Італія після І світової війни
Мета: - охарактеризувати наслідки Першої світової війни для країни;
продемонструвати соціально-економічну кризу в Італії;
з’ясувати причини зародження та встановлення фашизму;
розкрити суть «корпоративної системи» й особливості фашизації
Італії;
- формування вміння аналізувати, узагальнювати й
систематизувати історичний матеріал, проводити історичні
паралелі між подіями та процесами європейської
історії 30-х рр.. ХХ ст..;
- виховувати студентів неприйняття ідеології фашизму.
Основні поняття: фашизм, корпоративна система, дуче, Латеранський
пакт, «червоне дворіччя», «похід на Рим».
Основні дати: 1919 – 1920рр. – «червоне дворіччя»;
23.03.1919р. – створення «Союзу боротьби»;
24 – 28.10.1922р. – «Похід на Рим»;
29.10.1922р. – Лютеранські угоди.
Обладнання: конспект, зошити, карта, підручники, документи, портрет.
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: вивчення нового матеріалу.
Між предметні зв’язки: географія, політологія, економіка
Структура заняття:
І. Організаційний момент.
Вітання, перевірка студентів на готовність до заняття.
ІІ. Мотивація та актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Метод: частково-пошуковий; бесіда.
- Що таке диктаторські режими?
- Які різновиди ви можете назвати?
Особливістю теми уроку є розкриття сутності фашизму, ідеологія якого була поштовхом до
розв’язування Другої світової війни. Актуальність теми визначається тим, що зараз у багатьох
країнах Європи відроджуються неофашистські організації.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1. Наслідки ПСВ для Італії.
2. Встановлення фашистської диктатури в Італії. Б. Муссоліні.
3. Фашизація країни. Оформлення «корпоративної системи».
Проблемне питання: Чому Італія стала батьківщиною фашизму?
ІУ. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
У. Підсумки заняття.
Т.ч. Не дивлячись на те, що Італія перемогла у війні, вона програла мир –
«переможена в стані переможців». Це породило невдоволення в
країні, що і призвело до встановлення саме тут фашизму.
УІ. Домашнє завдання: - параграф 16; - доповідь про Ф. Франко;
- підготуватися до самостійної роботи.

1. Наслідки ПСВ для Італії.
( на основі вже отриманих знань з попередніх тем, студенти самостійно намагаються розкрити це
питання)

- перемогла у війні;
- 680 тис. загиблих, 1 млн. поранених;
- втратила половину флоту;
- загальні збитки – 1/3 всього національного багатства;
- ріст зовнішнього боргу;
- програла мир – не отримала обіцяних територій(підручник с.127);
+ загострюється соціальна ситуація в країні;
+ відчувається вплив подій у Росії 1917р.;
= в Італії починається революційна криза «червоне дворіччя» 1919-1920рр.:
Міста та села були паралізовані виступами лівих радикалів. На Півночі країни робочі захоплюють
підприємства, на Півдні – селяни захоплюють поміщицькі землі, створюють загони селянської
самооборони. На чолі цих безчинств – Італійська Соціалістична Партія.
Савойська династія, буржуазія, поліція були у розгубленості:
- ця слабкість вплинула і на міжнародний авторитет країни. На Паризькій конференції амбіції
Італії не були враховані;
- про неї говорили : «Італія виграла війну, але програла мир».
2. Встановлення фашистської диктатури в Італії.
Б. Муссоліні.
Через розбіжності серед лідерів профспілок та соцпартією, «червоне дворіччя» не переросло в
революцію. Правлячі соціальні сили намагалися взяти реванш за посягання на приватну власність та
пережитий хаос.
Саме в цей з’являється фашистська партія і набирає своїх обертів розвитку та підтримки.
Фашизм – іт. Слова «фішіо» - союз, зв’язка, пучок, єдність.
23.03.1919р. в Мілані на площі Сан-сеполькро, в домі, наданим Муссоліні місцевим клубом
торговців та промисловців, пройшов перший зліт організації «Фашіо ди Комбаті менто» - «Союз
боротьби».
Доповідь про Б.Муссоліні (студенти конспектують основні положення,
звертають увагу на риси його характеру)
Попервах, фашистський рух Муссоліні подавав себе як рятувальний країни від більшовицької
загрози, а на початку 20-х рр.. в їх пропаганді на перший план вийшли ідея «сильної руки» та
«сильної держави», які спроможні покінчити з анархією «червоно дворіччя» і не допустити
подібного у майбутньому.
На перших своїх виборах вони не здобули жодного голосу у 1919р.
Тоді було проголошено курс на захоплення влади. З цією метою створюються бойові загони
сквадрів, 1921р. – «чорносорочечники».
Ідеї італійського фашизму:
- співробітництво класів;
- італійці повинні пишатися своєю нацією;
- необхідність заборонити всі партії окрім фашистської;
- місце жінки – вдома;
- італійці повинні мати багато дітей, майбутніх воїнів;
- за сильну державну владу;
- націоналізм;
3. Фашизація країни. Оформлення «корпоративної системи».
- розпускаються всі зайві політичні партії;
- створюються репресивні державні органи – загони чорносорочечників;
- створюється таємна поліція;
- відкритий особливий трибунал та введена смертна кара;
- створюється Добровольча міліція національної безпеки;
- встановлення контролю, над сферою духовності та культури;
- створюється культ дуче: повсюди його портрети, про нього вірші, пам’ятники тощо;
- новий календар: з 1933р. новий облік часу – від фашистської ери;
a. Відміна пожаття рук;
b. Жінкам забороняється ходити в брюках;
c. Для переходів встановлюється односторонніх рух по лівій стороні вулиці;

d.
e.
f.
g.
h.

Здійснена спроба відучити пити чай (це буржуазна звичка);
Лозунг: «Швидкість, рішучість, динамізм»;
Введення суботників – для єдності нації;
Обов’язкова військово-спортивна та політична підготовка по суботах;
Всі партійні засідання супроводжувалися заняттями фізкультури, а найвищі ешелони
повинні здавати спортивні нормативи;
i. Стимулювання приросту населення для збільшення воїнів: збільшення шлюбів, він
виступав на весіллях пасажених батьком та на хрестинах – хрещеним батьком;
Матеріал для закріплення
Бесіда:
1. Фашизм – це…
2. «Червоне дворіччя» - це…
3. Чорносорочечники – це…
4. Сквадри – це….
5. Корпоративна система – це…
6. Похід на Рим – це…
7. Латеранський пакт – це…
8. Поясність вислів: «Переможена в стані переможців».
9. Чому Італія стала батьківщиною фашизму?
10. Які верстви населення і чому підтримували фашизм?
11. Які вимоги висували фашисти на початковому етапі свого існування?
12. Чи змінилися вони? Чому і як?
13. Чому Католицька церква підтримувала фашизм в Італії?
14. Яка основна мета фашизму?
15. Чи згодні ви, що головний принцип фашизму – «Усе для держави і нічого поза державою»?
16. Чи можна, на ваш погляд, розглядати корпоративну систему в Італії як новий тип держави?
17. Чому фашизму вдалося прийти до влади в Італії?
18. Виділіть особливості фашизму?
19. Чи була фашизація країна повною?
20. Чому?

