.

Тема Німеччина у ІІ половині ХХ- на початку ХХІ ст.
Мета:
- вивчити та проаналізувати розвиток Німеччини після ІІ світової війни.
- формування вміння аналізувати, узагальнювати й систематизувати історичний матеріал.
- виявити пагубну сутність фашистських режимів. Продемонструвати негативний вплив
тоталітаризму на всі сфери життя особистості.
Основні поняття: ХДС, СДПГ, демократія, берлінський мур, «німецьке економічне диво»,
ФРГ, ГДР.
Основні дати:
- 8 травня 1945 - в Берліні підписан акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.
- Грудень 1946 р. – США і Велика Британія підписали угоду про економічне об'єднання своїх
зон, яке отримало назву Бізонія.
- 1955 р. – ФРН увійшла до НАТО.
- 31 серпня – в Берліні між ФРН і НДР був підписаний договір про об'єднання.
- 3 жовтня 1990 – відбулося об'єднання Німеччини.
Обладнання: конспект, зошити, арта, 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: комбіноване.
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.
- В якому стані була Німеччина після ІІ світової війни?
- Як покарали військових злочинців?
- Яким чином на повоєнних конференціях було вирішено «німецьке питання»?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1.
Окупаційний режим 1945 – 1949 років і розкол Німеччини.
2.
Федеративна республіка Німеччини у 50 – 80 ті роки.
3.
Східна Німеччина 50 – 80 ті роки.
4.
Революція 1989 – 1990 років в НДР. Об'єднання Німеччини.
ІV. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
V. Підсумки заняття.
VІ. Домашнє завдання: - параграф 38;
- підготуватися до самостійної роботи.
1. Окупаційний режим 1945 – 1949 років і розкол Німеччини.
8 травня 1945 в Берліні був підписаний акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.
Розв'язана нею Друга світова війна принесла величезне горе не тільки країнам Європи, а й самому
німецькому народові, який втратив більше 13 млн чоловік, зазнала голод, руйнування, катастрофічний
спад виробництва. СРСР, США, Великобританія і Франція в спеціальній декларації, прийнятої в червні
1945 р., проголосили, що вони беруть у свої руки верховну владу в Німеччині. Союзні держави
поділили Німеччину на чотири зони окупації: радянську, американську, британську та французьку, а
Берлін, опинився в радянській зоні окупації,-на чотири сектори. Всі ці заходи не ставили за мету
ліквідацію німецької державності та розчленування держави країнами-переможницями. Союзники
хотіли підготувати умови для створення нового демократичного миролюбного Німецької держави.

У липні - серпні 1945 р. у берлінському передмісті Потсдам відбулася конференція глав урядів
СРСР, США і Великобританії (Франція згодом приєдналася до рішень конференції). У документах,
підписаних учасниками конференції, вказувалося, що цілями узгодженої політики окупаційних держав
є демілітаризація та демократизація Німеччини, то є повне її роззброєння, ліквідація нацизму і
перебудова політичного життя країни на засадах демократії. Територія Німеччини на схід від річок
Одер і Нейсе була передана під управління Польщі, а м. Кенігсберг з прилеглим районом - під
управління СРСР.
Спочатку союзні держави проводили у своїх зонах окупації більш-менш узгоджену політику.
Проте відразу ж стали проявлятися всі великі розбіжності в підході до відродження країни. На
території трьох західних зон виник Християнсько-демократичного кий союз (ХДС), а в Баварії Християнсько-соціальний союз (ХСС). Ці партії, засновані на релігійному світогляді і близькі за
політичним принципам, залишаючись самостійними, створили «робоче співдружність ХДС / ХСС».
Головою ХДС став Конрад Аденауер, відомий політичний діяч періоду Веймарської республіки,
переслідуваний в роки нацистського режиму. Вплив ХДС / ХСС швидко зростало. Політичні діячі
ліберального спрямування створили Вільну демократичну партію (СДП), що стала виразницею
інтересів промисловців, верхівки середніх шарів. Відновила діяльність Соціал-демократична партія
Німеччини (СДПН), під впливом якої перебували відроджені профспілки. Знову з'явилася
Комуністична партія (КПГ).
Західні держави прагнули до розширення господарських та інших контактів між своїми
окупаційними зонами. У грудні 1946 р. США і Велика Британія підписали угоду про економічне
об'єднання своїх зон, яке отримало назву Бі-зонія. Після приєднання до неї в 1948 р. французької зони
окупації Бізонія перетворилася на Тризония. Швидкому відновленню зруйнованої економіки Західної
Німеччини в значній мірі сприяло її приєднання до "плану Маршалла». До середини 50-х років Західна
Німеччина отримала близько 4 млрд доларів американської допомоги та кредитів.
Протягом 1946-1948 рр.. загострювалися розбіжності і суперництво між СРСР і західними
країнами з усіх проблем світового розвитку, в тому числі і з німецької питання. У червні 1948 р. в
Тризония і західних секторах Берліна була проведена грошова реформа, зупинила інфляцію і створила
стійку валюту.
У серпні 1949 р. пройшли вибори в бундестаг (парламент) ФРН. Найбільша кількість голосів
зібрали партії ХДС / ХСС, які й сформували уряд. Главою уряду - федеральним канцлером ФРН обрали Конрада Аденауера, який обіймав цю посаду аж до 1963 р. Головною опозиційним
угрупованням в бундестазі стала СДПН.
Проголошення Федеративної Республіки Німеччини сталося 20 вересня 1949 р. в відповідь на
це 7 жовтня за ініціативи СРСР на території радянської зони окупації була проголошена Німецька
Демократична Республіка. Зі створенням ФРН і НДР завершився розкол Німеччини, який став
закономірним результатом протистояння в Європі і світі двох могутніх військово-політичних блоків,
очолюваних США і СРСР.
2. Федеративна республіка Німеччини у 50 – 80 ті роки.
У зовнішній політиці західнонімецьке уряд приймав активні заходи щодо входження в
військово-політичні та економічні структури Заходу. У 1952 р. був підписаний Генеральний договір
між ФРН і трьома західними державами. Ним передбачалося скасування окупаційного режиму в ФРН.
однак війська західних держав продовжували залишатися на території Західної Німеччини з метою її
оборони від можливої агресії зі Сходу. На підставі Паризьких угод 1954 р., складених західними
державами і ФРН, Західної Німеччини дозволялося сформувати армію - бундесвер у складі 12 дивізій
(500 тис. військовослужбовців). У 1955 р. ФРН увійшла до НАТО. Вона ставала важливим
міжнародним чинником у Європі і світі. Навіть Радянський Союз, який на перших порах не визнавав
Німеччину, в 1955 р. встановив з нею дипломатичні відносини. Використовуючи свій потужний
економічний потенціал, ФРН стала найактивнішим поборником європейської інтеграції, однією із
засновниць 1957 Європейського економічного співтовариства («Спільного ринку»),

У 60-і роки позиції ХДС / ХСС ослабли. Після парламентських виборів 1969 р. утворилося уряд
«малої коаліції» в складі СДПН і ВДП, який очолив лідер соціал-демократів Віллі Брандт, а з 1974 р. Гельмут Шмідт. Блок ХДС / ХСС вперше був змушений піти в опозицію.
Характерною рисою діяльності уряду «малої коаліції» стала його «нова східна політика»,
спрямована на поліпшення відносин з СРСР та оздоровлення обстановки на Європейському
континенті. У 1970 р. був укладений договір з СРСР. Обидві сторони проголосили принцип
непорушності існуючих кордонів усіх держав Європи.
Новий уряд вважало основним завданням своєї діяльності покращення економічного стану,
ускладнилася в результаті криз 1974-1975 і 1980-1982 рр.. З 1983 р. в економіці почався поступовий
підйом, який тривав до 1990 р.
3. Східна Німеччина 50 – 80 ті роки.
НДР розвивалася подібно іншим комуністичним країнам Центральної та Східної Європи. .
Позначалися економічні невідповідності, які виникли внаслідок розриву зв'язків із Західною
Німеччиною. Хворим місцем в економіці НДР була слабка енершческая база. Допомогти вирішення
цих проблем повинен був перший п'ятирічний план (195 1-1955). Він передбачав зростання
промислової продукції вдвічі у порівнянні з довоєнним рівнем. Однак партійно-державне керівництво
брало все більш стрімкий курс на «побудову основ соціалізму» і «загострення класової боротьби».
Почалася колективізація сільського господарства. Як і скрізь, її проводили шляхом грубого примусу.
Політика «закручування гайок», врешті-решт, призвела до соціально-політичного вибуху. У
Берліні 17 червня 1953 спалахнуло народне повстання проти комуністичного режиму, моментально
охопило більше 270 населених пунктів, в тому числі і найбільші міста. Влада НДР виявилися
нездатними справитися з бурхливими подіями і звернулися за допомогою до радянських військ,
розміщених в Східній Німеччині. Повстання було жорстоко придушене.
Після його розгрому правляча верхівка НДР за рекомендаціями Москви була змушена дещо
пом'якшити внутрішньополітичний курс. Одночасно, у зв'язку з входженням Західної Німеччини в
НАГО, керівництво СРСР ухвалило рішення про створення комуністичного військового блоку Організації Варшавського Договору (1955) за участю НДР і про формування військових сил Східної
Німеччині. На початку 1956 р. була створена Національна народна армія НДР.
На рубежі 50-60-х років знову загострилося питання про долю Західного Берліна. У ніч на 13
серпня 1961 територія Західного Берліна була по всьому периметру оточена військовими і
поліцейськими силами НДР. Одночасно будувалася величезна бетонна стіна з технічними спорудами
довжиною 155 км, зробила неможливим втеча в Західний Берлін, і він виявився повністю ізольованим
від НДР. Спорудження «Берлінської стіни» викликало протести в усьому вільному світі.
Міжнародне становище НДР до початку 70-х років було дуже складним. Її визнавали і
підтримували з нею дипломатичні відносини тільки комуністичні держави і країни «третього світу».
Лише після нормалізації відносин між ФРН і НДР Східна Німеччина отримала офіційне визнання
західних країн.
Історія НДР 70-80-х років була небагата подіями. У політичній та культурній життя
продовжував панувати повний застій. Наростали економічні труднощі.
4. Революція 1989 – 1990 років в НДР. Об'єднання Німеччини.
З весни 1989 р. в країні назрівала гостра політична криза. Групи інакомислячих стали
об'єднуватися в широкий демократичний рух під назвою «Новий форум». Влітку цього ж року
придбали масовий характер втечі громадян НДР на Захід, що стали можливими після відкриття
Угорщиною свого кордону з Австрією для туристів з НДР. Одночасно в Лейпцигу, Дрездені, Берліні та
інших містах НДР пройшли масові демонстрації з вимогою свободи і демократичних змін. Положення
правлячої верхівки стало хитким. Терміново скликаний 18 жовтня пленум ЦК СЄПН звільнив Е.
Хонеккера від обов'язків генерального секретаря. Незабаром переважна більшість номенклатурних
правителів один за іншим змушені були залишити свої пости. Стихійні демонстрації у містах НДР
тривали, влада поступово втрачали контроль за ходом подій. Знаменною подією стало відкриття під

тиском народу в ніч на 10 листопада кордону між Східним і Західним Берліном. Сумнозвісна
«Берлінська стіна» була зруйнована.
У вирі подій СЄПН втрачала владу і розпадалася. У грудні відбувся її надзвичайний з'їзд, на
якому партія отримала нову назву: Соціалістична єдина партія Німеччини - Партія демократичного
соціалізму (СЄПН-ПДС, пізніше - просто ПДС). Обрано нове керівництво партії на чолі з
представником молодого покоління Грегором Гізі. Було оголошено про корінну перебудову партії.
Однак СЄПН-ПДС все більше втрачала дієздатність. У той же час виникали нові політичні партії й
угруповання. Всі вони вимагали усунення СЄПН-ПДС від влади, відмови від «соціалістичного» шляху
розвитку НДР.
Комуністичний режим НДР зазнав краху. На дострокових виборах у Народну палату
(парламент) 18 березня 1990 переконливу перемогу здобули ХДС і близькі їй угруповання. Було
сформовано коаліційний уряд. ПДС перейшла в опозицію.
31 серпня в Берліні між ФРН і НДР був підписаний договір про об'єднання, який передбачав
входження Східної Німеччини до складу ФРН 3 жовтня 1990 Для врегулювання міжнародних аспектів
об'єднання Німеччини були проведені переговори представників ФРН, НДР. СРСР. США,
Великобританії та Франції. 12 вересня в Москві був підписаний Договір про остаточне врегулювання
щодо Німеччини. Ним передбачалося, що до складу об'єднаного Німецької держави увійдуть території
ФРН, НДР і весь Берлін. Отже, ні до кого ніяких територіальних претензій Німеччина не буде
висувати. З моменту об'єднання країна отримувала повний суверенітет, права та відповідальність
чотирьох держав на се території скасовувалися, СРСР і Німеччина взяли зобов'язання скласти договір
про виведення радянських військ з Східної Німеччини протягом трьох - чотирьох років; ФРН
зобов'язалася скоротити армію; країна відмовилася від виробництва, зберігання та застосування
атомної, біологічної та хімічної зброї. Тоді ж було погоджено, а в листопаді підписано Договір про
добросусідство, партнерство і співробітництво між СРСР і Німеччиною.
В урочистій обстановці 3 жовтня 1990 відбулося об'єднання Німеччини, що стало подією
великої історичної важливості не тільки для німецького народу, але і для Європи і всього світу. 2
грудня були проведені вибори в бундестаг об'єднаної Німеччини, на яких переміг альянс ХДС / ХСС.
Федеральним канцлером залишився Г. Коль, сформував уряд у коаліції з ВДП.
Економічне становище Німеччини після об'єднання виявилося непростою. Східній її частині
довелося зазнати болючий процес переходу «від соціалізму до капіталізму».
Нездатність уряду Г. Коля вивести країну з економічного застою призвела до його поразки на
виборах 1998 р. На перше місце вийшли соціал-демократи. Один з лідерів СД11Г 1 Ерхард Шредер
був обраний канцлером. До складу нового правительства поряд із соціал-демократами вперше увійшли
представники пар I ії «зелених».
Питання для закріплення
1. Що зумовило розкол Німеччини після Другої світової війни?
2. Визначте основні відмінності в соціально-економічному і політичному устрої ФРН і НДР.
3. Охарактеризуйте економічний розвиток і зовнішню політику ФРН у 50-80-і роки.
4. Назвіть причини економічного відставання НДР від ФРН. Які факти свідчать про кризові
явища в політичному та економічному житті НДР?
5. Які наслідки для подальшого розвитку ФРН та НДР мали договори, підписані на початку 70-х
років?
6. Розкрийте перебіг революції 1989 р. у Східній Німеччині. Чому тоталітарний режим зазнав
краху?
7. Як було проведено об'єднання Німеччини?
8. Які наслідки мало об'єднання Німеччини для її економічного розвитку і світового
співтовариства?

