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1. Выполнить тесты
2. Повторить § 5 – 7 по учебнику «Всемирная история»
3. Прочитать по учебнику История Отечества материал по Первой мировой
войне;
4. Проработать конспект;
5. Подготовить сообщение по истории родного края «Донбасс в годы Первой
мировой войны».

Тесты
1. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній
галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла
А
завершенню промислового перевороту.
Б
створенню монополістичних об’єднань.
В
формуванню ринку вільнонайманої праці.
Г
подоланню залежності від іноземного капіталу.
2. Яке поняття пропущено в уривку з джерела?
У 1902 р. виник ___________________ «Продамет» - товариство для реалізації виробів
металургійних заводів, ядром якого були підприємства Півдня Росії. «Продамет»
реалізував 75% листового заліза імперії.
3. На діаграмі зображено обсяги виробництва певної продукції на Наддніпрянській
Україні в обсягах загальноросійського виробництва (у %) на початку ХХ ст. Яке судження
підтверджується даними діаграми?

А
Б
В
Г

У регіоні вироблялася левова частка продукції видобувної й цукрової
промисловості та більше половини продукції машинобудування імперії.
Регіон спеціалізувався виключно на цукробуряковому виробництві,
видобутку корисних копалин і металообробці.
У регіоні вироблялося дві третини готової продукції металургійної,
металообробної та цукрової промисловості імперії.
Регіон займав ключові позиції в гірничо-металургійному, цукровому
виробництві, виробляючи менше половини продукції машинобудування та
металообробки.

4. Вставте в тексті пропущені слова
Царський Маніфест 17 жовтня дарував населенню
імперії_________________________________
__________ і передбачав скликання ____________________ як ______________ органу
імперії.
5. Встановіть хронологічну послідовність подій
А повстання на броненосці «Потьомкін».
Б розстріл мирної демонстрації у Петербурзі.

В

ухвалення циркуляра П. Столипіна із забороною реєструвати «чужорідні»
товариства й видавництва.
Г загальний політичний страйк.
6. Укажіть завдання, що мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?
1. Підняти ефективність сільського господарства.
2. Розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції.
3. Скасувати панщину та кріпосницьку залежність селян.
4. Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі.
5. Подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва.
6. Вирішити проблему аграрного перенаселення.
7. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна
А остаточно зруйновано селянську общину.
Б подолано селянське малоземелля та безземелля.
В утверджено приватне селянське землеволодіння.
Г зупинено процес майнового розшарування селянства.

Конспект для 301 а, 301 б групп

1 серпня 1914 – 11 листопада 1918 рр. – Перша світова війна між
Троїстим союзом
Антантою
- Німеччини
- Англія
- Австро-Угорщина
- Франція
- Італія
- Росія
+ 1914 р. – Туреччина
+ 1914 р. – Японія
- 1915 р. – Італія
+ 1915 р. – Італія
+ 1915 р. – Болгарія
+ 1916 р. – Румунія
↓
Четверний союз
Причина війни – посилення боротьби за новий переділ світу.
Плани щодо України:
1. Німеччина – всю Україну + Прибалтику, Росію до Кавказу;
2. Австро-Угорщина – Волинь і Поділля;
3. Росія – західноукраїнські землі (Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття);
4. Туреччина –Північне Причорномор’я , Крим;
5. Румунія – Північну Буковину, Бессарабію.
Привід війни – вбивство спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда в
Сараєво.
Військові дії на території України (Східний фронт)
Серпень – вересень 1914 р. – Галицька битва → російські війська оволоділи Східною
Галичиною, Північною Буковиною та вийшли до Карпат.

На карті відображено перебіг Галицької битви
↓

На окупованих територіях створено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство
на чолі з графом Г.Бобринським (кінець 1914 р.)
Політика російського уряду на захоплених землях:
1. Проведення русифікації.
2. Закриття українських гімназій, видавництв, бібліотек, «Просвіт».
3. Заборона українських політичних партій, спортивних та молодіжних організацій
(«Пласт», «Сокіл»…).
4. Репресії проти українських політичних та громадських діячів.
5. Переслідування греко-католицької церкви. Депортація (примусове виселення) грекокатолицьких священників, у тому числі й митрополита А.Шептицького у глиб Росії.
Травень 1915 р. – контрнаступ німецько-австрійських військ (прорвали оборону в районі
Горлице) → російська армія залишила Східну Галичину, Північну Буковину, Західну
Волинь.
↓
Австрійська влада розгорнула хвилю репресій проти українців, які «симпатизували Росії».
Травень – червень 1916 р. – наступальна операц ія російських військ Південно-Західного
фронту під командуванням генерала О. Брусилова
(«Брусиловський прорив») → Росія захопила
Галичину (без Львова), Північну Буковину, частину
Західної Волині.

На карті відображено Брусиловський прорив
1914 – 1916 рр. – жодна з країн не здобула перемоги:
західноукраїнські землі переходили з рук в руки
Червень 1917 р. – невдалий наступ російських військ
на львівському напрямку → Росія втратила Галичину,
Буковину
↓
Війна набула позиційного характеру
Позиції українських партій
І. Наддніпрянщина:
Назва партії
Частина УСДРП на чолі з
С. Петлюрою

Ставлення до війни
Підтримати Росію: «виконати свій обов’язок громадян
Росії до кінця».

Частина УСДРП на чолі з
В. Винниченка
ТУП

Засуджували війну.
«Геть війну, хай живе автономія України!»
Закликали до нейтралітету: жодна з воюючих сторін
«...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами
боротьби».

«Карпаторуський визвольний
комітет»

Захист Російської держави.
Закликали галицьких українців зустрічати царські війська
як визволителів.
Підтримка російських військ.

Комітет Південно-Західного
фронту

ІІ. Західна Україна:
Назва організації
Дата утворення Лідери
Головна Українська 1 серпня 1914 р. К. Левицький
Рада (ГУР)
Львів

Програмні засади та діяльність
- Захист українських
інтересів під час війни.
- Підтримка АвстроУгорщини.

- Участь у формуванні
військових підрозділів –
Українських січових
стрільців (УСС).
Союз визволення
4 серпня 1914 р. Д.Донцов
- Утворення самостійної
України (СВУ)
А.Жук
Української держави у
Львів
В.Дорошенко
вигляді конституційної
↓
монархії.
емігранти з
- Підтримка Німеччини та
Наддніпрянщини
Австро-Угорщини під
час війни, з метою
перемоги над Росією.
- Допомога військовополоненим українцям.
- Участь у формуванні
дивізій сірожупанників та
синьожупанників.
- Просвітницька діяльність.
Загальна Українська Травень 1915 р. К.Левицький
- Привернення уваги
Рада (ЗУР)
Австро-Угорщини до ідеї
Відень
української державності.
ГУР
- Розмежування Галичини
+
= ЗУР
Саморозпуск у
на Західну та Східну.
СВУ
листопаді 1916 р.
- Об’єднання всіх
українських земель у
на знак протесту
проти
межах Австро-Угорщини
на правах автономії.
відновлення
Польської
держави.

Конспект для 302, 303 групп
1 августа 1914 г. – 11 ноября 1918 г. – Первая мировая война между
Тройственным союзом
Антантой
- Германии
- Англия
- Австро-Венгрия
- Франция
- Италия
- Россия
+ 1914 - Турция + 1914 - Япония
- 1915 гг. - Италия + 1915 - Италия
+ 1915 - Болгария + 1916 - Румыния
↓
Четвертной союз

Причина войны - усиление борьбы за новый передел мира.
Планы по Украине:
1. Германия - всю Украину + Прибалтику, Россию до Кавказа;
2. Австро-Венгрия - Волынь и Подолье;
3. Россия - западноукраинские земли (Восточная Галичина, Северная Буковина,
Закарпатье);
4. Турция -Северное Причерноморье, Крым;
5. Румыния - Северную Буковину, Бессарабию.
Повод войны - убийство наследника австрийского престола Франца Фердинанда в
Сараево.
Военные действия на территории Украины (Восточный фронт)
Август - сентябрь 1914 г. - Галицкая битва → российские войска овладели Восточной
Галицией, Северной Буковиной и вышли к Карпатам.

На карте отображена Галицкая битва
↓
На оккупированных территориях создано ГалицкоБуковинское генерал-губернаторство
во главе с графом Г.Бобринским (конец 1914)
Политика российского правительства на захваченных землях:
1. Проведение русификации.
2. Закрытие украинских гимназий, издательств, библиотек, «Просвіт».
3. Запрет украинских политических партий, спортивных и молодежных организаций
(«Пласт», «Сокол» ...).
4. Репрессии против украинских политических и общественных деятелей.
5. Преследование греко-католической церкви. Депортация (принудительное выселение)
греко-католических священников, в том числе и митрополита А. Шептицкого в глубь
России.
Май 1915 г. - контрнаступление немецко-австрийских войск (прорвали оборону в районе
Горлице) → русская армия оставила Восточную Галичину, Северную Буковину, Западную
Волынь.
↓
Австрийские власти развернула волну репрессий против украинцев,
которые «симпатизировали России»
Май - июнь 1916 г. - наступательная операция русских войск Юго-Западного фронта под
командованием генерала А. Брусилова («Брусиловский прорыв») → Россия захватила
Галицию (без Львова), Северную Буковину, часть Западной Волыни.

На карте отображен Брусиловский прорыв

1914 - 1916 рр. - Ни одна из стран не получила победы:
западноукраинские земли переходили из рук в руки
Июнь 1917 г. - неудачное наступление российских войск на львовском направлении →
Россия потеряла Галичину, Буковину
↓
Война приобрела позиционный характер
Позиции украинских партий
І Надднипрянщина:
Название партии
Часть УСДРП во главе с
С. Петлюрой
Часть УСДРП во главе с
В. Винниченко
ТУП

«Карпаторусский освободительный
комитет»
Комитет Юго-Западного фронта
ІІ. Западная Украина:
Название
Дата
организации
образования
ГлавнаяУкраинская 1 августа 1914 г.
Рада (ГУР)
Львов

Союз визволення
України (СВУ)

4 августа 1914
Львов

Отношение к войне
Поддержать Россию: «выполнить свой долг
граждан России до конца»
Осуждали войну.
«Долой войну, да здравствует автономия
Украины!»
Призвали к нейтралитету: ни одна из
воюющих сторон "... не может вызвать
сочувствия ни целями, ни способами
борьбы»
Защита Российского государства.
Призвали галицких украинцев встречать
царские войска как освободителей
Поддержка российских войск
Лидеры
К. Левицкий

Д. Донцов
А.Жук
В.Дорошенко
↓
эмигранты из
Надднипрянщины

Программные основы и
деятельность
- Защита украинских
интересов во время войны.
- Поддержка АвстроВенгрии.
- Участие в формировании
военных подразделений Украинских сечевых
стрельцов (УСС).
- Образование
самостоятельного
Украинского государства в
виде конституционной
монархии.
- Поддержка Германии и
Австро-Венгрии во время

войны, с целью победы над
Россией.
- Помощь военнопленным
украинцам.
- Участие в формировании
дивизий серожупанников и
синежупанников.
- Просветительская
деятельность.
Загальная
Украинская Рада
(ЗУР)
ГУР
= ЗУР

+
СВУ

мая 1915
Вена
Самороспуск в
ноябре 1916 г. в
знак протеста
против
возобновления
Польского
государства.

К.Левицкий

- Привлечение внимания
Австро-Венгрии к идее
украинской
государственности.
- Разграничение Галичины
на Западную и Восточную.
- Объединение всех
украинских земель в
пределах Австро-Венгрии
на правах автономии.

