
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти 

нашу неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

Урок № 15 

Дата: 16.01.2023 

Тема: Українська Держава (гетьманат Павла Скоропадського).  

Мета: охарактеризувати події доби Української Держави (гетьманату Павла 

Скоропадського); розвивати аналітичне мислення, навички, здібності 

пам’ять; виховувати інтерес до історичного минулого та патріотизм до 

Батьківщини 

Хід уроку: 

    29 квітня 1918 р. у Києві відбувся Всеукраїнський хліборобський 

конгрес, на якому зібралися заможні селяни та великі землевласники. 

Вони вимагали припинити соціальні експерименти й відновити 

гетьманат — історичну форму української державності. На цьому 

конгресі П. Скоропадський був одностайно проголошений гетьманом. 

     У ніч на 30 квітня прихильники П. Скоропадського та німецькі 

підрозділи заволоділи державними установами і розігнали УЦР. Ніхто 

— ні в Києві, ні в провінції — не став на захист Центральної Ради. Напередодні перевороту 

Скоропадський заручився підтримкою німецько-австрійського військового командування.  

      Від тепер УНР називалась Українська Держава або Гетьманат. 

Гетьманат (Гетьманська держава) — назва, яка використовувалася стосовно форми 

державності, створеної гетьманом П. Скоропадським. Офіційна назва — Українська 

Держава. Існувала в Україні з 29 квітня по 14 грудня 1918 р. 

      Головним завданням уряду було створення дієздатної державної адміністрації, 

ліквідація анархії, налагодження державного життя. У проведенні цих заходів П. 

Скоропадський спирався на заможні верстви суспільства: поміщиків, промисловців, 

багатих селян. 

         Одним з елементів, який мав підтримати реалізацію внутрішньополітичної лінії на 

місцях, сприяти дотриманню законності й правопорядку, стала Державна варта (створена в 

травні 1918 р.), що виконувала поліційні функції. 

        Німецьке командування, що уможливило прихід Скоропадського до влади, тепер мало 

змогу вільно отримувати зерно, якого Центральні держави вкрай потребували. За мовчазної 

згоди великих землевласників, підрозділи німецької армії проводили каральні акції проти 

непокірних селян, які відмовлялися співпрацювати. Улітку 1918 р. насильницькі штрафи й 

розстріли стали звичною справою. 

       Скоропадський намагався здійснити аграрну реформу. У її основу було покладено 

прагнення відновити приватну власність на землю та введення її в товарно-грошові 

відносини. Однак отриману восени 1917 — узимку-навесні 1918 р. землю селяни сприймали 

вже як свою та не бажали повертати колишнім власникам. Зрештою, Україну захопив вир 

селянських повстань. 

      Уряд гетьмана намагався відновити роботу промисловості. Першочерговими стали 

заходи з налагодження трудової дисципліни. Робочий день збільшили до 12 годин, 

поверталися колишні власники, фактично скорочувалася заробітна плата. Влада 
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запровадила суворі покарання за страйки. Зрештою, жорсткими заходами вдалося 

стабілізувати ситуацію в промисловості. 

      У липні 1918 р. створили Сердюцьку дивізію, яка стала елітним формуванням, і 

найбоєздатнішою військовою частиною Української Держави. 

     Більш успішною видається національно-культурна політика П. Скоропадського. У 

1918р. було утворено Українську академію наук, яку очолив В. Вернадський. А також було 

засновано і Український театр драми та опери; Українську державну капелу на чолі з                       

О. Кошицею; Державний симфонічний оркестр. 
 

 

Урок № 16 

Дата: 16.01.2023 

Тема: Українська Держава (гетьманат Павла Скоропадського).  

Мета: охарактеризувати події доби Української Держави (гетьманату Павла 

Скоропадського); розвивати аналітичне мислення, навички, здібності пам’ять; виховувати 

інтерес до історичного минулого та патріотизм до Батьківщини 

Хід уроку: 

        Вдаючись до переговорів із сусідніми державами, чимало суперечливих 

територіальних питань вирішено на користь української сторони. Було розв’язано 

суперечку з Донським урядом — до України відійшов Маріуполь з околицями. Налагодився 

українсько-румунський діалог щодо вирішення проблем, пов’язаних з українськими 

землями Бессарабії, окупованими Румунією. Також розроблялися проекти входження 

Кубані до складу Української Держави. 

     Багато уваги приділялося вирішенню проблеми підпорядкування Криму. Українській 

Державі належала лише північна Таврія. У самому Криму за підтримки німецького генерала 

фон Коша був сформований Перший Кримський крайовий уряд, очолюваний колишнім 

генералом російської армії Сулейманом Сулькевичем. Він підкреслював економічні, 

політичні й етнографічні зв’язки України з цим регіоном. Восени 1918 р. у Києві почалися 

переговори щодо входження півострова до складу Української Держави. Але часу для 

реалізації проекту в гетьмана вже не було. 

     Складними були відносини з совєтською росією. 22 травня 1918 р. для ведення 

переговорів із Москви прибула делегація із 40 осіб. Гостро стояло питання про кордон. 

 



     Особливо слід підкреслити здобутки гетьмана у формуванні дипломатичного відомства 

України та його діяльності. У Києві було акредитовано 11 зарубіжних місій: Німеччини, 

Австро-Угорщини, Туреччини, Болгарії, Дону, Польщі, Румунії, Фінляндії, Кубані, 

Азербайджану та Грузії. Десять українських дипломатичних представництв розпочали 

роботу за кордоном: у Німеччині, Австро-Угорщині, Туреччині, Болгарії, Фінляндії, 

Швейцарії, Румунії, Швеції, на Дону та Кубані. Українська Держава обмінялася 

посольствами з 12 країнами. Узагалі визнали її 30 держав світу. 

       Восени 1918 р. напрямок зовнішньої політики П. Скоропадського різко змінився. Після 

поразки Центральних держав у Першій світовій війні гетьман починає шукати підтримки в 

країн Антанти. Проте ті не пішли на встановлення відносин з Україною. 

       Поразка Четверного союзу в Першій світовій війні стала визначальним фактором у 

подальшій долі гетьманського режиму. Німецькі солдати бажали якнайшвидше 

повернутися на батьківщину. Це значно похитнуло позиції гетьмана. У цей самий час 

більшовики почали готуватися до війни з Україною. У цих умовах 14 листопада 1918 р. 

гетьман відважився на відчайдушний крок: оголосив грамоту про федеративні зв’язки з 

небільшовицькою Росією. 

        Проголосивши можливість федерації з небільшовицькою Росією в майбутньому, П. 

Скоропадський сподівався заручитися підтримкою Антанти, як і проросійських сил в 

Україні, й таким чином зміцнити та зберегти владу. А до того часу, поки Росія позбудеться 

більшовиків, зміцнити незалежність України. Проте допомоги від Антанти та 

проросійських сил гетьман так і не дочекався. 14 грудня 1918 р. він був змушений зректися 

влади під тиском повсталого народу. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Знайдіть і запишіть у зошит яким був державний прапор і герб Української Держави, 

яку назву мала грошова одиниця в Українській Державі? 

2. Чому у листопаді 1918 р. Українська Держава опинилась у складному становищі? 

 Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Власов В.С. Історія України (рівень стандарту): підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти / В.С. Власов, С.В. Кульчицький. – Київ: Літера 

ЛТД, 2018. – 256 с. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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