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Тема уроку: Карпатська Україна 

Мета: 

- з’ясувати особливості політичної боротьби на українських землях у складі Чехословаччини;  

- охарактеризувати геополітичне становище Карпатської України;  

- визначити причини поразки Карпатської України;  

- розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки, висловлювати власні 

судження;  

- удосконалювати навички роботи з історичним матеріалом; 

- формувати інтерес до вивчення теми. 

Матеріал уроку: 

8 жовтня 1938 р. празький уряд надав автономію Підкарпатській Русі (так у той час офіційно називали 

Закарпаття), і невдовзі було сформовано її перший уряд, який очолив Андрій Бродій. 

27 жовтня посаду прем’єр-міністра посів Августин Волошин – доктор теології, автор багатьох книжок 

із педагогіки, людина, яка мала великий авторитет у широких верствах населення.  

 

 
Слабкість і непослідовність угорського уряду в русинському питанні розчарували Волошина, а 

встановлення в Угорщині комуністичної диктатури привело його до переорієнтації на Чехословаччину. 

Він стає найактивнішим пропагандистом ідеї об’єднання Підкарпатської Русі з Чехословаччиною. Брав 

участь у створенні «Центральної Руської Народної Ради» (ЦРНР), прийнятті декларації про об’єднання 

Підкарпатської Русі з Чехословаччиною (08.05.1919). Був обраний одним із заступників голови ЦРНР, 

членом делегації, що передала у Празі декларацію чехословацькому уряду і президенту.  

Найбільш активну політичну діяльність Волошин розгортає у 20 – 30-х роках, ставши провідним 

діячем україно-фільського напрямку на політичній арені краю. В 1923 – 1939 рр. очолив створену ним 

Християнсько-народну партію, обирався депутатом парламенту Чехословаччини в 1925 – 1929 рр. 

Брав активну участь у господарському житті, створив Підкарпатський банк і кооперативний союз. 

Міжнародна ситуація наприкінці 1930-х років 

11 жовтня 1938 р. Прага надала автономію Закарпаттю. Волошин був призначений державним 

секретарем у першому складі уряду автономії Підкарпатської Русі. 26.10.38 за підказкою з Берліна був 

призначений прем’єр-міністром другого складу уряду Підкарпатської Русі. 

 Угорські власті кілька разів зверталися до Гітлера зі своїми домаганнями на Закарпаття, однак він на 

перших порах згоди не давав.   



2 листопада 1939 року відбувся так званий Віденський арбітраж. Згідно з рішеннями арбітражу 

Угорщина одержала південні райони Словаччини і Закарпатської України загальною площею 12 400 км2 

з населенням 1100 тисяч осіб. 

 
У неділю 12.02.39. о восьмій годині ранку розпочалися вибори до Сойму Карпатської України – 

вищого законодавчого органу краю. Голосування проходило на основі виборчого закону Чехословацької 

Республіки, який діяв на території Закарпаття. Всього у виборах взяли участь 92,5 % населення, з них 92,4 

% проголосували за Українське національне об’єднання (УНО), яке очолив Волошин. 

Проголошення незалежності Карпатської України 

14 березня розпалася Чехословаччина. Однак, незважаючи на складність міжнародної обстановки, 

Волошин 15 березня 1939 р. проголосив самостійність Карпатської України під охороною німецького 

рейху. Волошин просив у Гітлера встановлення протекторату над Карпатською Україною. Тоді ж було 

сформовано тимчасовий уряд.  

15 березня о п’ятнадцятій годині сейм Карпатської України розпочав свою роботу. На ньому було 

прийнято документ – про незалежність, державний устрій, назву, мову, прапор, герб і гімн. 

Конституційний закон Карпатської України містив такі положення: 

 



Була проголошена незалежність краю, а це означало, що жодна країна не мала права втручатись у 

внутрішні справи Карпатської України. Була визначена форма правління, Карпатська Україна 

проголошувалась республікою на чолі з президентом. Влада президента обмежувалась представницьким 

органом – сеймом. Також була прийнята символіка держави. Президентом Карпатської України обрали 

Августина Волошина. 

На жаль, молода держава підтримки нізвідки не дочекалася. Угорщина давно зазіхала на цей «ласий 

шматочок». У листопаді 1938 року фашистський уряд Німеччини ще був проти приєднання до Угорщини 

Карпатської України, бо боявся спільного польсько-угорського кордону, однак у березні 1939 року Гітлер 

дав згоду. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Трагічним був кінець Карпатської України, але не менш трагічною була і доля її президента А. 

Волошина. Після окупації Закарпаття Угорщиною він був змушений емігрувати. З 1939 до 1945 року жив 

у Празі. У травні 1945 року Августин Волошин був заарештований радянськими спецслужбами і через 

деякий час вивезений до Москви. Його помітили в Лефортівську тюрму, яка вважалася найсуворішою з 

усіх, що були в розпорядженні НКВС. Допити, які велися по шість годин на добу, то вдень то вночі, 

підірвали й без того слабке здоров’я 70-річної людини. Після четвертого допиту Августин Волошин був 

переведений із Лефортівської тюрми в Бутирську, яка вважалася «кращою». Там він помер на 52-й день 

після арешту, як повідомили, через параліч серця. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНРОЛЮ 

 

1. Які обставини змусили уряд ЧСР надати автономії Закарпаттю? Коли це відбулося? 

2. Хто очолив перший автономний уряд? 

3. Коли головою автономного уряду став А. Волошин? 

4. На кого спирався А. Волошин у державотворчих процесах у краї? 

5. Яка держава претендувала на територію Карпатської України? 

6. Коли відбулися вибори до Сейму Карпатської України? Якими були їх результати? 

7. Коли було проголошено незалежність Карпатської України? Хто став її президентом? 

8. Сформулюйте історичне значення існування Карпатської України 

 

Домашнє завдання: уважно прочитати навчальний матеріал, зробити конспект в робочому зошиті і 

дати відповіді на запитання (письмово)!!! 

 

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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