогнище світової війни. 

Незабаром Японія стала готуватися до розширення агресії в Китаю й до війни проти СРСР. 

Улітку 1937 року почалося вторгнення в Китай, були захоплені великі міста Шанхай і Нанкін, 

важливі комунікації. Але народ Китаю не скорився, була почата національно-визвольна війна, 

що прийняла затяжний характер. 

Одночасно з агресією в Китаю японські мілітаристи висунули територіальні претензії до 

Радянського Союзу. В 1938 році відбувся конфлікт у районі озера Хасан. Радянські війська 

розгромили супротивника. 

Японська агресія була спрямована проти дружньої СССР Монголії. У травні 1939  р. Японія 

почала вторгнення в Монголію. у ході чотирьохмісячних боїв у районі ріки Халхитол радянсько-

монгольські війська знову розгромили Японію. Але Японія не залишила своїх загарбницьких 

планів, її агресивність створила найбільше вогнище війни на Далекому Сході. 

Напад Італії на Ефіопію. 

У боротьбу за переділ миру вступила й Італія. Італійські фашисти вирішили захопити 

Ефіопію, державу в Східній Африці. Муссоліні розраховував на легку перемогу. 3 жовтня 1935 

року італійська армія, збройна найсучаснішою зброєю, вторглась в Ефіопію. Патріотичний 

настрой народу Ефіопії був дуже високий, хоча її армія була погано навчена й збройна, маючи на 

озброєнні лише кремінні рушниці й списи. У травні 1936 року фашисти зайняли Аддис-Абебу, 

але опір загарбникам не припинялося до 1941 року. Італійці використали задушливі гази, 

розпалювали 

сепаратизм серед вождів, але не змогли до кінця зломити опір народу. Боротьба Ефіопії з 

агресорами викликала замилування в усьому світі, багато країн вимагали втручання Ліги Націй і 

введення санкцій проти Італії. Але західні країни (Франція, Великобританія) заявили про 

"невтручання", Ліга Націй також нічого не почала. У результаті Ефіопія, так до кінця й не 

скорена, стала колонією Італії. Ці події були важливим етапом у розв'язанні II світової війни. 

Німеччина — головний винуватець розпалення війни у Європі 

Ще більше ускладнив міжнародну обстановку прихід до влади в Німеччині нацистів. Гітлер 

намітив своєрідну програму дій, 

яка включала: 

-у ліквідацію військових обмежень, установлених Версальським договором; 

• об'єднання всіх територій, населених німцями; у завоювання "життєвого простору" на 

Сході. Ця програм-повний перегляд сформованої системи відносин. В 1933 р. Німеччина 

виходить із Ліги Націй, починається підготовка до війни. Економіка переводиться на військовий 

лад, уводиться загальна військова повинність. 1 жовтня 1936 м набув чинності 4-х літній план 

підготовки до війни.. Гітлерівці здійснювали й дипломатичну підготовку до війни: 



• заохочувалась діяльність фашистських організацій в інших країнах; 

• підготовлялися угоди з майбутніми союзниками Німеччини; 

• ішла ідеологічна обробка населення. 

В1936 р. Гітлер увів війська в Рейнську зону. Це не викликало протестів, хоча зачіпало 

інтереси насамперед Франції. Політика "невтручання", проведена Англією й Францією, 

остаточно переконала Гітлера в його безкарності. У Європі зложилося друге вогнище світової 

війни. 

Утворення осі Берлин-Рим-Токіо 

Ускладненню міжнародної обстановки сприяло й оформлення блоку агресивних держав. 

Військова інтервенція в Іспанії сприяла зближенню Італії й Німеччини. Прихід до влади в Японії 

вкрай правих сил сприяв її зближенню з фашистами. 25 листопада 1936 р. у Берліні Німеччина і 

Японія підписали "Антикомінтернівський пакт", одночасно була укладено секретна угода про 

військове співробітництво. У листопаді 1937 р. до цього договору приєдналася Італія. Виникло 

об'єднання агресивних держав, назване "вісь Берлин-Рим-Токіо". Хоча офіційно блок був 

спрямований проти СРСР і всіх лівих сил, на ділі він становив серйозну небезпеку для США, 

Англії й Франції. Так завершився перший етап формування фашистсько-мілітаристського блоку. 

Захоплення Німеччиною Австрії 

Створення блоку агресивних держав ще більше загострило обстановку у світі. Германія стала 

готуватися до прискореного захоплення Австрії. Ще восени 1937 р. Гітлер дістав згоду Італії й 

Великобританії на приєднання цієї країни. У лютому 1938 р. Гітлер і канцлер Австрії підписали 

протокол, відповідно до якого: 

- Австрія зобов'язалася у всьому підтримувати зовнішню політику Гітлера; 

- повна воля надавалася австрійським фашистам, а їх "фюрер" А. Зейс-Инкварт 

призначався міністром внутрішніх справ. В Австрії ця угода зустріла бурхливий протест, уряд 

призначило плебісцит про "незалежність Австрії. 

Напередодні його 12 березня 1938 р. німецькі війська вступили в Австрію, що була оголошена 

німецькою "землею". Уже на початку квітня 1938 р. Великобританія, США й Франція 

ліквідували свої дипломатичні місії у Відні, визнавши тим самим "аншлюс". Така позиція 

західних країн надихнула Німеччину на активізацію агресивних дій. 

Політика "умиротворення агресора». Мюнхенський договір, захоплення 

Чехословаччини. 

Після Австрії насупила черга Чехословаччини, приводом втручання в її справи стала 

Судетська область, де проживало німецьке населення. Знаряддям нацистської політики стала 

партія Судето-німецький фронт. Вона вимагала підпорядкування зовнішньої політики 

Чехословаччини інтересам Німеччини, дозволу вільної пропаганди фашистських ідей, широкої 

автономії Судет. Армія Чехословаччини була наведена в стан бойової готовності, СРСР також 

був готовий надати допомогу, але уряду Англії, Франції, США із самого початку кризи встали на 

шлях поступок фашистам. Під тиском своїх західних союзників Чехословаччина відмовилася від 

радянської допомоги. Доля Судетской області була вирішена, західні країни, що проводили 

політику "умиротворення", дали зрозуміти Гітлерові, що не будуть воювати через 

Чехословаччину. 

20-30 вересня в Мюнхенібула проведена конференція по Судетскої області. У ній брали 

участь Гітлер, Муссоліні, Чемберлен, глава англійського уряду, і Даладьє, прем'єр-міністр 

Франції. Чехословацька делегація була лише запрошена для підписання угоди. Відповідно до 

його: Судетська область із усіма спорудженнями, підприємствами, передавалася Німеччини; 

Чехословаччина зобов'язувалася в 3-місячний строк задовольнити територіальні претензії 

Угорщини й Польщі; е учасники угоди гарантували нові границі Чехословаччині. 

Наслідку договору не сповільнили позначитися. У березні 1939 р. фашистські держави 

здійснили ліквідацію Чехословаччини: 

Німеччина окупувала чеські землі, оголосивши їх "протекторатом Богемія й Моравія", 

Польща захопила частину Сілезії, а Угорщина - Закарпатську Україну; «у Словаччині була 

створено "незалежна держава". Мюнхенський договір і розчленовування, що пішло за ним, 

Чехословаччини - найбільш яскравий приклад політики "умиротворення" агресора, що 

проводилася західними країнами. Ця політика зіграла важливу роль у розв'язанні II світової 

війни. Германія одержала доступ на Балкани й підсилила свою промислову базу. До початку 



властиво бойових дій залишалися лічені місяці. 

Німецько-польскі відносини. 

Окупація Чехословаччини й Клайпедской області створила сприятливу для Німеччини 

ситуацію, територія Польщі стрех сторін виявилася оточеною. Суть німецьких претензій до 

Польщі: передача Гданьска (Данцига) Німеччини; будівництво 

залізниці й автостради, що зв'язали б Германиюй Східну Пруссію. Відмова Польщі 

спричинила денонсацію договору про ненапад. Польща була зв'язана військовими угодами із 

Францією й Англією, які надали гарантії захисту її незалежності. У германо- польському 

конфлікті Англія й Франція не могли не виступити на захист Польщі. Германія у свою чергу не 

збиралася відмовлятися від агресивних планів. Збройні сили Німеччини були готові до нападу, 

призначеному на 1 вересня 1939 р. Війна стала неминучої. 

Англо-франко-радянські переговори 1939 р. 

Зближення Англії, Франції й СРСР для спільного протистояння агресорові було останнім 

шансом запобігти війні. Але, починаючи ці переговори, сторони не були щирими. Сталін не 

довіряв західним демократіям, завжди готовим до угоди з Гітлером. Англія й Франція також 

вороже ставилися до СРСР. Проте у квітні 1939 р. СРСР приєднався до гарантій незалежності 

Польщі, даним західними країнами. Радянська сторона пропонувала насамперед військову угоду, 

але союзники ставилися до нього скептично після масових репресій у Червоній Армії. Також 

каменем спотикання була відмова Польщі й Румунії пропустити через свою територію війська 

СРСР. Західні країни тягли час, даючи зрозуміти Гітлерові, що готові насамперед до угоди з ним. 

Військові місії Англії й Франції, що прибули для висновку військових угод лише в серпні 1939 

р., складалися із другорядних діячів. У цих умовах, побоюючись утворення єдиного 

антирадянського фронту, Сталін схилився до ідеї укладання договору з Німеччиною, що давно 

вже пропонував Гітлер. 

Пакт Молотова-Ріббентропа. 

Провал переговорів з Англією й Францією поставив перед СРСР дилему: ізоляція або угода з 

нацистами. Гітлерові необхідний був цей договір, щоб нейтралізувати Радянський Союз. Тому 

Німеччина пропонувала самі вигідні для СРСР умови. Але тільки 12 серпня в Москві дали 

зрозуміти, що готово до висновку угоди. Гітлер дуже квапився, тому що напад на Польщу було 

підготовлено й заплановане на 1 вересня. Тому наступних 10 днів ішов інтенсивний процес 

підготовки договору. Німеччина виявила більшу поступливість, домагаючись своєї основної 

мети. Після того, як Польща відмовилася пропустити радянські війська через свою територію, 

Сталін дав згоду на приїзд у Москву міністра закордонних справ Німеччини Ріббентропа. У ніч 

на 20 серпня 1939 р. у Берліні була підписана торгово-кредитна угода СРСР і Німеччини. А 

договір про ненапад, відомий як пакт Ріббентропа-Молотова, був укладений строком на 10 років 

у ніч на 23 серпня 1939 р. Обидві сторони зобов'язалися також не брати участь в агресивних 

блоках, спрямованих друг проти друга, всі виникаючі конфлікти вирішувати винятково мирним 

шляхом. Крім самого договору, СРСР і Німеччина уклали секретну угоду про розділ сфер впливу 

після початку війни Німеччини проти Польщі. У випадку її "розпаду" границя СРСР і Німеччини 

повинна була проходити по рікахВісла, Нарев і Сан. Бессарабія включалася в сферу впливу 

СССР также, як Естонія, Латвія й Фінляндія. Литва залишалася в Німецькій сфері.  

Позитивні моменти угоди для СРСР. 

• СРСР одержав можливість виграти час і зміцнити обороно здатність. 

• Японія змушена була відкласти свої агресивні плани відносно СРСР, її довіра до 

Німеччини послабилося. 

• Була покладена межа німецькому просуванню на Схід. Негативні моменти угоди для 

СРСР. 

• Суспільна думка в багатьох країнах зустріло договір негативно. 

• "Перепочинок" породила в Сталіна ілюзію щодо її тривалості. 

• СРСР зобов'язаний був поставляти продовольство й стратегічну сировину в Німеччину.  

Договір про ненапад і секретний протокол свідчать про те, що СРСР був присвячений у плани  

Гітлера. 

Таким чином, Радянський Союз став у ролі пособника агресора. Зовсім ясно, що 

відповідальність за розв'язання II світової війни разом з іншими країнами несе й сталінське 

керівництво СРСР. 



У кінці 30-х рр. незважаючи на висновок договорів і пактів про колективну безпеку, мир - на 

порозі Другої світової війни, при повнім потуранні США, Великобританії, Франції. 

 

 Домашнє завдання: 

1. Напишіть конспект у робочий зошит 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі 

листа вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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