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Всесвітня історія 

Урок № 30 

Тема уроку: Особливості окупаційного режиму та руху Опору . 

Мета уроку: 

1. охарактеризувати особливості окупаційного режиму та Руху Опору на 

окупованих територіях, його політичну орієнтацію та форми боротьби; 

2. працювати з поняттями «новий порядок», «Рух Опору», «Голокост», 

«колабораціонізм»; 

3. розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно- 

наслідкові зв’язки, висловлювати власну точку зору; 

4. виховувати в учнів толерантність, повагу до людей різних 

національностей, зацікавленість історією. 
 Матеріал уроку: 

1.  Нацистський «Новий порядок» у Європі 

«Новий порядок» - режим, встановлений у загарбаних країнах Європи нацистським 

керівництвом Німеччини, який передбачав територіальний поділ світу, ліквідацію суверенітету 

незалежних держав і врешті-решт – встановлення світового панування. 

 
В економіці: економіка окупованих країн була підпорядкована інтересам Німеччини. 

Велика кількість устаткування, сировини, сільськогосподарської продукції вивозилася до 

Німецького рейху. 

У соціальній сфері: Були скасовані всі соціальні завоювання найманих робітників. 

Збільшувався робочий день, була заборонена діяльність профспілок та політичних організацій. За 

невиконання наказів окупаційної влади людей розстрілювали або кидали їх до в'язниць. У травні 

1941 р. чисельність іноземних робітників, вивезених до Німеччини, досягла 3,1 млн. чол. 

У політиці: ліквідація незалежності і суверенітету європейських країн всіх демократичних 

здобутків ХІХ – початку ХХ ст. Для утримання населення окупованих територій в покорі широко 

використовувалася система заручництва і масових екзекуцій. Символами цієї політики було  



повне знищення жителів м. Орадур у Франції, Лідице в Чехо-Словаччині, с. Хатинь у Білорусі. В 

Європі було створено мережу концтаборів, в яких ревнителі «нового порядку» організували 

планомірне винищення людей. Лише в Освенцімі за роки війни було винищено понад 4 млн. чол. 

А зараз згадаємо, що націонал-соціалісти ще в 20-ті рр. ХХ ст. намагалися спрямувати 

 ненависть німців на «недолюдей» - євреїв, циган, слов’ян. 

 

Голокост - знищення представників єврейського народу в роки Другої світової війни 

внаслідок цілеспрямованої расової політики націонал-соціалістичного керівництва Німеччини та 

її союзників. 

 
 

У 1942 р. керівництво Німеччини прийняло рішення про початок фізичного знищення всіх 

євреїв у Європі. По всій її території запрацювали «фабрики смерті» - концентраційні табори, 

найбільшими з яких були Освенцім, Майданек, Треблінка на території Польщі; Дахау, 

Бухенвальд, Заксенгаузен і Равенсбрюк у Німеччині; Маутхаузен в Австрії. В них було знищено 

6 млн. осіб єврейської національності. 



Розглянемо більш розгорнуто проблему Голокосту. 

У 30-ті рр. ХХ ст. расовий антисемітизм став основою державної політики та офіційної 

ідеології Третього рейху (Німеччини). 15 березня 1935 р. були прийняті так звані Нюрнберзькі 

закони. Згідно закону про громадян євреї втратили громадянську рівноправність. За законом про 

захист німецького народу і німецької честі були заборонені змішані расові шлюби і позашлюбні 

стосунки між євреями та громадянами німецької крові. Нова хвиля репресій проти євреїв 

розпочалася у 1938 р. Євреям видають нові паспорти, доповнені літерою «J». До імен євреїв 

обов’язково додають Сара або Ізраель.  Євреям-лікарям  забороняється  практикувати.  Близько 

17 000 польських євреїв, які жили в Німеччині, було вислано. По всій Німеччині організовуються 

погроми ( з 9 на 10 листопада 1938 р. – «Кришталева ніч». Погроми супроводжувалися 

руйнуванням синагог, арештами євреїв (26 тис. осіб). Були розграбовані підприємства, що 

належали євреям. 

Після того, як почалася Друга світова війна, євреї Польщі (1 млн. 800 тис. осіб) були 

виселені в гетто, а в Західній Європі почалася реєстрація євреїв і вилучення їх власності. 

 

В захоплених польських містах німці піддавали євреїв жорстоким знущанням. Солдати 

спеціальних підрозділів СС, доданих частинам вермахту, підпалювали синагоги та єврейські 

будинки - іноді разом з людьми. Тих, хто виходив на вулицю, негайно відправляли на примусові 

роботи - усувати руйнування, заподіяні військовими діями. 

 
 

У 1940 – на початку 1941 р. німці окупували більшу частину Європи. Норвегія, Данія, 

Бельгія, Франція, Нідерланди, Югославія і Греція були захоплені ними в результаті коротких 

військових кампаній. Країни Південно-Східної Європи - Словаччина, Угорщина, Румунія і 

Болгарія - визнали німецький диктат і були включені в нацистську сферу впливу. Хоча 

нацистська ідеологія приготувала всім європейським євреям одну і ту ж долю, методи 



проведення антиєврейською політики в окупованих країнах були різними. Незважаючи на 

відмінності, кінцева мета політики Німеччини щодо євреїв була одна:  створення нестерпних 

умов існування, що ведуть до масової смертності. 

 
 

Внаслідок безперервних знущань, голоду та відсутності медикаментів 

понад півмільйона євреїв померло в робочих таборах. 



 
Але крім робочих таборів (Бухенвальд та ін.) німці почали сторювати табори знищення. 

Влітку 1941 року Р. Гессу, коменданту концентраційного табору Аушвіц, було наказано 

випробувати нові методи масового знищення в’язнів таборів. Рудольф Гесс зупинився на ідеї 

використання газових камер. Перше випробування провели в Аушвіці в вересні 1941 року. 

Жертвами стали радянські військовополонені. В наглухо закриту камеру були введені пари 

синильної кислоти (поставлявся в табір під назвою «Циклон-Б») - смерть знаходилися в ній 

в'язнів наступила через короткий час. 

Концентраційній табір Аушвіц став найбільшим з таборів знищення, які були створені на 

польській землі. З березня 1942 по листопад 1944 р. тут працювали чотири газові камери. Також 

ув'язнені служили матеріалом для «медичних» дослідів доктора Менгеле. У таборі знищення 

Аушвіц-Біркенау було вбито 1 100 000 євреїв, 70 000 поляків, 25 000 циган, біля 15 000 

радянських військовополонених. 

Табір Хелмно діяв на території Польщі з 8 грудня 1941 р. і по січень 1945 р. В Хелмно 

відправляли євреїв Лодзинського гетто та околиць; їх убивали в фургонах - «душогубках». 

У березні 1942 р. німці відкрили три табори знищення на східному кордоні Генерал- 

губернаторства (Польща). Табір знищення Белжець діяв з березня по грудень 1942 р. Собібор 

функціонував у травні-липні 1942 р. та в жовтні 1942 – жовтні 1943 рр. Треблінка - з липня 1942 

р. по серпень 1943 р. Всього в Белжеці, Собіборі і Треблінці було вбито 1 700 000 євреїв, в 

основному з Польщі. 



Табір Майданек був створений наприкінці 1941 року для радянських військовополонених. 

Восени 1942 року тут збудували газові камери і крематорії, де почали знищувати євреїв, 

привезених зі Словаччини, Чехії, Моравії, Німеччині та Польщі. Табір діяв до липня 1944 року. 

За цей час в Майданеку вбито близько 78 000 чоловік. 

У всіх таборах смерті використовувався один і той же метод знищення: чадний газ (окис 

вуглецю) з великих дизельних двигунів подавався в герметично закриті камери. Жертви, голі, 

щільно набиті в камери, вмирали швидко. Потім тіла кидали у величезні ями і спалювали. 

Отже, слово «голокост», що прийшло з грецької мови, невипадково означає 

«спалення». Це пам'ять про всіх загиблих мученицькою смертю. 
 

 План «Ост» - складова частина програми  німецького  націонал-соціалізму  по  

завоюванню світового панування і поневолення народів. 

Основні цілі: колонізація територій Східної Європи, винищування, онімечення і 

перетворення народів східноєвропейських країн в рабів рейху. 

Коли був затверджений? План «Ост» розроблявся в основному Головним управлінням 

імперської безпеки (RSHA) під керівництвом рейхсфюрера СС Г. Гіммлера. За даними 

радянських істориків, план «Ост» був затверджений А. Гітлером 25 травня 1940 р. За іншими 

даними, план був розроблений У 1941 р. Головним управлінням імперської безпеки та 

представлений 28 травня 1942 р. на затвердження А. Гітлеру під назвою «Генеральний план Ост 

— основи правової, економічної і територіальної структури Сходу». 

 Зміст плану «Ост». 

План був розрахований на 20-30 років і передбачав таке: 

- розділення на губернаторства та поступову колонізацію німецьким населенням 

окупованих територій СРСР (5 губернаторств до Уралу); 

- перетворення даних земель в район німецьких військових поселень. 
Щодо місцевого населення, планувалося знищити до 30 млн. осіб та виселити понад 50 млн. 

білорусів, поляків, росіян, українців, чехів та ін. до Сибіру (до 85% населення Польщі, 65% - 

Західної України , 75% - Білорусі, значну частину населення Литви, Латвії та Естонії). 

«Звільнені» від слов’янських «недолюдей» території намічалося заселити німцями (близько 10 

млн. осіб, за іншими даними – 45 млн. осіб). 

План «Ост» почав впроваджуватися на території Чехословаччини, Польщі та окупованій 

території СРСР. 

Підвалинами прийняття плану «Ост» були: 
1) Експансія великого німецького капіталу, якій приваблювали родовища нафти, руди, 

металів, можливість отримати для промислового виробництва бавовну та іншу 

сільськогосподарську сировину. 

2) Зацікавленість керівництва вермахту в продуктах харчування для німецьких військових. 
3) Утримання захоплених територій за допомогою «германізації» земель засобами масового 

знищення та депортацій місцевого населення. 



Жертви плану «Ост» обчислюються мільйонами. Так, у 1941-1942 рр. у таборах загинуло 

від голоду і холоду понад трьох мільйонів радянських військовополонених. 

Колабораціонізм. 

 

Колабораціонізм - усвідомлена, добровільна і навмисна співпраця з ворогом, в його 

інтересах і на шкоду своїй державі. Термін частіше застосовується в більш вузькому сенсі - 

співробітництво з окупантами. 

Спочатку термін означав співробітництво тільки громадян Франції з німецькими властями. 

Потім термін почав застосовуватися до інших європейських урядів, що діяли під німецької 

окупацією (уряд Квіслінга в Норвегії та ін.), або до військових організацій громадян окупованих 

країн під контролем гітлерівського блоку (національні дивізії СС майже у всій Європі та ін.) 

Вермахт та війська СС поповнили понад 1,8 мільйона осіб з числа громадян інших держав і 

національностей. З них у роки війни було сформовано 59 дивізій, 23 бригади, кілька окремих 

полків, легіонів і батальйонів. 

Рух Опору в європейських країнах за часи Другої світової війни. 



 

Країна Організації, 

збройні формування руху 

Опору 

Основні події визвольної боротьби 

Франція Зовнішній рух 

Опору: «Вільна Франція», 

«Франція, що бореться», їх 

наступник – Французький 

комітет національного 

визволення (ФКНВ, 

1943р.). 

Внутрішній рух 

Опору: «Таємна армія» 

(1942 р.), Національна рада 

опору (НРО,1943 р.), 

Французькі внутрішні 

збройні сили (ФФІ, 1944 р.) 

Всі учасники руху 

Опору визнавали загальне 

керівництво ФКНВ на чолі 

з Ш.де Голлем. 

Збройні підрозділи зовнішнього 

опору приймали участь у бойових діях 

проти німецьких та італійських військ у 

Північній Африці та Західній Європі у 

складі військ союзників. 

Внутрішній опір використовував всі 

методи боротьби з окупантами від 

підпільної боротьби до партизанських дій 

(макі). 

15 березня 1944 р. НРО прийняла 

програму руху: зройне повалення 

окупаційного режиму і створення 

тимчасового уряду. 

Після висадки військ союзників у 

Нормандії макі активізували дії по всій 

території Франції. Найбільше повстання 

спалахнуло в районі Гренобля (південь 

Франції). 

18 серпня 1944 р. у Парижі 

спалахнуло антифашистське повстання. 

Через 4 дні місто було повністю в руках 
повсталих. 

Бельгія Фронт 

незалежності (1941 р.) 

у 1943 р. 

створив патриотичну 

міліцію. 

Емігрантському уряду 

підпорядковувалась 
«Таємна армія». 

Формування руху пру 

використовували як пасивні, так і активні 

методи боротьби з окупантами (саботаж, 

диверсії, дії партизанських загонів тощо). 

Голландія Рада Опору (1943 р.), 

«Бойові дружини», 

«Служба порядку». 

Єдиного 

керівного центру 

опору не було. 

Названі організації використовували 

всі методи боротьби. З 1944 р. 

емігрантський уряд намагається 

встановити контроль над оорганізаціями 

руху Опору. 

Данія Рада Свободи (1943 

р.), мала воєнну комісію і 

армію чисельністю 25 тис. 

чол. 

Під тиском руху Опору 

колабораціоністський уряд відмовивився 

від подальшого співробітництва з 

окупантами. З квітня 1944 р. бойові дії 

руху Опору були підпорядковані штабу 
військ союзників. 

Норвегія Частини норвезької 

армії, які не склали 

зброю, партизанські 

загони, підпільні групи. 

Єдиного центру 

1940-1941 рр. активна збройна 

боротьба проти окупантів. 1942 р. спад 

руху Опору. 

З 1943 р. активізація руху Опору. 

Найгучніша акція: знищення заводу по 
виробництву важкої води для німецької 



 опору не існувало. атомної бомби; зрив мобілізації 
норвезької молоді до німецької армії. 

Італія Комітет 

національного 

визволення. 

Партизанські загони 

гарібальдійців 

(утворили ліві і 

центриські партії). У 

вересні 1943 р. 

король і маршал 

Бодальо зміщають 

Муссоліні. 

З осені 1943 р. розгортання масового 

партизанського руху на Півночі Італії 

проти німецької окупації і держави Сало 

на чолі з Муссоліні. Створення 

«партизанських республік». Захоплення і 

страта партизанами Муссоліні та його 

коханки Карли Петаччі (28 квітня 

1945 р.). 

Польща Сили 

зовнішнього опору: 

збройні формування 

на території СРСР 

Армія В.Андерса (у 

1942 р. з СРСР була 

перекинута у 

Північну Африку), 

Войсько польське 

(вело боротьбу разом 

з радянською 

армією). 

Сили 

внутрішнього опору: 

Армія Крайова 

(утворена в 1939 р. 

представниками 

правих і 

націоналістичних сил, 

підпорядковувалась 

емігрантському 

уряду). Гвардія 

Людова утворена 

комуністами. 

Батальйони хлопські. 
Польський 

комітет 

національного 

визволення (1944 р.) 

займав прорадянські 

позиції. 

Участь у бойових діях разом з 

союзниками (Північній Африці, 

Західному і Східному фронтах Другої 

світової війни). Участь у штурмі Берліна 

(Войсько польське). 

Сили внутрішнього опору 

застосовували всі методи боротьби. 

Серпень 1944 р. антифашистське 

повстання у Варшаві організоване АК 

(командуючий генерал Бур- 

Комаровський) було придушене після 

місячних боїв. 

У 1943 р. у варшавському гетто 

відбулось антифашистське повстання 

євреїв, яке було жорстоко придушене. 

Чехія і 

Словаччина 

Сили 

зовнішнього опору: 

Чеська бригада під 

командуванням 

Л.Свободи, що 

воювала в складі 

радянської армії. 

Емігрантський уряд у 

Лондоні. 

Сили 
внутрішнього опору: 

На території Чехії рух Опору 

обмежувався в основному актами 

саботажу. 

Антифашистське повстання у Празі 

(травень 1945 р.). 

 

 

 

 

Словацьке національне повстання 



 найслабший у Європі 

(Чехія). Діяли окремі 

підпільні групи і 

збройні загони. 

Партизанська 

армія Словаччини (65 

тис. чол.). 

(осінь 1944 р.). Придушене німецькими 

військами. 

Югославія Четніки 

(«Королівська армія 

Югославії на 

батьківщині» під 

командуванням 

Драголюба-Дража 

Михайловича, 

утворена влітку 1941 

р.), переважно 

сербська. 

Народно- 

визвольна армія 

Югославії (НОАЮ), 

під керівництвом 

комуністів на чолі з 

Броз Тіто. Визнана 

союзниками. 

Антифашистське повстання влітку 
1941 р. у Сербії та Черногорії. 

Придушене. 

Створення партизанських армії, 

розгортання масової боротьби. До 

початку 1943 р. НОАЮ, яка нараховувала 

320 тис. бійців, звільнила 2/5 території 

країни. Вирішальна битва в долині р. 

Неретви. Німецькі війська не змогли 

розгромити НОАЮ. У 1943 р. було 

створено уряд нової Югославії – 

Національний комітет визволення 

Югославії на чолі з Й.Броз Tiто, на 

засіданні Антифашистського віче 

народного визволення Югославії, який 

було визнано країнами союзниками 
антигітлерівської коаліції. 

Албанія Національно- 

визвольний фронт 

(НОФ) і його 

Національно- 

визвольна армія 

(НОА), очолювана 

комуністами 

(Е.Ходжі). 

Батальйон 
«Антоніо Грамши» з 

італійських солдат, 

які в 1943 р. 

перейшли на бік 

партизан. 

Рух Опору вів успішну боротьбу 

проти італійських, а з 1943 р. проти 

німецьких окупантів. НОА самостійно 

звільнила країну від окупації. 

Греція У 1941 р. 

Комуністична партія 

Греція на чолі з 

Д.Сатьясом створила 

широкий Фронт 

опору (ЕАМ) зі своєю 

підпільною 

партизанською 

армією (ЕЛАС, 

командуючий генерал 

С.Сарафіс) – 

найбільш чисельна і 

боєздатна (40 тис. 

чол.). 

До пиходу англійських військ 

(січень 1944 р. ЕЛАС звільнила територію 

Греції від німецьких військ і спробував 

встановити свою владу. У 1944 р. 

розгорнулись бої між ЕЛАС і 

англійськими військами (введені за 

угодою між Черчіллем і Сталіним), які 

завдали їй поразки. 



 Домашнє завдання 

1. Написати конспект у робочий зошит 

2. Використовуючи вищенаведені матеріали, заповнити таблицю: 

Назва табору смерті в Європі: Географічне місце положення (країна) 

1) Освенцім  

2) Треблінка  

3) Дахау  

4) Заксенгаузен  

5) Собібор  

6) Равенсбрюк  

7) Маутхаузен  

8) Майданек  

9) Хелмно  

10)Аушвіц  

3. Заповніть таблицю: 

 Франція Італія Польща Югославія Греція 

Назва сили      

Мета Руху Опору      

Хронологічні межі Руху Опору      

Учасники Руху Опору      

Домашнє завдання: написати конспект у робочому зошиті, заповнити таблиці! 

 

Якщо у вас виникнуть запитання, напишіть на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я 
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