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виділити 
основні 

особливості 
політичного і 

соціально-
економічного 

розвитку 
Закарпаття в 
роки Другої 

світової війни;

проаналізувати 
історичні факти 

й події, дати 
характеристику 

історичним 
діячам, 

показати їх 
роль і місце в 
Історичному 

процесі;

навчити учнів 
висловлювати 
власну думку, 
аналізувати 

джерела, 
порівнювати, 

робити 
об'єктивні 
висновки;

виховати в 
учнів почуття 
національної 

самосвідомості 
й гордості за 

велику 
історичну 
спадщину 

Закарпаття.
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14-16 березня 1939 р. окупація Закарпаття угорськими військами.

Березень 1939 р. - жовтень 1944 р. угорський окупаційний режим.

1939-1941 рр. нелегальний перехід кордону СРСР закарпатськими

добровольцями

Листопад 1942-1943 рр. формування Першого Чехословацького корпусу під

командуванням Л. Свободи в м. Бузулук.

1939 р. створений Крайовий провід ОУН Закарпаття.

1942 р. судовий процес у м. Мукачевому «Ковнер».

Січень 1942 р. на Закарпаття десантована група на чолі з О.Борканюком.

Серпень 1943 р. десантована група «Закарпатці» на чолі з Ф.Патакі.

Осінь 1944 р. пік активної діяльності партизанських загонів.
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Експрес-опитування

• Схарактеризуйте статус Закарпаття у складі Чехословаччини.

• Дайте характеристику особливостям політичної боротьби Закарпаття в 

20-30 роках.

• Якими були плани імперіалістичних держав щодо Закарпаття 

напередодні Другої світової війни? Мюнхенська змова. Віденський 

арбітраж.

• Чим спричинена масова підтримка населенням Карпатської України 

незалежності краю? У чому вона виявилася?

• Чому спроба утворити незалежну державу в Закарпатті закінчилася  

невдачею? Яке вона мала історичне значення?

• Охарактеризуйте зовнішньополітичну ситуацію,на тлі якої відбувалося 

проголошення незалежності Карпатської України. Чому А.Волошин

звернувся по допомогу саме до Німеччини й Італії? Чи був у нього інший 

вихід?
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У березні 1939 р. Німеччина, 

порушивши Мюнхенський 

договір 1938 р., окупувала всю 

територію Чехословаччини. 

Одночасно 14 березня 

Угорщина почала окупацію 

Закарпаття. Таким чином, 

долю Закарпаття 1938-1939 рр. 

вирішили країни, які 

підписали Мюнхенський 

договір: Німеччина, Італія – з 

одного боку, Велика Британія, 

Франція – з другого.
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Окупантів не зупинили політичні зміни, що відбувались в Закарпатті у зв'язку з 

утворенням незалежної держави Карпатської України.

Героїчний опір окупантам чинила Карпатська Січ,  яка нараховувала не більше двох 

тисяч осіб. У березні 1939 р. загинуло близько 1 тис. з них.

Карпатська Україна опинилась у міжнародній ізоляції, її не підтримали ні 

європейські держави, ні СРСР. Наприкінці березня 1939 р. угорські війська 

повністю контролювали територію Закарпаття.
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Причини й мотиви нелегального 

переходу були такими:

• одні тікали від переслідувань жандармерії;

• інші не бажали служити в угорській армії,

• деякі закарпатці дезертирували з армії;

• частина краян шукала роботи, кращого життя, продовження 

навчання.

перетнуло 
1064 

чоловік
1939

перетнуло 
4022 

чоловік
1940

перетнуло 
527 

чоловік
1949
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• Директивною вказівкою НКВС 

СРСР від 26 листопад 1942 р. за 

№ 523 закарпатські добровольці, 

що нелегально перетнули 

кордон, як колишні 

чехословацькі піддані були 

звільнені з ув'язнення і 

перепроваджені по м. Бузулук, 

де почала формуватися 

чехословацька військова 

частина під командуванням 

Людвіга Свободи
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Наприкінці липня 1944 р. зі складу 

4-го Українського фронту 1 

Чехословацький армійський 

корпус було передано 38-й армії, і 

він став учасником Карпато-

Дукельської операції. Його 

чисельність становила 17 тис. 

осіб. У ньому було 7100 

закарпатських українців.  У боях 

за Дуклю загинуло близько 800 

закарпатців, їхній прах покоїться 

тепер на двох державних 

кладовищах- музеях: у м. Дуклі

(Польща) та м. Свиднику

(Словаччина).
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Найвищої радянської нагороди – званням Героя 

Радянського Союзу – у 1945 р, був удостоєний 

посмертно танкіст Степан Вайда з  Дулова 

Тячівського району. Народився 17 січня 1922 р. 

З 1928 по 1935 рр. вчився в народній школі, 

потім вступив до Хустської гімназії. Не бажаючи 

служити в угорській армії, учень 4 класу гімназії 

у серпні 1940 р. нелегально перейшов кордон у 

Радянський Союз. Два роки перебував у таборах 

ГУЛАГу.  В кінці 1942 р. добровільно став  бійцем 

чехословацької чистини. Бойове хрещення 

отримав під Соколовим. Закінчив Тамбовське 

танкове училище, воював у складі 

чехословацької танкової бригади на території 

України, на Дуклі, брав участь і у Моравськоко-

Остравській бойовій операції. У боях за 

польське містечко Творкув 6 квітня 1945 р. 

Степан Вайда загинув. Був похований у 

польському містечку Погжебин, а 1948 р. його 

прах перевезено на чеську землю в м. Острава, 

йому посмертно присвоєно військове звання 

капітана, в рідному Дулові встановлено бюст.
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Командний склад Закарпатського 

партизанського з’єднання.  В.Русин –

командир (у центрі), І.Фабрицій –

комісар, Л.Джанабаєва – старша 

радистка, І.Прищепа – начальник 

штабу.  1944 р. Власне фото з 

Національного музею ВВВ у Києві

1944 рік. Керівний склад 

партизанського об’єднаного загону 

Д.Усти—І.С.Прищепи (зліва направо): 

начальник штабу 

Г.В.Казначеєв,командири загонів 

І.С.Прищепа та Д.Уста.
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Підпілля і 

партизанський рух, що 

керувався радянськими 

гаслами

Націоналістична течія, 

діяльність ОУН та УПА, 

що орієнтувалися на 

створення незалежної 

української держави
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Партизанський рух на Закарпатті має 

свою героїчну історію. Виник він після 

окупації Срібної Землі. На 

Великоберезнянщині підпільники 

організували бойові розвідувальні 

групи по 15-20 осіб у кожній. Подібна 

робота велась і у Великому Бичкові. 

Фашисти розкрили діяльність патріотів, 

і в краї пройшли масові арешти.

Закарпатські антифашисти в 

Радянському Союзі були організовані 

у спеціальні загони. Першу таку групу 

очолив О. Борканюк. У січні 1942 р. 

загін було десантовано неподалік від 

Ясіня. Доля цих людей трагічна. 

Більшість загинула, О. Борканюк був 

арештований і страчений.
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В серпні 1943 р. в районі г. Менчул висадилась розвідувальна 

група «Закарпатці» на чолі з Ф. Патакі. За півроку група виросла до 

190 осіб. З квітня по червень 1944 р. у Мараморош-Сігеті, Хусті, 

Сваляві, Пскові прилюдно було розстріляно 30 учасників 

розвідувальної групи. У Шопронській тюрмі був страчений керівник 

загону Ф. Патакі. 59 учасників групи «Закарпатці» були 

нагороджені урядовими нагородаші. Пік активної діяльності 

партизанських загонів на Закарпатті припадає на осінь 1944 р. В 

історії минулої війни назавжди викарбу-вані імена командирів 

партизанських загонів: Г. Володіна, І. Мельникова. І. Косіша. В. 

Лаврова, В. Хо-меюса. Д. Усти. І. Прищепи,     М. Перечинського, В. 

Русин. Бойова діяльність закарпатських партизанів прискорювала 

визволення краю.
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• Історичний диктант з графічним зображенням

1. Назви держави, в арміях яких воювали закарпатці в роки Другої світової війни.
2. Встанови відповідність:

а) угорський окупаційний режим;
б) пік партизанського руху в Закарпатті;
в) нелегальний перехід кордону закарпатців до СРСР;
г) формування І Чехословацького корпусу Л. Свободи;

д) десантування антифашистської групи «Закарпатці».
1) 1943 р.; 2) 1939-1941 рр.; 3) 1942-1943 рр.; 4) 1939-1944рр.; 5) 1944р.

3. Вибери правильну відповідь.
На території колишнього СРСР у (1940-1941 рр., 1942-1943 рр., 1943-1944 рр.) почала

формуватись чехословацька військова частина під командуванням (С. Вайди, Л.Свободи,
О.Борканюка), в яку закарпатці добровільно вступали Військова частина формувалась у місті
(Васильків, Бузулук, Соколове).
4. Закарпатці, які в роки Другої світової війни були удостоєні звання Героя Радянського 
Союзу:

а) Ф. Патакі, С. Вайда; 
б) С. Вайда, О. Борканюк; 
в) О. Борканюк, Д.Вакаров.
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• Історичний диктант з графічним зображенням

5. Дата визволення Закарпаття Червоною армією:

а) листопад 1944р.; 

б) жовтень 1944р.;

в) вересень 1944р.

6. Габор Туровці, угорець із с. Мала Бігань Берегівського району, воював у

партизанському загонів

а) С. Ковпака;

б) О. Федорова;

в) О. Сабурова

7. Поетом-антифашистом, вихідцем із с. Іза Хустського району був:

а) С. Вайда;

б) Д. Вакаров;

в) І. Туряниця

8. Пам'ятник закарпатським добровольцям років Другої світової війни встановлений 
біля готелю «Закарпаття»:

а) незалежною Україною; 
б) СРСР; 
в) Чехословацькою державою.
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• Історичний диктант з графічним зображенням

9. Антифашистську групу «Закарпатці» очолив:

а) О. Борканюк; 

б) Ф. Патакі;

в) Г. Туровці.

10. Друга світова війна для закарпатців розпочалася:

а) 22 червня 1941 р.;

б) 1 вересня 1939 р.;

в) 14-15 березня 1939 р.;

г) 18 вересня 1939 р.

11. Назви п'ять партизанських загонів, що діяли в Закарпатті в роки Другої cвітової

війни.

12. Як називався судовий процес 1942р., що відбувся в м. Мукачевому:

а) «Ковнер»; б) «Ковчег»?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СРСР

Угорщина

Німеччина

Чехословаччин

а

а-4

б-5

в-2

г-3

д-1

1942-1943

Л.Свобода

Бузулук

а б а а а б в В.Русин

Д.Уста

І.Прщепа

В.Хоменко

М.еречинський

О.Тканко

а
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Написати твір «Білі плями» в історії 

нашого краю періоду Другої світової війни.
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