
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 № 17 

Дата: 23.01.2023 

Тема: Акт Злуки УНР і ЗУНР 

Мета: охарактеризувати Акт Злуки УНР і ЗУНР; розвивати аналітичне мислення, навички, 

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

Батьківщини 

Хід уроку: 

    
 

Урок № 18 

Дата: 23.01.2023 

Тема: Український національний рух на Буковині й у Закарпатті. 

Мета: охарактеризувати Український національний рух на Буковині й у Закарпатті; 

розвивати аналітичне мислення, навички, здібності пам’ять; виховувати інтерес до 

історичного минулого та патріотизм до Батьківщини 

Хід уроку: 
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        1 листопада 1918 р. Українська Національна Рада у Львові проголосила незалежність 

усіх українських земель, що належали до Австро-Угорської імперії. Скликане 3 листопада 

1918 р. у Чернівцях Буковинське народне віче, в якому взяло участь більше 10 тис. осіб, 

прийняло Акт возз’єднання Північної Буковини із ЗУНР та «злуку» з великою Україною. 

      Такі рішення спричинили загострення стосунків із румунським населенням краю. 27 

жовтня 1918 р. румунські депутати австрійського парламенту та Буковинського сейму 

утворили Румунську Національну Раду, яка вважала Буковину румунською землею. 

Румунія захопила територію Північної Буковини. Відтак боротьба буковинців за власну 

державність завершилася збройним втручанням Румунії та окупацією нею Буковини.                        

11 листопада румунські війська увійшли до столиці краю — Чернівців. 

       Уряд ЗУНР заявив протест Румунському королівству, однак не зміг допомогти 

буковинцям, позаяк ЗУНР уже вела оборонні бої з поляками. Наступного 1919 р. окупація 

краю Румунією була визнана Сен-Жерменським мирним договором як правомірний акт. 

    Ще у квітні 1918 р. Румунія приєднала Бессарабію. Хотинське повстання  стало реакцією 

українців на румунську анексію Бессарабії, охопивши значну частину краю. Незадоволення 

місцевого населення політикою окупаційної влади і прагнення українців до єдиної держави 

підштовхнули його до активної збройної боротьби. 5 січня 1919 р. було обрано керівний 

орган повстання — Бессарабську (Хотинську) Директорію, яка очолила повстанський рух з 

метою ліквідації румунської окупаційної влади у Бессарабії. Повстання розпочалося 19 

січня 1919 р. Проте повстанці не змогли вчинити опір румунській армії, яка 1 лютого 1919 

р. захопила Хотин. Частина повстанців (4 тис. вояків), разом з біженцями (50 тис. осіб) 

перейшла Дністер, опинившись на території УНР. Із тими, які залишились у краї, румунська 

влада розправилася жорстоко: більше 15 тис. осіб було страчено, зокрема у Хотині — 

близько 500. 28 жовтня 1920 р. Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали з 

Румунією Бессарабський протокол, за яким Бессарабію передали Румунії. Окрему позицію 

зайняли США, відмовившись підписати цей договір як такий, що суперечить міжнародному 

праву. 

   Прилучення Закарпаття до Чехословаччини під офіційною назвою Підкарпатська Русь 

було закріплено Сен-Жерменським мирним договором. Згідно з міжнародними 

зобов’язаннями, Чехословаччина мала надати населенню Закарпатської України автономні 

права.  

Питання для самоперевірки: 

1. Чим завершилась боротьба буковинців за власну державність?  

2. Як було вирішене «бессарабське питання»? 

 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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