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Заняття за розкладом: 15.04.2021         

 

      Завдання з дисципліни «Історія України» 

       для студентів 2 курсу   

 

Термін виконання: до 21.04.2021 

 

           Шановні студенти!  

 

1. Зробить  стислі записи в свій зошит лекції. 

2. Виконайте ТЕСТ. 

3. За бажанням (не обов’язково) підготуйте та оформить реферат з теми за 

вільним вибором  (2-3 стор.) 

 

 

Теми рефератів: 

 

1.В. Винниченко -голова Директорії (14 грудня 1918 року — 10 

лютого 1919 року) 

 

2.С.Петлюра - Головний Отаман; голова Директорії (11 лютого 1919 року —

 10 листопада 1920 року). 

 

 

Викладач: Боєва Т.І., канд. іст. наук, маг. психології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
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Лекція 24. Повторення. 

 

Українська революція 1917–1921 рр. 

 

           Навчальна мета: провести повторення теми – українська революція 

початку ХХ ст.; узагальнити основні етапи революції; підкреслити  причини 

та наслідки універсалів УЦР; закріпити знання теми тестом. 

         Вихована мета: виховувати національну гордість, гідність та 

патріотизм.             

         Розвиваюча мета: формувати навички аналізувати та узагальнювати 

історичний матеріал;  формувати активну навчальну діяльність; працювати в 

групах, вести дискусію, захищати власну точку зору. 

         Обладнання (наочність): карта «Україна у ХХ ст.», підручник «Історія 

України». 

         Методика викладання: лекція-співбесіда. 

         Очікувані результати: після повторення теми студенти зможуть 

характеризувати українська революція в окреслений період; вміти працювати 

в групах, вести дискусію, захищати власну точку зору. 

 

 

           

План 

 

 

1. Хід революції. 

2. Державний переворот. 

3. Директорія УНР 
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1.Хід революції. 

 

23 лютого (8 березня) 1917 року в Петрограді, столиці Російської імперії, 

почалися масові страйки. У наступні дні Державна дума стала в опозицію до 

уряду, до страйкуючих приєдналися частини столичного гарнізону. 27 

лютого (12 березня) вся повнота влади зосередилася в руках Тимчасового 

комітету Державної думи. 2 (15) березня члени цього комітету прийняли від 

монарха акт про зречення та сформували Тимчасовий уряд. Паралельно з 

Тимчасовим урядом в Петрограді утворилася Рада робітничих і солдатських 

депутатів, яка згодом мала вплив на формування та діяльність уряду. 

На початку березня, в Петрограді, українці створили Тимчасовий 

український революційний комітет, який 2 (15) березня звернувся до 

українців столиці, закликавши їх спрямувати свою енергію «на завоювання 

власних національно-політичних прав», наповнити її «свідомістю власних 

національних інтересів». Через десять днів Комітет провів багатотисячну 

маніфестацію в центрі Петрограда. 

Протягом 3—5 (16—18) березня на території України практично були 

ліквідовані органи царської адміністрації, виконавча влада перейшла до 

призначених Тимчасовим урядом губернських та повітових комісарів[6]. Як і 

в Росії, в Україні почали формуватися Ради об'єднаних організацій, а також 

Ради робітничих і солдатських депутатів. 

 
Віче на Софійській площі в Києві 19 березня 1917 року 

На початку березня в клубі «Родина» Товариства українських 

поступовців (ТУП) зібралися близько 100 представників українських 

організацій. На цих зборах народилася ідея створення спеціальної організації 

для координації національного руху. Однак принципи її творення викликали 

гостру полеміку. Члени ТУП (Сергій Єфремов, Дмитро Дорошенко, Людмила 

Старицька-Черняхівська та інші) вважали, що саме їхня організація мала 

стати центром єднання національних сил. Такий підхід не знайшов підтримки 

у більшості учасників зборів. З ініціативи соціал-демократа Дмитра 

Антоновича та інших учасників зборів новий орган вирішено формувати 

на коаліційній основі. 7 березня пройшли вибори керівного ядра Центральної 

Ради. Головою УЦР обраний відомий історик і громадський діяч Михайло 

Грушевський, який в цей час ще не повернувся до Києва з Москви, де 

відбував своє заслання. 

У перших декадах березня Центральна Рада була одним з лівофлангових 

гравців у суспільно-політичному житті країни, поступаючись ініціативою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mityng.jpg
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російським політичним партіям та організаціям[8]. Ситуація змінилася, коли в 

Києві відбулася ініційована Центральною Радою 100-тисячна маніфестація, 

що скінчилася віче, яке підтримало резолюцію про автономію України. 6—8 

(19—21) квітня в Києві пройшов Всеукраїнський національний з'їзд, на якому 

були присутні близько 900 депутатів від різних українських політичних, 

громадських, культурно-освітніх та професійних організацій. На з'їзді 

депутати обговорили різні аспекти національно-територіальної автономії 

України, прийняли рішення про створення крайової влади й вироблення 

проєкту автономного статуту України, обрали 118 членів Української 

Центральної Ради, у тому числі М. Грушевського — головою УЦР, В. 

Винниченка і С. Єфремова — заступниками голови[
 

 

2.Державний переворот. 

 

      В Києві з 29 квітня до 14 грудня1918 року постала на місці Української 

Народної Республіки внаслідок державного перевороту Українська держава, 

очолювана гетьманом Павлом Скоропадським. 

Гетьман Скоропадський ліквідував Центральну Раду і її установи, земельні 

комітети, скасував республіку і проведені при УНР реформи. Внутрішня 

політика спиралась на козацькі традиції державотворення та соціально-

політичні стандарти зліквідованої Російської імперії. У зовнішній політиці 

керівництво держави дотримувалося антибільшовицького курсу, 

орієнтувалось на союз із Кубанню, Кримом та Доном, спиралося на 

підтримку Німеччини. Політику керівництва Української держави 

підтримували консервативні кола українського суспільства, військові, 

землевласники, а також командування військ Центральних держав, що, згідно 

з Берестейським мирним договором, окупували Україну. 

З перших днів існування режиму гетьманської влади йому протистояла 

політична опозиція з боку партій, що складали основу колишньої 

Центральної ради. Відновлення поміщицького землеволодіння і 

продовольчий грабіж з боку окупаційних військ призвели до повсюдних 

селянських повстань. 14 листопада 1918 року, через кілька днів після звістки 

про Комп'єнське перемир'я, гетьман Скоропадський підписав Акт федерації, 

яким він зобов'язувався об'єднати Україну з майбутньою (небільшовицькою) 

російською державою[1]. Цей документ остаточно відштовхнув від гетьмана 

велику частину українських федералістів, українських військових та 

інтелігенції. В Україні розгорнулося антигетьманське повстання під 

керівництвом Директорії УНР. Протягом місяця під командуванням Симона 

Петлюри режим гетьманської влади був повалений повстанцями та 

гетьманськими військами, що перейшли на бік Директорії. 14 грудня 

Скоропадський підписав маніфест про зречення і втік з Києва. До 20 грудня 

1918 року на всій території гетьманської України, за винятком району Одеси 

та частини Катеринославської губернії, була відновлена влада Української 

Народної Республіки. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-ReferenceA-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96_19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_1917_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-11
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_(1918)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%94%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-FOOTNOTE''%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E.''1993-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3.Директорія УНР 

Директо́рія УНР — найвищий орган державної 

влади відродженої Української Народної Республіки, який діяв з 14 

листопада 1918 року до 10 листопада 1920 року. 

Директорія УНР прийшла на зміну Гетьманату (Українській Державі), 

який було повалено 14 грудня 1918 року. 

Обрання членів Директорії відбулося в Києві таємно. Місцем проведення 

таємної наради став будинок Міністерства шляхів на бульварі Шевченка, 34 

(тоді - Бібіковський бульвар). Будинок перед тим належав родині 

Терещенків. В Міністерстві шляхів начальником департаменту працював 

майбутній член Директорії Андрій Макаренко. Він мав свій кабінет у 

будинку міністерства і зрозуміло, що мав вільний доступ до приміщення. 

Директорія проголосила себе тимчасовою верховною владою революційного 

часу і констатувала, що влада в УНР має належати лише працюючим класам. 

«Слідуючим етапом нашої революції, — зазначалося в декларації від 26 

грудня 1918, — є творення нових, справедливих, здорових і відповідних до 

реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм». 

Селянам, робітникам і трудовій інтелігенції пропонувалося обрати делегатів 

на Трудовий конгрес України — тимчасовий законодавчий орган УНР. У 

зовнішній політиці Директорія проголошувала цілковитий нейтралітет і 

бажання мирного співжиття з усіма народами та державами. 
 

 

ТЕСТ 

 

. 

1. У Першому Універсалі Української Центральної Ради було 

задекларовано 

  створення Генерального Секретаріату. 

  підтримку виступу самостійників. 

  засудження корніловського заколоту. 

  проголошення автономії України. 

 

2.Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада  

  відмовилася від самочинного проголошення автономії до 

скликання Всеросійських установчих зборів. 

  припинила українізацію військових частин російської армії. 

  призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель 

селянам. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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  включила до складу Генерального секретаріату представників 

Тимчасового уряду. 

 

3.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? 

«Він  залишався  романтиком,  навіть  очолюючи  перший  український  уряд 

– 

Генеральний  секретаріат,  він  жив  більше  емоціями  та  образами,  ніж  реа

ліями  повсякденного  життя.  Риторикою, пафосом, його революційним 

ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної  ваги – Універсали 

Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». 

  Д. Дорошенка 

  В. Винниченка 

  М. Грушевського 

  С. Петлюру 

 

. 

4.Збройний виступ самостійників у Києві спричинено  

  оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого 

Універсалу. 

  наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для 

Генерального секретаріату. 

  проголошенням радянської влади в Україні. 

  висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській 

Центральній Раді 

5.До якого періоду Української революції належать цитовані документи?  

1. «Однині 

Україна  стає  Українською  Народною  Республікою.  Не  відділяючись

  від  республіки  Російської  і  зберігаючи  єдність  її,  ми  твердо  стане

мо  на  нашій  землі,  щоб  силами  нашими  помогти, щоб уся 

Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів». 

2. «Влада 

на  території  Української  республіки  віднині  належить  виключно  ра

дам  робітничих,  солдатських  і  селянських  депутатів; …в  центрі – 
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Всеукраїнському  з’їздові  рад…,  його  Центральному виконавчому 

комітетові… Україна проголошується республікою рад». 

  листопад – грудень 1917 р. 

  вересень – жовтень 1917 р. 

  жовтень – листопад 1917 р 

  грудень 1917 р. – січень 1918 р. 

6. У  Третьому Універсалі Української Центральної Ради було 

проголошено: 

1. прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною 

та її союзниками. 

2. 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, 

виготовленою в Україні. 

3. скасування приватної власності на землю поміщиків та інших 

нетрудових господарств. 

  1, 3 

  2, 3 

  1, 2 

  1, 2, 3 

7.Оберіть прізвища членів першого складу Генерального секретаріату: 

  В.Голубович, Б.Мартос, В.Затонський 

  С.Петлюра, М.Міхновський, П.Христюк 

  М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра 

  В.Винниченко, Б.Мартос, Х.Барановський 

8. На ілюстрації зображений: 
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  голова Генерального Секретаріату В.Винниченко 

  президент ЗУНР Є.Петрушевич 

  голова УЦР М. Грушевський 

  лідер УСДРП С.Петлюра 

 

9. І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові був скликаний із метою: 

  схвалення першої радянської конституції 

  створення Донецько-Криворізької Радянської Республіки 

  проголошення радянської влади в Україні 

  визнання умов Брест-Литовського мирного договору 

 

10.Еволюція поглядів керівників Української Центральної Ради 

відбувалась у напрямку від: 

  самоврядної колонії до автономії у складі федеративної Росії 

  провінції Австро-Угорщини до автономії у складі демократичної 

Росії 

  автономії у складі федеративної Росії до незалежної демократичної 

республіки 

  «коронного краю» до протекторату держав Четверного союзу 

http://test.izno.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/21-1.jpg
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11.Про яку інституцію В. Винниченко писав: «…[його скликання] стало 

першим кроком відродження нації на шляху державності. Будучи одночасно 

сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим 

етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні 
її в життя»? 

  Всеукраїнський з’їзд хліборобів 

  З’їзд народів Росії 

  Трудовий конгрес України 

  Український національний конгрес 

12.Установіть послідовність подій. 

 А Створення Генерального Секретаріату УЦР 15.06.1017 

Б Проголошення Української Народної Республіки 20.11.2017 

В Проведення Всеукраїнського Національного конгресу 21.04.2017 

Г Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві 06.12.1917та Харкові 

24.12.1917 

 

1 
В

 2 
А

 3 
Б

 4 
Г

  

(впишіть потрібну букву після кожної цифри) 

ВІДПОВІДІ 

 

1.4   2.1   3.2    4.1    5.1    6.2   7.3   8.3   9.3    10.3   11. 4    12. ВАБГ 


