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Мета презентації: 

Продемонструвати досягнення 

М.С. Грушевського у 

громадській та політичній 

діяльності. 



Михайло Сергійович Грушевський 
(1866-1934 рр.) – український історик, 

громадський та політичний діяч. Голова 

Центральної Ради Української 

Національної Республіки (1917-1918 рр.) 

Багаторічний голова Наукового 

Товариства ім. Шевченка (1897-1913 рр.) 

Завідувач кафедри історії Львівського 

університету (1894-1914 рр.) 

Дійсний член Чеської АН (1914 р.), 

ВУАН (1923 р.) та АН СРСР (1929 р.) 



Грушевський є 

автором понад 

2000 наукових 

праць. 



Об’єктом досліджень Грушевського 

переважно була історія України та її 

державності. 



4 березня 1917 року М.С. Грушевський був 

обраний головою Української Центральної Ради. 

Намагався надати стихійному українському 

рухові надати організованості. 



Намагався досягти національно-територіальної 

автономії України у федеративній Російській 

республіці 



Приймав участь у проголошенні І, ІІІ, IV 

Універсалів УЦР ( 23 червня, 20 листопада 1917 

р., 24 січня 1918 р. відповідно) 



В результаті прийняття ІІІ Універсалу з 

ініціативи Грушевського було проголошено 

Українську Національну Республіку, а IV 

Універсал проголосив УНР самостійною. 

25 лютого 1918 року за 

пропозицією Грушевського 

гербом УНР було затверджено 

тризуб 



Під керівництвом Грушевського розроблялася 

Конституція незалежної УНР, яку прийняли 29 

квітня 1918 року, яка була складена за 

принципами демократичного суспільства. 





«Біда України в тому, що нею 

керують ті, кому вона не 

потрібна» 

М.С. Грушевський 



М.С. Грушевський є найвизначнішою громадсько-політичною 

постаттю кінця ХІХ-початку ХХ ст., він вклав великий внесок у 

розвиток української науки, культури та самосвідомості, по-

новому оцінив історію українського народу та дав поштовх 

розвитку історичного самопізнання і освіти. Політичні погляди 

Грушевського випереджали ситуацію в Україні та Росії, 

намагався проголосити незалежність України з демократичними 

заставами суспільства та збереження української національності. 

Цінував політичні погляди на розвиток державності Володимира 

Великого, критикував марксизм і ставив національні інтереси 

вищими за класові, які заважали боротьбі за національність. Це 

свідчить про обізнаність та спроби підібрати оптимальний шлях 

розвитку України. 

Висновок 



Список використаних джерел: 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Грушевський_Михай

ло_Сергійович 

Малюнки та ілюстрації знайдені за допомогою 

пошукового сервісу : 

 

https://www.google.com.ua/ 



Дякую 

за увагу! 


