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Мета: розглянути становище і розвиток українських земель у складі 

Чехословаччини, показати процес створення Карпатської України, дати 

характеристику цьому державному утворенню та визначити історичне 

значення боротьби карпатських русинів за утворення української 

національної держави; виховувати почуття національної свідомості, активну 

громадянську позицію. 

Обладнання: мультимедійне обладнання, документальний відеофільм 

«Карпатська Україна», портрет А.Волошина та ін. керівників Карпатської 

України, державна символіка Карпатської України, виставка літератури про 

Карпатську Україну. 

«Встане Україна, світ правди засвітить 

І помоляться на волі невольничі діти…» 

                                              Т.Шевченко 

 

Вступне слово вчителя. Цими днями, а саме 15 березня Україна 

святкує 78-річчя від часу проголошення незалежності Карпатської України. 

Український народ всю свою історію боровся за незалежність. Коли не 

виходило об’єднати всю країну, то створювалися окремі частини Української 
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незалежності. Так яскравою, славною і водночас трагічною сторінкою нашої 

визвольної боротьби є Карпатська Україна.  

Протягом століть український народ Закарпаття перебував у ярмі 

іноземних поневолювачів. Непрошені гості намагалися довести місцевим 

жителям, що в них немає Батьківщини. Їм і на думку не спадало, що настане 

час, коли ця невелика частина українського народу на повен голос заявить 

про свою незалежність і доведе, що вона є господарем власної землі. 15 

березня 1939 р. назавжди залишиться у пам’яті волелюбних краян, бо цього 

дня українське Закарпаття уперше за свою багатовікову історію стало 

незалежним. Історія цієї держави є мало відомою. Але сьогодні ми спробуємо 

донести до вас основні події з історії цієї держави. 

 

Учень 1. Так сталося, що Закарпаття історично найдовше перебувало 

під чужоземним пануванням – Угорщини та Чехословаччини. У 1924 році, 

під час перепису населення, лише 12% закарпатців назвали себе українцями. 

Очевидно, що ця економічно відстала та національно пригноблена область 

Чехословаччини мала небагато шансів стати українським державним 

утворенням в середині XX ст.  
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 Учень 2. Карпатська Україна 1938-1939 рр. - це одна зі світлих 

сторінок історії Закарпаття, людність якого після століть поневолення 

нарешті здобула свою державність. Радісною була ця подія і тому, що 

сталося це не через заколот чи переворот, а без пролиття крові, 

конституційним шляхом. Вперше — 22 листопада 1938 р., коли 

Чехословаччина стала федеративною державою чехів, словаків і карпатських 

українців — з власним урядом, законодавчим сеймом, з українською мовою 

урядування. Вдруге це відбулося 15 березня 1939 р., коли перший сейм 

Карпатської України урочисто проголосив наш край державою. Це була 

чергова спроба створити українську державність після української революції 

1917-1920 рр. Сьогодні можна з певністю сказати: Карпатська Україна 1938-

1939 рр. справді була прологом Української держави 1991 р. 

Учень 3. Створення Карпатської України в 1938-1939 рр. збіглося з 

гострою політичною кризою в Центральній Європі, яка перебувала 

напередодні Другої світової війни. Тому закономірним було й те, що 

міжнародний фактор наклав свій відбиток на суспільно-політичні процеси, 

які відбувалися в Чехословаччині, складовою частиною якої з 1919 р. було 

Закарпаття.  

 Виникнення Карпато-Української держави було закономірним 

наслідком тієї боротьби усіх українців краю, яка розпочалася ще наприкінці 

Першої світової війни. Досить нагадати Гуцульську республіку 1918-1919 рр. 

та навіть те, що вже з 1918 р. Закарпаття входило до складу Західно-

Української Народної Республіки.  

  Учень 4. Проголошення Української Народної республіки в Києві 22 

січня 1918 року наповнило серця закарпатського населення радістю й 

щастям, надією на злуку з вільною Україною. Всенаціональний Конгрес у 

Хусті 21 січня 1919 року проголосив злуку Закарпаття з вільною Україною. 

Згідно з цим рішенням Карпатська Україна стала вже 22 січня 1919 року, хоч 

і символічно, невід’ємною частиною Соборної Української Держави. 
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     Трагедією українського народу було те, що він не зміг захистити свою 

вільну державу. Щоб не допустити окупації Закарпаття, Народна Рада 

русинів 11 жовтня 1938 року вирішила приєднати Закарпаття на автономних 

правах до Чехо-Словаччини під назвою Підкарпатська Русь. На жаль, ця 

автономія в міжвоєнний період залишалася тільки на папері, а її фактична 

реалізація відбулася тільки в жовтні 1938 р. Першою столицею держави був 

Ужгород, згодом Хуст.  

 

Учень 1. Тоді ж було створено перший український уряд Карпатської 

України на чолі з Андрієм Бродієм. Однак новопосталий уряд через свою 

проугорську політику викликав незадоволення представників українського 

напряму, новим прем’єр-міністром Карпатської України обрано Августина 

Волошина. За короткий час свого існування уряд Волошина намагався 

вирішити ряд важливих соціально-економічних і культурних питань. Уряд 

прем’єр-міністра  Августина Волошина приступив негайно до організації 

збройної сили – Карпатської Січі, бо розумів, що не досить проголосити свою 

державу, але треба її і боронити. З 10 листопада 1938 р. почала діяти на 

Закарпатті військова організація «Карпатська Січ» - збройні сили 

Карпатської України. Усе її політичне керівництво складалося виключно із 

закарпатців.  
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Учень 2. Тим часом проблема Закарпаття набула розголосу далеко поза 

межами своєї території. Уряд Карпатської України діставав всебічну 

підтримку з боку населення Західної України, української діаспори 

європейських країн, США та Канади, що вбачали в автономній державі 

зародок майбутньої Соборної України. Водночас, така активізація 

політичного життя в Закарпатті викликала занепокоєння в сусідніх державах, 

особливо в Угорщині.  Угорський уряд не відмовлявся від своїх 

територіальних претензій, апелюючи до рішення Віденського арбітражу від 2 

листопада 1938 р. про передачу південної частини Закарпаття з містами 

Ужгород, Мукачево до своєї країни. 

 

У таких складних зовнішньо-політичних умовах відбулась важлива 

подія в історії Закарпатського краю – проголошення незалежності 

Карпатської України на засіданні Сейму 15 березня 1939 р. З трибуни Сейму 

звучали піднесені слова: «Наша Земля стає вільною, незалежною та 

проголошує перед цілим світом, що вона була, є й хоче бути українська. І 

коли б навіть нашій молодій Державі не суджено було довго жити, то наш 

Край залишиться вже назавжди український, бо нема такої сили, яка могла б 

знищити душу, сильну волю нашого українського народу».  
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Учень 3. Протягом цього дня – 15 березня – відбулося шість засідань 

сейму. Всі вони стали історичними, бо на них були прийняті історичної ваги 

документи – про незалежність, державний устрій, назву, мову, прапор, герб і 

гімн. Конституційний закон Карпатської України містив такі положення: 

1. Карпатська Україна є незалежною державою. 

2. Назва держави – Карпатська Україна. 

3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним сеймом 

Карпатської України, на чолі. 

4. Державна мова Карпатської України є українська мова. 

5. Барви Державного прапора Карпатської України – синя і жовта. 

6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий Герб. 

7. Державний гімн Карпатської України – «Ще не вмерла Україна». 

 

Учень 4. За один день були вирішені найголовніші державотворчі 

питання. Була проголошена незалежність краю, а це означало, що жодна 

країна не мала права втручатись у внутрішні справи Карпатської України. 

Була визначена форма правління, Карпатська Україна проголошувалась 
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республікою на чолі з президентом. Влада президента обмежувалась 

представницьким органом – сеймом. Також була прийнята символіка 

держави. 

Таємним голосуванням сейму було обрано президента, і ним став 

Августин Волошин, за якого проголосували всі посли. Щойно обраний 

президент на конституції склав президентську присягу. Обрання президентом 

Карпатської України саме Августина Волошина було цілком закономірним. 

Народ любив Волошина, називав його своїм батьком. Волошин часто бував 

серед народу, і люди завжди радо його зустрічали. Прем’єр-міністром 

незалежної Карпатської України став Юліан Ревай.  

Учень 1.  

«І все ж перед Богом схиляю я коліна  

за те, що Вкраїна Карпатська була, 

що є на планеті Карпатська Вкраїна, — 

любім її, браття, вона ще мала. 

Любім не за гроші й за сині волошки, 

А просто за те, що вона у нас є… 

Стоїть наодинці із Богом Волошин, 

І Бог до Вкраїни обличчям стає»… 

Учень 2. Події у Закарпатті 

викликали занепокоєння у всіх сусідніх 

державах, а найбільше – у Польщі та 

Угорщині. Трагізм 

зовнішньополітичної ситуації полягав у тому, що Карпатська Україна 

опинилася у повній міжнародній ізоляції, і єдиним «гарантом» її існування 

була фашистська Німеччина. Гітлер, зберігши Карпатську Україну, залишав у 

своєму активі серйозні засоби тиску на Угорщину, Польщу та СРСР, 

використовуючи у власних геополітичних інтересах «українську карту». Тим 

часом події навколо Карпатської України розвивалися драматично. 14 

березня 1939р. угорське військо вчинило військовий напад на Карпатську 
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Україну (отримавши на це дозвіл від Німеччини), а вже 16 березня був 

захоплений Хуст.  

Учень 3. 

Цей день для нас гіркий, нещасний, 

Хвилина ця важка, сумна. 

Неначе грім їз неба ясного 

Наспіла вістка – новина. 

     Пропав наш Ужгород, Мукачів 

     Пішло й Берегово від нас, 

     Душа ридає, серце плаче 

     У цей сумний, проклятий час. 

 

Учень 4. Це була героїчна і водночас трагічна сторінка в історії 

Карпатської України. На заклик Августина Волошина піднялися усі чесні 

патріоти, навіть 16 – 17-річні юнаки, щоб загинути, але не пропустити ворога 

на свою землю. Головною силою, яка стала на перешкоді просуванню 

угорських фашистів углиб країни, була Карпатська Січ. Але сили були 

нерівні. Під час захисту Карпатської України загинуло від двох до шести з 

половиною тисяч осіб. Найзапекліші бої розгорталися на Красному полі. Тут 

погано озброєні січовики, як колись герої Крут, зустріли переважаючі 

кількісно і зброєю угорські війська. 
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Учень 1.  

I закарпатці, й галичани  

В бою тім голови поклали. 

Були і в Карпатах Крути, 

Де трупами, наче листом, 

Щоби неволю відвернути, 

Лягли ще юні гімназисти 

Вони за вільну Україну, 

Проти фашистської навали. 

 

Учень 2. Трагічним був кінець Карпатської України, але не менш 

трагічною була і доля її президента А. Волошина. Після окупації Закарпаття 

Угорщиною він був змушений емігрувати. З 1939 до 1945 року жив у Празі. 

У травні 1945 року Августин Волошин був заарештований радянськими 

спецслужбами і через деякий час вивезений до Москви. Його помітили в 

Лефортівську тюрму. Допити, які велися по шість годин на добу, то вдень то 

вночі, підірвали й без того слабке здоров’я 70-річної людини. Він помер на 

52-й день після арешту, як повідомили, через параліч серця. Все життя А. 

Волошина було присвячено ідеї створення незалежної Карпатської України. 

Але несприятливі умови не дали йому можливості відстояти цю мрію. Доля 
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Августина Волошина – приклад самозреченого служіння Батьківщині, коли 

на її вівтар принесено і матеріальні вигоди, і саме життя.  

Учень 3. 18 березня територія краю була окупована повністю. Уряд 

Карпатської України емігрував до Румунії. До кінця квітня окремі загони, 

застосовуючи партизанські методи боротьби, чинили опір угорським 

окупантам, однак зупинити агресію не змогли. До того ж Карпатська Україна 

опинилась у міжнародній ізоляції. Жодна з країн не бажала мати сусідом 

незалежну українську державу. Трагізм подій 1939 р. не тільки в тому, що 

потекло багато української крові на фронтах, В тюрмах і концтаборах, а й у 

тім, що в Карпатській Україні почалася глобальна трагедія: знищення її 

інтелігенції, майже 6-річна окупація краю. Трагізм березневих подій у 

Карпатській Україні - і в тому, що Закарпаття знову стало розмінною 

монетою у планах великих держав.  

 

Учень 4.  

У Карпатах тихо-тихо… 

Тисне грудь печаль… 

У Карпатах сумно-сумно… 

У Карпатах жаль. 
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     Їх багнетами приперли 

     Із обох боків… 

     Розділили Україну 

     Поміж ворогів. 

Заключне слово вчителя. Карпатська Україна як держава проіснувала 

недовго, проте заявила світові про волелюбність українського народу, 

залишила свій слід в українській історії. Підтвердила, що Закарпаття є 

українською землею, а українці цього краю – невід’ємною частиною великої 

української нації.  

Жодна велика держава не наважувалась до цього чинити опір 

окупантам. Ні Австрія, ні Чехія, ні частина Литви, окупована німцями та її 

союзниками, жодним пострілом не зустріли загарбників. I лише маленька, 

погано озброєна армія маленької держави першою вступила в бій спочатку з 

чехами, а потім з угорською армією. П’ятиденний спротив Карпатської Січі, 

а потім тривала партизанська боротьба стали унікальним свідченням 

незламності українців перед переважаючими силами ворога.  

Ми – незалежна держава. Але повинні пам’ятати тих борців, які 

поклали своє життя своє за те, щоб ми з вами зараз жили в незалежній 

соборній Українській державі. 

 


