Німеччина в 20-30х рр.
Мета: - розкрити наслідки Першої світової війни для Німеччини;
з’ясувати причини Листопадової революції 1918р.;
познайомити студентів з основними революційними подіями в
країні;
- формування вміння аналізувати, узагальнювати й
систематизувати історичний матеріал
- розвивати цікавість до вивчення історії інших народів та толерантне
ставлення до них.
Основні поняття: революція, конституція, республіка,
реваншизм, Веймарська республіка, репарації,
радянські республіки, кайзер, рейхстаг, канцлер.
Основні дати: 28.06.1919р. – Версальський мирний договір;
03.11.1918р. – 31.07.1919р. – Листопадова революція;
31.07.1919р. – проголошення Веймарської республіки;
Обладнання: конспект, зошити, карта, підручники.
Література: - Давлетов А. Всемирная история для 10 класса. – З., 2003р.
- Бердичевский Я. Всемирная история для 10 класса. – З., 2000р.
- Полянський П. Всесвітня історія 1914-1939рр. – К., 2003р.
Тип заняття: комбінований.
Між предметні зв’язки: географія, політологія, економіка.
Структура заняття:
І. Організаційний момент.
Вітання, перевірка студентів на готовність до заняття.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Метод: частково-пошуковий, проблемний.
Самостійна робота.
ІІІ. Мотивація та актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Метод: частково-пошуковий; бесіда.
- Що нам відомо про Німеччину початку ХХ ст..?
- Чи приймала вона участь у ПСВ?
Сьогодні при пригадаємо наслідки ПСВ для Німеччини та події, що сприяли встановленню
першої республіки в Німеччині – найбільш демократичної республіки повоєнної Європи,
простежимо шлях становлення Веймарської республік; її зовнішній та внутрішній розвиток.
ІУ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1. Наслідки ПСВ для Німеччини.
2. Листопадова революція.
3. Зародження нацистського режиму.
4. Особливості нацизму в Німеччині.
Проблемне питання: Порівняйте причини революції 1917р. у Росії та 1919р. в Німеччині.
У. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
УІ. Підсумки заняття.
Т.ч. ПСВ принесла Німеччині соціально-економічні та політичні не
просто зміни, а й проблеми.
УІІ. Домашнє завдання: - параграф 17; - доповідь про А.Гітлера;
- підготуватися до самостійної роботи.
1. Наслідки ПСВ для Німеччини.
( це питання студенти вирішують самостійно на основі вже отриманий знань з попередніх тем)
- Як змінилися територіальні володіння Німеччини після підписання мирного договору?
- Продемонструйте на карті?
- Як була вирішена проблема репарацій?
- Німеччина програла війну, як країна Троїстого блоку.

-

Її було визнано країною, яка розв’язала війну.
2. Листопадова революція.
Хронологічні рамки: 03.11.1918р. – 31.07.1919р.
Рушійні сили: ліберально налаштована дрібна і середня буржуазія,
інтелігенція, робітники, солдати, селяни.
Веймарська республіка.
б. Внутрішня та зовнішня політика республіки:
Поділяється на три періоди:
1. 1919 – 1923рр.: період післявоєнних революційних потрясінь та
економічного хаосу.
2. 1924 – 1928рр.: час відносної стабілізації.
3. 1929 – 1933рр.: «велика депресія» та крах республіки.
3. Зародження нацистського режиму.
Існує чітка дата створення нацизму – 5 січня 1919р., саме в цей день була створена Німецька
Робоча партія.
Ідеї:
- пропаганда німецького домінування в світі;
- боротьба проти євреїв, більшовизму;
- існування своїх власних ритуальних заходів тощо.
5.01.1919р. декілька гуртків «фолькіше» (народні гуртки) були обєднанні в ДАП: 25 осіб:
- Карл Харерр – журналіст, нацист, любить пиво.
- Антон Дрекслер – слюсар, нацист.
- Ернст Рем – військовий, гомосексуаліст.
- Солідус Штрейхет – викладач, антисеміт, педофіл.
- Дитрих Еккарт – письменник, наркоман.
Збирались вони раз на місяць у пивному барі через оголошення у газеті.
24.02.1920р. прийнята програма «25 пунктів»:
- перегляд Версальського договору;
- відновлення військової повинності;
- антисемітизм;
- за рівні права та обов’язки;
- забезпечення людей похилого віку;
- навчання безкоштовно дітей з бідних родин;
- громадянином держави є той хто належить до німецького народу, а
належить може той у чиїх жилах тече німецька кров;
- право на участь в керівництві державою належить тільки громадянам
держави;
- заборона імміграції до Німеччини осіб не німецького походження;
- одержавлення всіх виробництв;
- свобода всіх віросповідань, які не загрожують існуванню німецької раси;
- створення сильної державної влади, необмеженої влади центрального
парламенту;
- земельна реформа: відміна земельної ренти, заборона спекуляцій землею
тощо.
Т.ч., ці партійні положення були своєрідним вінегретом – націоналізму, демократизму та
антидемократизму, соціалізму. Але як раз така програма, яка обіцяла всім і все, сприяла пильності
людей до партії.
- Чому люди слухали Гітлера?
- Хто були його слухачами?
- Який шлях виходу з кризи бачили ці люди?
Перші структурні підрозділи НСДАП:

1. НСДАП:
- члени партії повинні носити значки та пов’язку на рукаві;
- з 1922р. – офіційна печатка НСДАП: одноголовий орел (Тевтонський символ), який тримає в лапах
свастику;
- форма: в їх руках опинилася військова форма часів Кайзера, яка призначалася для війни в пустелі –
кольору темно-коричневого, брюки галіфе, чоботи, високий кашкет, коричнева сорочка.
Т.ч., намагалися всіх уніфікувати.
2. 05.10.1921р. загони СА – штурмові підрозділи (партійна армія):
- сюди мали право входити всі хто хотів, навіть якщо не німець;
- видавали безкоштовний одяг (форму), їжу, житло (казарма);
- не обов’язково при цьому бути членом партії.
7-9.11.1923р. відбувся «пивний путч» - перша спроба НСДАП захопити владу в Німеччині. Назва
дана через те, що рішення про переворот було прийнято саме у пивному барі. На той час нацистам не
вдалося нічого значного досягти. Їх майже ніхто не підтримав, і їхня спроба закінчилася поразкою, а
активних членів партії було заарештовано.
2. Встановлення нацистської диктатури
Під час свого засудження (3 роки) Гітлер:
- пише працю свого життя «Майн камп» - «Моя боротьба». Саме в них він говорить про
головних ворогів німців – євреїв та комуністів, про західні держави тощо;
Етапи боротьби за владу.
В 1930р. німці познали економічну кризу і при цьому не відчули допомоги від держави.
Парламент говорив, але не міг допомогти. В такій ситуації НСДАП звинувачує в усьому євреїв та
комуністів, та пропонує швидкий вихід із ситуації: «захопити їх майно та розподілити, суспільні
роботи тощо».
• На виборах в 1930р. НСДАП отримала велику кількість місць у парламенті. З цього часу вони
блокували діяльність парламенту, лівих не допускали говорити промови; відбувались сварки.
• 1932р. НСДАП формує уряд, але президент Гінденбург не підписав наказ про призначення
Гітлера канцлером.
• 30.01.1933р. Гітлер був призначений канцлером, як лідер самої більшої партії у парламенті.
Перший уряд Гітлера був коаліційним, він називався «уряд національної концентрації» і
включав всього 3 члени з НСДАП з 11 міністрів. Для введення нацистської диктатури і
ліквідації Веймарської демократії необхідно було внести зміни до Конституції 1919р.
парламентською більшістю в 2/3 голоси, яких НСДАП не мало.
• Гітлер домігся розпуску парламенту і призначив нові вибори на 5.03.1933р. Напередодні
виборів, 27.02. згорів будинок парламенту. В цьому звинуватили КПН і викреслили її з
бюлетенів для голосування. В березні за НСДАП проголосувало 44% виборців.
• 23.03.1933р. новий парламент наділив уряд Гітлера надзвичайними повноваженнями, що
означало ліквідацію Веймарської республіки та народження нацистського «ІІІ Рейху».
- Робота над особистістю Гітлера: доповідь студента.
3. Внутрішня політика ІІІ Рейху.
(відео призентація)
(І. Політична сфера:
o Гітлер та його уряд за рішенням парламенту отримали надзвичайні
повноваження; їм надавалося право видавати закони, які могли і не
відповідати іншим законам;
o обмежені чи ліквідовані демократичні права;
o ліквідовані політичні партії, окрім НСДАП, яка була оголошена «носієм
німецької державності»;
o заборонені профспілки, фабрично-заводські комітети;
ІІ. Духовна та культурна сфера:
- мета – встановити контроль над розумом людей;
- сформовано міністерство пропаганди на чолі з Геббельсом;
- під його контроль переводилися всі сторони життя людей;

-

-

чистка досягнень культури;
не визнання церкви, але не гоніння;
охоплення населення нацистськими організаціями;
обмеження доступу молоді до вищої освіти; «Ми повинні ростити воїнів»;
ІІІ. Економічна сфера:
посилення ролі держави в економіці;
введення планування та дисципліни;
в 1933р. уряд видав постанову про примусове створення картелів – форма монополістичного
об’єднання, учасники якого підписують угоду про регулювання об’єму виробництва, умов
збиту продукції та найма працівників – це посилило владу монополій;
в 1936р. був прийнятий «4-літній план», метою якого було мілітаризація економіки та
підготовка Німеччини до війни (автор Геринг);
військові витрати Німеччини виросли в 30-і рр.. в 10 разів, в 1938р. – забирали 58% бюджету;
для стимулювання економічного росту вводилися податкові пільги;
при дефіциті бюджету збільшується випуск паперових грошей;
Питання до самостійної роботи

1. Вкажіть дату мирного договору з Німеччиною? В чому особливість цієї дати?
2. Які території втратила Німеччина за цим договором?
3. Назвіть причини Листопадової революції?
4. Вкажіть її хронологічні рамки?
5. Які верстви населення її підтримали?
6. Хто очолив перший республіканський уряд?
7. Вкажіть дату прийняття Веймарської конституції?
8. Варіант І. Перерахуйте основні положення щодо державного устрою Німеччини?
9. Варіант ІІ. Перерахуйте основні положення щодо політичних прав і свобод в Німеччини?
10. Варіант І. Охарактеризуйте зовнішню політику Веймарської республіки?
Варіант ІІ. Охарактеризуйте внутрішню політику Веймарської республіки?

