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http://unr.memory.gov.ua/ -  

Важливі події, документи, 

матеріали, діячі, інтерактивна 

карта «Місця пам’яті Україн-

ської революції 1917‒1921 

років». 
 

http://www.memory.gov.ua/page/u

krainska-revolyutsiya-1917-21 - 

українська революція 1917 – 

1921 рр. 
 

http://www.memory.gov.ua/page/p

odii-i-lideri 
 

http://www.memory.gov.ua/page/u

niversali 
 

http://www.istpravda.com.ua/them

es/rev100/ 
 

https://dsk.kievcity.gov.ua/content/

2017-rik-100richchya-ukrainskoi-

revolyucii-1917-21-rokiv.html - 

100-річчя Української революції 

1917–1921 років. 
 

http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/6

4019454.html - «Українська ре-

волюція: архівні хроніки. 
 

http://unr.memory.gov.ua/ -  

Важливі події, документи, 

матеріали, діячі, інтерактивна 

карта «Місця пам’яті Україн-

ської революції 1917‒1921 

років». 
 

http://www.memory.gov.ua/metho

dicmaterial/metodichni-

rekomendatsii-do-100-richchya-

ukrainskoi-revolyutsii-1917-1921-

rokiv - Методичні рекомендації 

до 100-річчя Української 

революції 1917–1921 років. 
 

https://www.radiosvoboda.org/a/u

krainian-revolution-1917-

1921/28444030.html - 50 найви-

значніших подій української 

революції  1917 – 1921 рр. 
 

http://tyzhden.ua/History/188056 - 

100 років української революції: 

роздуми над причинами поразки 

крізь призму вищої школи. 
 

http://unr.memory.gov.ua/files/do

wnloads/100-rokiv.pdf - Брошура 

"100 років боротьби: Українська 

революція 1917 - 1921". 

 

http://chtyvo.org.ua/authors/Smolii

_Valerii/Narysy_istorii_ukrainskoi

_revoliutsii_1917- 

1921_rokiv_Knyha_1/ - Нариси 

історії української революції 

1917-1921 років. Книга 1. 
 

http://chtyvo.org.ua/authors/Versti

uk_Vladyslav/Narysy_istorii_ukrai

nskoi_revoliutsii_1917-

1921_rokiv_Knyha_2/ - Нариси 

історії української революції 

1917-1921 років. Книга 2. 
 

https://www.bbc.com/ukrainian/fe

atures-41797443 - Українські 

гроші революції: горпинки, 

лопатки і паперові монети. 
 

 

 

https://commons.com.ua/uk/ukrayi

nska-revolyutsiya-1917-1921-rr-

virishuyuchi/ - Українська ре-

волюція 1917-1921 років: вирі-

шуючи долю Європейської 

соціалістичної революції. 
 

http://cdiak.archives.gov.ua/v_Ukrain

ska_revolyuciya_1917_1921.php - 

Українська революція 1917-1921рр. 

мовою документів ЦДІАК  

України. 
 

http://tyzhden.ua/History/188056 - 

100 років української революції: 

роздуми над причинами поразки 

крізь призму вищої школи. 
 

http://ur.kvideo.com.ua/ - Фільм 

«Українська революція». 
 

https://www.youtube.com/watch?v

=JXer2cdhLrY - 100 років 

української революції: як 

починала Центральна рада 

Част.1 
 

https://www.youtube.com/watch?v

=xVADQaiSl4A - 100 років 

української революції: як 

починала Центральна рада 

Част.2. 
 

https://www.youtube.com/watch?v

=XVPKvNUF2iM - 100 років 

української революції: як 

починала Центральна рада. 

Част.3. 
 

https://www.youtube.com/watch?v

=-Uuc-5Hzw7M - Історична 

правда: Центральна Рада 
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