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Тема: Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.  

Мета уроку: охарактеризувати хронологічну послідовність подій Другої світової війни; описувати 

геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; описати повсякденне життя людей та визначити 

зміни, пов'язані з війною. 

План уроку 

1. Причини, характер та цілі другої світової війни. Україна в планах військово-політичного керівництва 

фашистської Німеччини.  

2. Радянсько-німецький альянс і возз’єднання українських земель у складі Радянського Союзу.  

3. Наростання загрози фашистської агресії. Стан обороноздатності СРСР. 

Хід уроку 

1. Причини, характер та цілі другої світової війни. Україна в планах військово-політичного 

керівництва фашистської Німеччини.  

Питання про причини ІІ світової війни залишається в історичній літературі досить дискусійним та 

неоднозначним. Але більшість науковців сходяться на таких:  

1. Фашистські і мілітаристські держави на чолі з Німеччиною, Італією і Японією були невдоволені 

Версальською системою і прагнули до нового перерозподілу світу, до захоплення колоній, джерел 

сировини і ринків збуту, які тоді знаходилися переважно під контролем Великої Британії, Франції та США.  

2. Загострення суперечностей між великими державами в результаті глибокої економічної кризи. З якої 

кожна держава виходила своїм шляхом.  

3. До розв’язання воєнного конфлікту призвела політика потурання агресорам, яку проводили Велика 

Британія і Франція. З іншого боку, це – безпосередня підтримка Німеччини керівництвом СРСР шляхом 

підписання пакту Ріббентропа–Молотова (серпень 1939 р.)  

Характер війни: загарбницький для країн “Антикомінтернівського пакту”, а для країн антигітлерівської 

коаліції та народів світу вона мала справедливий визвольний характер.  

ІІ світова війна поділяється на такі періоди:  

І п. – 1.09.1939р. - 22.06.1941р. І 

І п. – 22.06.1941р. - 19.11.1942р. 

ІІІ п. – 19.11.1942р. - 06.06.1944р.  

ІV п. – 06.06.1944р. - 08.05.1945р.  

V п. – 8.05.1945р. - 02.09.1945р.  

У ІІ світовій війні була задіяна 61 держава, на території яких проживало 80% населення Землі, її 

жертвами стало до 70 млн. чол.Загальна кількість втрат українців (цивільних і військових) становила 7 млн. 

чол. (16,7% втрат відносно всього населення України). Повністю або частково знищено 714 міст та 28 тис. 

сіл, 2 млн. будинків. Без житла залишилося 10 млн. чоловік, було знищено 16 150 промислових 

підприємств. Матеріальні втрати України становили майже 1,2 трл. крб.  

Ініціатором рішучих дій у вирішенні українського питання напередодні ІІ світової війни стала 

Німеччина. Українські землі знаходилися у складі чотирьох держав – СРСР, Польщі, Румунії та 

Чехословаччини, які мали різний соціально – політичний устрій. Це було важливим дестабілізуючим 

фактором політичного життя Європи. Це робило Українське питання клубком серйозних суперечностей, а 

“українську карту” – серйозним козирем у великій дипломатичній грі.  

У березні – травні 1933 р. під час таємних нарад Розенберг у Локарно і Лондоні з італійськими та 

англійськими політичними діячами обґрунтував план поділу Росії шляхом відриву від “Рад України”.  

В червні 1933 р. на міжнародній економічній і фінансовій конференції у Лондоні відкрито висувається 

вимога про передачу гітлерівцям України “для раціонального використання цієї родючої території” (голова 

німецької делегації Гугенберг).  

1936 р. українські орієнтири стають дедалі чіткішими у фашистських планах зовнішньополітичної 

експансії. Гітлер виступаючи на з’їзді нацистської партії заявив, що якби завоювати Україну, Урал і Сибір, 

то “кожна німецька господарка відчула б, наскільки її життя стало легшим”.  

Українське питання активно застосовувалось для заспокоєння західних держав. Намагаючись відвести 

від себе загрозу агресії та спрямувати її на схід, зіштовхнути нацизм з більшовизмом, уряд Англії та 

Франції пішли на Мюнхенську змову (29 - 30.09.1938 р.), що поклало початок руйнації Чехословацької 

держави.  



У кінці 30-х рр. обстановка в Європі характеризувалася наявністю двох протилежних полюсів. На заході 

це була нацистська Німеччина, що очолила так званий антикомінтернівський пакт, до якого входили ще й 

Японія та Італія. На сході – СРСР. Суперечності, що розділяли Німеччину і СРСР, були, здавалося, 

нездоланними.  

Але лідерами “першої в світі країни перемігшого соціалізму” і “третього рейху” – Сталін і Гітлер багата 

в чому були схожими: соціальним походженням, освітою, точніше самоосвітою, ненавистю до демократії, 

безмежною жорстокістю, єзуїтською підступністю. Обидва – і “вождь” і “фюрер” своїми діями тримали 

Європу буквально у трепеті і душевному сум’ятті. Та все ж Німеччина і СРСР, Гітлер і Сталін – антиподи, 

так само, як несумісні їхні політичні цілі та ідеологічні доктрини. Кожний вважав один одного “ворогом 

№1”. 

2. Радянсько-німецький альянс і возз’єднання українських земель у складі Радянського Союзу.  

ПАКТ МОЛОТОВА – РІББЕНТРОПА 23 серпня 1939 р. 

 
Зміст радянсько-німецького договору 28 вересня 1939 р.  

Кордон між державами пройшов по «лінії Керзона».  

- Переважна більшість території Західної України увійшла до складу СРСР.  

Лемківщина, Посяння, Холмщина і Підляшшя (майже 16 тис. км2 з 1,2 млн населення) опинилися в зоні 

німецької окупації. На карті-додатку до тексту протоколу Й. Сталін поставив підпис (довжиною 58 см).  

Після початку Другої світової війни військові частини Червоної армії західних округів були приведені 

у стан боєготовності. 14 вересня в радянській пресі з'явились статті про повстання галичан проти Польщі. 

Польському послові в Москві В. Гжибовському була вручена нота радянського уряду.  

17 вересня 1939 р. Український фронт маршала С. Тимошенка у складі 634 тис. війська, яке мало на 

озброєнні 4700 гармат, 3300 літаків, 4736 танків, увійшов на територію Південно-Східної Польщі (Західної 

України). У ніч на 22 вересня Червона армія увійшла до Львова. Після низки дипломатичних перемовин і 

відповідного остаточного узгодження демаркаційної лінії німецькі війська почали передавати СРСР 

раніше захоплені ними українські та білоруські міста. У квітні-травні 1940 р. у Катинському лісі під 

Смоленськом, а ще раніше — під Харковом та в інших місцях було розстріляно понад 15 тисяч польських 

офіцерів — від молодших командирів до генералів. 28 вересня 1939 р. був підписаний радянсько-

німецький договір про дружбу і кордони.  

Відповідно до рішення Політбюро ЦК ВКП(б) від 26 вересня 1939 р., розгорнулася робота зі 

встановлення радянської влади. 6 жовтня 1939 р. Військова Рада Українського фронту призначила вибори 

до Народних Зборів Західної України 22 жовтня 1939 р. У них взяли участь 93 % місцевого населення. 

Народні Збори Західної України працювали 26-28 жовтня 1939 р. у Львові. У прийнятій Народними 

Зборами Декларації про державну владу на Західній Україні було заявлено, що влада належить трудящим 

міста та села в особі рад депутатів трудящих.  

4 грудня 1939 р. було утворено 6 областей:Волинська область (центр — Луцьк, 28 районів);Дрогобицька 

область (ЗО районів);Львівська область (37 районів);Рівненська область (ЗО районів);Станіславська 

область (34 райони);Тернопільська область (38 районів).  

23 червня 1940 р., другого дня після офіційної капітуляції Франції, Молотов у зверненні до німецької 

сторони зазначив, що «вирішення бессарабського питання не терпить більше зволікань», порушив він 

також питання і про Буковину.  

28 червня 1940 р. румунський уряд заявив про свою згоду передати Радянському Союзу Бессарабію і 

Північну Буковину. 28 червня 1940 р. війська Південного фронту у складі 460 тис. бійців, 12 тис. гармат, 3 

тис. танків, 2160 літаків перетнули Дністер і вступили на територію Бессарабії й Північної Буковини, 

майже не зустрівши там опору, і до ЗО червня зайняли Бессарабію та Північну Буковину. 

2 серпня 1940 року Верховна Рада СРСР вирішила включити Північну Буковину і Південну Бессарабію 

до складу УРСР, а з решти Бессарабії і колишньої Молдавської Автономної РСР 15 серпня 1940 р. Було 

утворено Молдавську РСР.  

Таким чином, завдяки входженню західноукраїнських земель населення України збільшилося на 8 809 

тис. осіб і на середину 1941 р. становило 41 657 тис, а територія розширилася до Г)65 тис. км2.  



Заходи політики радянізації в західноукраїнських землях:  

- заборона діяльності усіх партій, окрім КПЗУ, яка стала складовою КПУ;  

- закриття громадських, культурних, наукових, торговельних товариств і установ, періодичних 

видань; ліквідація приватної власності, націоналізація промисловості та землі, колективізація;  

- наступ на права церкви: заборона діяльності православної церкви на Волині, обмеження прав греко-

католицької церкви;  

- репресії щодо інтелігенції, масові депортації українців у північні райони СРСР;  

- українізація, розширення мережі освітніх закладів.  

3. Наростання загрози нацистської агресії. Стан обороноздатності СРСР.  

18 грудня 1940 р. генеральним штабом збройних сил Німеччини було остаточно завершено особливе 

завдання фюрера, розроблено так звану директиву №21 (план “Барбаросса”). Це був план віроломного 

нападу на Радянський Союз та його розгрому шляхом “блискавичної війни”.  

Україна, як одна із найбагатших частин СРСР була предметом особливого інтересу для німців. Давню 

мету королів і кайзерів про Україну як “німецьку Індію”, тобто багату колонію, “фюрер” підкріпив 

антибільшовизмом і расистською ідеологією.  

В інструктивному додатку до плану “Барбаросса” гранично відверто говорилося щодо характеру війни: 

“Війна проти Росії – один з найважливіших етапів боротьби за існування німецького народу. Це ... оборона 

проти європейського більшовизму. Мета цієї війни – розгром сьогоднішньої Росії, тому вона повинна 

вестися з небувалою жорстокістю”. Термін нападу умовно призначався на травень 1941 року. Компанія 

мала тривати від кількох тижнів до кількох місяців і завершитися виходом німецьких військ на лінію “два 

А” – Архангельськ – Астрахань...  

Причини невдач СРСР у 1941-1942 роках. Незважаючи на наявність новітніх моделей зброї, 

промисловість продовжувала масове виробництво озброєння застарілих зразків. А деякі найбільш вдалі 

зразки було взагалі безпідставно знято з виробництва (наприклад, протитанкову 45 мм. гармату, 

протитанкову рушницю, протитанкову гранату). Взагалі для оборонної промисловості останніх 

передвоєнних років характерною була загальмованість, некомпетентність в освоєнні найновіших зразків 

озброєння. У вищих ешелонах влади створилася ілюзія відсутності безпосередньої загрози війни, а відтак  

необхідність квапитись.  

Між тим чисельність армії швидко зростала. З 1939 року по 1941 рік було сформовано 125 дивізій. Хоча 

за кількісним показником Червоній армії не було рівних у світі, нових моделей танків було тільки 18 %, 

літаків 9 %.  

Відсутність кваліфікованого керівництва у Збройних Силах, за 17 місяців (з травня 1937 року) з армії 

було усунуто не менше як 44 тис. представників ком. складу (в 1939 – 1940 рр. 13 тис. звільнено). 1/3 цієї 

кількості репресованих припадає на Київський особливий військовий округ.  

Серед вищого командного складу репресовано кожні двоє з трьох. Обезголовлено 70 % полків і 80 % 

батальйонів. 1800 генералів потрапили до ГУЛАГУ. На початку 1941 року. лише 7 % ком. складу мали 

вищу освіту, а 37 % взагалі не мали відповідної освіти. Жахливий стан Червоної армії був, звичайно, 

відомий потенційному противнику. Гітлерівське командування глузливо називало Червону армію 

“глиняним колосом без голови”.  

У лютому 1941 року у лісових масивах східної частини Польщі, що дістав кодову назву “район Вінтер” 

почалася концентрація та підготовка “армії вторгнення” . Вона налічувала загалом 5,5 млн. солдатів і 

офіцерів, 4,3 тис. танків, 5 тис літаків, 47,2 тис. гармат і мінометів. Це була найкраща армія того часу. 

Армію вторгнення було розподілено на три групи армій – “Північ”, “Центр” і “Південь”. Причому на 

напрямках головних ударів німецькі війська мали 6-8 разову перевагу перед радянськими.  

Першими відчули наближення розв’язки прикордонники, які взяли під охорону новий кордон.  

З червня 1940 року від численної резидентури закордонного відділу НКВС і головного розвід 

управління генштабу почали надходити тривожні повідомлення про серйозні наміри нацистського уряду 

порушити радянсько-німецький договір про ненапад. Одним з перших подав такі розвіддані радянський 

розвідник – український художник М. Глущенко (агентур. псевдонім “Ярема”).  

3 квітня 1941 року така інформація надходила майже з 40 точок земної кулі й мало не щодня. Причому 

у дев’яти випадках повідомлялися точні дані про напад Німеччини, кількість війська. Наркомат оборони і 

генштаб мали достатньо надійної інформації про воєнну загрозу.  

Всі дані про підготовку агресивної війни Німеччиною радянським керівництвом, при вирішальній ролі 

Й. Сталіна відкидалися як дезінформація.  

17 червня 1941 року Гітлер віддав наказ про напад на СРСР. Рівно о 20.00 21 червня у частини вермахту 

і люфтваффе надійшли і були негайно розпечатані спеціальні контейнери з інструкціями та директивами.  

Увечері 21 червня до Сталіна в спішному порядку прибули нарком оборони С. Тимошенко і начальник 

генштабу Г. Жуков і посилаючись на новітні дані, зокрема відомості, отримані від перебіжчиків, стали 



наполягати на приведенні усіх прикордонних округів у повну бойову готовність. Але “вождь” залишався 

вірним собі навіть у цій обстановці, дав дозвіл на приведення військ у бойову готовність без … права 

відкривати вогонь по військах противника, якщо вони перейдуть кордон.  

 

Рекомендована література до теми:  

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с. 

2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.  

3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 

1996.  

4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.  

5. Полонська – Василенко Н. Історія України.- Т.1-2.- К., 1995.  

Питання для самоперевірки: 

1. Як місцеве населення зустрічало Червону армію 1939 року? Чим це було зумовлено?  

2. Яке значення мало приєднання Північної Буковини та Південної Бессарабії до складу УРСР? 

3. Чому на початковому періоді війни (1941-1942 роки) радянський народ і його армія терпіли невдачі? 

Домашнє завдання: 

1. Написати конспект уроку 

2. Дати відповіді на питання для самоперевірки 

 

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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