
Самостійна робота № 5 (2 год), ЗМ1,Т10 

Тема заняття: Україна на початку ХХ століття (1900-1914 рр.) 

Мета заняття навчальна: ознайомити студентів з причинами та початком 

революції 1905-1907рр.; розкрити процес створення нових українських 

ліберально-демократичних та соціалістичних партій; 

виховна: виховувати у студентів повагу до минулого нашого народу;  

пізнавальна: формувати уявлення про діяльність громадських партій, які діяли на 

території України; 

розвиваюча: розвивати вміння спів ставляти історичні події, самостійно 

складати тези, готувати реферати; 

міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія, українська література; 

вид контролю: усне опитування; 

завдання: підготувати реферати; 

Література: Л.4(о) ст..278-293. 

Контрольні запитання: 

1.Причини та початок революції 1905-1907рр. 

2.Утворення нових українських ліберально-демократичних та соціалістичних 

партій в Наддніпрянській Україні. 

3.Наслідки революції. 

4.Столипінська реформа в Україні. 

5.Західноукраїнські партії та їх програмні цілі. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Основні поняття: революція, партія, реформа, артіль. 

При розгляді даної теми необхідно звернути увагу на економічні основи розвитку 

українського суспільства: Україна займала питому вагу в економічно-господарському 

ринку Росії, на Україну припадало 20% загальної кількості промислових підприємств, 

14% - робітників, 17% - виробленої продукції, виплавка заліза – 57%, чавуну – 51%, 

сталі – 52%, видобуток вугілля – 65%. 

Крім того в Україні діяло 30 синдикатів, цукрово заводчиків. Сільське 

господарство розвивалося капіталістичним шляхом, існували кріпосницькі залишки, 

насамперед, поміщицьке землеволодіння. 



Піднесення соціально-економічного розвитку змінилося економічною кризою 

1900-1913рр., що призвело до загострення класових суперечностей, помножених на 

тяжке національне гноблення з боку російського царизму. 

Таким чином, весь хід соціально-економічного та політичного розвитку України 

підводив до того, що на початку ХХ ст.. тут склалися всі об’єктивні умови для 

буржуазно-демократичної революції. Ще в період кризи 1900-1903рр. по Україні 

прокотилися страйки і демонстрації, селянські повстання. 

Україна наблизилася до буржуазно-демократичної революції, яка почалася 9 

січня 1905р. найвищої точки революційна боротьба досягла 16 грудня 1905р. – це 

повстання в Горлівці. 

Слід звернути увагу ще й на роль і місце національно-визвольного руху в 

революційних подіях, утворення і зростання діяльності політичних партій. 

Революція 1905-1907рр. охопила всі верстви населення України, що найвищим її 

здобутком було скасування ганебного указу царя про заборону видання книг 

українською мовою. 

Аналізуючи столипінську реформу слід розкрити її значення для подальшого 

розвитку капіталістичних відносин на селі, треба показати, що період реакції і 

жорстоких репресій з боку самодержавства був неспроможний запобігти розвиткові 

національно-революційного руху в Україні, назріванню нового рішучого наступу на 

російський царизм. 

Розглядаючи питання про соціально-політичний та громадський рух в Україні 

напередодні Першої світової війни, слід звернути увагу на питання про зміни в 

економічному розвитку України на рубежі 1910-1914рр. і показати піднесення 

революційного і національного руху в цей період. 

 

 

 



Питання, які винесені на співбесіду: 

1.Охарактеризуйте процес розвитку економіки України на початку ХХ століття? 

2.У чому проявлявся залежний характер економіки України у складі Росії? 

3.Охарактеризуйте основні течії суспільно-політичного руху в Україні на початку 

ХХ століття? 

4.Які причини зумовили революцію 1905-1907рр. у Російській імперії? 

5.Що ви знаєте про діяльність політичних партій в Україні під час революції? 

6.Розкрийте хід революції 1905-1907рр., місце і роль національно-визвольного 

руху, результати революції? 

7.Що вам відомо про діяльність української громади у І та ІІ Державних думах 

Росії? 

8.З якою матою була започаткована земельна реформа Петра Столипіна? 

 

Теми рефератів: 

1.Петро Столипін – політичний портрет. 

2.Повстання на броненосці «Потьомкіні». 


