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Історія України. 10 клас. 

Академічний рівень. 

 

Тема: Українська держава Петра Скоропадського. 

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок. 

 

Форма уроку: урок історичного дослідження. 

 

Цілі уроку: 

– визначити причини гетьманського перевороту; 

– дати характеристику П. Скоропадському як політику та історичній 

особистості;  

– описати політичні події, соціально-економічне становище, настрої 

населення та психологічний клімат у суспільстві за часів Гетьманату; 

– охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику гетьманського 

уряду; 

– визначити причинно-наслідкові зв‘язки між подіями, явищами та 

процесами періодуУкраїнської держави; 

– з метою формування комунікативної компетентності розвивати навички 

співпраці, уміння висловлюватись й активно сприймати навчальний матеріал; 

– -виховувати почуття толерантності, поваги до історичного минулого. 

 

Очікувані результати: 

Після цього уроку учні зможуть: 

* називати дати основних подій періоду визвольних змагань 1917–1918 

рр.; 

* показувати на карті місця подій періоду визвольних змагань 1918 року, 

використовувати карту як джерело інформації; 
*правильно застосовувати та пояснювати  на прикладах поняття та 

терміни: Гетьманат, Директорія, громадянська війна; 

* на основі різних джерел інформації описувати  політичні події, 

соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та 

психологічний клімат у суспільстві за часів Гетьманату; 

* виділяти та пояснювати характерні ознаки державного устрою за 

часів Гетьманату, ознаки внутрішньої та зовнішньої політики українського 

уряду; 

* давати власну оцінку діяльності П. Скоропадського та визначати 

роль людського фактору в українській революції; 

* аргументувати свою точку зору з посиланням на джерело, 

обгрунтовувати власну позицію щодо методів впровадження державного 

курсу в часи Гетьманату;  

* використовувати ресурси Інтернету, довідкову літературу для 

підготовки доповіді, повідомлення з даної теми; 
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* вдосконалити навички встановлювати причинно-наслідкові зв‘язки; 

чітко і аргументовано висловлювати власну думку; працювати у групі; 

застосовувати отримані знання через створення проектів з теми. 

 

Основні поняття: Гетьманат, Директорія, громадянська війна, 

інтервенція. 

 

Основні дати та події: 

1918, 29 квітня – державний переворот у Києві. Проголошення П. 

Скоропадського гетьманом України. 

Серпень 1918 – утворення антигетьманського Українського національного 

союзу. 

13 листопада – утворення Директорії на чолі з В. Винниченком. Початок 

антигетьманського повстання. 

14 листопада – грамота П. Скоропадського про федерацію з Росією. 

14 грудня – війська Директорії вступили до Києва. П. Скоропадський 

зрікся влади. 

Історичні особи: Павло Скоропадський, Симон Петлюра, Федір Лизогуб. 

Обладнання: підручник : Реєнт О.П., Малій О.В. Історія України. Рівень 

стандарту, академічний рівень. – К. : Генеза, 2010; електронна презентація 

«Українська держава Павла Скоропадського»; інформаційні картки з 

джерелами (див. додаток); набір атласів; фрагменти фільму «Непрощені-Павло 

Скоропадський», режисер О.Фролов, Україна, 2007. 
 

Епіграф: 
Зрозуміло, революцію не роблять заради задоволення. 

Певна річ, що мистецтво управління державою у тому і 

полягає, щоб, якщо можливо, уникнути революцій.  

Будь- яка революція це- болісний, кривавий і страшний 

процес, подібний до пологів. Але, подібно до пологів, кожна 

революція- це творчий процес, що дає нове життя. 

Себастіан Хаффнер 

ХІД УРОКУ 
 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. 
 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. 

Учитель. Які події у всесвітній історії та в історії України початку ХХ ст. 

можна назвати історичним рубіконом? Відповідь аргументуйте. 

Прогнозована відповідь: 

Початок Першої світової війни. Початок Лютневої революції в Російській 

імперії. Українська революція. 

Завданння: складіть сенкен на тему «Перша світова війна». 

Методичний коментар. 

Сенкен (сенкант). 
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Слово «сенкен» походить від франц. слова senque — «п'ять». Це 

п'ятирядковий неримований вірш, що застосовується як засіб заохочення учнів 

до роздумів над темою. 

Складання сенкенів передбачає дотримання певного алгоритму:  

1 рядок — слово чи словосполучення, яке називає тему; 

2 рядок — опис теми, що складається з двох слів-прикметників; 

3 рядок – називає дії, пов'язані з темою, він містить три дієслова; 

4 рядок – є фразою, що влучно характеризує тему; 

5 рядок – складається з одного слова. Це синонім чи антонім до 

запропонованої теми. 

 

Тема. Перша світова війна. 

Прогнозована відповідь: 

1. Перша світова війна. 

2. Жорстока, спустошлива. 

3. Знищила, роз'єднала, змусила страждати. 

4. Наймасштабніша трагедія початку XX століття. 

5. Катастрофа. 

 

Учитель. Отож, Європою вже п‘ятий рік поспіль котилась Перша світова. 

Нові види зброї, небачені досі руйнування, величезні людські жертви… 

В Україні на фоні російських революційних подій зароджується власний 

уряд, що намагається знайти свій шлях побудови держави – Центральна Рада. 

 

Завдання. Співвіднесіть загальноєвропейські події та події в Україні. 

Заповніть таблицю. У відповідні графи поставте цифри. 
 

 В  Всесвітня історія Дати Історія України. 

А 

Б 

В 

Г 

 Серпень 1914 

Лют. – берез. 1917 

Жовт.-листопад 1917 

Січень-лютий 1918 

 

 

1. Утворення Центральної Ради. 

2. Початок революції в Росії. 

3. ІV Універсал ЦР. 

4. Утворення Легіону Українських січових стрільців. 

5. ІІІ Універсал ЦР. 

6. Жовтневий більшовицький переворот у Росії. 

7. Укладання Брест-Литовського миру між Росією та країнами 

Четверного союзу. 

8. Початок Першої світової війни. 

Правильна відповідь. 

А-8,4; Б-2,1; В-6,5;  Г-7,3. 
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ІІІ. МОТИВАЦІЯ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ ТА 

ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. 

 

Павло Петрович Скоропадський – кавалергард і генерал, багатий 

поміщик і аристократ, царський ад'ютант і український гетьман. Учасник 

російсько-японської, Першої світової та громадянської війн. Лев Троцький 

називав його українським Бонапартом, генерал Денікін – другим Мазепою. Ким 

же він був насправді? 

Доля  майбутнього гетьмана тісно пов‘язана і з нашим рідним краєм, з 

Полтавщиною. Саме тут, у родовому помісті діда в Тростянці, він провів своє 

дитинство. Спогади про ці щасливі моменти, велику повагу до рідної землі і 

любов до близьких гетьман проніс через усе життя. 

Павло Скоропадський – не бронзовий пам‘ятник, а жива людина зі своїми 

чеснотами, рисами характеру. І в тому його привабливість. 

Наше сьогоднішнє суспільство все частіше згадує про «сильну руку», яка б 

приборкала безлад. Ви – майбутнє покоління, якому і визначати незабаром 

шлях розвитку нашої країни. Скористаймося досвідом минулого… 

Оцінювати гетьмана Скоропадського можна по-різному, але саме своєю 

неоднозначністю він і цікавий. Особистість в історії…, яка її роль? 

Здійснимо нині маленьку спробу відійти від усталених схем, міфів і 

поглядів, побачити наше минуле без незаперечної критики чи навпаки – 

суцільного замилування здобутками і героями. Це й буде наше історичне 

дослідження. 
У молоді роки Скоропадського був особисто знайомий із Карлом Густавом 

Емілем фон Маннергеймом, майбутнім фельдмаршалом і Президентом 

Фінляндії. Обидві держави, Україна і Фінляндія, стартували майже одночасно, 

проголосивши свою незалежність у листопаді та грудні 1917 року. 

Чому нині Фінляндія – європейська держава з високим життєвим та 

економічним рівнем – при тому, знаходячись за Полярним колом, а Україна не 

змогла довести у ті роки словом і ділом, що «факт незалежності здатен до 

життя», та й зараз у пошуках власного шляху? 
 

Проблемне завдання. Чому не вдалося гетьману Павлу Скоропадському 

реалізувати свій проект під назвою –«Українська держава»? 
 

Очікувані результати визначаються разом з учнями. 

Учні заздалегідь об‘єднані в групи. Одна – отримала завдання дослідити 

життєвий шлях та політичну діяльність П. Скоропадського та презентувати 

результати своєї роботи у вигляді мініпроекту (форма-електронна презентація). 

Також сформовано п‘ять домашніх груп, кожна з яких у ході уроку презентує 

певний напрям внутрішньої чи зовнішньої політики Гетьманату, а також 

відповідає на запитання вчителя. 
 

Завдання. За матеріалами уроку складіть таблицю «Особливості 

внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманату». Позначте в ній позитивні, 

на вашу думку, риси – успіхи та досягнення, та негативні помилки, невдачі, 
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прорахунки. Використайте для цього метод маркування тексту: наприклад 

позначки «+» та «-». 
 

«Особливості внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманату» 
 

Внутрішня політика. Зовнішня політика. 

  
 

ІV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 

План. 

1. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. 

2. Внутрішня та зовнішня політика Української держави та ставлення до 

неї у суспільстві. 

3. Падіння гетьманського режиму.  
 

1. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. 

Учитель. Легенда свідчить, що коли молодий офіцер пошту російського 

імператора Павло Скоропадський чергував у Зимовому палаці, він побачив у 

залі з експонатами зброї гетьманську булаву. Взяв до рук, але не втримав, і вона 

з гуркотом упала. В цей час до зали зайшов цар Микола ІІ і жартома сказав: 

«Ти, Скоропадський, напевно, хочеш стати гетьманом!» . 

Попри те, що Катерина ІІ в свій час вимагала, аби «саме ім‘я гетьманів» 

мали забути, мрія про булаву не полишала частину українців. Та чи мріяв про 

це сам Скоропадський? А чи може гетьманська булава випадково впала йому до 

рук?  
 

Завдання. Учні презентують першу частину власного міні-проекту 

«П.Скоропадський – людина і політик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. 

Інформаційне повідомлення. П. Скоропадський змушений був залишити 

службу, після чого зблизився з партією українських хліборобів-демократів. 

Близькі йому люди з Першого Українського корпусу і Вільного козацтва 

утворили «Українську народну громаду». Ця організація почала пропагувати 

думку про те, що тільки сильна диктаторська влада здатна вивести країну з 

безладдя й анархії. Найдоцільнішою, на їхній погляд, формою влади було 

Діяльність у часи Центральної

Ради.  Літо 1917 р. – здійснює
українізацію та озброєння
40-тисячного корпусу;

 Жовтень 1917 р. – обраний
отаманом Вільного
козацтва;

 Листопад 1917 р. – здійснив
роззброєння та відправку
до Росії більшовицьких
загонів, що прямували на
захоплення Києва;

 Кінець 1917 р. – під тиском
Центральної Ради пішов у
відставку.

Учнівський проект:

“Павло Скоропадський-

людина і політик”.
 Народився у 1873 році;

 Виховувався у пошані

до української

старовини та культури;

 Закінчив пажеський

корпус – найбільш

привілейований

навчальний заклад при

царському дворі;

 Був слухачем лекцій у

Паризькій Сорбонні
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гетьманство, а найкращою кандидатурою на роль гетьмана — генерал 

П. Скоропадський.  

П. Скоропадський отримав обіцянку від німецького командування  

дотримуватись нейтралітету під час планованого перевороту і змушений був 

піти на виконання вимог окупаційної влади. 
 

Завдання. Використовуючи інформацію підручника( ст. 151) визначте, 

чому німецьке командування було зацікавлене в такому саме сценарії розвитку 

українських подій? 
 

Прогнозована відповідь. Дотримання умов Брестської угоди українською 

стороною, а саме - постачань продовольства; відродження приватної власності з 

метою забезпечення експортної здатності хліборобства; виплати за воєнну 

допомогу. 

Учитель. Фельдмаршал Ейхгорн оприлюднив наказ про запровадження в 

Україні німецьких військово-польових судів. За його розпорядженням у Києві 

була роззброєна одна з боєздатних військових частин УНР — дивізію 

синьожупанників. А 28 квітня в зал засідань Центральної Ради увірвалися 

німецькі солдати, наказали всім підняти руки вгору, обшукали їх і 

заарештували двох міністрів.  

Наступного дня відбулося останнє засідання Центральної Ради. Розуміючи, 

що у них небагато часу, депутати без обговорення затвердили розроблену 

підготовчою комісією Конституцію УНР. За спогадами (протокольний запис 

засідання не встигли закінчити),  

М. Грушевський був проголошений президентом УНР. У затвердженій 

перед цим Конституції УНР посади президента не передбачалося. Така 

суперечність, однак, вже не мала жодного значення.  

Цього ж дня у найбільшому 

в місті приміщенні цирку 

зібрався хліборобський з‘їзд, на 

який прибуло майже 8 тис. 

делегатів. Як тільки у ложі 

з'явився П. Скоропадський, у залі 

вибухнула овація, пролунали 

вигуки «Хай живе гетьман!».   

Після цього головуючий 

запросив П. Скоропадського у 

президію, і той подякував 

присутнім, що вони довірили 

йому владу. На цьому процедура 

«виборів» завершилася.  

У ніч на З0 квітня 1918 р. прибічники гетьмана захопили державні 

установи. Переворот відбувся малою кров'ю: у сутичці з охоронцями Ради — 

галицькими січовими стрільцями — загинули три офіцери-гетьманці.  

На політичній карті з‘явилося нове утворення – Гетьманат ―Українська 

держава”. Суть перевороту полягала в заміні демократичної форми державного 

І. Гетьманський

переворот.
«Від часів

Гетьманства 1918 
року державність

українська
стала фактом, з
яким світ вже
рахувався.

І буде
рахуватись.

Тепер тільки від нас
самих, українців, 
залежать докази,

щофакт цей
здатен дожиття».
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управління жорстокішою, авторитарною, здатною зупинити дезорганізацію 

суспільства, стабілізувати його на основі приватної власності та права. За 

словами П. Скоропадського він уявляв собі політичну форму правління як 

гармонійне поєднання зусиль всіх класів суспільства «Не диктатура вищого 

класу, не диктатура пролетаріату, а рівномірна участь усіх класів 

суспільства в політичному житті краю». 
 

Завдання: Розгляньте фотоджерела, плакати періоду Української 

революції. Скориставшись раніше набутими знаннями, визначте основні 

причини падіння Центральної Ради. Порівняйте ваші висновки з думкою 

дослідника (джерело № 1) 
 

Джерело № 1 

Погдяд дослідника. «…І саме для того, щоб УЦР остаточно не втратила 

Україну, котра, наче зрілий плід, упала б до ніг більшовиків, він готувався до 

захоплення влади». О. Рєєнт. Павло Скоропадський 

Причини падіння

Центральної

Ради.

Німецькі війська у

Києві. Березень 1918 р.

Автономія Самостійність

 
 

Прогнозована відповідь. 

Невирішеність нагальних потреб – аграрної, робітничої. 

Суперечності між автономістами та самостійниками у складі ЦР. 

Прихильність до соціалістичних ідей, що викликало опір заможних 

верств. 

Неспроможність створення боєздатної армії та інших силових 

структур держави. 

Конфлікт ЦР з німецько-австрійською адміністрацією. 

Відсутність підтримки Антанти. 

Ідеологічний та військовий тиск більшовиків. 
 

2. Внутрішня та зовнішня політика Української держави та ставлення 

до неї у суспільстві. 

Учитель. Гетьман звернувся з маніфестом — «Грамотою до всього 

Українського Народу», в якому він повідомив про державний переворот і 

розпуск Центральної Ради та її уряду, а також про скасування всіх законів 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/e_pidr/m3/m3_8.htm#%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8E,
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Центральної Ради. У маніфесті повідомлялося про відновлення права приватної 

власності на землю та забезпечення прав робітників.  
 

Завдання. Порівняйте відеозапис( фрагмент фільму «Непрощені- П. 

Скоропадський» 20-22 хвилина, коментар перевороту- за  М. Булгаковим) та 

письмові джерела (№ 2 і № 3). 

– Які проблеми виникли в українському суспільстві під час постійних 

змін влади? 

– Чиї погляди та які суспільні настрої відображені  в описі М. Булгакова? 

– На підтримку яких суспільних верств, політичних сил розраховував 

Гетьман? 

Перегляньте відеофрагмент.

1. Чиї погляди та які суспільні настрої
відображені в описі М. Булгакова?

2. На підтримку яких суспільних верств
розраховував Гетьман?

 
Джерело № 2. 

Погляд очевидця.  Віра в силу німців була великою, до більшовиків все ще 

ставилися, як до чогосьнесправжнього, і обивательська масса раділа тому, що, 

по-перше, настане порядок, а, подруге, створяться відносини старі, такі, до яких 

здавна звикли – відносини – хоча і військової окупації, але не комуністичної 

диктатури. Протягом кількох годин заблищали товарами магазини, на ринках 

з‘явилася безліч продуктів. Це дійсно чудовий феномен: ще вчора важко було 

дістати добре спечений чорний хліб, а тут – негайно, неначе в кінематографі, 

насипались гори білих паляниц. 

Сумский С. Одиннадцать переворотов // Революция на Украине.  

 

Джерело № 3. 

Офіційний документ. З грамоти П.Скоропадського «До всього 

українського народу». 

«Громадяни України! 

Вам, козаки та громадяни України, відомі події останнього часу, коли 

джерелом лилася кров кращих синів України і знову і знову відродившаяся 

Українська Держава стояла коло краю загибелі. 

Спаслася вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, 

які, вірні своєму слову, продовжують і по цей час боротись за цілість і спокій 

України. …Бувше Українське Правительство не здійснило державного 
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будування України, позаяк було зовсім нездатне до цього. Бешкети і анархія 

продовжуються на Україні, економічна розруха і безробітниця збільшуються і 

розповсюджуються з кожним днем і врешті для багатющої колись-то України 

встає грізна мара голоду. 

Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Права 

приватної власності – як фундаменту культури і цивілізації, відбудовуються в 

повній мірі». 

Учитель. Які політичні цілі ставив перед собою Гетьман ? 

Джерело № 4. 

Погляд очевидця. «... Ми спочатку повинні демократизувати країну, 

виховати людей, розвинути в них  усвідомлення почуття обов‘язку, прищепити 

їм чесність, розширити їх культурний горизонт, і тоді тільки можна розмовляти 

про подальший етап соціальної еволюції» (П. Скоропадський).  

Безумовно, в будівництві нової держави роль фундаменту повинен був 

відігравати державний апарат, службовці.  

 

 

Завдання.  

1. На основі підручника, 

інформаційних джерел : 

* визначте структуру та 

повноваження органів влади. 

* заповніть прогалини в 

запропонованій схемі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляньте відеофрагмент.( презентація-фрагмент фільму 

«Непрощені-П. Скоропадський»-25-26 хвилина) 

1.З якими труднощами довелось зустрітись  на етапі державотворення 

Гетьману? 

2.Чи могли ці обставини зашкодити існуванню держави в подальшому? 
 

Розбудова органів влади.

Завдання.
1. На основі

підручника, 

інформаційних джерел

* визначте структуру

та повноваження

органів влади.

* заповніть прогалини

в запропонованій

схемі.

П. Скоропадський з

прем’єр- міністром

Ф. Лизогубом та

офіцерами. Київ 1918 р.

гетьман

секретаріатМала рада

земства Міські зібрання

Старости

(губернські)
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Учитель. Чи можна закидати Гетьману  небажання включити до складу 

уряду українців? 

Джерело № 5. 

Погдяд дослідника. «… Гетьман відчував жорстокий кадровий голод. 

Через три місяці влади він спересердя скаже: «Ну, де є ті українці? Ну дайте їх 

мені! Таких, як мені треба, з якими я міг би говорити і працювати! Де вони є?»  

Кирило Галушко. Спроба правиці. 

За національним складом у гетьманському уряді було 12 міністрів 

українського походження, а чотири — неукраїнського. Проте останній склад 

уряду буде представлений протилежними цифрами. 
 

Учитель. 

Інформаційне повідомлення. Головою гетьманського кабінету міністрів 

став полтавський поміщик, виходець із старовинного козацького роду 

Ф. Лизогуб. Міністерство закордонних справ очолив Д. Дорошенко. Міністром 

освіти став М. Василенко. М. Чубинський очолив міністерство юстиції.  

Інші члени гетьманського кабінету міністрів також були не політичними 

діячами, а фахівцями у своїй галузі. Наприклад, військовим міністром було 

призначено генерала А. Рогозу, а посаду державного секретаря обійняв відомий 

юрист І. Кістяківський. Деякі досвідчені спеціалісти поваленого кабінету 

В. Голубовича залишилися в уряді на відповідальних посадах, але жодного 

представника українських соціалістичних партій П. Скоропадський до складу 

уряду не включив.  

Завдання на порівняння. У чому найістотніша відмінність головного 

принципу формування управлінських структур за часів Центральної Ради і 

Гетьманату? 

Прогнозована відповідь. За Гетьманату – головний принцип – 

професіоналізм і кваліфікованість. 

 

Презентування роботи домашніх груп. 

Завдання. Домашні групи представляють характерні риси діяльності  

Гетьманату у відповідній сфері (як варіант – у  вигляді опорно-логічної схеми). 

Дають відповіді  на запитання вчителя. 

 

Група №1. Аграрна політика. 

Чи відповідала аграрна політика уряду інтересам більшості селянства? 

Чому? Аргументуйте посилаючись на джерела. 
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Група № 1. Аграрна політика.

1. Чи відповідала

аграрна політика

уряду інтерсам

більшості

селянства? Чому?

2. Спробуйте

запропонувати

власне закінчення

останнього

висловлювання

дослідника.

Погляд дослідника.

В. Солдатенко.

Завдання.

 
(Використовується фрагмент фільму «Непрощені-П. Скоропадський», 29-

30 хвилина;  коментар члена-кореспондента НАНУ  В. Солдатенка) 
 

На зустрічі з делегацією хліборобів П. Скоропадський заперечив чутки про 

те, що земля залишиться у поміщиків. Він заявив, що максимум земельного 

наділу становитиме 25 гектарів на одну особу, а поміщикам буде надано право 

продавати землю державному банкові. Відповідний закон, запевняв гетьман, 

уже розробляється, але «не можна його одразу видати, не враховуючи 

історичну та юридичну сторону питання». Та ці слова пролунали 

непереконливо. Дійсність спростувала їх.  

У липні 1918 р. був виданий закон, згідно з яким всі сільські виробники 

мали передати у розпорядження держави всі надлишки хліба. Гетьманські 

старости та окупаційні коменданти силою відбирали у селян майно, передане їм 

земельними комітетами відповідно до законодавства Центральної Ради. 

Поміщики дістали можливість викликати для захисту своїх маєтків військові 

команди. Почалися екзекуції, селян били різками, ув'язнювали, розстрілювали.  

Джерело № 6. 

Погляд дослідника. 
Грабіж продовольства з 

України, початий австро-

германцями за всілякої 

допомоги уряду 

Скоропадського, був без кінця 

і без краю. Вивозили все – 

хліб, худобу, птицю, яйця, 

сировину і т. д. – і все це у 

таких розмірах, з якими ледве 

справлявся транспорт. 

Немовби потрапивши на 

величезні продовольчі склади, 

що були приречені на 

пограбування, австрійці і 

Група № 2. Розвиток промисловості і

фінансів. Соціальна політика.

Завдання.
Порівняйте джерела. Яка точка зору
представлена?

Знайдіть, на основі інших джерел
інформації, аргументи протилежної
сторони.

«… Асигнували 15 млн.

крб. на видачу

зарплатні шахтарям, 

яку заборгувала ….УНР.

Видали 2 млн карб «на

видатки по утриманню

та лікуванню інвалідів, 

які повертаються з

полону». 

Д. Яневський. 
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німці завантажували потяг за потягом, сотні, тисячі потягів, і вивозили їх до 

себе (Аршинов П. История махновского движения (1918–1921). 
 

Група № 2. Розвиток промисловості і фінансів. Соціальна політика. 

У чому, на вашу думку, полягає суперчливість курсу Гетьмана.  Які 

верстви населення  не стали опорою Скоропадського? 

(використовується фрагмент фільму «Непрощені- П. Скоропадський», 32-

33 хвилина) 
 

Джерело № 7.  

Погляд дослідника. « Уряд видав наказ про «безумовну» заборону вивозу  

за межі Української Держави «міді, алюмінію, нікелю, …цинку та живого 

срібла…., ухвалив закон про   фінансування цукрової промисловості… . 

Асигнували 15 млн. карб на  видачу зарплатні шахтарям, яку заборгувала 

….УНР. … ухвалили законопроект про «порядок реєстрації та  

затвердження статутів акціонерних компаній». 

       Гетьман написав особистого листа керівникові уряду про необхідність 

запровадження  жорстких заходів по боротьбі із спекуляцією. 

….Затверджується Статут  Українського державного банку… . Видали 2 млн 

карб «на  видатки по утриманню та лікуванню інвалідів, які повертаються з 

полону» (Д. Яневський. Проект «Україна», або спроба Павла Скоропадського). 

 

Уже в середині літа Міністерство шляхів сполучення налагодило 

нормальний заліз-ничний рух. Українська валюта, забезпечена природними 

багатствами, стала стійкою, а тому було складено надійний державний бюджет.  

Але в галузі соціальної політики – ліквідація всіх соціальних надбань 

Центральної Ради і повернення до антиробітничої політики царського уряду. 

Зокрема, був скасований 8–годинний робочий день, заборонялись страйки та 

інші форми соціального протесту, різко обмежені були права профспілок. 

Найболючішими для робітничого класу були локаути — припинення 

роботи зі звільненням всіх працюючих, щоб через деякий час найняти 

покірливіших та ще й за меншу плату.  

 

Джерело №8. «После короткой передышки цены на все виды продуктов 

снова начали быстро подниматься вверх….Наблюдается странное явление. В 

городе хлеба больше, чем когда бы то ни было. И в тоже врямя цены на него 

теперь такие, каких раньше тоже не было. Город питаеться исключитель при 

помощи мешочников» (Київська газета «Последние новости». 20 травня 1918 р.). 

 

Група №3. Збройні сили. 

Чому плани гетьмана П.Скоропадського створити армію так і не були 

реалізовані? 
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У липні 1918 р. був 

виданий закон про загальну 

військову повинність. Армія 

мала складатись з 8 армійських 

корпусів, гвардії, 4 

кавалерійських дивізій та 

спеціальних частин. 

Військовим резервом мало 

стати відновлене козацтво. 

Почалось формування 

українського флоту за рахунок 

вцілілої частини колишнього 

Чорноморського флоту.  
 

У гетьманському кабінеті військовим міністром став генерал О. Рогоза. 

Проте роботи в міністра було небагато.  Окупаційні власті не давали згоди на 

те, щоб справа справді рушила з місця. Їм було вигідно, щоб Україна платила за 

«послуги» німецьких та австро-угорських військ, а не утворювала власні 

збройні сили. Три дивізії та полк січових стрільців, що перебували у 

розпорядженні Центральної Ради, не перейшли відразу під владу гетьмана. 

Побоюючись опору, німці роззброїли ці частини, а потім з великою неохотою 

дали свою згоду переформувати їх.  

Скоропадський планував створити українську національну армію з восьми 

армійських корпусів, гвардійської дивізії сердюків, чотирьох кавалерійських дивізій 

і спецчастин (понтонерів, ескадрилій, залізничних частин тощо). Армійський 

корпус мав складатися з двох стрілецьких дивізій, трьох артилерійських бригад, 

кавалерійського полку і спецчастин, у тому числі броньованих. Численність такої 

армії у мирний час мала перевищувати 300 тис. осіб.  

До створення цієї армії доводилося обмежуватися наявними силами. 

Збройні сили гетьмана складалися із Запорозької дивізії (з полком гайдамаків), 

двох дивізій синьожупанників, а також сформованої в Австро-Угорщині з 

полонених українців дивізії сірожупанників. Улітку закінчилося формування 

на добровольчих засадах сердюцької дивізії. Восени у Білій Церкві почала 

відтворюватися бригада січових стрільців. Загальна чисельність збройних 

формувань не перевищувала 65 тис. осіб.  

Як німці, так і П. Скоропадський боялися, що вони вкладуть рушниці в 

руки людей, не задоволених соціальною політикою режиму. Можливо тому 

гетьман повернувся до старих планів утворення козацького стану і формування 

козацьких частин. Універсал про відродження козацького стану було видано в 

жовтні 1918 р. У ньому з піднесенням розповідалося про стародавні козацькі 

традиції, але крізь рядки проглядалася практична мета: покластися при 

формуванні збройних сил перш за все на верстви заможного селянства. Однак з 

організацією козацтва режим не встиг і змушений був спиратися виключно на 

окупаційні багнети.  

 

Група №3. Збройні сили.
Чому плани гетьмана П.Скоропадського

створити армію так і не були повністю

реалізовані?

Гетьман оглядає

Сірожупанників
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Група № 4. Культурно-освітня діяльність.  

Чому професійний військовий П.Скоропадський у критичних умовах 

збройного протистояння приділяв таку велику увагу проблемам культури? 
 

Завдання. Зіставте вашу інформацію з опорними сигналами; розшифруйте 

їх. 

Засновано цілу мережу 

середніх шкіл, кілька 

технічних і торговельних 

училищ вищого типу, два 

університети ( в Києві і 

Камянці-Подільському), 

налагоджено українське 

книгодрукування, засновано 

Український театр драми та 

опери, Українську державну 

капелу та Державний 

симфонічний оркестр, 

Державний архів, 

Національну галерею 

мистецтв, Український історичний музей, Українську Національну бібліотеку.  

Наказувалося вести діловодство державною мовою, а в усіх установах і 

військових  частинах негайно утворити курси українознавства.  

Щоб уникнути конфліктів під час українізації, поряд з російськими 

гімназіями засновувались українські.  

Вершиною досягнень у цій сфері було заснування у листопаді 1918 р. 

Академії наук. Наказом гетьмана були призначені перші 12 академіків: по 

історико-філологічному відділу — Д. Багалій, А. Кримський, М. Петров, С. 

Смаль-Стоцький; по фізико-математичному — В. Вернадський, М. Кащенко, С. 

Тимошенко, П. Тутковський; по відділу соціальних наук — М. Туган-

Барановський, О. Левицький, В. Косинський,  

Ф. Тарановський. Президентом Академії наук став В. Вернадський, ученим 

секретарем — А. Кримський. 
 

Група № 5. Міжнародні 

відносини. 

Україна знаходилась у 

центрі трьох основних 

зовнішньополітичних векторів. 

Доведіть або спростуйте це 

твердження. 

 

Українська держава була 

визнана 30 країнами, в 23 вона 

мала свої представництва. 

 

Група № 4 . Культурно- освітня

діяльність.
Чому професійний військовий П.Скоропадський

у важких умовах збройного протистояння

приділяв таку велику увагу проблемам культури?

Завдання.

Зіставте вашу

інформацію

з опорними

сигналами; 

розшифруйте їх.

Група №5. Міжнародні відносини.
Україна знаходилась у центрі трьох основних

зовнішньополітичних векторів. Доведіть

або спростуйте це твердження.

Як ви розумієте

головну ідею карти -

карикатури?

Яким роком може

бути вона датована? 

Кому симпатизує

автор? Чому ви так

вважаєте?
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Прогнозована відповідь. 

Вектори – зовнішньополітичні стратегії Центральних держав, Антанти і 

Росії. 

 

Скоропадський і німці. 

―Гетьманський режим без 

підтримки німців не мав 

жодного шансу вижити в 

Україні‖ 

– Чи погоджуєтесь ви з 

думкою дослідника? 

(використовується 

фрагмент фільму «Непрощені-

П. Скоропадський», 38 

хвилина;  коментар доктора 

історичних наук В. Верстюка) 

 

Порівняйте джерела. 
Приєднання яких територій було 

актуальною проблемою? 

Джерело № 9. «Я, знаєте, поставив 

німцям ультиматум; я сказав, що 

просто піду геть, якщо з Кримом не 

буде так, як ми хочемо. Німці кажуть, 

що тепер мусять кокетувати з 

більшовиками. Тому й не хочуть дати 

нам Криму. Тому видумують всяких 

Сулькевичів… Але прийде час – Крим 

віддадуть» (П. Скоропадський). 

Прогнозована відповідь. 

*Холмщини, Підляшшя, 

*Бессарабії 

* Криму. 

Де могла бути видана карта № 2? Як ви вважаєте, чому територія 

України зображена саме так? 

Прогнозована відповідь. Австро- німецький плакат з гіпотетичними 

кордонами України.(1918 р.) Не включені Галичина і  південний Крим, але 

включено Кубань. 
 

Учитель. Для визначення суспільних настроїв у відношенні до 

правлячої сили, використаємо як джерело – літературний твір. 

Методичний коментар. Літературні твори посідають особливе місце 

серед історичних джерел. Вони допомагають набагато краще зрозуміти час. 

Через задіяння історичної емпатії (співпереживання) вчитель отримує 

Скоропадський і німці.

“Гетьманський режим без підтримки німців

не мав жодного шансу вижити в Україні”- Чи

погоджуєтесь ви з думкою дослідника?

Де могла бути видана

карта №2?

Як ви вважаєте, чому

територія України

зображена саме в

таких кордонах?

Порівняйте джерела.

Приєднання яких

територій було

актуальною

проблемою?

№1

№2
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механізми емоційного впливу на учнів. Потрібно пам‘ятати, що літературні 

твори завжди несуть відбиток суб'єктивної оцінки автора. 

М. Булгаков сам учасник громадянської війни. Його твори – «Біла гвардія» 

та «Дні Турбіних» показали драму представників російської інтелігенції, що не 

прийняли революцію.  

Тож перегорнемо сторінки історії назад! 1918 рік!  

Інтеракція – безпосередня міжособистісна взаємодія ("обмін символами"), 

найважливішою особливістю котрої визнається здатність людини "приймати на 

себе роль іншої".  
 

Фрагмент 1. «...а вот что делается кругом, в той настоящей Украине, 

которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, — 

этого не знал никто. Не знали, никого не знали, не только о местах отдаленных, 

но даже — смешно сказать — о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах 

от самого Города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили 

смутные вести из таинственных областей, которые носят название — деревня, о 

том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из 

пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздавалось в защиту 

украинских мужиков, но не раз, под шелковыми абажурами в гостиных, 

скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание: 

— Так им и надо! Так и надо! Мало ещѐ! Я бы их ещѐ не так! Вот 

будут они помнить революцию. Выучат их немцы — своих не хотели, 

попробуют чужих». 
 

Фрагмент 2. «...И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч 

немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с 

сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих 

сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, шрапнельный беглый огонь 

по непокорным деревням, и спины, исполосованные шомполами гетманских 

сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов 

германской армии. 

«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок». 

Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой 

распиской в штаб германцев в Город. 

И реквизированные лошади, и 

отобранный хлеб, и помещики с 

толстыми лицами, вернувшиеся в 

свои поместья при гетмане — дрожь 

ненависти при слове «офицерия». Вот 

что было – с. 

Да еще слухи о земельной 

реформе, которую намеревался 

произвести пан гетман...» 

Яке ставлення до подій 

відображає  карикатура? 
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Запитання для обговорення. Висловіть припущення,  як впливала на 

авторитет влади співпраця з німецькими та австро-угорськими військами? Які 

емоції у вас викликав перегляд джерел?  
 

Учитель. к наслідок суперечливої внутрішньої політики-хвиля народних 

протестів. 

Всюди поширилися підпали маєтків, потрави посівів, вбивства поміщиків 

та управителів. Окупаційні власті відповідали екзекуціями. Озлоблені селяни 

утворювали партизанські загони. Перебуваючи у підпіллі, більшовики, 

російські та українські ліві есери прагнули надати цьому стихійному рухові 

організаційну основу. Починаючи з серпня 1918 p., нове вогнище селянських 

повстань спалахнуло на Катеринославщині, у районі Гуляй-Поля, де повстанців 

очолював Н. Махно.  
 

3. Падіння гетьманського режиму.  

Учитель. 

Інформаційний блок. Становище гетьманського уряду погіршувалося 

ще й у зв'язку із зміною міжнародних обставин. З війни вийшли Туреччина і 

Болгарія, а 17 листопада розпалася Австро-Угорська імперія. У Німеччині 

почалася революція і німецькі війська було виведено з України.  

Гетьманський уряд почав добиватися порозуміння з країнами Антанти, але 

ті заявили, що «Україна є частиною Росії... і не може претендувати на визнання 

її державами Антанти». Російські антибільшовицькі сили, що були в Україні, 

прагнули підготувати українські землі для відновлення єдиної Росії. До них 

приєдналися заможні члени Союзу хліборобів-власників, які вимагали від 

гетьмана вступити у федерацію з Росією. Ці сили вважали, що з допомогою 

країн Антанти їм пощастить повалити владу більшовиків в Росії і відновити 

Російську імперію.  

За таких обставин гетьман 14 листопада формує новий склад уряду   і 

одночасно грамотою було оголошено про федерацію з майбутньою 

небільшовицькою Росією. У новому уряді більшість членів була неукраїнського 

походження. Новий уряд заявив, що його головним завданням є «відбудова 

єдиної Росії на федеративних засадах і припинення на Україні права на 

розвиток її державності і національної самобутності».  

Проте ідея федерації з Росією не 

посилила підтримку гетьманського 

уряду з боку росіян та русофільських 

елементів України. Вони бажали не 

федерації, а відновлення 

централізованої Російської імперії. 

Отже, гетьманський уряд опинився в 

лещатах між білогвардійськими 

військами  Денікіна, якого 

підтримувала Антанта, і військами 

Радянської Росії.  

 

ІІІ. Падіння гетьманського
режиму.

День

13 листопада

1918 р.

http://sevvpussit.webhop.org/HistoryUA/10/course/62857BF7FDAF6EC8C225707D004D630A.html#%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%28%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7
http://sevvpussit.webhop.org/HistoryUA/10/course/62857BF7FDAF6EC8C225707D004D630A.html#%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8%20%E2%80%93%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BB
http://sevvpussit.webhop.org/HistoryUA/10/course/62857BF7FDAF6EC8C225707D004D630A.html#%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8%20%E2%80%93%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BB
http://sevvpussit.webhop.org/HistoryUA/10/course/62857BF7FDAF6EC8C225707D004D630A.html#%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8%20%E2%80%93%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BB
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Основні положення грамоти гетьмана П. Скоропадського 14 

листопада 1918 р.:  

«На принципах федеративних повинна бути відновлена давня могутність і 

сила всеросійської держави. В цій федерації Україні належить зайняти одне з 

перших місць, бо від неї пішов порядок і законність в краю, і в її межах перший 

раз вільно віджили всі принижені і пригноблені більшовицьким деспотизмом 

громадяни бувшої Росії... На тих принципах … повинна бути збудована 

майбутня політика нашої України. 

Їй першій належить виступити в справі утворення всеросійської федерації, 

якої конечною метою буде відновлення великої Росії. В осягненні цієї мети 

лежить як запорука добробуту всієї Росії, так і забезпечення економічно-

культурного розвитку цілого українського народу на міцних підставах 

національно-державної самобутності». 
 

Завдання. Думку якого дослідника ви підтримуєте? 

Дві оцінки одного документа: 

1. «…він ліквідував і другу частину революційних здобутків – 

українську державність» (П. Христюк) 

2. «Цей акт мав на меті ліквідувати- в буквальному розумінні цього 

слова – від руїн і загибелі українську землю»(П. Дорошенко) 

 

Учитель. 

Інформаційний блок. 

Утворення Директорії.  

У ніч на 14 листопада 1918 р. в Києві відбулося таємне засідання 

Національного союзу, в якому взяли участь представники політичних партій, 

Селянської спілки, профспілки залізничників і українських січових стрільців. 

Присутні відхилили ідею негайного відновлення Центральної Ради і створили 

п'ятиособовий верховний орган Української Народної Республіки — 

Директорію. Її головою став соціал-демократ В. Винниченко. Від січових 

стрільців у члени Директорії було висунуто соціал-демократа С. Петлюру, який 

зайняв посаду головного отамана військ УНР. Його обрали заочно. Директорія 

створювалася з конкретною метою — для ліквідації гетьманського режиму. 

Після цього передбачалося заново визначити форму державної організації УНР.   
 

Звільнений з в‘язниці, Петлюра негайно вирушив у Білу Церкву, де 

проходили переформування січові стрільці. Під Мотовилівкою, за З0 км від 

столиці, стрільці розгромили найбільш боєздатні сили гетьмана — полк 

сердюків і офіцерську дружину. 

http://sevvpussit.webhop.org/HistoryUA/10/course/62857BF7FDAF6EC8C225707D004D630A.html#%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%E2%80%93%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87


 19 

Сили гетьманату 

танули, а військові сили 

Директорії швидко 

зростали. Вона з 

блискавичною швидкістю 

встановлювала контроль 

над територією України. У 

ніч на 14 грудня у Києві 

підняли повстання 

партійні бойові дружини, 

головним чином 

більшовиків та єврейських 

соціалістичних партій. 

У руках повсталих 

опинилися завод «Арсенал», військове міністерство та інші установи. Гетьман 

зрікся влади. До міста увійшли загони січових стрільців.  

Кілька днів колишній гетьман переховувався у місті, бо Директорія 

оголосила його поза законом. Потім у мундирі німецького офіцера він виїхав до 

Берліна, у вигнання.  
 

Завдання. Порівняйте два джерела. Яке ставлення авторів до подій, що 

вони описують? 
 

Джерело № 10. «...Худой, седоватый, с подстриженными усиками на 

лисьем бритом пергаментном лице человек, в богатой черкеске с серебряными 

газырями, заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и 

двое русских. …Человека облекли в форму германского майора, и он стал не 

хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась … и 

пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. 

Он... наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского 

майора … . 

Затем к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные 

ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом, и 

закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора 

фон Шратта вынесли на носилках, и откинув стенку специальной машины, 

заложили в неѐ. Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при выезде из во-

рот...». 
 

Джерело № 11. 

«...До відходу поїзда до Німеччини залишилося півгодини ... 

— Ну й хуртовина, ні неба, ні землі не видно, як при створенні світу, — 

відмітив полковник Удовиченко.  

— Швидше це схоже на кінець світу, — похмуро пожартував Павло 

Скоропадський … Зняв козацьку папаху, перехрестився, поклонився Києву, що 

вже ховався в  ранні зимові сутінки, немов рятуючись від біди…, ступив до 

вагону. … Що буде далі? Проплив перон і поїзд занурився в суцільну снігову 

14 грудня 1918 р. Зречення.

«Як піймаю Скоропадського, 

то його повісю!». 

С. Петлюра.

“Будуть або Петлюра з

Винниченком… з крайньою

соціалістичною програмою

наших доморослих демагогів, 

… або ж справжній

більшовизм з усіма його

наслідками”.

П. Скоропадський.
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До 1945 року
Скоропадські
мешкали у Ванзее -
передмісті Берліна.

«Уявіть: величезний сад, великий старий будинок з 15 

жилих кімнат, просторими підсобними приміщеннями, 

наповнений членами сім'ї, якимись тимчасово

проживаючими родичами, секретарями, нянею, 

прислугою»

Садиба гетьмана

на вул. Альзенштрасе, 19.

Гетьман з донькою Оленою. Гетьман з дружиною.

м. Оберстдорф. Німеччина. 

Могила П. Скоропадського

Помер 26 квітня 1945 р внаслідок поранень, 
отриманих під час бомбардування англо-
американською авіацією станції Платлінґ
(поблизу Мюнхена).

Обвалений вокзал у Платтінгу

(позначено місце, де під стіною, 

під час бомбардування, 

знаходився гетьман)

стіну, яку, немов меч розтинав прожектор паротяга, намацуючи ледь помітну 

цівку залізниці» ( 1 джерело- фрагмент  роману М. Булгакова «Біла гвардія», 2 

джерело- фрагмент повісті Л. Осауленка і В. Засєкіна «Гетьман України 

Павло Скоропадський»). 

Учитель. Яким було життя гетьмана після  еміграції за кордон? 

Домашня група. Закінчення проекту «Павло Скоропадський – людина і 

політик». 

  

V.  УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ. 

І.Тестові завдання. 

1. Виділіть елементи, які не відповідають логіці запропонованого ряду. 

Свій вибір поясніть. 

1. П. Скоропадський, Ф. Лизогуб, С. Петлюра. 

2. Гетьманат, універсал, громадянська війна. 

3. 22 січня 1918 р., 29 квітня 1918 р., 14 листопада 1918 р. 

4. ―Маніфест до українського народу‖,‖Грамота до всього 

українського народу‖, Закон про тимчасовий державний устрій.  

2. Поставте події в хронологічній послідовності, використавши при цьому 

фрагменти джерел. 

А) «Я, Гетьман усієї України, протягом семи з половиною місяців  

прикладав усіх своїх сил, щоб вивести країну з того тяжкого становища, в 

якому вона перебувала. Бог не дав мені сил впоратися із цим завданням.» 

Б)  «У цій федерації Україні належить одне з чільних місць, бо від неї 

пішов порядок і законність в краї … . Їй першій належить виступити в справі 

створення Всеросійської федерації, кінцевою метою якої будевідновлення 

великої Росії.» 

В) «...Не для власної користі беру на себе тягар тимчасової влади. Ви самі 

знаєте, що всюди  шириться анархія і що тільки тверда влада може навести 

лад.»  

Г) «…После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом 

московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах 

притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз...».  
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ІІ. Уявіть себе людиною, яка здійснила напередодні Російської 

революції подорож за маршрутом Гельсінкі – Каунас – Київ, але змогла 

повернутись додому лише в кінці 1918 року.  

Кордони яких держав ви повинні були перетнути в першому і другому 

випадках? 

ІІІ. Думка дослідника. «З 1917–1920 рр. Україна стала фокусом 

громадянської війни в Росії. Ні більшовиків, ні білих, ні іноземних інтервентів 

не цікавила Україна як нація, вони проводили свою власну політику». Kappeler A.  

Чи погоджуєтесь ви з думкою 

дослідника? Аргументуйте. 

Чи є підтвердженням 

попереднього висловлювання  це 

зображення? 

На боці кого симпатії автора 

карти? 

 

 

 

 

ІV. Визначте особливості внутрішньої та зовнішньої політики 

Гетьманату. 

Перевірка складеної в ході роботи на уроці таблиці «Особливості 

внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманату».  
Один із можливих варіантів може мати такий вигляд: 

 

Внутрішня політика Зовнішня 

УНР перетворилася на Українську державу на чолі з 

гетьманом. 

Заборонено випуск газет соціалістичного спрямування. 

Вибори до парламенту відкладались до стабілізації 

ситуації в Україні. 

Відновлювалося поміщицьке землеволодіння. 

Поміщики діставали право повертатися до своїх маєтків 

разом з каральними загонами – «гетьманською вартою». 

Робочий день збільшувався до 9-12 годин, страйки 

заборонялися. 

Покладено початок формуванню армії. 

Створена грошово-банківська система. 

Відновлено як окремий стан козацтво 

Відкрито ≈ 150 українських гімназій, 2 українських 

університети, створено ВАН, Національний архів, 

Національну бібліотеку тощо.  

Українська держава 

встановила дипломатичні 

відносини з 12 країнами  

 Велись переговори з Австро-

Угорщиною щодо подальшої долі 

Східної Галичини і Холмщини.  

 

V. Вирішення проблемного завдання. Чому не вдалося гетьману Павлу 

Скоропадському реалізувати свій проект під назвою –«Українська держава»? 

Аргументи підтвердіть фактами. 

Використайте джерельну базу інформаційної картки.(див.додаток)  
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Таблиця «Досягнення та прорахунки Гетьманату» (може бути 

використана учителем для узагальнення роботи над проблемним завданням). 
 

ДОСЯГНЕННЯ  ПРОРАХУНКИ  

Відновлення приватної власності 

Створення дійового адміністративного 

апарату 

Створення судової влади 

Чітка організація кордонної служби 

Початок мобілізації 

Жорстке регулювання промисловості 

Регулювання грошово-фінансових відносин 

Створення мережі посольств та консульств 

Визнання суверенітету Української Держави 

Розбудова науки, освіти та культури 

Підвищення авторитету Автокефальної 

Української Православної Церкви 

Повернення поміщиків у свої маєтки, 

реманент селян 

Каральні експедиції 

Невирішеність аграрного питання 

Заборона страйків 

Зайняття посад адмінапарату росіянами 

Невдала мобілізація 

Залежність від німецько-австрійської 

адміністрації 

Орієнтація на держави німецького блоку 

Відсутність протидії пропаганді 

більшовицьких сил 

Акт про федерацію з майбутньою не 

більшовицькою Росією 

 

Післямова. «Роки 1917, 1918 ще повторюються. Тоді треба буде, щоб на 

чолі нації стала нова провідна верства, яка об‘єднає і поведе за собою націю, 

«не радячись з слабими про силу, з сліпими про світло, з розбійниками про мир 

і злагоду» (Д. Донцов. «Рік 1918. Київ»). 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ Т А ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. 
 

Учитель. Як свого часу не називали  Павла Петровича Скоропадського: і 

«німецькою маріонеткою», і «узурпатором». 

Сьогоднішні дослідники сповнені суперечностей в оцінках  Гетьманщини: 

це і «поодинокий приклад конструктивної державницької роботи», й «вимучена 

псевдомонархічна авторитарна конструкція». Можна погодитися принаймні з 

тим, що тодішня Україна справді потребувала свого Бонапарта, – але прийшов 

він запізно й «царював» недовго. Чому так cталося? Чи винна в цьому особиста 

вдача Скоропадського, його помилки, чи нездоланні зовнішні обставини? Не на 

кожне питання є готова відповідь.Вона може бути неоднозначною і кожен   з 

вас має повне право шукати і знаходити  власну. 

Істина тих подій, можливо, лежить десь посередині – поміж добрих 

намірів, незавершених справ та гарних, але не підкріплених діями, слів.    

Чи виправдались ваші очікування від уроку? Чи з‘явилось бажання  

самостійно дізнатись більше? 

Якщо так, пропоную скористатись  літературою та електронними 

ресурсами, які вам у цьому допоможуть.(див . електронна презентація) 
 

VІІ . ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 

§ 19. Виконати творче завдання на ретроальтернативістику. 
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Ретроальтернативістика. Як, на вашу думку, могла розвиватись 

подальша історія Української революції, якби Гетьманат не був повалений 

внаслідок повстання Директорії? 
 

Методичний коментар. Ретроальтернативістикою називається область 

історії, яка має справу з віртуальними сценаріями можливого розвитку подій 

при певних припущеннях, з метою більш глибокої оцінки історичних подій. 

Сценарії повинні відповідати критеріям реальності, порівняності, 

оптимальності (виведення висновків на майбутнє). Кінцева мета побудови 

віртуальних сценаріїв - розвиток теорії втрачених можливостей, на основі якої 

будуються висновки на майбутнє.  

Додаток 

Інформаційна картка 
1.«Я хочу вказати на те, що народонаселення зовсім не було 

поінформоване про нашу роботу. Преса і будь-яка пропаганда абсолютно 

відсутні». П. Скоропадський .Спогади. 

2. «З ким йому залишалося працювати? … У виборі між юнацьким 

патріотизмом та відпрацьованою кваліфікацією гетьман спирався все ж на 

досвідчених адміністраторів, які сумлінно виконували свої обов‘язки, та до 

українізації вони ставилися, звісно, без ентузіазму. Можна вважати це 

помилкою, але ж гетьман відчував жорстокий кадровий голод. Через три місяці 

влади він спересердя скаже: «Ну, де є ті українці? Ну дайте їх мені! Таких, як 

мені треба, з якими я міг би говорити і працювати! Де вони є?» І ще: «Хочу 

збудувати Україну на зло українцям». Д. Донцов. «Рік 1918. Київ». 

3. «Очевидною «вадою» гетьмана була занадто ліберальна вдача: ніколи не 

вирізняючись тиранічними схильностями, він спокійно поставився до 

опозиційної діяльності щойно повалених ним українських лівих. Радівські 

міністри були швидко випущені з в‘язниці, а перед Петлюрою гетьман навіть 

вибачився. Тотальних репресій так і не дочекались, монархом чи диктатором 

він себе не проголошував. Гетьман сподівався, що, оцінивши стан речей, 

«свідомі українці» погодяться співпрацювати з новим режимом, який ставив за 

мету зміцнити українську національну державність. «Кандидати», вголос лаючи 

«узурпатора», поодинці тихенько бігали до Скоропадського на «оглядини» (він 

скаже: «Всі вони хочуть бути міністрами»)». Кирило Галушко. Спроба правиці. 

4. «Що гетьман був царським генералом….це саме можна було закинути і 

генералам Директорії.Що гетьман проголосив федерацію? В устах соціалістів це 

був не аргумент, бо самі вони були федералісти. Карательні загони?Що були ці 

загони, порівнюючи до більшовицького нищення…Що гетьмана підтримували 

німці, але ж німці підтримували і Центральну Раду. Справжня причина їх (демо-

соціалістів) ворожості … була та, що гетьман був чужого, ними зненавидженого 

середовища; що він був пан». Д. Донцов. «Рік 1918. Київ». 
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5. Є.Чикаленко стверджував, що ―українським монархом не може бути ні 

Скоропадський, ні Петлюра, ні хтось інший свій, бо на свойому ми, зі своєї 

недисциплінованості, не об‗єднаємося, не помиримося, а знову тільки якийсь 

Варяг, як в старовину; якийсь чужоземний королевич, що матиме за собою 

піддержку якоїсь держави, прийде зі своєю гвардією, привезе своїх, а не 

московських фахівців, чи спеців, і поведе політику понадклясову, 

понадпартійну і зорганізує державу з неграмотних хліборобів, як це зробили в 

наші часи чужоземні королевичі в Греції, Румунії, Болгарії‖.  

Т.С.Осташко.П. Скоропадський – чільний репрезентант гетьманського 

руху. 
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