
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВІДЗНАЧЕННЯ 78-РІЧНИЦІ ПРОГОЛОШЕННЯ  

КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 
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Тема: Наш край у 1921-1939 рр.: Карпатська Україна. 

Очікувані результати 

На уроці учні мають навчитися: 

 використовувати карту як джерело інформації про основні події на західноукраїнських землях 

у 1921-1939 рр. та Закарпатті; 

 визначати й порівнювати правовий статус Карпатської України; 

 характеризувати процес створення Карпатської України; дати оцінку діяльності А. Волошина; 

 давати оцінку героїчній боротьбі Карпатської Січі за незалежність Карпатської України; 

 формулювати власні судження щодо ролі й місця Карпатської України в житті Закарпаття; 

 визначати причини поразки Карпатської України; 

 використовувати набуті знання для аналізу історичного матеріалу; 

 орієнтуватися в історичній термінології: Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, Карпатська Січ; 

 творчо застосовувати набуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: 

Андрій Бродій, Августин Волошин. 

Тип уроку: 

Урок-вивчення нового матеріалу, формування умінь і навичок. 

Форма уроку: 

практичне заняття. 

Навчально-методичне забезпечення:  



1. Данилюк Д.Д. Історія Закарпаття: навч. посіб. [Текст]/ Д.Д. Данилюк; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”, Іст. ф-т, Каф. історії 

України; вип. ред. та покажч. Л. Ільченко. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2013. – 304 с.  

2. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. //Бібліотека журналу історія і 

суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання// №5-6 (8), 2014, 

вересень-грудень. 

3. Пометун О.,  Власов В. Практичний довідник учителя історії. //Бібліотека журналу історія і 

суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання// №2(10), 2015, липень-

грудень.  

4. Технології розвитку критичного мислення  учнів/Крофуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер 

Д.; Наук. ред., предм. О.І.Пометун. – К.: Вид-во „Плеяди”, 2006. – 220 С. 

5. Кучерук О. Карпатська Україна: гром.-політ. вид. „Український інститут національної пам’яті”. – 

Київ: вид-во: ім. О. Теліги, 2009. – 15 с. 

 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ 

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 

1. Випереджувальне домашнє  завдання. 

             Учитель ділить учнів на три  групи та пропонує їм  випереджувальне домашнє завдання: 

Група 1: опрацьовує матеріали Українського інституту національної пам’яті – громадсько-
політичне видання (Кучерук О. Карпатська Україна: гром.-політ. вид. „Український інститут 
національної пам’яті”. – Київ: вид-во: ім. О. Теліги, 2009. – 15 с.). 

Група 2:переглядає документальний фільм «Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 
1919 – 1939 рр.» (/Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=5fN4EyWmlZs/.). 

Група 3: працює з медіа-ресурсами: 
 Режим доступу: http://www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid 

Режим доступу: http://histua.com/knigi/aktualni-problemi-istorii-ukraini/proces-progoloshennya-

karpatskoi-ukraini 

Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/1509817.html 

Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/?cat=36 

2. Перевірка готовності класу до уроку (1-2 хв). 

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів (5 хв). 

 Учитель наголошує на тому, що учні повинні були виконати випереджувальне домашнє 

завдання та опрацювати матеріали у трьох групах. 

Метод „Товсті/тонкі питання”. 

Алгоритм організації діяльності. Учитель влаштовує опитування за певною 

тематикою (питання готуються заздалегідь).  

„Тонкі” питання передбачають відповідь лише „так” чи „ні” та починаються, наприклад, 

так: Що…? Чи правда, що…? Чи правильно твердження, що…? Чи можливо, що…? Чи згідні ви з…? 

Як звати…? Яку назву має…?  

„Товсті” питання вимагають розгорнутої відповіді – з аналізом, синтезом, порівнянням, 

оцінкою. Наприклад: дайте три пояснення, чому…? Поясніть, чому…? Чому ви вважаєте, що…? В 

чому різниця між…? Як можна узагальнити наступні поняття…? Що буде, якщо…? 

Цей методи дозволить перевірити, як учні справилися із виконанням випереджувального 

домашнього завдання.  

Наприклад, до теми „Карпатська Україна” учитель пропонує учням відповісти на „тонкі 

питання”: 

Що…?  Події в Чехословаччині, в тому числі і на Підкарпатській Русі, розвивалися під впливом 

нового міжнародного становища, що склалося внаслідок агресивних дій фашистської Німеччини (Так). 

Чи правда, що…? Мюнхенська конференція проходила 29-30 вересня 1938 р. та дозволила 

Німеччині розчленувати Чехословаччину? (Так). 

Чи правильно твердження, що…? 11 жовтня 1938 року було утворено перший автономний 

уряд Підкарпатської Русі на чолі з Августином Волошиним? (Ні). Перший автономний уряд 

Підкарпатської Русі очолив Андрій Бродій.  

Чи можливо, що…  якби Андрій Бродій не проводив про угорську політику, то Августин 

Волошин ніколи б не очолив Карпатську Україну? (Так). 

Чи згідні ви з… тим, що за Рішенням Віденського арбітражу  від 2 листопада 1938 року 

гортистська Угорщина окупувала  південні райони Закарпаття (Так). 

 „Товсті питання”: 

http://www.zakarpatia.com/?cat=36


Дайте  пояснення, чому… автономний уряд переїхав до м. Хуст? 

Поясніть, чому… була заснована Організація народної оборони „Карпатська Січ”? 

Чому ви вважаєте, що… кульмінацією збройного  супротиву  угорським окупантам  був бій 

на Красному полі? 

Як можна узагальнити наступні поняття… проголошення автономної Карпатської Русі 

суверенною республікою мало виключне значення для краю? 

 

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП  

1. Оголошення теми та мети, визначення завдань та очікуваних результатів; мотивація 

пізнавальної діяльності учнів (2-3 хв). 

Учитель оголошує тему уроку. Пропонує учням назвати навчальні цілі, адже на етапі 

„Актуалізації пізнавальної діяльності” з’ясовано мету уроку.  

Мотивація пізнавальної діяльності відбувається через такий метод як „Дошка запитань”. 

На стіні класу вивішується великий аркуш паперу, на якому вчитель пропонує  учням записувати 

будь-які запитання, що виникають у процесі вивчення теми. Цей метод допоможе зануритись у 

тему і поширити знання з проблеми. 

 

2. Опрацювання нового навчального матеріалу (25 хв). 

Метод „Кейс-стаді”.  

Алгоритм організації діяльності. Навчання за допомогою аналізу конкретної ситуації на 

основі фактів із реального життя. Учням пропонується осмислити історичну ситуацію, яка не 

тільки відображає практичну проблему, але й актуалізує  комплекс знань, який необхідно засвоїти 

при вирішенні даної проблеми. Формує інтерес та позитивну мотивацію. 

 Наприклад, у кожному кейсі містяться матеріали відповідно до назви групи, вказівки для 

організації діяльності групи та завдання. 

Учитель ділить клас на 5 груп та пропонує їм ознайомитися із вмістом  кейсів. 

Група „Документи” 

Матеріали:  

1) Із Сен-Жерменського Мирного Договору між країнами Антанти і Чехословаччиною. 

2) Прем’єр-міністр А. Волошин про економічний, культурний розвиток Карпатської України 

(січень 1939 р.). 

3) Лист регента Угорщини Міклоша Горті німецького рейхсканцлеру А.Гітлеру з 

висловленням вдячності за згоду на окупацію угорськими військами Карпатської України. 

4) Декларація Августина Волошина по радіо з проголошенням незалежності Карпатської 

України 14 березня 1939 р. 

5) Телеграма Уряду Карпатської України міністру закордонних справ Німеччини Й. 

Ріббентропу  з проханням про захист Карпатської України (14 березня 1939 р.). 

6) Вказівка міністерства закордонних справ Німеччини німецькому консулу в Хусті Г. 

Гофманну поінформувати уряд А. Волошина про позицію ІІІ Рейху в конфлікті Угорщини з 

Карпатською Україною (15 березня 1939 р.). 

                      Джерело: Данилюк Д.Д. Історія Закарпаття. – С.190-192. 

Група „Фото” 

Матеріали: 

Фото 1. А. Волошин промовляє на мітингу в Хусті з нагоди дня Злуки. 22 січня 1939 р. 

Фото 2. Зліва направо: Августин Волошин, Президент Карпатської України; Августин 

Штефан, голова Сойму Карпатської України;  Юліан Ревай, прем’єр-міністр уряду Карпатської 

України 

Фото 3. А. Волошин промовляє на мітингу в Хусті з нагоди дня Злуки. 22 січня 1939 р. 

Фото 4. Біля будинку штабу „Карпатської Січі”. Фото. 1938 р. 

Фото 5. Святкова хода в Хусті з нагоди свята Злуки. 22 січня 1939 р. 

Фото 6. А.Волошин (у центрі) та І.Рогач (праворуч) біля будинку уряду Карпатської України 

в Хусті. Весна 1939 р. 

Фото 7. Засідання ІІ з’їзду „Карпатської Січі”. Фото. Лютий 1938 р. 

Фото 8. Один із керівників „Карпатської Січі” Іван Кедюлич. 1938 р. 

Фото 9. Іван Рогач, редактор офіційного органу владиКарпатської України „Нова свобода” 

1930-ті рр. 

Джерело: Кучерук О. Карпатська Україна. 



Група „Ілюстрації” 

Матеріали: 

Ілюстрація 1. Поштівка. 1938 р. Художник Михайло МихалевичДжерело: Кучерук О. 

Карпатська Україна. 

Ілюстрація 2. Чехословацька поштова марка, присвячена сойму Карпатської України (перше 

засідання планувалося на 2 березня 1939 року) (режим доступу: http://karpatnews.in.ua/news/78434-

miunkhenska-zmova-ta-karpatska-ukraina.htm). 

Ілюстрація  3. Плакат 1 роботи Михайла Михалевича (режим доступу: 

http://karpatnews.in.ua/news/78434-miunkhenska-zmova-ta-karpatska-ukraina. htm). 

Ілюстрація 4. Плакат 2 роботи Михайла Михалевича (режим доступу: 

http://karpatnews.in.ua/news/78434-miunkhenska-zmova-ta-karpatska-ukraina. htm). 

Ілюстрація 5. Голос історії. 15 березня. Карпатська Україна (інфографіка) (Режим доступу: 

http://holos.fm/page/golos-istoriyi-15-bereznja). 

Ілюстрація 6. Не будь байдужим. Карпатська Україна (режим доступу: 

http://irshavaonline.com/karpatska-ukraїna-istoriya-borotbi-za-nezalezhnist/).  

Група „Карти” 

Матеріали: 

Карта 1. Чехословаччина після Мюнхенської конференції та Першого Віденського 

арбітражу (режим доступу: http://1939.in.ua/genereal/hibrydna-vijna-v-karpatskij-ukrajini/). 

Карта 2. Карпатської України. Червоною лінією позначено територію, яка відійшла 

до Королівства Угорщина 2 листопада 1938 (режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Карпатська_Україна). 

Карта 3. Підкарпатська Русь – Карпатська Україна (режим доступу: http://zakarpat-

rada.gov.ua/karta-karpatskoji-ukrajiny/). 

Карта 4. Схема нападу на Карпатську Україну (режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бій_на_Красному_полі). 

Карта 5. Карпатська Україна (режим доступу: http://leksika.com.ua /16130305/ legal/ 

karpatska_ukrayina). 

Карта 6. Туристичний маршрут „Карпатська Україна” (режим доступу: 

http://zakarpattya.net.ua/News/63892-Turystychnyi-marshrut-Karpatska-Ukraina-dozvolyt-krashche-piznaty-

istoriiu-Zakarpattia). 

Група „Очевидці” 

Матеріали:  

Карпатська Україна у спогадах очевидців, 1938–1939 рр. (Режим доступу: 

http://www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/ ?newsid=462) 

 Після того як учні ознайомилися із матеріалами кейсів, учитель звертає їхню увагу на 

завдання.  Кожна група повинна відповідно до вказівок дослідити джерела, з якими працює, та 

зробити записи за формою: 

1) Про що йдеться у джерелі? 

2) Яку мету мали ці джерела? 

3) Яку інформацію несе джерело для сучасників?  

4) Про що ви дізналися із джерел? 

5) Чому важливо досліджувати ваш тип джерела? 

6) Напишіть висновок (1-2 речення). 

3. Узагальнення й систематизація знань, формування вмінь та навичок учнів. 

Презентація роботи груп.  

ІІІ. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП  

1. Підбиття підсумків уроку (2 хв). 

Учитель. Здобувши автономію, українці зуміли максимально скористатися ситуацією, і 15 

березня 1939 р. було проголошено незалежність Карпатської України. Карпатська Україна 

проіснувала лише кілька днів, проте залишила свій відбиток у боротьбі за національну державність. 

Історичне значення незалежної держави закарпатських українців полягало в тому, що було ще раз 

продемонстроване непереборне прагнення українського народу до створення власної держави. Крім 

того, західноукраїнське населення пересвідчилося в неспроможності й небезпечності орієнтації на 

підтримку чужих держав. Стало зрозумілим, що зацікавленість Німеччини „українським питанням” 

була продиктована бажанням Німеччини використати його у власних загарбницьких цілях. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1920%E2%80%941946)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938


2. Мотивація та оцінювання пізнавальної діяльності учнів (2 хв). 

На початку уроку вчитель використав метод „Дошка запитань”. На цьому етапі уроку він 

пропонує учням з’ясувати, на які запитання вони можуть відповісти, а які викликають труднощі. 

Цей метод допоможе оцінити попередню роботу учнів під час уроку та  враховувати це при 

оцінюванні, надає можливість побачити, що з вивченого залишилось незрозумілим. 

Орієнтовний перелік запитань.  

1) Коли було створено перший автономний уряд Підкарпатської Русі? 

2) Що стало причиною призначення А. Волошина головою автономного уряду? 

3) Якими були рішення І Віденського арбітражу? 

4) Коли було проголошено незалежність Карпатської України? 

5) Під владою якої країни опинилася Карпатська Україна й коли це сталося? 

3. Повідомлення та інструктаж домашнього завдання (2 хв). 

Підготуватися до контролю навчальних досягнень з теми 6: „Західноукраїнські землі в 1921-

1939 рр.” 

 

 

З досвіду роботи  

Шимона Ю.Ю., методиста з історії та правознавства  

кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних  

та художньо-естетичних дисциплін ЗІППО 

та Савко О.В.,  учителя історії   

Великоберезнянської гімназії  

 


