
Семінарське заняття № 1 (2год),ЗМ2,Т3 

Тема: Західноукраїнські землі в 1921-1939 роках. 

Мета: навчити аналізувати політичні процеси на території Західної 

України в передвоєнний період, розкрити сутність діяльності політичних 

партій; 

 розвивати вміння аргументовано, на основі історичних фактів 

відстоювати власні погляди; 

 виховувати у студентів повагу  до історичних подій, що відбувалися на 

території нашої держави. 

Тип заняття: семінар-дискусія. 

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія. 

Доповіді студентів на теми: «Комуністична партія на території 

Західної України та її співпраця з комуністичною партією Наддніпрянської 

України», «Роль митрополита А.Шептицького в політичному житті 

Галичини». 

Обладнання: підручники, атлас, витяги з історичних документів. 

Питання до семінарського заняття. 

1.Західноукраїнські землі у складі Польщі. 

2.Українські землі у складі Румунії. 

3.Закарпаття у складі Чехословаччини. 

Використана література. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Основні поняття: організація українських націоналістів, українська 

військова організація, Карпатська Україна. 

При розгляді першого питання, слід звернути увагу на те, що у 1923р. 

Англія та Франція тимчасово погодились на те, щоб східна Галичина ввійшла 

до складу Польщі на правах автономії. У 1923р. Рада послів остаточно визнала 

суверенітет Польщі над Східною Галичиною, де українці складали 15% всього 

населення Польщі. Щодо українського населення краю польський уряд 

проводив політику колонізації та асиміляції, нехтування прав та свобод, 

заборони культури і мови. Східна Галичина залишалася аграрно-сировинним 

придатком Польщі у міжвоєнний період. 

Переходячи до другого питання зверніть увагу, що в хаосі 1918-1919рр. 

Румунія захопила частину українських земель – Північна Буковина і Бессарабія. 

Румунська влада проводила на цих територіях політику румунізації, своєю 

жорстокістю та непримиренністю вона перевершила політику Польщі у Східній 

Галичині. Слід підкреслити, що українські селяни страждали від малоземелля і 

безземелля, більшість селянських господарств розорювалися завдяки високим 

податкам і несприятливим ринковим умовам. 

Розглядаючи третє питання слід звернути увагу, що Закарпаття входило 

до складу Чехословаччини, яка будучи найдемократичнішою державою Східної 



Європи, не проводила такої відкритої дискримінації та асиміляції щодо 

українства, як Польща та Румунія. 

Після Мюнхенської угоди 1938р. уряд Чехословаччини 11 жовтня 1938р. 

надав краєві самоврядування. Уряд Августина Волошина негайно приступив до 

перетворення Карпато-України на автономну українську державу. Тоді ж було 

сформовано військову організацію – Карпатську Січ. 

 

ЗАПИТАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

1)чи можна стверджувати, що польські і румунські правлячі кола 

проводили щодо українського населення політику національно-культурної 

асиміляції? 

2)порівняйте економічне становище західноукраїнських земель у складі 

Польщі, Румунії, Чехословаччини? 

3)якою, на вашу думку, була політика правлячих кіл Польщі, Румунії, 

Чехословаччини щодо українського населення? 
 


