Міжнародні відносини в 1930-і рр. Назрівання Другої світової війни.
Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу.
Мета: - визначити загострення суперечок між провідними країнами світу;
показати на конкретних прикладах порушення Німеччиною статей
Версальського договору й реакцією на це західних країн; з’ясувати
напрямки експансіоністської зовнішньої політики Італії та Японії;
розкрити процес створення агресивної «осі»; сформувати уявлення
про політику умиротворення, причини її появи та наслідки; розкрити
позицію та діяльність Ліги Націй за цих умов;
- 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: політика «невтручання», ізоляціонізм, репарації, Ліга
Націй, «вісь» Версальська система, агресія, політика
умиротворення.
Основні дати: 1931р. – окупація Маньчжурії;
1935р. – окупація Ефіопії;
27.03.1933р. – вихід Японії з ЛН;
19.10.1933р. – вихід Німеччини з ЛН;
1935р. – повернення Саарської області до Німеччини;
16.03.1935р. – запровадження загального військового
обов’язку в Німеччині;
07.03.1936р. – вступ німців до Рейнської зони;
Літо 1938р. – радянсько-японський конфлікт біля оз. Хасан;
1939р. – радянсько-японський конфлікт біля оз. Халхін-Гол
Обладнання: конспект, зошити, карта, підручники, документи.
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.
- Розкрийте суть політики «ізоляціонізму», якої дотримувалися США?
- Які території, згідно з Версальським договором, утратила Німеччина?
- З якою метою була створена ВВС?
- Перерахуйте позитивні та негативні її риси?
Зміст уроку дозволить зрозуміти цілі зовнішньої політики провідних країн у 30-і рр.., розкрити
суть суперечностей між цими країнами і визначити наслідки суперечностей в умовах загрози
нової світової війни.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1. Вплив світової кризи на міжнародні відносини.
2. Ліквідація Версальської системи Німеччиною.
3. Перші вогнища війни.
4. Створення агресивного блоку.
5. Політика умиротворення.
6. Ліги Націй в умовах наростання воєнної небезпеки.

ІУ. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
У. Підсумки заняття.
Т.ч. Після вирішення основних соціально-економічних проблем в своїх
країнах, невдоволені держави ВВС починають реалізовувати свої
амбіції – повернення чи збільшення своїх територій.
УІ. Домашнє завдання: - параграф 35 - 36;
- підготуватися до самостійної роботи.

1. Вплив світової кризи на міжнародні відносини.
( студенти намагаються самостійно знайти відповідь на це питання)
СЕК загострила міжнародні відносини і призвела до появи перших вогнищ нової війни. На відміну
від передодня ПСВ, у 30-і рр.. лише незначна кількість держав прагнула до війни. Таке становище
робило реальною можливість усунути загрозу війни за умов спільних дій усього суспільства та
співтовариства.
Першим спільним випробуванням здатності світового співтовариства діяти спільно стала СЕК.
Вона була світовою і поставила перед всіма країнами завдання скоординувати свої зусилля для її
подолання. З самого початку, наприклад, стало необхідним полегшення фінансового тягаря
репарацій і боргів.
США у 1931р. запропонували оголосити мораторій на один рік по виплаті боргів і репарацій. Ця
пропозиція була прийнята. У 1932р. було прийнято рішення взагалі ліквідувати зобов’язання
Німеччини. Країни-боржники, з свого боку, просто перестали сплачувати борги США.
Здавалося, що був створений прецедент колективних дій перед лицем спільної загрози. Але майже
одночасно США введи високі митні податки, а Англія відмовилися від «золотого стандарту»,
вільного обміну фунтів-стерлінгів на золото за фіксованим курсом і спробувала встановити такий
обмінний курс фунта, який би сприяв експорту англійських товарів. Цими діями США та Англія
спровокували митні і валютні «війни», що дезорганізувало світову торгівлю і ще більше поглибило
кризу.
У 1933р. в Лондоні була скликана світова економічна конференція. На ній обговорювались
проблеми стабілізації валют і розроблення шляхів пожвавлення світової торгівля. Вона закінчилась
безрезультатно. Перемогло прагнення вирішувати економічні проблеми не спільно, а поодинці. У
результаті зросло економічне суперництво і зменшилась можливість чинити спільний опір перед
загрозою війни.
Запитання:
- Який вплив СЕК на міжнародні відносини?
- Що могло зупинити світ від сповзання до нової війни?
- На які два табори поділилося суспільство, намагаючись вийти з цієї кризи?

2. Ліквідація Версальської системи Німеччиною.
Виконання плану Дауеса і плану Юнга сприяло відродженню економіки Німеччини. Т.ч.
існування ВВС було поставлено під сумнів.
Після приходу до влади в Німеччині нацистів на чолі з Гітлером боротьба за перегляд статей
Версальського договору стала головним напрямком зовнішньої політики країни.
Суть зовнішньої політики:
1. Перегляд ВВС.
2. Об’єднання всіх німців в одній державі.
3. Завоювання «життєвого простору» на Сході.
4. Встановлення світового панування.
Реалізація:
A. Вихід Німеччини з ЛН у жовтні 1933р.
B. 1934р. Німеччина прийняла рішення про створення військової авіації.
C. 1934р. перша невдала спроба приєднати Австрію.
D. У 1935р. Саарську область було передано Німеччині. Населення області в ході плебісциту
проголосувало за приєднання до Німеччини.
E. У 1935р. в Німеччині запроваджено загальний військовий обов’язок.

F. У 1935р. угода з Англією, яка позволила Німеччині зміцнити військово-морський флот країни.
G. 1936р. Німеччина окупувала Рейнську демілітаризовану зону і констатувала це як відновлення
свого суверенітету.
Запитання:
- Пригадайте реакцію західних країн на окупацію в 1923р. франко-бельгійськими військами
Рурської області у відповідь на припинення Німеччиною сплати репарацій?
- У чому поля лаги відмінності позицій щодо перегляду статей Версальського договору
керівників Веймарської республіки і лідерів фашистської Німеччини?
- Визначте наслідки порушень Німеччиною статей Версальського договору.

3. Перші вогнища війни.
Країна
Японія

Італія

Японія

Робота з підручником с. 262 – 264 та заповнення таблиці:
Подія
Реакція світу
1931р. захоплення
- вигнала з ЛН;
Маньчжурії, створення
- і все.
маріонеткової держави
Маньчжоу – Го.
1935р. захоплення Ефіопії та - нейтралітет;
приєднання її до Ерітреї та
- економічні санкції.
італійського Сомалі.
1938р. озеро Хасан та
Поразка Японії.
1939р. озеро Халхін-Гол
проти СРСР.

1.Першу вогнище війни виникло на далекому Сході. У 1927р. прем’єр-міністр Японії Танка у
меморандумі імператору виклав програму територіальних завоювань на далекому Сході і
знищення могутності США у Тихому океані.
( Меморандум був секретним, але у вересні 1931р.його надрукувала китайська, а потім і вся
світова преса. Розгорівся скандал, але Танка до того часу помер, а японські урядові кола
поспішили оголосити цей документ фальшивкою. Достовірних підтверджень існування цього
документу до теперішнього часу не має, але наступні дії Японії були послідовним втіленням у
життя його положень)
Восени 1931р. японські війська окупували територію Маньчжурії – важливу в стратегічному й
економічному відношенні частину Китаю.
Напад на Маньчжурію стався після провокаційного вибуху на залізниці неподалік Мукдена,
влаштованого японцями 18.09.1931р. Протягом кількох місяців було окуповано всю територію
Маньчжурії, хоча чисельність японців становила 14 тис., а китайців – 100 тис. Китай обмежився
поданням скарги до ЛН.
На цій території японці у 1932р. створили маріонеткову державу Маньчжоу-Го, призначивши її
правителем останнього імператора Китаю Пу І.
Окупація Японією Маньчжурії ледь не призвела до конфлікту з СРСР, який володів у цьому
регіоні КВЖД (китайська східна залізниця). На прохання Китаю СРСР надав йому спеціалістів і
воєнну техніку. У відповідь японці почали блокаду КВЖД. Ситуація особливо загострилася, коли
на північ Маньчжурії було введено радянські війська для деблокування КВЖД. Японія не
відважилась вступити у відкритий конфлікт, СРСР теж не бажав втягуватися у війну. Щоб
ліквідувати цю проблему, у 1935р. СРСР продав КВЖД Маньчжоу-Го.
Такі дії Японії спонукали світове товариство вжити відповідних заходів. ЛН на прохання
Китаю створила спеціальну комісію для вивчення проблеми. Комісія рекомендувала вивести
японські війська і передати Маньчжурію під міжнародний контроль. Але Японія не була
засуджена як агресор. ЛН заявила. Що Маньчжурія є невід’ємною частиною Китаю і не визнала
Маньчжоу-Го. У відповідь Японія у 1933р. демонстративно залишає ЛН. Передбачені на цей
випадок санкції проти Японії так і не були застосовані. З’явився прецедент безкарності агресії.
Робота з документом 1.
- Про які події згадує Пу І?
- Як він оцінює дії Японії щодо Китаю?
- Як автор описує дії комісії ЛН?

- Спробуйте пояснити таку позицію?
- Яке місце описані події посідають у розвитку міжнародних відносин 30-х рр..?
2. У 1935р. цим прецедентом скористалася Італія. Вона вважала себе обділеною результатами ПСВ
і не приховувала загарбницькі плани, до яких входили і наміри завоювання Ефіопії. Заручившись
мовчазною згодою Англії та Франції, 3.10.1935р. 250-тисячна італійська армія, озброєна авіацією та
танками, використовуючи хімічну зброю, вдерлася на територію Ефіопії. Ефіопська армія чинила
впертий опір. Але сили були нерівними. ЛН оголосила Італією агресором і зобов’язала всіх членів
ЛН застосувати до неї економічні санкції. Ці заходи виявилися малоефективними. США та Англія
оголосили нейтралітет і відмовилися постачати Ефіопії сучасну військову техніку. Тим самим жертва
і агресор були поставлені на один шабель, Ефіопія була кинута напризволяще.
У травні 1935р. Італія оголосила про завоювання всієї Ефіопії. Остання була об’єднана з Ерітреією
та італійським Сомалі в Італійську Африку. Ефіопський народ розгорнув партизанську боротьбу
проти агресорів, яка завершилась звільненням країни з допомогою англійців у 1941р.
3. Наприкінці 30-х рр.. Японія двічі перевірила на міцність СРСР на Далекому Сході, у союзній
йому Монголії.
Перший – літо 1938р. біля озеру Хасан.
Другий – 1939р. біля озера Хамхін-Гол.
Запитання:
- Які країни стали розпалювачами нової війни?
- Якою була реакція світової громадськості на акти агресії Японії та Італії?
- Чому саме така?
Т.ч., назрівання ДСВ було зумовлено:
o відсутністю дієвої системи колективної безпеки;
o небажанням світових лідерів підтримувати стабільність ВВС;
o появою груп агресивних країн, які прагнули до світового панування через розв’язання
нової війни?
o байдужістю світової громадськості до актів агресії агресивних держав, не сприйняттям
актів агресії як загрози миру.

4. Створення агресивного блоку.
Спільні інтереси Японії, Німеччини, Італії швидко привели їх до зближення:
- 25.11.1936р. Німеччина і Японія підписали Антикомінтернівський пакт.
- 06.11.1937р. до них приєдналася Італія.
- Травень 1939р. – Сталевий пакт.
Так утворилася «вісь» Берлін-Рим-Токіо:
- сторони зобов’язувалися інформувати одна одну про діяльність Комінтерну і вести проти
нього спільну боротьбу;
- обіцяли на випадок війни однієї з сторін з СРСР не робити нічого, що могло б полегшити
становище СРСР.
Цей блок не був монолітним:
Фактори, які зміцнювали блок
Фактори, які роз’єднували блок
1. Боротьба проти Комінтерну.
1. Суперництво Німеччини та Італії за
Австрію і гегемонію на Балканах.
2. Ліквідація ВВС.
2. Непорозуміння між Німеччиною та
Японією через захоплення Японією
німецьких колоній у Тихому океані та
Китаї.
3. Розподіл світу між собою.
3. Німеччина та Італія продавали зброю
Китаю під час японської агресії у Китай.
Т.ч., Німеччина, Італія та Японія у п. п. 30-х рр.. стали на шлях прямого порушення умов
післявоєнного врегулювання. Над всією ВВС нависла загроза.

5. Політика умиротворення.

У 30-і рр.. мир означав збереження ВВС, яка незважаючи на її недоліки, забезпечувала відносну
стабільність і визнавала силу права. Ця система містила принцип запобігання м/н кризам,
передбачала колективні дії проти агресора через ЛН. Колективної відсічі не вийшло, механізм не
спрацював.
- ЧОМУ?
Насамперед тому, що здатність країн Заходу до колективних дій проти агресора знизилась через
загострення взаємного суперництва у пошуках шляхів подолання економічної кризи. До того ж,
скрутне економічне становище відволікало увагу суспільства і політиків на внутрішні проблеми.
Саме їх вирішення було пріоритетним.
Колективний опір агресорам потребував застосування різноманітних методів, в тому числі і
силових. Захист миру в тих умовах вимагав мужності, волі і готовності до певних втрат. Однак сама
думка про це для людей, які щойно пережили війну, здавалося зловісною. Громадськість в Англії та
Франції була налаштована категорично проти використання сили. Китай, Ефіопія здавались занадто
далекими, щоб вбачати в них загрозу європейській безпеці. Розуміння цілісності і неподільності
світу не було притаманним для тодішньої суспільної свідомості. Такі настрої знайшли своє
відображення у політиці «умиротворення», яка вела країни до пасивності і зайвої обережності.
Прихід до влади Гітлера не відразу був сприйнятий поворотним у політиці Німеччини. Тривалий
час у ньому вбачали лише сильного національного лідера, який прагне відновити для Німеччини
справедливість. Плани нацистів про переділ світу спочатку оцінювались як данина націоналістичній
риториці і не сприймалися серйозно. Лідери Англії та Франції не бачили причин для зміни
політичного курсу, який активно впроваджувався у 20-і рр.. і був націлений на поступове
послаблення тягаря ВВС.
Нацизм у Німеччині ще не встиг показати своє хиже обличчя. Країни Європи не зазнали жахів
окупації. Гітлер здавалося політиком, з яким можна домовитися.
Особливо слід сказати про позицію США. Криза там прикувала увагу суспільства до внутрішніх
проблем. Наростання напруги у світі породило у США прагнення відгородитися від всього світу в
своїй «американській фортеці». Після прийняття у 1935р. закону про нейтралітет найбагатша країна
світу, із значними ресурсами і здатністю впливати на світову політику, неначе випала з неї. Це різко
підвищило шанси агресорів.
Найбільш активним прихильником політики «умиротворення» був прем’єр-міністр Англії у 19371940рр. Чемберлен. На його думку, небезпека полягала не в агресивних намірах Німеччини, а в
недооцінці м/н кризи. Він вважав, що ПСВ виникла тому. Що великі країни на певний час втратили
контроль над розвитком подій у результаті місцевий конфлікт переріс у світову війну. Для того, щоб
відвернути таку небезпеку потрібно зберегти контакти з усіма учасниками м/н конфлікту і
вирішувати існуючі проблеми на основі взаємних поступок.
Проте Гітлер висував нові і нахабніші претензії. Вони ставали об’єктами обговорення і все
закінчувалось задоволенням територіальних домагань Німеччини.
- Спробуйте назвати причини політики «умиротворення»?
- Спробуйте дати визначення, що таке політика «умиротворення»?
Причини політики «умиротворення»:
1. Зосередження громадськості Англії та Франції та США на внутрішніх проблемах, породжених
СЕК.
2. Стійкі пацифістські настрої у переважаючої більшості населення Англії та Франції; страх
повторення жахів ПСВ.
3. Недооцінка лідерами західних держав Гітлера.
4. Продовження лідерами Англії та Франції курсу на послаблення ВВС.
5. Повне усунення США від втручання у європейські справи.
6. Англія побоювалася зміцнення становища Франції в Європі; їй необхідна була відносно сильна
Німеччина.

6. Ліги Націй в умовах наростання воєнної небезпеки.
- Що таке ЛН?
- Коли вона була створена?
- З якою метою?
- Хто був ініціатором створення ЛН?
- Які держави домінували в ЛН і чому?

За час свого існування ЛН, де провідну роль відігравала Англія та Франція, не скористалася
широкими повноваженнями, наданими їй Статутом. У ньому передбачалось обмеження озброєнь,
взаємні гарантії територіальної цілісності й незалежності, заходи щодо боротьби проти агресора, у
тому числі й колективні санкції. Однак на практиці ЛН не стала інструментом захисту миру й
приборкання агресорів. Жодне питання тут не вирішувалось конструктивно. Провідні держави були
зацікавлені в нарощуванні своїх збройних сил, а тому нерідко займали вичікувальну позицію. Так,
коли Китай звернувся зі скаргою на агресію Японії, то ЛН лише висловила надію на нормалізацію
японо-китайських відносин. Спершу Японія, а потім і Німеччина вийшли з ЛН, щоб продовжити
здійснення своїх зовнішньополітичних планів. Проти Італії було застосовано економічні санкції; але
не в повному обсязі, і вона не припинила загарбання Ефіопії. Не знайшли осуду й інші акти агресії,
що підштовхувало світ до катастрофи. Не прорахувався з ЛН і СРС, здійснивши у 1939р. напад на
Фінляндію.
- Спробуйте виділити причини невдач ЛН у збереженні миру?
Причини невдач ЛН у збереженні миру:
- Англія і Франція не завжди діяли злагоджено, що було дестабілізуючим фактором у
діяльності ЛН.
- Чимало з держав – членів ЛН – не бажали виконувати взяті на себе зобов’язання.
- Поповнення ЛН новими державами супроводжувалося виходом з неї інших впливових
країн.
- ЛН не мала реальних важелів для припинення агресії й сильні країни не виконували її
рішень.
- Не існувало системи колективної безпеки, Англія та Франція були зосереджені переважно
на своїх власних інтересах, не хотіли брати участі у такій системі.
- ЛН біла послаблена СЕК (у час СЕК уряди не були зацікавлені в наданні допомоги іншим
країнам та й не мали на те ресурсів; Японія та Італія шукали виходу з кризи в інтервенції в
інші країни без страху, що ЛН може їх за це покарати).
Робота з підручником с. 267 – успіхи та невдачі ЛН у збережені миру.
Успіхи ЛН у збережені миру
Невдачі ЛН у збережені миру
1920р. ЛН владнала конфлікт навколо
1923р.
Дозволила Італії захопити
Аландських островів між
о. Корфу.
Швецією та Фінляндією.
1922р. ЛН врятувала Австрію від
1931р.
ЛН не примусила Японію вивести
банкрутства.
свої війська з Китаю.
1925р. ЛН запобігла війні між Грецією і 1934р.
Вихід Німеччини з ЛН.
Болгарією.
1926р. В рамках Локарнського
1935р.
Економічні санкції проти Італії, які
врегулювання до ЛН
не досягли своєї мети.
приєдналась Німеччина.
1934р. Вступ СРСР.

