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Вступ 

Реформа загальноосвітньої і професійної школи вимагає підвищення 

якості роботи вчителів, забезпечення більш високої ефективності 

викладання, покращення національного, морального виховання, всебічного 

розвитку молоді. 

Особливо важливе значення надається викладанню предметів 

гуманітарного циклу у тому числі історії, яка повинна розкрити хід 

національно – визвольного руху, дати переконливі відповіді на ті питання, 

які ставлять перед молодими людьми реалії сьогоднішнього дня. Поряд з цим 

вивчення гуманітарних дисциплін в системі професійно – технічної освіти 

несе на собі завдання показати учням роль і місце майбутньої технічної 

інтелігенції у ставленні і розвитку своєї держави. 

Від багатьох факторів залежить, до добра чи до зла схилятиметься 

зневірене молоде покоління, знатиме воно свою історію чи виростатимуть 

нові й нові безбатченки. Саме в училищі молоді люди, які носять часто на 

собі тавро безнадійних, зустрівши підтримку, відчувають себе дорослими, 

потрібними, розумними, здатними виготовляти красиві речі, діяти правильно, 

вміти самостійно вирішувати свої проблеми. Викладання історії у Вищих 

професійних училищах мають свою специфіку. Оскільки молодші 

спеціалісти повинні зайняти передове місце у процесі суспільного 

виробництва, їх треба готувати не тільки до успішного виконання трудових 

функції, але і до активної участі у суспільно – політичному житті 

робітничого колективу, країни у цілому. У перспективі буде посилюватися 

роль особистого фактора у виробництві. Це означає розвиток творчих 

здібностей робітника, молодшого спеціаліста, підвищення рівня його 

загальноосвітньої підготовки, професійної майстерності, суспільно – 

політичної свідомості. 

В Декларації про державний суверенітет України проголошено, що 

Україна забезпечує національно – культурне відродження українського 

народу, його історичної свідомості і традицій, національно – етнографічних 



 5 

особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного 

життя. 

Дуже важливим моментом у цьому контексті є гуманізація професійно 

– технічної освіти. Один з напрямів її – відродження професійних традицій 

українського народу, в основі яких лежить професіоналізм, здоровий 

індивідуалізм та підприємливість, традиційна професійна етика і культура 

праці, творчість і самобутність народу. Використовуючи додаткові 

факультативні заняття, предмети за вибором до учнів доводяться теми 

“Історія української металургії”, “Історія зварювання в Україні”, “Історія 

токарної справи” тощо. 

Тому перед учителем історії стоїть дуже важливе завдання. Для його 

виконання методика озброює вчителя змістом і педагогічними засобами, 

необхідними для ефективної історичної освіти, національного виховання і 

розвитку учня. 

Серед проблем змісту і структури історичної освіти важливе місце 

займають питання співвідношення фактів і теоретичних узагальнень, 

формування історичних понять і законів суспільного розвитку, розкриття суті 

історичного процесу. Важливим завданням методики є розвиток мислення 

учнів. Завдання розвитку історичного мислення вимагають і відповідних 

методів, прийомів і засобів навчання. 
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Загальні методичні рекомендації до вивчення теми 

Вивчаючи історію учні знайомляться з подіями, предметами минулого, 

з діячами різних часів. Все це відбувається у просторі і часі. Події, 

хронологія, історична географія пізнаються через конкретні, емоційно 

забарвлені образи і складають перший компонент структури історичних 

знань – історичну уяву. Від створення образів про історичні факти учні 

переходять до пізнання їх внутрішньої сутності і встановлення взаємозв’язку 

між ними. Тому другим компонентом історичних знань є історичні поняття. 

Для учнів ПТНЗ ці знання з емпіричного піднімаються на більш високий – 

теоретичний рівень. Пояснення суті історичних фактів, історичних процесів 

здійснюються через систему понять, законів і формування розуміння 

закономірностей історичного процесу, що складає третій компонент 

структури історичних знань. 

Формування історичних уявлень. 

Процес пізнання історії починається з засвоєння фактів. Оскільки 

уявлення про факти минулого створюються на основі сигнальної системи 

через здорове сприйняття учнем конкретних образів про історичні предмети і 

картини суспільного життя, то необхідна наглядність у викладанні історії. 

Для цього використовуються ілюстрації та схеми, підручник, а також 

матеріал підготовлений учителем. 

На кожному робочому етапі знаходиться папка “На допомогу учневі”, 

де є наглядний роздатковий матеріал: хронологічна таблиця по кожній темі, 

схеми, карти.  

Для цієї ж мети використовуються художні картини: наприклад, Осипа 

Куриласа (тема “Україна в І Світовій війні”). 
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Карта України початку 20 ст. 

 
Для кращого сприйняття використовуємо яскраву емоційну розповідь. 

З її допомогою в учнів складається адекватний часовий необхідний запас 

історичних уявлень. З цією метою використовуємо цитати з різних 

історичних джерел. Наприклад до теми: “Західноукраїнська Народна 

Республіка. Акт злуки між УНР і ЗУНР”. 

Морозний ранок... 

Під ногами приємно хрустить сніг. Дерева, плоти та телеграфні стовпи 

насипані срібною позолотою.  

Ніби мальовані!  

Ось – Софійський майдан... Балкони домів, вікна, вулиці – прибрали 

святочний вигляд. Гірлянди ялинчатих шнурів звисають тут і там, 
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переплетені національними прапорами та кольоровими стрічками. На 

початку Володимирської вулиці – велика, чудесно прибрана дуга з гербами 

України і Галичини. На телеграфних стовпах – герби  різних частин 

Української Держави. По майдані і на суміжних вулицях увесь час снує авто, 

а в ньому – боярин у правдивому українському жупані, козацькій шапці, з 

правдивими козацькими вусами.  

Це – Микола Карпович Садовський.  

Він церемоніал-майстер святочної днини. Стоячи весь час в авті, він 

видає останні розпорядки. Близько одинадцятої години починають стягатися 

різні військові частини та делегації з прапором, стягами та трафаретами. 

Видніються прапори, що бачили всякі бої, подірявлені стрілами.  

Військові відділи займають свої місця. М.Садовський вказує місця 

делегаціям та школам.  

В годині дванадцятій приїжджають члени Директорії, Трудового 

Конгресу. Національного Союзу, представники Галичини та Буковини, 

дипломатичний нотаріус. 

Весь майдан, балкони і суміжні вулиці зайняті народом. Циліндри, 

кашкети, капелюхи – зливаються з українськими жупанами та “чумарками”. 

Настрій святочний... 

Задзвонили дзвони Софійського собору.  

Його великий дзвін, дужий, як віра зібраних у перемогу та ніжно – 

меланхолійний, як степова пісня козака на кургані, сповіщає по цілому Києві, 

що коло нього посходилися всі сини Української Землі. 

Молебен... Замовкли дзвони... 

По молебні – хвилина мертвої тиші.  

Доктор Л. Цегельський читає грамоту з третього січня про приєднання 

Галичини до України та передає її голові Директорії В.Винниченкові. 

рівночасно доктор Я.Олесницький читає цю грамоту по-французьки. У 

відповідь – член Директорії Швець, оголошує Універсал про злуку 

українських земель. Зараз же після цього – цей Універсал був повторений 
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одночасно з чотирьох трибун, установлених по кутах майдану. Враження 

було знамените. На багатьох лицях виступили сльози. 

Залунало: “Слава!”. 

Національний хор кілька разів виконував гімн “Ще не вмерла Україна”, 

“Вкраїну-Мати” та “Вічний революціонер”. 

Військові частини в зразковому порядку відбули парад. За ними – 

делегація. 

Минають прапори за прапорами. Рідка хвилина на яку кожний народ 

гордий, для якої працює не десятками літ, а сотками. 

Фотоматеріали 
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Проголошення Акту Злуки українських земель на Софійськиій 
площі в Києві 
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Молебень на Софійській площі в Києві з нагоди проголошення 
Акту Злуки УНР і ЗУНР. У центрі Симон Петлюра та Володимир 
Винниченко 

 

Формування понять. 

Більшість понять носять конкретно-історичний характер. Але учні 

знайомляться із соціологічними поняттями. Кількість саме цих понять 

зростає саме в процесі вивчання історії, яка вивчається за програмою в 

ПТНЗ. 

З даної теми учні мають засвоїти такі поняття: національно-визвольний 

рух; Українська національна Рада; Листопадовий чин; Державний 

Секретаріат; Українська Галицька Армія; виборча система; унітарна держава; 

демос; Акт злуки; лінія Бертелемі; диктатор; Чортківська офензива; 

Варшавський договір; Ризький мирний договір. 

Деякі з цих  термінів були введені раніше, а ознаки розкривалися 

протягом довгого часу. Термін «національно – визвольний рух» вводиться ще 

під час вивчення історії війни під проводом Б.Хмельницького, «унітарна 

держава» при вивченні історії Австрійської імперії 19 ст., а ознаки, все нові і 

нові, розкриваються пізніше. 
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Ефективність формування понять буде вищою, якщо дотримуватись 

методичних умов: 

1) у процесі формування понять необхідно враховувати роль 

конкретних уявлень і типових образів. 

2) продумувати можливість якомога швидшого введення терміну і 

ознак з наступною їх систематизацією. 

3) теоретичні узагальнення можливі лише на основі засвоєння 

фактів у їх системі і взаємозв’язку. 

4) систематизація і узагальнення фактів повинно йти в логічному 

розкриттю поняття. 

5) викладач повинен глибоко орієнтуватися у змісті програми і 

курсів історії, щоб визначати об’єм фактичного матеріалу. 

6) теоретичні поняття повинні вводитись не ізольовано, а у зв’язку з 

уже відомим. 

7) процес формування понять буде ефективним лише при активній 

самостійній пізнавальній діяльності учнів.  

8) засвоєння важких понять вимагає довгого часу і періодичного 

повторення   

Розкриття закономірностей в процесі вивчення історії 

Формування розуміння закономірностей суспільного розвитку 

здійснюється на основі міцного засвоєння системи історичних знань. 

Визнання учня головною дійовою фігурою навчально-виховного процесу, 

реалізація проблем творчого розвитку особистості потребують розробки 

педагогічних технологій, метою яких є не накопичення знань та вмінь, а 

постійне збагачення творчим досвідом і формування механізму 

самоорганізації кожного учня. 

Найкраще підходить технологічна схема уроку, яка сприяє розвитку 

продуктивної пізнавальної діяльності, наприклад, визначення рівня знань 

учнів за допомогою стрічок часу, графіків, діаграм, схем, таблиць. 

На наш погляд, буде доцільним проводити конференції 

старшокласників  
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У даній темі учні зустрічають чимало історичних образів. Часто це не 

можна зробити тільки за шкільними підручниками, тому велика увага 

надається самостійній роботі, використанню довідкової, документальної та 

історико-публіцистичної літератури. 

У методиці викладання історії вироблено низку прийомів, які 

допоможуть учням відновити чи збагатити свої знання з хронології. 

Насамперед – це складання хронологічних таблиць. Учні пишуть у 

хронологічній послідовності дати і назви подій, що допомагає закріпити їх у 

пам’яті. 

У ході уроку вони повинні вивчити мінімум обов’язкових дат, щоб, 

спираючись на них, уміти визначити в часі факти, історичні події. 

Важливо не стільки механічно запам’ятати дату і подію, а й логічно 

пов’язати їх з характеристикою історичного явища та епохою.  

Важливе місце у вивченні історії займає локалізація подій на 

історичній карті. Формування в учнів навичок локалізації подій потребує 

системного підходу і послідовності. Розробляючи власну програму навчання 

учнів роботи з історичною картою, учителю необхідно врахувати певні 

моменти, зокрема, уміння, якими володіють учні, дозволяють їм самостійно 

виготовляти карти-схеми (розподілу сфер впливу, змін кордонів, 

територіальних надбань та ін.). Учні вільно використовують карту, 

ілюструючи свої розповіді про військові події, політичний розвиток країн 

світу. 

Ефективним засобом засвоєння можуть стати “пам’ятки”(Додатки). 

На уроках історії недостатньо добиватися лише забезпечення знань 

учнів на відтворювальному рівні, а необхідно вчити втілювати знання на 

практиці, формувати готовність творчо їх використовувати, здійснювати 

виховання учнів. 

Вміння працювати з книгою, будувати зв’язний переказ змісту 

параграфу, історичної картини, самостійно формулювати висновки, 

аналізувати і узагальнювати історичні факти на основі їх  опису та 

підручнику, документах, посібниках, складати простий і розгорнутий план, 
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конспекти, реферати та інше найбільш інтенсивно формуються у ході 

обговорення нового матеріалу, підготовки домашнього завдання. Уроки 

такого типу характеризуються постановкою спеціальних вправ з показом 

викладачем того, як підготувати урок вдома. Учням пропонується пам’ятку  

по самостійній роботі з підручником. 

Перевірка і оцінка результатів навчання 

Головною метою навчання історії є формування історичного мислення 

учнів, загального розуміння історичного процесу в його різноманітності і 

суперечностях, способів одержання, засвоєння і застосування історичних 

знань, умінь самостійно орієнтуватись і адаптуватись до швидких змін 

суспільного життя, критично ставитися до інформації. Якщо виходити з 

точки зору 12 – бальної системи, то ці вимоги заслуговують на вищий бал. 

Отже, показником вищого рівня знання предмету історії є сформоване 

історичне мислення учнів – коли учень може побачити і проілюструвати 

історичне явище від зародження і до завершення з усіма його компонентами, 

властивостями і характеристиками. Це, безумовно, творчий рівень роботи 

учня. Але не кожен може показати саме такий рівень. Визначаються такі 

основні категорії історичного знання: 

1. Фрагментарне знання – володіння дитиною уривчастою 

інформацією про об’єкт вивчення, що не дає йому можливості побудувати 

картину цілісного уявлення про історичне явище, що вивчається. 

2. Знання на рівні цілісного уявлення про об’єкт вивчення, тобто 

учень може дати загальну характеристику історичного явища. 

3. Знання на рівня структурного уявлення про об'єкт вивчення, коли 

дається на базі цілісного знання про об’єкт вивчення може провести його 

елементарний аналіз: визначити основні етапи, розкрити її зміст, 

обґрунтувати свій підхід до визначення етапів. 

4. І, нарешті, повне знання як результат аналізу змісту основних 

структурних складових об’єкту вивчення  

У даній розробці пропонуються діагностичні завдання, що перевіряють 

досягнення учнем цих навчальних цілей. Для більш повного і об’єктивного 
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оцінювання пропонується виконання нестандартних завдань підвищеної 

складності. 

Кожен учень має можливість вибору завдання. Вони створенні з таким 

розрахунком, щоб дати можливість виявити учневі свої знання: 

фрагментарні, на рівні цілісного уявлення, на рівні структурного уявлення чи 

творчого. 
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Орієнтовний конспект лекцій до теми «Західноукраїнська народна 

республіка 

План  

1. Причини національно-визвольного руху на Західній Україні. 

2. Першолистопадове повстання. 

3. Державне будівництво: 

а) побудова демократичного суспільства; 

б) акт злуки. 

4. Початок українсько-польської війни. Окупація Східної Галичини. 

5. Спільні дії армій УНР і ЗУНР. 

6. Радянсько-польська війна. Переговори з Врангелем. 

7. Ризький договір. 

Причини активізації національно-визвольного руху на Західній Україні 

- Лютнева і Жовтнева революція у Росії; 

- утворення Центральної Ради; 

- проголошення незалежності УНР; 

- поразка Центральних держав. 

Політичне становище в Західній Україні після І Світової війни 

- 25 березня 1918 р. - з'їзд українських нотаблів - спільне зібрання 500 

представників усіх галицьких партій; 

- з'їзди "Рідної школи", "Союзу українок"; 

- відродження товариств "Сільський господар", "Пласт"; 

- листи до цісаря з вимогою об'єднання  всіх українських земель  в 

український  коронний  край  з  окремим  сеймом,  намісником  і  

українською адміністрацією; 

- 18 жовтня 1918 р. у Львові відбулися збори, скликані Українською 

Парламентською Репрезентацією, всіх українських послів австрійської 

Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і 

буковинського сеймів, запрошено по три делегати від політичних партій 

Галичини і Буковини. 



 20 

 
- 20 жовтня 1918 р. на площі св. Юра було проголошено прилюдно 

принципи утворення української держави; 

- 30 жовтня 1918 р. - перед австрійським урядом поставлено вимогу про 

передачу в руки УНРади всієї влади в Галичині та Північній Буковині. 

Намісник Галичини Гуйн відповів на це відмовою.  

- 1 листопада до Львова мала прибути Польська Ліквідаційна Комісія, 

яка мала перейняти від австрійського намісника владу над цілим краєм; 

- 31 жовтня - нарада членів національної Ради і Військового комітету. 

- Листопадовий переворот (1 листопада 1918 р.) 

"Наша честь вимагає, щоб ми перші взяли владу в краю, хоч би навіть 

прийшлося зараз її втрачати" 

Д.Вітовський 

5 листопада 1918 р. - оголошена програмна декларація УНРади: 

"Український народе! У створеній тобою державі не буде поневолення 

нації нацією, не сміє бути панування багатих та економічно сильніших над 

біднішими та економічно слабшими. В українській державі, всі горожами без 

різниці мови, віри, роду, стану чи полу будуть справді рівні перед законом, а 

наскрізь демократичний лад, оснований на загальнім, рівнім, безпосереднім, 

таємнім і пропорціональнім виборчім праві забезпечить верховний голос у 

державі демосові . Український парламент, що вибереться і збереться зараз, 

як тільки край успокоїться, проведе справедливу земельну реформу, силою 

якої земля великих земельних дібр перейде у власність малоземельних і 

безземельних. Робітниче законодавство забезпечить робітникам 8-год. 

робочий день, дасть безпеку на старість, і повну охорону праці" 

Державотворча діяльність 

9 листопада - проголошено назву держави Західноукраїнська Народна 

Республіка. 
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сформовано уряд - Тимчасовий Державний Секретаріат. Голова - Кость 

Левицький; 

обрано Президента - Євгена Петрушевича. 

13   листопада   —   затверджено   Тимчасовий   закон   про   державну 

самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської 

монархії; 

13 листопада закон про загальний обов'язок військової служби 

громадян 

ЗУНР, (створення УГА); 

Внутрішня політика ЗУНР 

Основні заходи 

 За короткий час була сформована ефективна система управління. 

Відбулися довибори до Української Національної Ради - представницького і 

законодавчого органу влади. Більшість її депутатів стояла на національно-

ліберальних позиціях і представляла Українську національно-демократичну 

партію. Президентом ЗУНР було обрано Є.Петрушевича, який згодом 

отримав диктаторські повноваження. Формувалася місцева адміністрація, 

правоохоронні органи, система судочинства 

 Утверджувалися державні символи: прапор - жовто-синій; герб - 

золотий лев на синьому тлі, обернений у правий бік. Українська мова була 

проголошена державною. Прийнято закон про громадянство 

 Проголошувалася ліквідація великого землеволодіння (переважно 

поляків), але здійснення земельної реформи відкладалося до завершення 

війни 

 Установлювалася державна монополія на продаж зерна, хліба, 

цукру, спирту, сірників, шкіри, худоби, свиней. В обіг вводилася власна 

валюта - гривня і карбованець. Вводилася заборона на вивіз нафти. 

Відбудовувалися залізниці 

 Створювалася система народної освіти: шкільництво отримало 

державний статус, дозволялося існування приватних шкіл, національним 

меншинам надавалося право «на школу рідною мовою» 
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 Гарантувалися широкі права національним меншинам. їм було 

обіцяно 30% місць у майбутньому парламенті й право користуватися 

власною мовою 

 Створення Української Галицької Армії для захисту республіки 

13.11.1918 М.Омелянович - Павленко 

Акт злуки 

- 6 листопада 1918 р. делегати УНРади Осип Назарук і Михайло 

Шухевич прибули до Києва просити у Гетьманату військової і морально-

політичної підтримки; 

- 10 листопада 1918 р. резолюція УНРади: "Державному Секретаріатові 

проробити потрібні заходи до з'єднання всіх українських земель в 

єдину 

державу"; 

- 1 грудня 1918 р. у Фастові укладається двосторонній "передвступний" 

договір між УНРадою і Директорією про об'єднання; 

- З січня 1919 р. УНРада приймає рішення про злуку між УНР і ЗУНР; 

- 22 січня 1919 р. урочисте проголошення Акту Злуки між УНР і ЗУНР 

у Києві. 

- 4 грудня 1919 р. уряд ЗУНР денонсував Акт Злуки. 

"Іменем Української Народної Республіки Директорія сповіщає народ 

Український про велику подію в історії землі нашої Української. З січня 1919 

року в м. Станіславові, Українська Національна Рада Західно-Української 

Народної Республіки, як виразник волі всіх українців бувшої Австрійської 

імперії, як найвищий їхній законодавчий чинник, торжественно проголосила 

злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Наддніпрянською 

Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну Народну 

Республіку. 

Вітаючи з великою радістю цей історичний крок Західних братів 

наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку 

прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західної 

Української Народної Республіки від 3-го січня 1919 року. Однині воєдино 



 23 

зливаються століттям и одірвані одна від одної частини Єдиної України — 

Західноукраїнської Народної Республіки/Галичина, Буковина, Угорська 

Україна/ і Наддніпрянської Великої України. 

Здійснилась віковічна мрія, якою жили і за яку умирали кращі сини 

України. 

Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині 

народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має 

змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів, будувати 

нероздільну самостійну Державу Українську на благо і щастя її трудового 

люду". 

Основні висновки акту злуки 1919 р. 

1. Акт з погляду правового був цілком законним, позаяк фіксував 

об'єктивне прагнення частин українського народу до об'єднання. 

2. На січень 1919 р. основна частина території ЗУНР і УНР була 

контрольована урядами, які вели до злуки і мали на це мандат від народу. 

Але обидва уряди УНР і ЗУНР і надалі після проголошення злуки провадили 

окрему внутрішню і зовнішню політику, вели військові дії. 

Місця перебування уряду ЗУНР 

Львів – листопад 1918 

Тернопіль – листопад – грудень 1918 

Станіслав – січень – травень 1919 

Бучач – червень 1919 

Заліщики – червень 1919 

Чортків – червень – липень 1919 

Кам’янець-Подільський – липень 1919 – квітень 1920 

Відень – квітень 1920 – березень 1923. 

Зовнішня політика ЗУНР 

Мета 

 Домогтися міжнародного визнання ЗУНР  

 Представництво інтересів на Паризькій мирній конференції 

 Налагодження дипломатичних відносин  
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 Припинення війни з Польщею 

Заходи 

 Відкриття посольств ЗУНР в Австрії, Угорщині, Німеччині 

 Відкриття дипломатичних представництв ЗУНР у 

Чехословаччині, США, Канаді, Італії, Бразилії Делегація ЗУНР брала участь 

у Паризькій мирній конференції (1919 р.)   

 Ведення переговорів з делегаціями країн Антанти про укла дення 

перемир'я з Польщею та про припинення війни 

Українсько-польська війна 

- 21 листопада 1918р.- поляки захопили Львів; 

- Головнокомандувачем УГА в листопаді 1918 р. стає Михайло 

Омелянович-Павленко, начальник штабу - Євген Мишковський; 

- січень 1919 р. - делегація галичан виїхала у Париж, де розпочала 

роботу Верховна Рада країн Антанти; 

- січень 1919 р. – переформування УГА в регулярну армію. 

- три етапи війни: 

1) листопад 1918 р. 

2)21 листопада 1918р.- березень 1919р. 

3) березень-липень 1919 р. 

- Вовчухівська операція 15-17 лютого 1919р.- до березня 1919 р. 

- березень 1919 р. місія на чолі з генералом Бертелемі - пропозиція 

демаркаційної лінії, за якою 40% території Східної Галичини зі Львовом і 

Дрогобицьким нафтовим басейном залишалося Польщі. 

- травень 1919 р. місія на чолі з генералом Лісом Бота - пропозиція: 

залишити Дрогобицький нафтовий басейн Україні; 

- 15 травня 1919 р. у війну вступає французька армія генерала Галлера; 

- 9 червня 1919р.- УНРада призначає Є.Петрушевича диктатором 

ЗУНРу з метою наведення порядку і зміцнення духу населення і війська; 

- 7-28 червня під командою генерала Олександра Грекова відбулась 

Чортківська офензива, яка увінчалася здобуттям Східної Галичини і підходом 

УГА аж до Львова; 
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-28 червня - Контрнаступ польських військ 

- 16-18 липня 1919 р. -відхід УГА за Збруч. 

Рішення країн Антанти щодо Східної Галичини 

 25 червня 1919 р. - Антанта дозволила польському війську вести 

операції до р.Збруч, застерігши, що справа державної приналежності Східної 

Галичини має ще вирішуватися 

 20 листопада 1919 р. - Верховна Рада Антанти надала Польщі 

мандат на Східну Галичину терміном на 25 років, після чого долю мав 

вирішувати всенародний плебісцит 

 21 листопада 1919  - Верховна рада Антанти надала Польщі 25-

річний мандат на управління Східною Галичиною 

 22 грудня 1919 р. - Верховна Рада Антанти відхилила польські 

твердження, що Східна Галичина є невід'ємною частиною Польщі, 

підтвердивши своє попереднє рішення 

 14 березня 1923 р. - Верховна Рада Антанти передала Східну 

Галичину в управління Польщі. 

Причини поразки 

 відсутність міжнародної підтримки, міжнародна ізоляція ЗУНР. 

Прихильне ставлення країн Антанти до Польщі дозвіл Паризької конференції 

Польщі окупувати Східну Галичину аж до р. Збруч 

 воєнна перевага Польщі 

 нестача зброї, одягу, медикаментів, харчів; 

 втручання у війну міжнародних збройних сил. 

Спільні військові дії УНР і ЗУНР 

- об'єднана армія - 80 тис. осіб, з них - 50 тис. галичани; 

- за лінією фронту - 15 тис. повстанців під командуванням Зеленого і 

Ангела, що підтримували Директорію; 

об'єднана армія контролювала територію, окреслену на заході - 

Збручем, на півночі — лінією Гусятин-Ярмолинці-Бар, на сході — 

залізницею Жмеринка-Вапнярка до Дністра. Ця смуга української землі 

охоплювала простір 90 км у глибину і 350 км в ширину; 
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- політичної узгодженості між керівництвом УНР і ЗУНР досягти не 

вдалося: 

 С. Петлюра був готовий до союзу з Польщею і до переговорів з 

Радянською Росією для узгодження боротьби з Денікіним. Його оточення 

складалося з соціалістичних елементів, з недовірою ставилося до керівництва 

ЗУНРу, звинувачуючи їх у "реакційності". 

 Є.Петрушевич - орієнтувався на боротьбу з Польщею і 

Радянською Росією і були готові до тактичного союзу з Денікіним. 

Для координації їх було утворено Штаб Головного отамана на чолі з 

генералом М. Юнаковим. Але спільних дій обох армій не було. 

План воєнних дій передбачав:  

 армія УНР наступала на Одесу;  

 армія ЗУНР наступала на Київ. 

- серпень 1919р.- початок бойових дій; 

-  30 серпня Червона армія залишила Київ; 
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- війська УГА на чолі з генералом А. Кравсом вступили до Києва; 

- опір УГА в районі Немирова-Брацлава Добровольчої армії (вересень-

жовтень 1919 р.); 

- причини невдач: міжнародна блокада, обмаль спорядження, 

боєприпасів, епідемія тифу, відсутність дисципліни; 

- від'їзд С. Петлюри до Польщі на переговори, зрада інтересів Західної 

України 

- крок генерала Мирона Тарнавського: 

6 листопада 1919 р. він підписав договір з Добровольчою армією 

Денікіна 

про приєднання і відхід у район Одеси-Бірзули-Балти; - жовтень 1919 р. 

генерал Тарнавський, в силу надзвичайно важких обставин (повальна 

епідемія тифу серед стрільців), щоб зберегти свою армію, пішов на 

порозуміння з Денікіним. Його місія 6-го листопада підписала в Зятківцях, на 

Поділлі, з денікінським генералом Слащовим угоду, відповідно до якої 

Галицька армія припиняла боротьбу проти денікінської Добрармії. На такий 

крок галичан штовхнула повальна епідемія тифу серед стрільців. На початку 

листопада в рядах УГА залишалось боєздатних близько 10 тисяч стрільців. 

Головний лікар УГА Бурячинський звітував: «Наша армія вже не схожа на 

військо, це вже й не лікарня, але мандруючий склад трупів». 

16 листопада - від'їзд Є. Петрушевича до Відня. 

остаточне  припинення збройної боротьби галичанами,  повернення  на 

батьківщину та інтернація їх польськими властями. 

Історичне значення ЗУНР 

 ЗУНР вдалося уникнути радикальних перегинів у соціально-

економічній політиці  

 На першому місці стояло завдання національного державного 

будівництва. Своєчасне здійснення соціально-економічних перетворень 

забезпечувало авторитет ЗУНР в українського населення 

 Належна увага приділялася створенню боєздатної національної 

армії 
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 ЗУНР засвідчила прагнення українського населення до 

незалежності та створення Соборної Української держави 

 Період існування ЗУНР увійшов в історію як героїчний епізод у 

боротьбі українського народу за незалежність, вільний і демократичний 

розвиток 

Для розвитку громадянської війни в Україні у другій половині 1919 — 

на початку 1920 р. були характерні такі особливості: 

1) значна кількість претендентів на владу в українських землях 

(більшовики, білогвардійці, поляки, Директорія, місцевий повстанський рух 

тощо); 

2) різновекторність політичних, економічних, національних орієнтацій 

воюючих сторін (більшовики та білогвардійці виступали за збереження 

єдності території колишньої Російської імперії, але більшовики були проти 

приватної власності, а білогвардійці — за, Директорія ж обстоювала 

незалежність української державності тощо); 

3) відсутність військово-політичної сили, яка б домінувала протягом 

тривалого часу на території України (співвідношення сил у травні 1919 р. між 

більшовиками, поляками, армією УНР, білогвардійцями, збройними 

формуваннями М. Григор'єва та Українською галицькою армією становило 

30:21:14:10:8:17); 

4) хронічна нестача зброї, боєприпасів, ресурсів для ведення війни в 

більшості задіяних у протистоянні сил; 

5) укладення численних нетривалих тактичних компромісів між 

ворогуючими сторонами; 

6) пасивність основної маси населення України, яке у своїй більшості 

стало жертвою експансії та об'єктом насилля; 

7) помітний вплив на події зовнішніх чинників (дипломатичний тиск, 

моральна та матеріальна підтримка західними державами певної воюючої 

сторони тощо). 

Варшавський договір 

22 квітня 1920 підписано Варшавський договір за яким: 
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1) українсько-польський кордон визначено по лінії Збруча і далі, 

вздовж східного кордону Рівненського повіту до Прип'яті; 

2) Польща визнавала "незалежну УНР на чолі з головним отаманом С. 

Петлюрою"; 

3) Польща зобов'язувалася не укладати міжнародних угод, скерованих 

проти України; 

4) Договір забезпечував національно-культурні права полякам н 

Україні й українцям - у Польщі. 

Це була зрада С.Петлюрою інтересів Західної України. 

Радянсько-польська війна 

- 25 квітня 1920 р. об'єднані польсько-українські збройні сили (20 тис. 

польських і 15 тис. українських) під командуванням Марка Безаучка і 

Олександра Удовиченка форсували Збруч і за один тиждень вибили Червону 

Армію з Житомира, Бердичева і Козятина 

- 7 травня вони увійшли до Києва. 

- червень 1920р. — контрнаступ Червоної Армії (війська Південно-

Західного фронту, перша кінна армія Семена Будьонного). 

14-16 липня — українсько-польську армію відігнали до р. Збруч. 

- 1 серпня 1920р. проголошено утворення  Галицької  Соціалістичної 

Радянської Республіки. її тимчасовий уряд - Галревком  очолив Володимир 

Затонський. Вони почали репресії проти місцевого населення. Існувала до 21 

вересня 1920 р. 

- 16 - 17 серпня 1920 р. спроби Червоної Армії штурмувати Львів 

завертались невдачно. 

- 5-6 липня  1920р. - конференція у бельгійському містечку Спа. 

Організатори: Великобританія, Франція, Італія, Японія, Португалія, Бельгія. 

Мета - розробити план політичної допомоги Антанти Польщі: зробити 

Радянській Росії привабливу пропозицію, щоб вони вважали свою мету у 

війні з Польщею досягнутою і уклали перемир'я, (лінія Керзона) 

Лінія Керзона - до Західного Бугу і на Схід від р.Сян. 
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Більшовики вимагали, щоб Польща сама звернулась з такою 

пропозицією, а після цього всіляко гальмували початок переговорів. 

- наприкінці літа 1920 р. на півдні України - висадка армії генерала 

Врангеля; 

10 вересня 1920 р. — на урочистому прийнятті у Врангеля українська 

делегація запропонувала умови військово-політичного проти-

більшовицького союзу, але переговори не продовжились; 

- кінець  жовтня,  більшовики  розпочали  контрнаступ,  який  повністю 

завершив розгром армії Врангеля; 

15 вересня 1920 р. — контрнаступ українсько-польської армії під 

Замостям і Варшавою; 

- погіршення умов на фронті, боротьба з Врангелем змусила Радянську 

Росію піти на переговори з Польщею;    

- 12 жовтня 1920 р. укладення перемир'я між Польщею і Росією; 

- 21 листопада 192(|) р. - армія УНР перейшла Збруч - "трикутник 

смерті"; Листопад 1920 р. II Зимовий похід під проводом Юрка Тютюнника. 

23 листопада 1921 р. - розстріл під Базаром, 359 учасників походу 

більшовиками. Це було остаточне припинення боротьби військ УНР за 

незалежність України. 

Ризький мирний договір 

18 березня 1921 р. між Польщею і РСФСР та УСРР було підписано 

договір, згідно з яким : 

1) сторони зобов'язались припинити будь-які військові дії; 

2) було анульовано Варшавський договір; 

3) Польща визнавала існування Української Соціалістичної Радянської 

Республіки; 

4) До Польщі відійшли Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, 

Західна Волинь і Західне Полісся, Західна Білорусія; 

5) Польща зобов'язувалась гарантувати мовні і релігійні права 

українцям у Польщі і не допускати на своїх землях діяльності 

антибільшовицьких організацій. 
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Завдання для самостійного опрацювання 

1. Чим можна пояснити перехід УГА на бік армії генерала Денікіна в 

листопаді 1919 р. 

2. Які збройні формування були створені з військовополонених 

українців на території Німеччини та Австро-Угорщини?" 

3. Які основні причини поразки спільного походу українських армій на 

Київ у липні-жовтні 1919 р.? 

4. Якою була мета Другого зимового походу? 

5. Розкрийте зміст понять "трикутник смерті", "лінія Керзона". 

6. Назвіть причини радянсько-польської війни, та цілі, які 

переслідувала кожна з воюючих держав. 
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Перевірка і оцінка результатів навчання 

Головною метою навчання історії є формування історичного мислення 

учнів, загального розуміння історичного процесу в його різноманітності і 

суперечностях, способів одержання, засвоєння і застосування історичних 

знань, умінь самостійно орієнтуватись і адаптуватись до швидких змін 

суспільного життя, критично ставитися до інформації. Якщо виходити з 

точки зору 12 – бальної системи, то ці вимоги заслуговують на вищий бал. 

Отже, показником вищого рівня знання предмету історії є сформоване 

історичне мислення учнів – коли учень може побачити і проілюструвати 

історичне явище від зародження і до завершення з усіма його компонентами, 

властивостями і характеристиками. Це, безумовно, творчий рівень роботи 

учня. Але не кожен може показати саме такий рівень. Визначаються такі 

основні категорії історичного знання: 

5. Фрагментарне знання – володіння дитиною уривчастою 

інформацією про об’єкт вивчення, що не дає йому можливості побудувати 

картину цілісного уявлення про історичне явище, що вивчається. 

6. Знання на рівні цілісного уявлення про об’єкт вивчення, тобто 

учень може дати загальну характеристику історичного явища. 

7. Знання на рівня структурного уявлення про об'єкт вивчення, коли 

дається на базі цілісного знання про об’єкт вивчення може провести його 

елементарний аналіз: визначити основні етапи, розкрити її зміст, 

обґрунтувати свій підхід до визначення етапів. 

8. І, нарешті, повне знання як результат аналізу змісту основних 

структурних складових об’єкту вивчення  

Для перевірних робіт пропонуються такі завдання 

  І варіант 

І рівень 

1. Вступ військ УНР та ЗУНР у Київ відбувся: 

а) 28 серпня 1919 р.  

б) 29 серпня 1919 р.  

в) 30 серпня 1919 р. 
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г) 31 серпня 1919 р. 

2. Чортківська офензива — це: 

а) наступ військ Директорії   на позиції Денікіна, який розпочався поблизу 

Чорткова на Тернопільщині; 

б) наступ поляків на війська ЗУНР, який завершився розгромом УГА поблизу 

Чорткова; 

в) наступ УГА на польські війська, що розпочався   під Чортковом і дав змогу 

тимчасово відвоювати значну частину захопленої поляками території ЗУНР. 

3. У ході радянсько-польської війни більшовики вступили до Києва: 

а) 6 травня 1920 р. 

б) 5 червня 1920 р. 

в) 19 березня 1921 р. 

г) 12 червня 1920 р. 

4. Ризький мир був укладений: 

а) 17 березня 1921 р. 

б) 18 березня 1921 р. 

в) 19 березня 1921 р. 

г) 20 березня 1921 р. 

5. Вкажіть, внаслідок якої події була проголошена Західноукра їнська 

Народна Республіка (ЗУНР). 

А. Мирної угоди. 

Б. Повстання. 

В. Рішення Української Національної Ради. 

Г. Воєнних дій проти Польщі. 

6. Вкажіть, створення якої держави проголошував документ. 

Український народе!...Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на 

українських землях бувшої Австро-Угорської імперії Українська Держава і її 

найвища влада, Українська Національна Рада. 

А. УНР. 

Б. Української Держави. 

В. УСРР. 
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Г. ЗУНР. 

ІІ рівень 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності наступні історичні 

події: 

а) Варшавська угода; 

б) трагедія біля м. Базар; 

в) проголошення Галицької соціалістичної радянської республіки; 

г) початок другого Зимового походу; 

д)утворення Директорії. 

2. Поєднайте чинники: 

1. ген. Кравс а) більшовик, командуючий військами 

південного фронту під час боротьби з військами 

П.Врангеля 

2. П.Скоропадський б) барон, очолював білогвардійський рух на 

Півдні в 1920 р. 

3. П.Врангель в) командувач спільних військ УНР та ЗУНР під 

час наступу на Київ 

4. М.Фрунзе г) більшовик, командував військами Західного 

фронту під час радянсько-польської війни 

5. М.Тухачевский д) гетьман Української держави у 1918 році. 

3. Вкажіть правильні визначення. 

а) Варшавська угода між УНР та Польщею була укладена 25 квітня 

1920 р. 

б) політика більшовиків щодо України в 1920 р. відрізнялась від їхньої 

попередньої політики в 1918-1919 рр. 

в) Українська Академія Наук була відкрита в період Гетьманату в 

листопаді 1918 р. 

г) після розгрому більшовиками денікінських військ, білогвардійський 

рух на Півдні очолив генерал Бредов. 
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ІІІ рівень 

1. Розкажіть про воєнні дії армії УРН та ЗУНР влітку – восени 1919 

р. 

2. Визначте причини та рушійні сили гетьманського перевороту. 

ІV рівень 

Причини поразки у боротьбі за державну незалежність України, 

історичне значення визвольної боротьби у 1917-1920 рр. 

 

ІІ варіант 

І рівень 

1.Хто обіймав посаду диктатора ЗУНР: 

а) О.Греков;  

б) К.Левицький; 

в) Є.Петрушевич; 

г) М.Тарнавський. 

2. Варшавська угода між УНР та Польщею була укладена: 

а) 21 квітня 1920 р. 

б) 25 квітня 1920 р. 

в) 12 жовтня 1920 р. 

г) 18 березня 1912 р. 

3. Контрнаступ польських військ в ході радянсько-польської війни 

розпочався: 

а) 25 квітня 1920 р.   

б) 6 травня 1920 р.  

в) 17 серпня 1920 р.  

г) 12 жовтня 1920 р. 

4. ЗУНР було проголошено в: 

а) листопаді 1920 р. 

б) грудня 1920 р. 

в) листопаді 1918 р. 

г) грудня 1918 р. 



 36 

5. Вкажіть, хто став президентом ЗУНР. 

А. М. Грушевський. 

Б. К. Левицький. 

В. Є. Петрушевич. 

Г. В. Винниченко. 

6. Галицька соціалістична радянська республіка була проголошена 

більшовиками в: 

а) червні 1920 р. 

б) липня 1920 р. 

в) серпні 1920 р. 

г) вересні 1920 р. 

ІІ рівень 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності наступні історичні 

події: 

а) прихід до влади П.Скоропадського; 

б) укладення перемир'я між Польщею та Радянською Росією; 

в) початок першого Зимового походу військ УНР; 

г) початок Радянсько-польської війни; 

д) вступ військ УНР та ЗУНР до Києва. 

2. Поєднайте чинники: 

1. М.Тарнавський а) генерал, очолював війська УНР під час 

першого зимового походу; 

2. М.Омелянович-

Павленко 

б) більшовик, очолював Всеукраїнський 

революційний комітет; 

3. Г.Петровський в) політичний діяч, очолював анархістський рух 

на Півдні України; 

4. В.Вернадський г) генерал УГА заключив сепаратний мир з 

денікінцями для спільної боротьби з більшовиками; 

5. Н.Махно д) український вчений перший президент 

Української Академії Наук. 

3. Вкажіть правильне визначення. 
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а) другим Зимовим походом завершилася збройна боротьба регулярних 

військ УНР за незалежність України; 

б) так званий "трикутник смерті" в якому опинилися українські війська 

восени 1919 р. знаходився між військами більшовиків, денікінцями та 

румунськими військами; 

в) нерішуча політика Центральної Ради щодо Росії була однією з 

причин загибелі УНР; 

г) українські державні університети в Києві та Кам'янець-Подільському 

були відкриті в жовтні 1918 року за сприяння радянської влади. 

ІІІ рівень 

1. Охарактеризуйте державний устрій ЗУНР 

2. Охарактеризуйте Варшавський договір. 

ІV рівень 

Історичне значення ЗУНР та причини її поразки. 

 

ІІІ варіант 

І рівень 

1. Командування УГА заключило договір з денікінцями про суспільну 

боротьбу проти більшовиків: 

а) 30 серпня 1919 р. 

б) 22 вересня 1919 р. 

в) 5 листопада 1919 р. 

г) 6 грудня 1919 р. 

2. Радянсько-польська війна розпочалася: 

а) 21 квітня 1920 р. 

б) 25 квітня 1920 р. 

в) 6 травня 1920 р. 

г) 5 червня 1920 р. 

3. Перемир'я між Польщею та Радянською Росією було укладено: 

а) 10 жовтня 1920 р. 

б) 11 жовтня 1920 р. 
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в) 12 жовтня 1920 р. 

г) 13 жовтня 1920 р 

4. Трагедія біля містечка Базар сталася: 

а) 23 листопада 1921 р. 

б) 24 листопада 1921 р. 

в) 25 листопада 1921 р. 

г) 26 листопада 1921 р. 

5. Як називалась армія ЗУНР: 

а) Червона Армія; 

б) Робітничо-селянська армія; 

в) Галицька Армія; 

г) Січові Стрільці. 

6.Закон про створення УГА було прийнято: 

а) 9.11.1918р. 

б) 13.11.1918р. 

в) 21.11.1918р. 

г) 22 01 1919р. 

ІІ рівень 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності наступні історичні 

події: 

а) Листопадовий Зрив; 

б) підписання Ризького миру; 

в) другий Зимовий похід військ УНР; 

г) контрнаступ польських військ в ході радянсько-польської війни; 

д)Акт злуки між УНР та ЗУНР;  

2. Поєднайте чинники: 

1 К. Левицький а) диктатор ЗУНР 

2. Є Петрушевич б) голова Державного секретаріату ЗУНР 

3. О.Греков в) командувач УГА восени 1919р; 

4. М.Тарнавський г) командувач УГА під час проведення Чортківської 

офензиви; 
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5. Д.Вітовський д)комендант м.Львова у листопаді 1918 р. 

2. Поясніть терміни: 

"Трикутник смерті",  

Всеукраїнський революційний комітет 

 

ІІІ рівень 

1. Що ви знаєте про другий Зимовий похід військ УНР. 

2. Розкрийте причини конфлікту між ЗУНР та Директорією. Як його 

було вирішено? 

ІV рівень 

1919 р.- найтрагічніший рік нашої історії початку ХХ ст. 

 

Завдання творчого рівня 

1. Чому країни Антанти не підтримали створення незалежної 

української держави? 

2. Чому ЗУНР не змогла відстояти свою незалежність? 

3. Поясність гасло УГА "Шлях на Львів пролягає через Київ". 

4. Чому українські уряди постійно намагалися залучити зовнішні сили 

для утвердження своєї влади, а не прагнули знайти підтримку серед 

населення власної країни? 

5. Визначте місце й роль ЗУНРу у ході української революції 1917-1921 

рр. 

6. Визначте причини поразки самостійницьких сил України у воєнних 

діях 1918-1921 рр. 

Теми доповідей і рефератів 

1. Є.Петрушевич — політичний діяч, президент ЗУНРу. 

2. Українське питання на Паризькій мирній конференції. 
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Позаурочна робота з вивчення теми. 

ЛИСТОПАДОВИЙ ЧИН 

Сценарій тематичного вечора, присвяченого річниці утворення 

ЗУНР 

Обладнання: у глибині сцени – Державний герб України. На стінах 

портрети Є. Петрушевича, К. Левицького, Д.Вітовського.  

На передньому краю сцени стіл, покритий вишиваним рушником. На 

рушнику – головний убір УСС, поряд – гілка калини, перев’язана чорною 

стрічкою, і запалена свічка. 

Звучить пісня «Ой у лузі червона калина». 

Під її  звуки на сцену виходять ведучі. 

Звучить мелодія пісні «Ой у лузі червона калина» 

Ведуча І.        Сурми зазоріли, 

  Коні одуріли, 

 Заступили сонце 

                        Половецькі стріли. 

 Лічить мати втрати,  

                        Мила в туги мліє… 

                        Отака історія 

                        В пісні попеліє. 

Ведуча ІІ. Розлились пожари 

                        Попід чорні хмари,  

                        Витоптати землю 

                        Кляті яничари. 

                        Плаче в полі вітер 

 І сліпа бандура… 

 Отака історія –  

 Українська дума. 

Ведучий І. Йшли за кровну справу,  

 Здобували славу –  

 Закотили долю 
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 Панові під лаву. 

 На столі у глеках крові чорні вина… 

 Отака Історія, 

 Отака гостина. 

Ведучий ІІ.       Встеклі та запеклі 

 Засвітили в пеклі, 

 Насукали шнурів,  

 Пов’язали в петлі, 

 Хто пішов під кулю, 

 Хто в полярне сяйво… 

                         Отака історія –  

                         Вивчити не зайво 

Ведучий І Димом – порохами 

 Поміж реп’яхами  

                         Дихає Чорнобиль 

Нашими гріхами.  

Ті зреклися мови,  

Ті зреклися роду… 

Отака історія  рідного народу. 

Ведучий І:      Спинімося, затамуймо подих. Чуєте, як дихає історія, як 

лунко вкарбовується в наші серця її голос? Варто лише підняти завісу, і нам 

відкриється героїчний літопис минувшини: 

 Вас не забути – і Базар, і Крути, 

 І Львівський листопад, і зимові Походи, 

 вогнища повстань…- бо як проте  забути, 

Чим б’ється серце нашого народу. 

Хоч я в бою поліг - не вмерла Україна: 

Прийшли нові борці - велика наша зміна. 

І ведуча:  Листопад 1918 року… Після довгих років неволі і безправ’я 

населення Галичини засвідчило своє історичне право на власну державність, 

повноправне господарювання на своїй споконвічній землі. 
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 Дзвоном воскресним струснулись –  

                       Сміються-співають дзвіниці. 

- Істина, чин і життя замінили вже слово й ідею. 

Ведучий ІІ: Могутні хвилі національно-визвольного руху нещадно 

руйнували Австро-Угорську імперію. Наприкінці жовтня 1918 року 

Угорщина, Чехословаччина, Югославія проголосили утворення незалежних 

держав, а Українська Національна Рада, заснована 18 жовтня 1918 р. у 

Львові, проголосила волю усіх західних українців про необхідність взяти 

владу в свої руки 

Ведуча ІІ.  Одною з сторінок історії є створення Західноукраїнської 

Народної Республіки, та вибух визвольного руху на західноукраїнських 

землях Січового Стрілецтва. 

                               Тому сьогодні ми зійшлися в одній родині, 

                                Щоб пом’янути той славний час, 

                                Коли в офіру батьківщині  

                                Себе принесли кращі за нас…  

Ведучий І.          У бурях дикої війни  

                           Валились трони і держави. 

                           Народів славнії сини 

Вже розорвали злі кайдани 

В потоках крові, в блисках слави… 

І наші лицарі у бій  

Ішли за волю України 

В огнях юнацьких буйних мрій,  

В гілках червоної калини. 

Хор «Ой у лузі червона калина»  

 

Ведуча 1  Ми чекали цього дня як Великодня. Століттями ми йшли до 

нього - дня проголошення Західно Української Народної Республіки. А потім 

пройшла ціла епоха, поки відкрито відсвяткували річницю великого свята 

Галичини. 
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Ведуча 2    Пройшли віки після втрати державної самостійності на 

Галицькій землі. Могло статися повне знищення української нації як на 

Західній, так і на Східній Україні. Могло. Але не сталося! Тому, що 

народився геній Шевченко, геній Франко, що народжувалися нові герої, 

готові до самопожертви. 

Ведучий 1   На цей раз лицарями України, яким судилося відродити  

героїчну славу предків, стали галицькі юнаки і дівчата. Вони увійшли в 

історію під назвою Українських Січових Стрільців, і стали фундаментом, на 

якому звелася  наша державність – Західноукраїнська Народна Республіка. 

Ведучий 2   Про них молоде покоління  до недавнього часу майже 

нічого не знало. Але пам'ять народу жила. Ото ж, давайте і ми станемо 

сьогодні не тліючою іскоркою цієї пам’яті. 

Ведучий І  Галичину розбудила революція 1848 року. У Львові була 

створена Головна Руська Рада, яка заявила  про національні права 

українського населення краю. Вперше замайорів у небі синьо-жовтий прапор. 

З цього часу національна свідомість вже не могла бути приспана ніякими 

ворожими силами. Народжується свідома українська інтелігенція, освічене 

юнацтво, виховане Іваном Франком, яке поривається до своєї національної 

самобутності. Крах імперії, і  утворення  нових ідей української політики 

мислителі відчували ще задовго до 28 липня 1914 року, коли почалася перша 

світова війна. 

 Ведуча 1           Гей, орати, в кого серце чисте, 

                           Руки сильні, думка чесна, 

                           Прокидайтеся! 

                           Встаньте, слухайте всемогущого 

                           Поклику весни    

 

Ведуча 2            Сійте в головах думи вольнії, 

                            В серцях жадобу братолюбія, 

                            В грудях сміливість до великого 

                            Бою за добро, щастя й волю всіх!  
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Ведуча ІІ Коли розпочалася І світова війна, 2 серпня 1914 року була 

створена Головна Українська Рада, яка мала сприяти створенню українських 

військових частин. Очолив Раду Кость Левицький. 

                Для створення українського окремого легіону з австрійської 

армії було скеровано 16 офіцерів – українців. Було видано звернення до 

народу із закликом до молодих людей вступати до лав січового стрілецтва. 

Але австрійський уряд погодився на створення легіону з чисельністю не 

більше 2500 тис. осіб. 

Уже 21 вересня 1914 року усусуси пішли у перші бої. Битва на горі 

Маківці у квітні – травні  1915 року була першою великою спробою 

галицьких українців стати найактивнішим чинником свого майбутнього. А 

потім були і Дрогобич, і Болехів, і Стрипа, і…Багато їх – славних і трагічних 

довгих 4 роки боротьби за свободу.  

Пісня «Там на горі, на Маківці» 

Ведуча І Австрійська імперія була вже на грані розпаду. Постало 

питання про створення самостійної держави в у Галичині. Тим більше, що на 

теренах Наддніпрянської України уже існувала Українська Народна 

Республіка   18 жовтня 1918 року  у мало залі Народного дому Львова 

зібралась Українська Національна Рада, яка прийняла резолюцію про 

утворення на терені Галичини Української Держави. Відповідальність за 

створення держави  взяв на себе  Український Військовий Комітет, головою 

якого став тоді це сотник  Дмитро Вітовський, ішла активна підготовка до 

повстання. 

Ведуча ІІ 31 жовтня стало відома з газет, що до Львова 1 листопада 

приїжджає  так звана Польська Ліквідаційна Комісія, яка має перебрати 

владу у австрійського намісника Галичини. 

 Але події у Львові та й усі Галичині 1 листопада розгорнулись не 

за польським сценарієм. 

 Хід подій в у Львові і в усьому краї готували не професійні 

політики, а члени Української  Військової  Організації створеної у перші 

половині вересня 1918 року. Організація утворила з-поміж  себе Центральний 
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Військовий Комітет, який приступив до підготовки збройного повстання в у 

Львові. Головою комітету став сотник УСС Дмитро Вітовський. 

Читець:   Вперед, брати, та наперед: 

      Страшний бій жде на нас. 

 Най кожний в руки меч бере, 

 Зблизився слави час. 

 Не думаю сталевий меч – 

 Ми шляхом миром йдемо; 

 Тільки науки правди меч  

Врагів спалить вогнем 

На фоні тихої пісні « Ой у лузі червона калина» починається сценка, 

яка передає підготовку до збройного повстання. 

На сцені стіл, навколо якого сидять учні. Деякі з них одягнені  у форму 

УСС. На столі – карта міста Львова. 

Декорації: вікна, затулені географічними картами, стіл, гасова лампа. 

Ведучий 3 В другій половині по – осінньому голодного дощового дня 

31 жовтня о 19 год. у народному домі у великому шкільному залі на другому 

поверсі вікна якого були затулені шкільними географічними мапами, Кость 

Левицький зібрав на останню народу членів Національної ради і Військового 

Комітету. 

Кость Левицький: намісник Гуйн категорично відмовся передавати 

владу у Східні Галичині українцям. Треба чекати обіцяного Віднем 

маніфесту. 

Ведучий 3: Але сталося непередбачене. Д. Вітовський від імені 

Військового комітету заявив: 

Вітовський  Якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, - завтра його 

візьмуть поляки! Наша честь вимагає, щоб ми перші взяли владу в краї, хоч 

би навіть прийшлося зараз її втратити. 

К.Левицький Чи ви справді готові здійснити військовий переворот? 

Вітовський  Цілковито. 
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Ведучий 3 Користуючись австрійським планом оборони Львова, 

розробленим на випадок повстання поляків, - про те, що це можуть зробити 

українці, ніхто навіть допустити не міг, Дмитро Вітовський пояснював план 

операції. 

Вітовський (схилившись над картою Львова) Сотник Осип Кузьма 

разом зі своїми стрільцями роззброює всі казарми з чеськими, угорськими 

солдатами і офіцерами, які розташовані у місті. 

- Старшини Маршинець і Сендецький із із своїми підрозділами 

займають намісництво і ратушу, заарештовують генерала Гуйна. 

- Українському підрозділу і 15 – му полку піхоти оволодіти 

головним вокзалом, будинком головної пошти. 

- 150 – му вартовому куреню  - оволодіти станцією Підзамче і 

військовими складами на Янівській. Комісару Богдану Загайкевичу силами 9 

– го полку піхоти зайняти місто Перемишль і негайно висадити в повітря 

мости через Сян та не пропустити через цю річку жодного поляка. 

- (підняв голову догори) В разі невдачі всім треба відступати на 

схід і збиратися в містечку Красне. Початок повстання призначаю на 4 

годину ранку. 

Читець  Єднаймось, брати – галичани,  

Не час на роздори, не час. 

Бо нам ще великдень настане,  

І доля всміхнеться до нас. 

Від Чорного моря до синіх Карпат 

Одна нероздільна родина. 

Без панства, без рабства, насильства і зрад- 

Одна самостійна Вкраїна 

Почують це гори і доли,  

І блескот гарматний і спів. 

А жовто – блакитні прапори 

Замаять наш Київ і Львів. 

Тоді усміхнеться Вкраїна, 
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І вільне козацтво і Січ. 

І знову та слава засяє, 

Засяє понад цілий світ. 

Ведучий 3   Повстання розпочалося, коли на ратушевій вежі пробила 

4.00. Погода присипляла пильність ворога: над Львовом сіялась затяжна 

осіння жмичка, що переходила часами в холодний дощ. Готових до акції 

перевороту, тобто тих, на яких можна було з певністю розраховувати було 

близько 2500 вояків. 

Ранок І листопада виявився сірим, похмурим і вологим від нічного 

дощу. Але на душі в жменьки українського війська було свято. 

 Жителі Львова, вийшовши на вулиці, були шоковані змінами в місті: 

синьо – жовтими прапорами, українською військовою патрульною службою 

на вулицях. О 7 годині Д. Вітовський повідомив Київ по телефону: «Зайнятий 

українським військом Львів складає поклін Києву, своєї столиці України». 

Читець:  Кривавим листом котить падолист – 

 І серце прагне знов далеких візій: 

 Щоб понад нами знову пронеслись 

 Бої одважні і залізні. 

 Щоби дзвеніли списи і шаблі 

 І жах вогню будив до дня оселі, 

 Щоб і сходило сонце на землі 

 В вінку шрапнелів. 

 Щоб місто знов від чоботи ватаг 

 Коври стелило і стяги шовкові, 

 Щоб в синім небі стрічка золота  

 Благословила нашій крові. 

 / Богдан Кравців «І листопада І9І8 р.» /. 

Звучить мелодія пісні «Ой, у лузі червона калина» і під її, стихаючі 

звуки, на сцену виходять учні в одязі воїнів УСС / або в головному уборі УСС/. 

Сотник Осип Кузьма: 
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«Цілий переворот відбувся зовсім спокійно і без проливу крови, явище 

в історії революційних актів дуже рідке». 

Хорунжий Дем’янчук: «Чин І – го Листопада – символ невмирущої 

ідеї, що її осягнення з об’єктивної точки зору здавалося нездійсненним, але 

при наявності патріотизму, безмежної любови до свого народу став 

дійсністю». 

Підхорунжий Гуцуляк: «Довгі століття боролися галицькі українці, 

щоб відзискати волю і свою державу, і аж Першолистопадовий Чин доконав 

цього. Коли б українці були того Першого листопада не зголосилися на своє, 

поляки мали б повне право твердити, що це їхня земля ». 

Звучить пісня: «Не пора, не пора» / муз. Д. Січинського, 

 Не пора, не пора, не пора, 

  За невігласів лить свою кров, 

 І любити царя, що нас люд обдира, -  

 Для України наша любов. 

Не пора, не пора, не пора, 

 В рідну хату вносити роздор! 

 Най пропаде незгоди проклята мара: 

 Під України єднайтесь прапор! 

 Бо пора се велика я єсть: 

 У завзять важкій боротьбі 

 Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,  

Рідний краю здобути тобі! 

(І. Франко «Не пора»). 

 Хор « Не сміє бути в нас страху» 

Ведучий І   Того ж дня 1 листопада у п’ятницю, були видані відозви 

«До населення міста Львова» та «Український народе!», 5 листопада -  

звернення «Українські вояки!» і ще одне програмне звернення до 

Українського народу, в якому викладено основи соціально - політичного 

устрою держави: «Український народе! Голосимо тобі вість про твоє 
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визволення з віковічної неволі. Від нині ти господар  своєї землі, вільний 

горожанин Української держави. 

У створеній тобою державі не буде поневолення нації нацією, не сміє 

бути панування багатих та економічно сильніших над біднішими та 

економічно слабшими. В Українській  державі всі горожани без різниці мови, 

віри, роду, стану чи статі будуть справді рівні перед законом». В цілому 

маніфест проголошував народовладдя, встановлював національну та 

соціальну рівність і справедливість. 

(на сцену виходять 4 учнів, які зачитують)     

1 – й учень  9 го листопада 1918 року Українська Національна Рада 

створила уряд республіки – Державний Секретаріат, який очолив Кость 

Левицький. В партійному  відношенні секретаріат був коаліційним. Тоді ж 

вперше прозвучала назва новоствореної держави – Західноукраїнська 

Народна Республіка.  

2- й учень  13 листопада 1918 року Українська Національна Рада 

прийняла Тимчасовий основний закон про державну самостійність 

українських земель колишньої Австро -  Угорської монархії, а також закон 

про створення Української Галицької Армії, армії основу якої творили 

Українські Січові Стрільці. 

3 –й учень  Сповнилося. Вже знайдено дорогу 

І манівцями більше не іти: 

Нам шлях ясний в борні за перемогу 

Показують могили і хрести. 

Іде гряде великая година 

І кожний Савл хай станеться Павлом, 

Клич «Нація і Україна!» 

Хай пролетить над містом і селом! 

4 й учень    Значення листопадового чину величезне, епохальне. 

Збройний виступ у Львові відновив і скріпив в українському народі світлу 

традицію лицарського духу з княжих і козацьких часів та перетворив у 

дійсність леліяну в серці нації державницьку ідею. Він двигнув націю з 
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тривожної зневіри й апатії та став джерелом творчої сили, що започаткувала 

нову добу наших визвольних змагань. 

Ведуча І Україна ! Країна смутку і краси, радості та печалі, розкішний 

вінок з рути і барвінку, над яким світять яскраві зорі. Україна – це історія 

мужнього народу, що віками боровся за волю, за своє щастя.  

Пісня « За Україну!» 

Ведуча ІІ Ой, там при долині, гранатами зритій, 

Лежить на відкосі січовик убитий. 

Козацькеє тіло від вітру зчорніло, 

А личко розквітле зів’яло, змарніло… 

Ведуча І Засумуй, трембіто, та по всьму світу, 

Що пропало галичанам сорок тисяч цвіту. 

Засумуй, трембіто, та на всі Карпати, 

Щоб не ждали сина з війни ні отець, ні мати. 

Засумуй, трембіто, та на все Поділя,  

Щоб не ждала дівчинонька хлопця на весілля. 

Ведуча ІІ Святих стрільців в містах і селах 

Сьогодні знайдено сліди. 

Не висохли ще всі джерела, 

Для спраглих досить ще води. 

Хоч люті кати поглумились над ними, 

Бо скільки лягло їх у чорні гроби, 

Та перемога – погляньте – за ними: 

Смерть -  не кінець боротьби!  

Ведучий І Віки шуміли над тобою, Україно, і забирали не одну 

мирну днину: шматували тебе міжусобиці князів і нищили твою 

державність; аркани на шию закидали твоїм дітям ординці, мечем і 

вогнем винищували наше коріння польські шляхтичі, втоптували у 

землю рідну мову, ґвалтували твою пісню, мордували «височайшими 

указами» і запроторювали на сибірську каторгу російські царі найкращих 

твоїх синів та дочок. 
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Ведучий ІІ Кидали в тюрми твою волю австро- угорські монархи, 

спопеляли твою вроду у концтаборах німецькі фашисти, замордовували 

твій цвіт на Соловках і у ГУЛАЗІ сталінські сатрапи різних поколінь, 

морили голодом у 20- х і 30 – х, вдарили по генетичному коду народу 

чорнобильським лихом. 

Ведуча І Та все ж пречиста блакить ясніє у безмірній високості 

України, як праведна душа народу. Веселковою барвою розлилася вона у 

небесах віковічним знаменом, на якому палає золото сонця, мов святий 

німб. 

Ведуча ІІ Подивімося на своє небо і думкою, як у тій пречудовій 

пісні, полиньмо аж до сонця і зірок і гляньмо на трепетну землю. Тоді 

відкриється нам на зелено – голубому лику планети край, що нагадує 

собою серце – Україна! 

Ведучий І І на наших устах завжди  житиме слово Шевченкового 

вірша:  

              Я так її люблю 

              Мою Україну убогу. 

              Що прокляну Святого Бога, 

              За неї душу погублю! 

Ведучий ІІ Як чарує мелодією слів твоя мова, Україно! Саме слово 

твоє витончене, немов срібні звуки калинової сопілки. І немає нічого 

милішого, ніж пісня твоєї трембіти, бандури чи кобзи. 

              Ох, українські цимбали, українські музики! 

              Грайте, грайте, нашу душу звеселяйте! 

(Троїсті музики) 

(Танець) 

Ведучий І То ж воскресни, Україно! Воскресни в козацьких степах під 

своїм високим блакитним небозводом, як золоте сонце на куполі храму! 

Ведуча І  Воскреснемо і ми, брати і сестри, бо земля наша, хоч і 

розіп’ята на хресті історії, але свята! 
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Ведуча ІІ  Воскреснемо! Бо вічно були ми на цій Богом даній землі як 

народ, і рідне небо хай пошле нам силу для життя! 

Ведучий ІІ Воскреснемо, бо світить нам у віки пророцтво Тараса: «Не 

вмирає душа наша, не вмирає воля»! 

Читець: Вставай, Україно, вставай! 

Виходь на дорогу свободи,  

Де грає широкий Дунай, 

Де ждуть європейські народи. 

Вставай, Україно, вставай! 

Єднай Чорне море й Карпати. 

І свій переболений край 

Не дай ворогам розламати. 

Вставай та здіймай знамено 

Вселюдської згоди й любові, 

Щоб волі святої вино 

Спожити без помсти і крові. 

(Звучить пісня про Україну) 
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Висновок  

Історія роду і народу… І навпаки, Історія народу і роду. Одне випливає 

з другого. Виповнює, окреслює… Утворює націю, формує її обличчя, 

культурні і моральні традиції, складає її характер, Карбує ті риси і звичаї, 

пристрасті і уподобання , без яких, при всій загальнолюдській  схожості, 

націю просто не можна уявити. 

Тому  

«Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,  

Я питаю в книжок, розглядаючи кожну сторінку.  

Де ж той рік, де той місяць, де той проклятий тиждень і день;  

Коли ми перестали гордитися тим, що ми українці. 

І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот. 

І що є в нас душа, яка ще од Байди ведеться. 

І що ми на Вкраїні таки український народ, 

А не просто юрба, що у звітах населенням зветься».  

                                                                         (В.Баранов, «До українців») 

Історія – це пам'ять людського суспільства, його свідомість і совість, 

засіб самоочищення, виховання прийдешніх поколінь. 

Тому кожен українець повинен знати Історію свого народу. 

Кожен повинен  знати як жили наші діди і прадіди, за що вони 

боролися, як здобували собі кращу долю. Всі ми повинні знати, хто перед 

нами трудився на нашій землі, хто боронив її від ворогів, хто організовував 

нове життя, хто будував Українську державу! 
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Додатки 
 

Як зробити висновок. 

І. Висновок з порівняння двох фактів: 

1) перерахуй подібні риси двох подій, що порівнюються 

2) перелічи їх відмінності 

3) вкажи коротко на зміни (якщо події зв’язані послідовно в часі) 

ІІ. Висновок, що узагальнює  вивченні факти. 

1) згадай найбільш суттєве з почутого чи прочитаного по даному 

питанню: 

- основні факти; 

- причинно-наслідкові та інші зв’язки між ними; 

- оцінка: значення цих фактів, їх роль в суспільному розвитку; 

2)  встанови: 

- що об’єднує між собою ці факти, причини їх виникнення, 

наслідки 

- що в кожній групі фактів спільного, спеціального  

ІІІ. Як зробити висновок про подію  

Проаналізувавши подію, встанови: 

- його причини 

- характер 

- основні етапи 

- суперечності 

- зв’язок з іншими подіями 

- значення 

- наслідки для: 

- його учасників  

- наступного ходу історичних події 
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Перевір, чи знаєш ти матеріал теми: розкажи його спочатку 

користуючись планом, а потім без нього. 
 

ПАМ’ЯТКА 

 характеристики історичної особистості  

Для всебічного висвітлення історичних персоналій рекомендується: 

1. Ознайомитися з найважливішими біографічними даними. 

2. Простежити процес становлення особистості в конкретному соціально-

історичному середовищі. 

3. Виявити історичні умови, що відіграли роль у формуванні поглядів, 

якостей особи. 

4. Дослідити участь історичної особи в суспільному житті. 

5. Визначити, інтереси якої соціальної групи, класу, політичної сили 

відбивала історична особа в своїй діяльності. 

6. Виявити вплив конкретної історичної особи на окремі галузі життя чи 

суспільно-політичні процеси. 

7. З’ясувати морально-психологічні якості історичної особи. 

8. Показати коло однодумців і соратників історичної особи. 

9. Визначити історичну роль особи та її вплив на певну сферу життя 

суспільства. 

Пам'ятка  самостійної  роботи з підручником: 

1. Прочитай весь параграф і склади повністю уяву про події. 

2. Виділи головні факти, ідеї. 

3. Склади розгорнутий план . 

4. Об’єднай те, що побачив і почув на уроці з тим, що викладено і 

показано в підручнику. 

5. Якщо урок пов’язаний з вивченим раніше, переглянь відповіді 

параграфа. 

6. Якщо є невідомі слова, звернись до словника, енциклопедії. 

7. Підготуй відповіді на запитання, поставлені учителем на уроці. 
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ПАМ’ЯТКА 

для розкриття соціальної суті подій і явищ, що вивчаються. 

1. Чиї інтереси виражали історичні особистості, на кого (які соціальні 

групи, верстви, класи) вони опиралися і як діяли? 

2. В чому полягали інтереси цих соціальних груп (верств чи класів)? 

3. З чим були пов’язані саме такі інтереси (з якими змінами, 

особливостями боротьби, виробничих відносин, внутрішньої чи 

міжнародної ситуації)? 

4. Як вплинула ця подія (чи явище) на становище і боротьбу народу? 

 

ПАМ’ЯТКА 
для порівняння історичних подій і явищ. 

1. Проаналізуй події і явища, виділи лінії порівняння. 

2. Визнач риси схожості і відмінності. 

3. Якщо можливо, виділи етапи і явища, визнач, що змінилося в етапах, а 

що залишилося без змін. 

4. Зроби всі необхідні висновки з наведеного порівняння. 

5. Свої дії можеш оформити в текстову таблицю: 

Лінії порівняння Загальне Відмінне 

 

ПАМ’ЯТКА 

як довести свою точку зору про історичний факт 

1. Проаналізуй завдання, виясни, що потрібно довести. 

2. Визнач кінцевий висновок, який будеш доводити. 

3. Визнач джерела, якими будеш користуватися для аргументації своїх 

висновків. 

4. Виділи суттєві факти, що підтверджують твій висновок і систематизуй 

їх. 

5. Логічно побудуй свої докази, пов’яжи їх з висновком 


