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Мегей А.В. 

Історія України 

Урок № 3-4 

Тема: Воєнні події 1914–1917 рр. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у  1914–1917 рр.    

Хід уроку 

1. Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=NXm2FjRlCag 

2. Опрацюйте конспект уроку: 

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

(СХІДНИЙ ФРОНТ) 

18 серпня 1914 р. – початок успішного наступу 8-ї російської армії під командуванням О.Брусилова проти військ Австро-Угорщини та Німеччини. 

 

23 серпня – кінець вересня 1914 р. – Галицька битва, у ході якої австро-угорські війська зазнали поразки. Буковина і Галичина окуповані 

Росією. 

Березень 1915 р. – захоплення російськими військами після 6-ти місячної облоги фортеці Перемишля. 

Політика російського уряду на захоплених землях: 

1. Утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства на чолі з графом Г.Бобринським (кінець 1914 р.). 

2. Насильницька русифікація. 

3. Закриття українських гімназій, книгарень, видавництв, бібліотек, «Просвіт» тощо. 

4. Заборона українських політичних партій, спортивних та молодіжних організацій («Пласт», «Сокіл»…).  

5. Репресії проти українських політичних та громадських діячів. 

6. Переслідування греко-католицької церкви. Депортація (примусове виселення) греко-католицьких священників, у тому числі й митрополита 

А.Шептицького у глиб Росії. 

Травень 1915 р. – Горлицький прорив російського фронту німецькими та австро-угорськими військами. 

22 червня 1915 р. – вступ австрійських та німецьких військ до Львова. 

1915 р. – відступ російських військ. Росія втратила Буковину, Галичину, Підляшшя, Холмщину, Берестейщину, Західну Волинь. 

22 травня – початок червня 1916 р. – наступальна операція російських військ Південно-Західного фронту під командуванням генерала 

О.Брусилова («Брусиловський прорив»). У результаті Росія захопила Галичину (без Львова), Північну Буковину, частину Західної Волині.  

Червень 1917 р. – невдалий наступ російських військ на львівському напрямку. Росія втратила Галичину, Буковину.  

Війна набула позиційного характеру. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXm2FjRlCag


 
 

 
Уважно вивчіть карту і з’ясуйте як змінювалась лінія фронту в 1914р, 1915 р., 1916 р., 1917р. Зверніть увагу, що Галичина найбільше постраждала 

під час війни серед усіх українських земель 

УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ (УСС) 

Легіон Українських січових стрільців (УСС) чисельністю 2,5 тис. було створено в серпні 1914 р. у м. Стрий на основі молодіжних воєнізованих 

організацій «Січ», «Пласт», «Сокіл». Першим командувачем УСС був М.Галущинський. 

Бойове хрещення УСС відбулося на Ужоцькому та Верецькому перевалах у Карпатах (27-28 вересня 1914 р. – Галицька битва).  

УСС брали участь у битвах: на горі Маківка (квітень-травень 1915 р.), під Болеховим (травень-червень 1915 р.), під Галичем (червень 1915 р.), 

у межиріччі Серету та Стріпи (серпень-вересень 1915 р.).  



 
 

У серпні 1916 р. у битві під Потуторами та під Бережанами (гора Лисоня) зазнали поразки та значних втрат. Узимку 1917 р. повернулися на фронт. 

УСС стали основою для створення Української національної армії. 

 

3. Виконайте самостійну роботу: 

1. Підкорення економічного, політичного, суспільного життя військовим цілям називається: 

А  реквізиція; 

Б  окупація; 

В  мілітаризація; 

Г  міграція. 

2. Позначте, між якими державами були поділені українські землі напередодні Першої світової війни: 

А. Росія, Польща, Румунія; 

Б. Росія, Угорщина, Румунія; 

В. Росія, Австро-Угорщина; 

Г. Росія, Австро-Угорщина, Румунія. 

3.Після перемоги у Галицькій битві росіяни закріпилися  на території Галичини і Східної Буковини, де було утворене:   

А)воєводство;            Б)департамент;          В) генерал – губернаторство 

4.  Запеклі бої УСС із російськими військами на горі Маківка в Карпатах відбулися: 

А) березень 1915;          Б) квітень 1915;           В) квітень- травень 1915 

5. Яка політична організація Наддніпрянщини  на початку війни закликала українців не брати  

участь у війні і зайняла позицію нейтралітету? 

А) СВУ         Б) ТУП         В) ГУР       Г) Карпато - руський  комітет 

6. Які події відбулисьв 1915 році? 

А) Битва на горі Маківка         

Б) Битва на горі Лисоня         

В) Українізація частин російської армії 

Г) Участь вояків УСС у похованні І.Я.Франка       

Д) Горлицький прорив      

Е) Створення СВУ     

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, 

назва предмету, своє прізвище та ім’я. 
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