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Тема: Українська національно-демократична революція  

1917-1921 років 

Мета: 

дидактична: розширити і поглибити знання студентів про українську 

національно-демократичну революцію 1917-1921 рр.; проаналізувати вплив 

Першої світової війни на політичну та соціально-економічну ситуацію в 

Україні; виділити рушійні сили та соціальну базу українських державотворчих 

змагань зазначеного періоду; продемонструвати вплив внутрішніх і зовнішніх 

чинників на еволюцію політичних поглядів членів Центральної Ради; 

проаналізувати причини зміни політичних еліт як керівництва України, описати 

основні досягнення гетьмана Павла Скоропадського; пояснити взаємозв’язок 

міжнародної ситуації і зовнішньополітичних курсів більшовицької Росії та 

Польщі з політикою Директорії; охарактеризувати державотворчий процес на 

західноукраїнських землях у 1918–1920 рр.;проаналізувати причини та наслідки 

поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. для українського 

народу; сприяти усвідомленню студентами взаємозв’язку всіх етапів 

українського державотворення. 

розвивальна: сприяти закріпленню вміння працювати з історичними 

картами та історичними документами: аналізувати державно-правові документи 

Центральної Ради, гетьмана Скоропадського, Директорії та міжнародні угоди, 

які торкалися території України; виробляти уміння давати неупереджену 

характеристику історичним діячам, визначати їх роль і місце в історичному 



процесі, формувати критичне історичне мислення; підвести до розв’язання  

поставленої проблеми заняття; 

виховна: виховувати інтерес до історії України, почуття патріотизму, 

активну громадянську позицію; сприяти національній самоідентифікації 

українських громадян. 

Тип заняття: лекція-візуалізація 

Обладнання: мультимедійна презентація, документ «Третій Універсал 

Центральної Ради», схеми «Проголошення ЗУНР: її внутрішня та зовнішня 

політика» та «Причини поразки та основні уроки української національно-

демократичної революції 1917-1921 рр.», доповіді студентів, фільм «Хроніка 

української революції. Частина 4», відео кліпи пісень «Пісня про Юрія 

Тютюнника» та «Присягу двічі не дають».  

 

 

Основні терміни і поняття: революція, універсал, автономія, Українська 

Центральна Рада, гетьманат, Директорія, ЗУНР. 

 

Студенти повинні знати: 

Передумови, причини, характер та рушійні сили української революції 

1917-1921 рр. 

Державотворчу діяльність Української Центральної Ради 

Причини падіння та історичне значення УЦР 

Зміст чотирьох Універсалів УЦР 

Зовнішню та внутрішню політику гетьмана Павла Скоропадського 

Особливості доби Директорії: проблеми, внутрішню та зовнішню 

політику 

Державотворчі змагання на території Східної Галичини 

Хід та наслідки радянсько-українських та польсько-українських воєн 

Діячів української національно-демократичної революції 1917-1921 рр. та 

їхній внесок у державотворчий процес 



Зміст міжнародних  договорів щодо України та їхній вплив на українську 

революцію 1917-1921 рр.  

Особливості утвердження радянської влади на території України  

Причини поразки, уроки та історичне значення  української революції 

1917-1921 рр. 

 

Студенти повинні вміти: 

Показувати на історичній карті українські землі  територію Української 

Народної Республіки УЦР, Української держави П. Скоропадського, УНР доби 

Директорії, Радянську Україну.  

Правильно вживати історичні терміни і поняття під час аналізу 

історичних подій 

Виділяти особливості українських державотворчих змагань 1917-1921 рр. 

Складати хронологічні та синхронні таблиці з історії України 

1917‒1921 рр.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Поясніть поняття «революція»?  

2. Чому події 1917-1921 рр. в Україні називають «національно-

демократичною революцією»? 

3. За яких обставин і коли створено УЦР? 

4. Поясніть поняття «автономія»? 

5. Які функції виконував Генеральний секретаріат?  

6. Коли і чому відбулося повстання полку імені П. Полуботка? 

7. Чому виникли різночинні трактування Третього Універсалу УЦР та 

міжнародною спільнотою? 

8. Чим знаменний ІV Універсал УЦР?  

9. Які сили і чому привели до влади Павла Скоропадського? 

10. Перелічіть найбільші досягнення у внутрішній політиці гетьмана П. 

Скоропадського  

11. Чому період Директорії у фольклорі описує прислів᾽я «У вагоні 



Директорія – під вагоном територія»? 

12. Чому у 1918 р. виник конфлікт між поляками та українцями у Східній 

Галичині? 

13. Коли проголошено ЗУНР?  

14. За яких обставин і коли підписано Акт про злуку? 

15. Яку дату вважають завершенням української революції 1917-1921 рр.? 

16. ЯКІ УРОКИ ПОТРІБНО ВИНЕСТИ СУЧАСНИМ ПОЛІТИКАМ 

З УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр.? 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

Опрацювати питання «Становлення радянського режиму в Україні» 

сьогоднішнього лекційного заняття  
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ХІД ЗАНЯТТЯ: 

Вступне слово. 

Історики часто називають ХХ століття «коротким». Відходячи від 

календарної хроніки, вони це століття починають з 1914 року і закінчують 

1991-м. У цьому є свій глибинний смисл. 

Бесіда  

1. Чим знаменний 1914 р.? 

2. Які сили зіткнулися у війні? 

Слайд  

 

Бесіда 

3. Чому І світова війна була трагедією для українців? 

Слайд 

 

  

Розповідь 

Великі події, що хвилюють сильних, вони НЕ обов’язково впливають на 

менші істоти, так як бажають сильні. І не всіх ведуть великі прагнення. 

Відповідно, коли історики роблять узагальнення, вони повинні врахувати 



складнощі реакції на нижчих щаблях суспільства. Дефіцит, конфлікт, війна 

змінюють поведінку, змушують людей думати більш, як вижити, ніж про Бога, 

чи про партію, чи про націю. 

Перша світова війна призвела до знекровлення України, спустошення частини її 

території, погіршення життєвого рівня населення. Дезорганізація на залізницях, нестача 

продуктів харчування в містах і промислових регіонах, швидке зростання цін і спекуляції 

стали звичайними явищами в роки війни. Під час заготівлі продуктів військова й цивільна 

влада практикувала адміністративні методи регулювання продовольчого ринку - фіксовані 

ціни, заборони на вивіз продуктів тощо. 

У великих містах здобуття харчів та необхідних речей для існування ставало неабияким 

героїзмом. Здебільшого ці проблеми лягали на плечі жінок. 

Становище в Одесі яскраво відображено у спогадах Т. Михайловської-Цимбал: 

«Харчові продукти зникли, їх можна було здобути лишень на чорному ринку, і то здебільша 

в обмін за цінні речі й золото, й тому більшість населення голодувала. Натомість я ходила 

набезплатні обіди, що їх давали для голодуючої інтелігенції якісь протестантські церкви»  

Падіння життєвого рівня населення, ріст кримінальної активності, знищення як 

матеріальної, так моральної основи благополуччя суспільства призвели до загального різкого 

росту злочинності. Розклад армії та дезертирство лише посилили його рівень. Тобто, криза 

охопила всі сфери життя. 

Одним із наслідків Першої світової війни стала перемога Лютневої 

демократичної революції 1917р. в Росії, якою було покладено край 

багатовіковому монархічному режимові династії Романових. Революція 

розпочалася 23 лютого (8 березня н. ст.), коли соціалістичні партії організували 

в Петрограді демонстрацію.  

Слайд 

 Розповідь  У наступні дні страйки і демонстрації 

стали масовими. До страйкарів-робітників приєднався 160-тисячпий гарнізон 

російської столиці. Заворушення почалися в тилових гарнізонах і на фронті.  

2 (15) березня цар Микола П зрікся влади.  

Слайд 



  

Розповідь  

Склалися сприятливі умови для піднесення національно-визвольного руху 

пригноблених народів. Ніхто в Росії не прийняв з такою радістю й ентузіазмом 

Лютневу революцію, як українці. І це цілком зрозуміло. Адже царизм щодо 

українського народу застосовував усі форми утиску, експлуатації, обмеження 

політичних і національних прав.  

Слайд 

 

Розповідь  

В історії України розпочалася одна з найбільш яскравих і трагічних 

сторінок – УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 

1917-1921 РР., про яку ми сьогодні поговоримо. Особливої уваги заслуговують 

наступні питання 

 

Бесіда 

Давайте насамперед з᾽ясуємо значення поняття «революція» 

Слайд 



 

Розповідь  

Революція – докорінна якісна зміна, різкий стрибкоподібний перехід від 

одного якісного стану до іншого, від старого до нового, докорінний переворот 

у житті суспільства, який приводить до ліквідації віджилого суспільного ладу 

й утвердження нового. 

Бесіда   

А також спробуємо дати відповідь на питання: 

ЯКІ УРОКИ ПОТРІБНО ВИНЕСТИ СУЧАСНИМ ПОЛІТИКАМ 

З УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр.? 

Розповідь  

З перемогою Лютневої революції в Петрограді з представників партій 

ліберальної демократії 3 березня в Петрограді був сформований Тимчасовий 

уряд на чолі з князем Львовим. Його завданням стала організація 

демократичних виборів до Всеросійських Установчих зборів, які мали 

визначити форму правління і сформувати постійний уряд. Новий уряд вважав 

себе правонаступником царського уряду і прагнув зберегти контроль над усією 

територією колишньої імперії, у тому числі й над Україною. Тимчасовий уряд 

проголосив низку демократичних свобод: створення і діяльність політичних 

партій, відміна цензури, свобода мітингів і демонстрацій. Була скасована 

смертна кара на фронті та в тилу. Тимчасовий уряд направляв в регіони своїх 

губернських, повітових, волосних комісарів, під чиїм контролем діяли місцеві 

земські органи та громадські комітети 

Слайд 



  

Розповідь  

Одночасно з Тимчасовим урядом виник паралельний орган влади - Ради 

робочих і солдатських депутатів, центральною з яких була рада Петрограду. 

Спочатку провідне положення в радах посідали партії соціал-демократів 

(меншовиків) та есерів. Ставлячи за мету подальше "поглиблення" революції, 

ради вносили величезну дестабілізацію до політичного й економічного життя 

країни. Усього протягом березня 1917р. в Україні виникло понад 170 рад. Як 

правило, вони перебували осторонь національно-визвольної боротьби і згодом 

стали формою відновлення імперії, що розпалася. Переважали в радах 

представники соціалістичних партій, здебільшого російських. Ставлячи своєю 

кінцевою метою створення соціалістичного суспільства, вони, однак, по-

різному бачили шляхи її досягнення. Якщо меншовики й есери вважали, що 

країну після перемоги Лютневої революції чекає порівняно довгий шлях 

еволюційного розвитку, то більшовики, орієнтуючись на " світову 

соціалістичну революцію" , вимагали негайних радикальних змін і вже 

незабаром розпалили вогнище братовбивчої громадянської війни, привівши 

країну до катастрофи, від якої чи не найбільше постраждала Україна. 

Після перемоги Лютневої революції 17 (за н. ст.) березня 1917 р. в Києві 

виник ще один впливовий політично-координаційний центр — Українська 

Центральна Рада, — який, репрезентуючи інтереси українського народу, за 

короткий час свого існування —з березня 1917 по квітень 1918р. — пройшов 

складний шлях від київської міської громадської організації до ініціатора й 

активного чинника відновлення новітньої української державності — 

парламенту України. Рада була створена групою національно свідомої 

інтелігенції з Товариства українських поступовців (ТУП), наукових, освітніх, 



кооперативних, студентських та інших організацій. Головою Ради став 

видатний український історик, авторитетний громадсько-політичний діяч 

Михайло Грушевський, а його заступником — В.Науменко, товаришами голови 

— Д.Антонович і Д.Дорошенко. Згодом керівний склад Центральної Ради 

змінювався. Провідну роль у ній з часом почали відігравати Українська партія 

соціалістів-федералістів (УПСФ), Українська соціал-демократична робітнича 

партія (УСДРП) і Українська партія соціалістів-революціонерів(УПСР). 

У той час скрізь по Україні вирували віча, з'їзди, збори. Широкої 

підтримки набули гасла українізації школи, суду, управління, транспорту. 

Головною вимогою маніфестантів було надання Україні автономії. 22 березня 

1917 р. Центральна Рада звернулася з відозвою "До українського народу", 

Слайд 
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у якій закликала селян, робітників, солдатів, городян, інтелігенцію, 

духівництво зберігати спокій, обирати своїх людей на всі посади, збирати 

кошти в український національний фонд, творити нове вільне життя. І справді, 

національне життя в Україні значно активізувалося. Відроджувалися старі й 

виникали нові політичні організації та партії, відкривалися українські клуби, 

товариства, відбувалися різноманітні збори. Відновила діяльність "Просвіта" 

яка, вже восени 1917 p., нараховуючи в Східній Україні майже тисячу місцевих 

відділень та залучаючи до роботи відомих діячів української культури, науки й 

освіти, активно створювала бібліотеки, різноманітні гуртки й курси, видавала 

українські книги і журнали. Знову почала виходити газета "Нова Рада". 

Важливою подією українського життя стала національна маніфестація, що 

відбулася в Києві 1 квітня 1917 р. 

Слайд  
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Сто тисяч учасників — солдатів, робітників, студентів, учнів — йшли під 

українськими національними прапорами. На Софійському майдані відбулося 

грандіозне віче, учасники якого прийняли резолюцію про підтримку 

Тимчасового уряду, а також вимагали широкої автономії України в складі 

демократичної Російської держави та скликання Установчих зборів. 

Транспарантів з гаслами "Хай живе самостійна Україна з гетьманом на чолі" 

було бл. 10, проте вони загубилися серед 300, які вимагали автономії України.  

Оглядом сил українства, засобом його дальшої організації став 

Український національний конгрес, який проходив у Києві 19 - 22 квітня 

1917 р. 

Слайд  
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У його роботі взяли участь бл. 1500 чол., які представляли всі губернії 

України, а також Петроград, Москву, Крим, Кубань, Холмщину. Отже, конгрес 

був справді всеукраїнським.  
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У прийнятій резолюції його учасники вимагали автономії України у 

федеративній демократичній республіці Росія, а також українізації 

адміністративних, господарських органів й культурного життя. Делегати 



конгресу величезною більшістю голосів переобрали головою Центральної Ради 

М.Грушевського, а його заступниками обрали С.Єфремова та В.Винниченка.  

Слайд 

 

Доповідь студентки 

Грушевський Михайло Сергійович (17 (29) вересня 1866, м. Холм ‒ 24 листопада 

1934 р., м. Кисловодськ, Ставропольський край) ‒ український історик, громадський та 

політичний діяч. Голова Центральної Ради УНР (1917–1918). Член Історичного товариства 

ім. Нестора-Літописця, дійсний член Чеської АН (1914), почесний член Київського 

товариства старожитностей і мистецтв (1917), член-кореспондент ВУАН (1923) та АН СРСР 

(1929), багаторічний голова Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (1897–1913), 

завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–1914), автор понад 2000 наукових 

праць. 

Сергій Єфремов - громадсько- політичний і державний діяч, літературознавець (1876-

1939) 

Народився в родині священика. Навчався в духовній семінарії та Київському університеті. 

Автор близько десяти тисяч публіцистичних і наукових статей, низки робіт, присвячених 

творчості Марка Вовчка, Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Івана 

Нечуя-Левицького, Івана Карпенка- Карого, Панаса Мирного та ін. 

• На початку XX ст. став учасником або навіть співзасновником кількох 

організацій і партій. 

• Був одним з 82-х відомих літераторів і громадських діячів, що підписали 

опублікований у зв’язку зі «справою Бейліса» протест «До російського суспільства (з 

приводу кривавого наклепу на євреїв)». 

• У березні 1917 р. увійшов до Української Центральної Ради і незабаром став 

заступником голови УЦР та генеральним секретарем міжнаціональних справ. 

• 3 приходом більшовиків переховувався і був амністований лише на прохання 

Української академії наук 1919 р. 

• Обійняв посаду віце-президента УАН та голови деяких наукових товариств. 

• 1929 р. Єфремова було звинувачено в організації уявної Спілки визволення 

України й засуджено до смертної кари із заміною на 10 років ув’язнення. Помер 1939 р. в 

ув’язненні 
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Конгрес ще вище підніс авторитет Центральної Ради, визнавши її 

представницьким, законодавчим органом України. Таким чином було зроблено 

новий крок у відродженні нації на шляху її державотворення. Центральна Рада 

https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1866
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
https://uk.wikipedia.org/wiki/1913
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1894
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914


обрала виконавчий комітет, який згодом отримав назву Мала Рада, на місцях 

почали виникати підлеглі їй губернські, міські, повітові українські ради. 

Керівники Центральної Ради використали патріотичне піднесення 

українського народу, підтримавши його віковічні прагнення до волі. Проте 

задовольнити вимоги політичної автономії У країни ні Тимчасовий уряд, ні 

російська демократія (Петроградська рада) не поспішали. Крім того, проти 

рішень Українського національного конгресу ополчилися російські 

консерватори Києва і, особливо, півдня України. На словах вони визнавали 

право українців на автономію, на українську школу тощо, та фактично 

виступали проти них. Посипалися протести в Петроград, заяви і протести на 

місцях. Хоча ЦР і мала значну підтримку з боку населення України, в 1917 р. на 

владу претендували і інші політичні сили. В березні-квітні 1917 р. в Україні 

почалися виступи селян, робітників, солдат. На місцях почали створюватися 

органи влади, що не підпорядковувалися ЦР, - Ради робітничих і солдатських 

депутатів. Численні ради знаходились під впливом РСДРП(б), яку очолював 

В.Ульянов (Ленін). Ситуація складалася таким чином, що ЦР повинна була 

формувати українську армію. 

Слайд 
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Тільки спираючись на реальну силу, розширивши свою соціальну базу, 

Центральна Рада могла вступати в переговори з Тимчасовим урядом з надією 

на успіх. Діяльність Ради підтримали скликані в Києві в травні 1917р. 

Всеукраїнські військовий, селянський, робітничий з'їзди.  

Незважаючи на заборону Тимчасового уряду, почалася українізація 

військових частин, де переважали українці. На Київському етапному пункті 

3000 солдатів-українців утворили окремий полк, який назвали Першим полком 

ім. Б.Хмельницького. Перший Всеукраїнський військовий з'їзд назвав 

Центральну Раду "єдиним компетентним органом" у вирішенні всіх справ 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/e_pidr/slov/sl_u/r6.htm


України. Делегати з'їзду прийняли ухвалу про "націоналізацію армії", тобто про 

формування із солдатів-українців національних полків. З добровольців 

створювали загони "гайдамаків", "вільного козацтва". Особлива заслуга в цьому 

належала Українському військовому клубові Ім. П.Полуботка, створеному в 

Києві. За ухвалою з'їзду було утворено Український генеральний військовий 

комітет, який мав формувати національні збройні сили. 

Ставши провідною силою всього українського народу, Центральна Рада 

змогла рішучіше поставити вимоги перед Тимчасовим урядом. З цією метою в 

кін. травня 1917 р. до Петрограда прибула українська делегація із десяти членів 

Центральної Ради, яку очолював В.Винниченко. 

Слайд 

  

Розповідь 

Висловивши свою прихильність до Тимчасового уряду, вона 

запропонувала надати широку автономію Україні в межах федеративної Росії, 

утворити при Тимчасовому уряді посаду комісара в українських справах, 

призначити крайового комісара для всієї України, провести українізацію армії, 

навчальних закладів, призначити на урядові пости в Україні людей, які 

володіють українською мовою, звільнити політичних в'язнів. Однак домагання 

української делегації було відхилено. Після цього Центральна Рада 

обнародувала декларацію, адресовану Тимчасовому урядові, в якій 

пропонувала передати українське питання на розгляд міжнародної конференції, 

а до того встановити в Україні владу крайового комісара від Центральної Ради, 

а в Петрограді при Тимчасовому уряді створити міністерство у справах 

України. 

Всеукраїнський селянський з'їзд, який тим часом зібрався у Києві, ухвалив 

не чекати призначених на листопад Всеросійських установчих зборів, а раніше 

скликати Українські установчі збори, доручивши їм вирішити питання про 



самоврядування України. Після цього з'їзду до Центральної Ради було 

включено Раду селянських депутатів із 133 чол. Потім до Центральної Ради 

приєднався і Всеукраїнський робітничий з'їзд, кооптувавши своїх 

представників до її складу. 

Перший Універсал Центральної Ради 

Щоб і надалі відігравати роль найвпливовішої сили в Україні, Центральна 

Рада 10 (23) червня 1917 р. видала Перший Універсал до українського народу, 

який був зачитаний на Другому військовому в'їзді у Києві. 

Слайд 

 Розповідь 

Універсал – урочисте звернення ЦР до населення, що виконувало функції 

основних тимчасових документів конституційного характеру 

У цьому урочистому акті проголошувалося: "Народе Український! Народе 

селян, робітників, трудящого люду!.. Хай буде Україна вільною. Не 

відділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ 

український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям... Ми, 

Українська Центральна Рада, видаємо цей Універсал до всього нашого народу і 

оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя". Зазначалося також, що 

тільки всенародно обрані Українські установчі збори (сейм) мають право 

ухвалювати в Україні закони. 

Слайд 

 Розповідь 

Вслід за цим на пропозицію Української партії соціалісті в-революціонерів 

було утворено 15 (28) червня 1917 р. Генеральний секретаріат Центральної 



Ради ‒ виконавчий орган, уряд автономної України, який очолив Володимир 

Винниченко. 

Слайд 

  

Розповідь 

Він одночасно був затверджений генеральним секретарем внутрішніх 

справ.  

Доповідь студентки про Володимира Винниченка 

Володимир Винниченко - український письменник, публіцист, політичний діяч (1880-

1951). Народився в Єлисаветграді (був Кіровоград, нині Кропив᾽янськ) у родині чабана. 

Незважаючи на бідність родини, закінчив гімназію та юридичний факультет Київського 

університету, вступив до Української студентської громади, що була осередком РУПу. Тоді 

ж він почав і літературну творчість. За участь у студентських заворушеннях Винниченка 

виключили з університету та заарештували на короткий термін. Після цього він прослужив 

кілька місяців в армії, а далі дезертирував і втік до Львова. Так розпочалася його бурхлива 

революційна діяльність з арештами, перетинами кордону, еміграцією. 

• 1905 р. став головою УСДРП. 

• У березні 1917 р. приступив до роботи в УЦР: став автором універсалів і 

головою Генерального Секретаріату. 

• Пішов у відставку у січні 1918 р. на вимогу есерів, які вимагали рішучішої 

політики. 

• 3 гетьманом П. Скоропадським не співпрацював, натомість очолив 

опозиційний Український національний союз. 

• 3 листопада 1918 р. до початку лютого 1919 р. Винниченко очолював 

Директорію УНР, але через загострення політичної ситуації та особистий конфлікт з С. 

Петлюрою емігрував. 

• 1920 р. листувався з керівництвом УСРР, сподіваючись на посаду заступника 

голови Раднаркому та наркому закордонних справ. 

• 1941 р. Винниченко деякий час перебував під арештом 

за наказом німецької окупаційної влади. Помер і похований у с. Мужен на півдні Франції. 

Розповідь 

Генеральними секретарями стали також С.Єфремов (згодом — 

О.Шульгин), Х.Барановський, С.Петлюра, Б.Мартос, В.Садовський, 

І.Стешенко, М.Стасюк, а генеральним писарем — П.Христюк. У першому 

українському уряді п'ять місць займали соціал-демократи, соціалісти-

революціонери — два, соціалісти-федералісти — одне. Із дев'яти членів уряду 

був один безпартійний — кооператор. 



Таким чином, в Україні сформувалися вищі органи влади 

Слайд 

 

Розповідь 

Зміна влади приносила зі собою багато інших змін. Дехто змінював імена і робив це 

офіційно. Це теж цікаво, бо демонструє нам, що уряди, бюрократія якось працювали. У 

1917 році в березні, в самому початку, як [Центральна] Рада проголосила Перший універсал, 

якийсь Дмитро Бардак написав Центральній Раді, що хоче змінити його образливе прізвище 

на Дмитренко. Запит 3 тижні йшов до Харкова, із Харкова до Києва, із кабінету в кабінет, 

через всі влади, доки його не затвердили зі рік, у грудні 1918 році. Остаточна відповідь 

датована січнем 1919 року, яку знайшов в архіві, так і не надіслали. Вона залишається 

непідписаною в архіві, і Бардак лишився Бардаком. 

Лайза Безмоґний теж не отримав ніякої відповіді. Давид Паршивий змінив своє прізвище 

на Давидюк. Барух Таракан написав у своєму листі, що він сподівається, що нарешті «в 

незалежній Україні він зможе змінити своє прізвище на Тарський». Андрій Свинарчук 

пояснив, що «в ім’я відродженої Української держави він як її вірний син бере на себе 

сміливість шанобливо просити милостивого володаря, пана гетьмана, дозволити змінити 

своє ім’я на українське. Тому що наша Україна є незалежною державою тепер». Наступний 

– Олександр Волков, стурбований своїм російським ім’ям, писав: «Через обов’язкові зміни 

прізвищ у Московії, під час самодержавства, коли почали винищувати українські імена, 

додаючи до них –ов, моє українське прізвище змінили на російське. І, вважаючи себе 

громадянином України і не бажаючи мати прізвище російське, яке створило йому проблеми 

в житті», хоче прізвище, що закінчується на –енко. І подав різні варіанти, щоб чиновники 

йому дали.  

Одні змінювали прізвища, інші лояльності. Український видавець Василь Кульженко 

друкував у своїй друкарні українські гроші, друкував українофобську газету «Киевлянин», 

друкував большевицькі прокламації. Опісля, у 1921 році, став головою Всеукраїнської спілки 

друкарів. 

Слайд 

 

Розповідь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Стан справ в Україні, зокрема проголошення Першого Універсалу, 

занепокоїв російські офіційні кола в Петрограді. 11 липня 1917 р. до Києва 

прибула делегація Тимчасового уряду на чолі з О.Керенським. Вона провела 

переговори з українськими представниками в складі М.Грушевського, 

В.Винниченка і С.Петлюри.  

Слайд  

 

Розповідь 

У результаті було досягнуто порозуміння між Центральною Радою і 

Тимчасовим урядом. Міністри Тимчасового уряду визнали право України на 

автономію та погодилися з тим, щоб Центральна Рада! Генеральний секретаріат 

стали крайовими органами влади в Україні. Центральна Рада у свою чергу 

визнавала майбутні Всеросійські установчі збори і до їх скликання 

зобов'язувалася не здійснювати ніяких таємних заходів щодо встановлення 

автономії України. 

Під час переговорів було вирішено проблему представництва в 

Центральній Раді національних меншин. Неукраїнським партіям та 

організаціям виділили 30 % місць. Передбачалось обрати новий склад 

Генерального секретаріату, до якого також увійшли б представники 

національних меншин. 

Таким чином, відступивши від своєї непримиренної позиції щодо України, 

Тимчасовий уряд після тривалих переговорів з представниками Центральної 

Ради наважився на угоду. Але під тиском Тимчасового уряду від проголошених 

у Першому Універсалі принципів відступила і сама Центральна Рада.  

Слайд  



 

Розповідь 

У Другому Універсалі, схваленому 16 липня 1917р., вона заявила про 

визнання Всеросійських установчих зборів, які мали встановити автономію 

України, і відсутність наміру відокремлюватися від Росії:  

Робота з документом 

"Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не 

відривати України від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до 

піднесення й розвитку цілої Росії та до єдності її демократичних сил, із 

задоволенням приймаємо заклик правительства до єдності... Зважаючи, що 

утворення краєвого органу тимчасового правительства на Україні забезпечує 

бажане наближення управи краєм до потреб місцевого населення в межах, 

можливих до Установчих Зборів, і думаючи, що доля всіх народів Росії тісно 

зв'язана з загальними здобутками революції, ми рішуче відкидаємо проби 

самочинного здійснювання автономії України до Всеросійських Установчих 

Зборів". 

Розповідь 

Отже, тези про волю України і про те, що український народ сам 

творитиме своє життя, проголошені в Першому Універсалі, у Другому були 

фактично заперечені. Цей політичний компроміс ослабив авторитет 

Центральної Ради, посіяв у свідомості широких мас недовір'я до свого 

парламенту. 

Ситуація в Україні з кожним днем погіршувалася. Розхитане війною 

економічне життя занепадало. Голод примарою ходив по Росії і зачепив 

Чернігівщину. Продовольчих запасів було мало. Петроград вигрібав з України 

все, що можна було. І цим обмежувалася його продовольча політика. Податків 

ніхто не платив. Селянство, змучене війною, революцією, розорялося. Суд, 

поліція не функціонували. З фронту масово втікали солдати, посилюючи 



безладдя в країні. Центральна Рада й Генеральний секретаріат ніяк не могли 

вирватися з тенет Тимчасового уряду, нерозв'язаними залишалися економічні, 

земельні, воєнні питання. 

Свідченням того, що налаштованість Центральної Ради на федерацію з 

Росією в середині 1917 р. вже не відповідала революційному піднесенню 

значної частини суспільства, став збройний виступ Українського полку ім. 

гетьмана П. Полуботка, сформованого наприкінці червня з солдатів-українців, 

які чекали відправлення на фронт.  

Слайд 

 

Розповідь 

Прагнучи радикальним способом розірвати зачароване коло, в яке 

потрапила українська влада, а з нею і все суспільство, близько 5 тис. 

полуботківців у ніч з 17 на 18 липня захопили частину центру Києва й 

закликали Центральну Раду проголосити державну незалежність. Проте в ході 

вуличних боїв повсталі зазнали поразки від військових частин, відданих УЦР. У 

результаті, полк було розформовано і вислано на фронт, а керівників виступу 

ув'язнено і звинувачено військовою прокуратурою у "спробі відокремлення 

України від Росії". Патріотично налаштованих військових було звільнено лише 

в 1918 р. Миколу Міхновського вислано на румунський фронт 

  

Доповідь студентки  

Міхновський Микола Іванович народився у сім’ї сільського священика у селі Турівка 

Прилуцького повіту Полтавської губернії (нині належить до Київської області) 19 (31) 

березня 1873 р.. Батько виховув сина як справжнього патріота. Освіту  Міхновський здобув у 

Прилуцькій гімназії, яку закінчив 1891 р.. Потім вступив на юридичний факультет 



Київського університету. М. Міхновський не лише вивчав право, а й став активним діячем 

міської патріотичної організації, її члени проповідували необхідність вільного розвитку 

української культури й не торкалися політичних питань. Микола одразу ж зрозумів, що йому 

не по дорозі з цими людьми, бо він хотів бачити Україну самостійною державою. 1891 р. 

група молодих націоналістів створила Товариство тарасівців. М.Міхновський розробив 

документ для «Братства» — «Profession de foi молодих українців», опублікований в 17-му 

томі львівського національно-демократичного часопису «Правда» 1893р. Тарасівці 

проголосили своєю метою боротьбу за «самостійну суверенну Україну, соборну, цілу і 

неподільну, від Сяну по Кубань, від Карпат до Кавказу, вільну між вільними, без пана і хама, 

без класової боротьби, федеративну всередині». Організація майже не приховувала своєї 

діяльності й невдовзі була заборонена властями, багатьох членів товариства арештували. 

Однак сам факт її заборони й пропаганда самостійницьких ідей привернули до українського 

націоналізму чимало молодих патріотично настроєних людей. Багато з них увійшли до 

заснованої наприкінці 1899 р. в Харкові Революційної української партії (РУП). Він закінчив 

навчання у 1895 р.і почав працювати в одній із адвокатських контор Києва, водночас не 

полишав громадської діяльності. У 1897 р. він їздив до Львова, де встановив тісні взаємини з 

галицькими діячами і закупив значну кількість заборонених видань, у тому числі твори 

Михайла Драгоманова та Івана Франка. Поліція вважала його «крайнім за переконаннями 

українофілом з грубими і вкрай несимпатичними методами і формами і напрямом безумовно 

антиурядовим». 1898 року Міхновський переїхав до Харкова, що було пов’язано з особистою 

драмою: закохавшись у дружину свого начальника, він разом з нею мусив залишити Київ. 

Але батьки були проти. Шлюб не склався, і Міхновський так і лишився неодруженим. Він 

зайнявся адвокатською практикою, відкрив власну контору і невдовзі здобув неабияку 

популярність як успішний адвокат. У 1906 р.і на так званому «Лубенському процесі» двох 

українських діячів ‒ братів Шеметів ‒ засудили до страти, але завдяки майстерності адвоката 

Міхновського вони були звільнені. Енергійно і швидко Микола Міхновський завоював 

авторитет серед української громадськості Харкова. Міхновський виголошував промову на 

Шевченківських урочистостях 1900 р. в Полтаві та Харкові, закликав до збройної боротьби 

за права українського народу. У січні 1900 року, Микола Міхновський у Харкові взяв участь 

у становленні РУП ‒ першої самостійницької партії у Наддніпрянській Україні. Основні ідеї 

партії М. Міхновський виклав у брошурі «Самостійна Україна». Вона була першим виданням 

РУП. Через якийсь час РУП відмежувалася від ідей М. Міхновського. У 1902 р. група його 

прихильників відкололася від РУП і заснувала Українську народну партію (УНП). 

М. Міхновський розробив для неї «Десять заповідей УНП» і видав їх 1903 р. у Львові. 

«Десять заповідей УНП» — один з найгостріших документів самостійницького руху, 

створених Міхновським.  УНП  проголосила своєю метою боротьбу за незалежність України, 

а Міхновський став її провідником і головним ідеологом, автором програми УНП та інших 

партійних видань, що на тривалий час стали наріжними для багатьох поколінь українських 

націоналістів. М. Міхновський і члени УНП засуджували приєднання України до Росії, 

вважаючи цей акт початком «московського рабства». Свої ідеї Микола Міхновський 

популяризував у часописах, які засновував з невпинною енергією попри всілякі 

адміністративні заборони: «Самостійна Україна» (1905), «Хлібороб» (1905), «Запоріжжя» 

(1906), «Слобожанщина» (1906), «Сніп» (1912–1913). 1904 р., коли відзначалося 250-річчя 

возз’єднання України з Росією, вони вирішили висадити в повітря пам’ятники царям та їхнім 

прислужникам у Києві, Харкові й Одесі. Однак той, кому доручалося виконати цю акцію в 

Києві та Одесі, несподівано наклав на себе руки. В Харкові ж не було царських монументів, 

тому члени УНП мали намір знищити пам’ятник О.Пушкіну, вважаючи його співцем «єдиної 



і неділимої» Росії. Хоч вибух і пролунав, пам’ятник залишився неушкодженим. Микола 

Міхновський прагнув використовувати усі наявні можливості для агітаційної роботи. Його 

зусиллями 1909 року було створено «3-тє Харківське товариство взаємного кредиту». Цю 

організацію поліція оцінювала як «легальне прикриття групи українців», які обговорюють 

політичні питання. У 1912–1913 рр. він активно працював у харківському Товаристві імені 

Квітки-Основ’яненка. Поліція небезпідставно підозрювала Міхновського та інших членів 

УНП у використанні Товариства для пропаганди самостійницьких поглядів.   Невдовзі М. 

Міхновський, переглянувши деякі свої погляди, зрозумів, що держава будується не лише 

інтелігентами, а й масами людей, які створюють матеріальні цінності. Він частіше виступав 

зі своїми ідеями перед трудівниками Слобожанщини й Донбасу. Коли вибухнула 1-ша 

світова війна, його призвали до армії. Якийсь час перебував на Північному фронті, а 

напередодні революційних подій 1917 р. перейшов як юрист у розпорядження Київського 

військового окружного суду. Повалення самодержавства М. Міхновський сприйняв як 

реальний шанс для створення суверенної і незалежної України. Буваючи в казармах серед 

солдатів-українців, він закликав їх берегти народне добро, не допускати анархії в армії, 

формувати дисципліновані, боєздатні частини. Його заходами було створено Товариство 

полуботківців. А в червні 1917 р. М. Міхновський розробив план проголошення державної 

самостійності України. Цим планом передбачалося, що 2-й Український полк ім. П. 

Полуботка захопить у Києві владу й передасть її Центральній Раді. Остання буде змушена 

під тиском зброї проголосити самостійну Українську державу, видворивши за її межі всіх 

представників Тимчасового уряду. Але ці лівацькі наміри М. Міхновського, його 

суперництво з С. Петлюрою за вплив на військо, небажання українських соціалістів чинити 

опір всеросійській революції, яка була метою їхньої боротьби, призводять до конфлікту з 

Центральною Радою. Вона виставляє проти полуботківців добре озброєне військо й зриває 

наміри М. Міхновського здійснити переворот в Україні. Щоб запобігти братовбивству, 

частини, які підтримували його, залишають Київ, а потім вирушають на фронт. На 

Румунський фронт потрапляє й М. Міхновський, пригнічений тим, що в найсприятливіший 

момент історії самі ж українці перешкодили йому реалізувати мрію свого життя — створити 

незалежну Україну. Невдовзі фронт остаточно розвалився, й М. Міхновський повернувся на 

Прилуччину. Наприкінці квітня 1918 р. Центральну Раду змінив Уряд гетьмана П. 

Скоропадського. Прикутого ревматизмом до ліжка М. Міхновського привезли на автомобілі 

до столиці й запропонували високу посаду — міністра внутрішніх справ. Але він відмовився, 

бо, як зазначали його близькі друзі, прагнув не посад і чинів, а незалежності України. Під час 

громадянської війни М. Міхновський кілька разів опинявся на території, контрольованій 

більшовиками. В Кременчуці його заарештували, але невдовзі відпустили під нагляд ЧК. У 

травні 1919 р. спалахнуло повстання Н. Григор’єва, колишнього комбрига Червоної армії, 

який свого часу звільнив М. Міхновського з-під опіки чекістів і відправив на Херсонщину. 

Тепер отаман запропонував йому роботу в своєму штабі, але він відмовився. Таким чином, 

Міхновський потрапив до Новоросійська, звідки хотів емігрувати за кордон. Але 

командування Добровольчої армії, чи то випадково, чи то навмисне, не видало йому 

необхідних документів. Діставшись Кубані, М. Міхновський до 1924 р. працював в 

українській учительській семінарії в станиці Полтавській. Хоч жив він серед нащадків 

колишніх українських козаків, але мріяв повернутися в Україну. 1924 року Микола 

Міхновський повернувся до Києва, де був заарештований ДПУ.Після кількох днів допитів 

він опинився на волі. Вже наступного дня, 3 травня 1924 року Міхновського було знайдено 

повішеним у садку в садибі Володимира Шемета, де він квартирував. Серед української 



громадськості та науковців дуже довгий час точилася дискусія щодо причин смерті відомого 

політичного та громадського діяча. 

Розповідь 

Продовжуючи державотворчу діяльність, Центральна Рада на підставі 

домовленостей з міністрами Тимчасового уряду уклала 16.06.1917р. приймає 

―Статут вищого управління України‖. Фактично це була основа конституції. 

Тимчасовий уряд не затвердив цього документу, а сам 4 серпня 1917 р. видав 

―Тимчасову інструкцію для Генерального Секретаріату‖, яка суттєво 

обмежувала права України. 

Слайд 

  
Розповідь 

1. Генеральний секретаріат мав стати органом Тимчасового уряду. 

2. ЦР позбавлявся законодавчих прав. 

3. До ЦР входили не 14, а лише 7 секретарів, до того ж 4 з них мали бути 

представниками меншин. 

4. Українська територія звужувалась до 5 губерній(Київської, Волинської, 

Подільської, Полтавської, Чернігівської). ЦР прийняла резолюцію, яка не 

ухвалювала, але й не відкидала ―Інструкцію‖, а ―брала її до відома 

Новий Генеральний секретаріат було доручено сформувати Д.Дорошенку. 

З принципових питань він не дійшов згоди з М.Грушевським і 

новосформований уряд знову очолив В.Винниченко. 

Восени 1917 р. на арену політичної боротьби в Росії активно вступила 

найрадикальніша частина російської соціал-демократії — більшовики. Вони 

висунули ідею переростання демократичної революції у т. зв. соціалістичну. 

Спочатку більшовики хотіли добитися цього мирним шляхом, але після 

невдалої спроби підняти на поч. липня 1917 р. повстанця в Петрограді і таким 

чином захопити владу — взяли курс на збройну боротьбу і встановлення 

диктаторської влади, яку вони завуальовано називали диктатурою пролетаріату. 

Слайд 



  

Розповідь 

Революційний запал, у якому було багато утопічного і жорстокого, 

наростав. Визріла революційна криза. Процеси, що відбувалися в країні, 

забезпечили більшовикам підтримку пролетарських мас, особливо в 

індустріальних центрах. Потужна агітація і пропаганда, що закликали до 

«експропріації експропріаторів», дали результати. У ніч з 6 на 7 листопада в 

результаті збройного перевороту влада в Петрограді перейшла до рук 

більшовиків (з 1927 р. свій прихід до влади вони стали називати Великою 

жовтневою соціалістичною революцією), які мали тепер більшість у радах. 

Тимчасовий уряд було повалено.  

На думку західних істориків, надзвичайно потужну організаційну та 

пропагандистську діяльність більшовиків у Росії, порівняно з діяльністю всіх 

інших партій, разом узятих, фінансував німецький уряд, зацікавлений, щоб у 

країні, яка була одним із чільних представників Антанти, не припинялася 

революція. Зокрема, Р. Пайпс оцінював загальну суму фінансування 

російського більшовизму еквівалентом в 9 т золота.  

Коли святкувався 10-річний ювілей більшовицького перевороту, його 

урочисто назвали Великою Жовтневою соціалістичною революцією. Видатний 

англійський історик-русист Едвард Карр два перших томи своєї багатотомної 

«Історії Радянської Росії» присвятив періоду 1917—1923 рр. і назвав ці томи 

саме так: «Більшовицька революція». Він мав рацію, тому що в революції 

перемогли більшовики. Але один із лідерів української революції Володимир 

Винниченко назвав більшовицький переворот «робітничо-селянською 

революцією». Справді, 7 листопада (25 жовтня за ст. ст.) до влади прийшли 

керовані більшовиками маси, об’єднані в ради робітничих і солдатських 

депутатів. Солдатські депутати були майже в повному складі селянами, 

мобілізованими для участі у воєнних діях. 



В Україні ситуація розвивалася неоднозначно. Події у Петрограді 

підтримали робітники кількох українських міст, особливо Донецького басейну. 

В інших містах, зокрема в Києві, народ підтримував політику партій, які 

входили в Центральну Раду. Вороже до більшовицького перевороту в 

Петрограді поставилися штаб Київського округу і підпорядковані йому війська. 

Вони могли виступити проти революції і проти українства. Тому 7 листопада 

було утворено «Крайовий комітет для охорони революції на Україні», куди 

увійшли представники військових організацій Центральної Ради, Київської 

ради робітничих і солдатських депутатів та всіх партій, які до них належали. 

Центральна Рада виступила зі зверненням до громадян України, у якому 

пояснювала, що це громадське новоутворення потрібне, щоб запобігти 

відновленню царського самодержавства. 

Наступного дня після повалення Тимчасового уряду відбулося засідання 

Малої Ради, де було прийнято відозву про повстання більшовиків. У ній 

підкреслювалося:  

Робота з документом 

"Визначаючи, що влада яку державі, так і в кожнім окремім краю повинна 

перейти до рук усієї демократи", вважаючи недопустимим перехід усієї влади 

до рук Рад робітничих і солдатських депутатів, які являються тільки 

частиною організованої революційної демократії, Українська Центральна 

Рада через це висловлюється проти повстання в Петрограді".  

Розповідь 

Здобувши всю повноту влади в Росії, більшовики в Україні, на Дону й 

Кубані зазнали поразки. У Києві 11—13 листопада 1917 р. дійшло до збройного 

зіткнення штабу Київського військового округу, який продовжував 

підтримувати Тимчасовий уряд, більшовицьких військових частин і 

українського полку, сформованого з делегатів III Всеукраїнського військового 

з'їзду, що підтримував Центральну Раду. Боротьба закінчилася поразкою штабу, 

який виїхав на Дон, і придушенням більшовицького повстання. Після від'їзду з 

Києва вірних Тимчасовому уряду військ уся влада перейшла до Центральної 

Ради. З різних місць України на її адресу надходили заяви зі словами 



підтримки. У відозві до населення Центральна Рада закликала до спокою, 

порядку й підпорядкування українській адміністрації. Тоді ж уряд України 

поповнили нові генеральні секретарі, які представляли УСДРП і УПСР. 

7 (20) листопада Центральна Рада прийняла свій Третій Універсал, що 

пролунав у святковій атмосфері біля пам'ятника Б. Хмельницькому і був 

освячений молебнем у Софіївському соборі. 

Слайд 

  

РозповідьЗміст Третього Універсалу не повною мірою відповідав 

тогочасним патріотичним настроям широких верств українства.  

Робота з документом 

 ОЗНАЙОМТЕСЯ І СКАЖІТЬ НА ЯКУ НАЗВУ ОТРИМАЛА 

НОВОСТВОРЕНА Т.ЗВ. ДЕРЖАВА І У ЯКОМУ СТАТУСІ? 

Розповідь 

У цьому документі йшлося про встановлення Української Народної 

Республіки, яку українське населення, зарубіжні дипломатичні місії розуміли як 

проголошення незалежності Української держави. Це була деяка політична 

модифікація автономного статусу України в складі єдиної Російської 

республіки. Незрозуміло тільки, про яку Росію йшла мова. Адже Україна не 

визнавала більшовицької влади, а демократична Росія вже не існувала. 

 Проголошувалося створення Української Народної Республіки у 

складі Росії. 

 Висловлювалось побажання, Що Російська республіка має 

перетворитись на федерацію вільних і рівноправних народів. 

 Визначалось, що до Установчих Зборів влада в Україні належить 

ЦР і Генеральному Секретаріату. 

 Визначалась територія УНР. До її складу входили 9 губерній, в тому 

числі Донбас, Харківщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). 

 Скасовувалось поміщицьке землеволодіння. 

 Встановлювався державний контроль за виробництвом та 

торгівлею. 



 Гарантувалося негайне проведення мирних переговорів з країнами 

Четверного союзу з метою укладання з ними мирної угоди. 

 Запроваджувався 8-годинний робочий день. 

 Проголошувалися демократичні свободи (слова, друку, 

віросповідання, союзів, мітингів, національні права всіх націй, що 

мешкають в Україні).  

Здійснюючи багатогранну державотворчу діяльність, Центральна Рада та її 

уряд мали значну підтримку народних мас. Протягом першого місяця після 

більшовицького перевороту в Петрограді вони користувалися в Україні 

найбільшим впливом. Переконливим підтвердженням цього стали результати 

виборів до Всеросійських установчих зборів, які відбулися в кін. листопада 

1917 р. Більшовики одержали 10 % усіх голосів, а українські партії — майже 75 

%. У цій ситуації більшовики зробили спробу здобути владу шляхом скликання 

Всеукраїнського з'їзду Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Та 

коли він 17 грудня 1917р. почав у Києві роботу, виявилося, що із 300 діючих в 

Україні рад на ньому було представлено лише 49. Більшість із 2,5 тис. 

учасників з'їзду становили селяни. З'їзд підтвердив волю українського народу, 

виявлену на виборах до Установчих зборів, і висловив довір'я Центральній Раді. 

Делегати-більшовики чисельністю 124 чол. не підкорилися рішенням 

більшості з'їзду і покинули його, переїхавши до Харкова, де саме тоді працював 

III з'їзд Рад Донецько-Криворізького басейну.  

Слайд  

 Розповідь 

77 делегатів на нього послали всього 46 із 140 рад регіону. Об'єднавшись, 

ці дві групи вирішили конституюватися як І Всеукраїнський з'їзд Рад. На 

другий день своєї роботи, 25 грудня 1917р., він проголосив встановлення в 

Україні радянської влади. Цей з'їзд не відображав волю українського народу. 

Він спирався на 10 % виборців — в основному російськомовне населення, яке 

працювало па підприємствах не національного, а всеросійського значення. 



Таким чином, радянська влада в Україні прагнула стати владою меншості над 

більшістю. 

На противагу Українській Народній Республіці в Харкові було 

проголошено утворення Української Радянської Республіки (певний час вона 

також називалася Українською Народною Республікою) та її уряду — 

Народного секретаріату, до складу якого увійшли Артем (Ф.Сергєєв), Є.Бош, 

В.Затонський, М.Скрипник та ін.  

Слайд 

 Розповідь 

Новоутворений більшовицький уряд негайно визнав Україну 

федеративною частиною Росії, поширив на її території чинність декреті в 

російського Раднаркому (Ради народних комісарів — уряду Радянської Росії) і 

скасував усі закони й розпорядження Центральної Ради, звинувативши її в 

антинародній, дрібнобуржуазній політиці. Народний секретаріат дозволив 

також вивозити хліб з України до Росії. Більшовицькі організації в Україні 

розгорнули серед широких мас українства величезну агітацію, спрямовану 

проти Центральної Ради. Сприятливий ґрунт для цього створили помилки в 

діяльності Генерального секретаріату.  

Слайд   

 Розповідь 

Український уряд виявляв нерішучість у розв'язанні основних соціально-

економічних завдань. Землі конфіскувалися та передавалися до рук селян 

повільно. Страждаючи від нестачі грошей, УНР зберігала в недоторканності 

стару банківську систему. Не було встановлено належного контролю над 

виробництвом. Збереглися старий судовий апарат, старі законодавство, система 

освіти і навчання. 



Не дивно, що з Росії в Україну почали втікати (і знаходили тут підтримку) 

залишки панівних верств. Більшовикам це, звичайно, не могло сподобатись. 

Україна мимоволі ставала оплотом усіх антибільшовицьких сил. Назрівав 

конфлікт між нею і більшовицькою Росією. 

Знайшовся й привід. У Києві дислокувалися деякі більшовицькі військові 

частини, діяли більшовицькі організації. Спочатку вони були лояльні до 

української влади, але з часом почали агітувати проти Центральної Ради. Тоді, 

після кількох спроб примусити їх розійтися по домівках, було прийнято 

рішення роззброїти більшовицькі частини і вислати їх за межі України. 

Другим приводом для Радянської Росії послужило ставлення українського 

уряду до донських козаків, які виступили проти більшовиків і почали збирати 

на Дону свої військові сили. Донські козаки, які перебували на фронті, для 

повернення додому мали найближчий шлях — через Україну. Уряд УНР зайняв 

нейтральну позицію. 

 Слайд  

  Розповідь 

Тоді більшовицька Рада народних комісарів (РНК) 17 грудня 1917 р. 

пред'явила ультиматум українському урядові за підписом своїх лідерів 

В.Леніна та Л.Троцького  що, на словах "визнаючи" УНР, був втручанням у її 

внутрішні справи. Він містив 4 вимоги до Центральної Ради: відмовитися від 

дезорганізації фронту (йшлося про утворення Українського фронту); не 

пропускати через Україну козачі формування з фронту на Дон; пропустити 

більшовицькі війська на Південний фронт; припинити роззброєння радянських 

полків і червоноармійців. У разі неприйняття даних вимог протягом 48 год. 

РНК оголошував Центральну Раду «в стані відкритої війни проти радянської 

влади в Росії і на Україні». 



Виходячи з того «що Україна є суверенною республікою і ніхто не має 

права» втручатися в її внутрішні справи, Центральна Рада 18 грудня 1917р. 

відхилила ультиматум. Це призвело в кін. грудня 1917 р. до українсько-

більшовицької війни. 

Робота з документами 

«Южная газета» в Києві 20 грудня 1917 року повідомляла, що в Харкові 

працівники пошти та телеграфу страйкували проти окупантів-большевиків. 

Вони писали, що "Рада якраз відправила ультиматум, проголошуючи війну 

Росії". Писали, що в Києві голод. А посередині цих колонок містилася 

інформація – така велика реклама, яка хіба заспокоювала читачів. То реклама 

неабияких властивостей такого якогось «стимулола» доктора Ґлеза, який 

позбавить читачів нервовості та дратівливості, врятує їх від імпотенції, 

даруючи їм сексуальну енергію в цих страшних часах. Реклама доктора Ґлеза 

містилась майже в кожній великій міській газеті аж до 1920 року. 

Розповідь 

На боротьбу проти УНР були перекинуті більшовицькі російські війська з 

фронту. Москви, Петрограда та інших міст Росії прибули загони 

червоногвардійців — переважно робітників і матросів, які ненавиділи 

"буржуазну" Центральну Раду. Всього проти УНР виступили три більшовицькі 

російські армії. А Україну, фактично, не було кому захищати. 

Понад мільйон солдатів українізованих частин колишньої царської 

російської армії, які бажали служити в збройних силах України, було 

демобілізовано; свідомо обмежувалося зростання Вільного козацтва, яке 

формувалося з селянської молоді для захисту від бандитів і об'єднувало в 

регіонах десятки тисяч боєздатних козаків. На зміну їм Центральна Рада 

створювала значно слабші у військовому розумінні міліційні формування. 

Чимало її лідерів, особливо В. Винниченко, перебуваючи в полоні популярних 

на той час соціалістичних гасел і вірячи у "шляхетність російської демократії, 

котра нарешті сама зніме налигач з української шиї", сприймали регулярну 

армію як віджилий суспільний організм, притаманний тільки 

"експлуататорському суспільству". Голосів таких тверезих українських 

політиків, як М. Міхновський, П. Скоропадський, С. Петлюра, які намагалися 

переконати опонентів у доцільності творення власної регулярної армії, почуто 

не було. Тому, крім окремих частин добровольців, Україна в кін. грудня 1917 р. 



майже не мала війська. Практично всі полки, утому числі з гучними назвами 

(Шевченківський, Дорошенківський, ім. Грушевського та ін.), під дією 

більшовицької пропаганди, яка деморалізовувала їх, у найкращому разі 

оголошували нейтралітет, а то й переходили на бік інтервентів. 

Тим часом більшовики, формально не оголошуючи війни УНР, згідно з 

планом, заздалегідь розробленим В. Антоновим-Овсієнком, 26 грудня 1917 р. 

захопили Харків, де перебував більшовицький уряд України. Звідси 18 січня 

1918 р. було сплановано похід на Київ. Протягом січня більшовицькі війська 

під керівництвом колишнього царського полковника М.Муравйова з 

допомогою підрозділів Єгорова, Березіна на та Знаменського зайняли майже 

все Лівобережжя. Серйозна загроза нависла над Києвом, де діяли багато агентів 

і провокаторів, які готували путч. Невеликі загони українських патріотів під 

тиском переважаючих сил противника поспішно відступали. 

 У той грізний час у Києві сформувався Студентський курінь Українських 

січових стрільців, що нараховував 300 осіб. Вій складався зі студентів 

Київського університету святого Володимира, новоствореного Українського 

Народного Університету, а також учнів старших класів Другої Української 

гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства. Без будь-якої серйозної 

військової підготовки, погано озброєні юнаки під керівництвом сотника 

В.Омельченка (також студента) 27 січня 1918р. вирушили на фронт, щоб 

допомогти українським частинам утримати станцію Бахмач. По дорозі 

надійшла інформація, що в Бахмачі ворог. Тому наступного дня о 4 год ранку 

студентський курінь зупинився відразу за Ніжином, на залізничній станції 

Крути — за 120 км від Києва. З ними було 250 учнів старшинської школи та бл. 

40 гайдамаків. 

Командування вирішило боронити цей важливий залізничний вузол, що 

був ключем до столиці України. Перемога під Кругами давала шанси відбити 

Бахмач, зруйнувати колії і почекати підтягнення до Києва військових частин з 

регіонів. Поразка ж відкривала ворогові шлях на столицю, втрата якої 

позбавляла Центральну Раду можливості взяти участь на переговорах у Бресті з 

державами центрального блоку на правах повноважного представника 



українського народу. Укладення мирного договору, в свою чергу, давало 

Україні надії на союзників у боротьбі проти російської агресії. Тому за всяку 

ціну потрібно було утримувати Київ до підписання українською делегацією 

договору з центральними державами. Кожний день, навіть кожна година мали 

велике значення. 

У виритих перед станцією окопах, які тягнулися обабіч залізничного 

насипу на 3—4 км, залягли юні оборонці: праворуч — старшинська школа, 

ліворуч — стрільці Студентського куреня. Морозного ранку 29 січня 1918 р. на 

них почали наступати більшовицькі війська, обстрілюючи гарматним вогнем 

лінію окопів. 

Слайд 

  Розповідь 

До обіду українські юнаки героїчно відбивали ворожі атаки. А коли не 

стало боєприпасів, жменька героїв не змогла витримати наступу переважаючих 

у кілька разів військ противника, яких до того ж підтримувала вогнем артилерія 

з бронепотягів (захисники Крут мали тільки одну гармату). Балтійські матроси 

багнетами витиснули учнів старшинської школи на правому крилі, а на лівому 

— оточили студентський курінь, який ще кинувся в останню атаку. 

Частина куреня загинула разом зі своїм командиром, а ті стрільці, які 

потрапили в полон, були замордовані — спочатку їх розстрілювали, а потім 

добивали багнетами і ножами. Незважаючи на це, юнаки безстрашно дивилися 

в очі смерті і гідно її прийняли. Так, перед стратою учень VII класу гімназії 

Пипський, до речі, галичанин, почав співати гімн "Ще не вмерла Україна", який 

підхопили інші приречені на смерть. їхній спів обірвали кулі. Після жорстокої 



розправи більшовики заборонили місцевим селянам похоронити спотворені 

тіла юних героїв, найстаршому з яких ледь минуло 22 роки, наймолодшому — 

16. Кільком бійцям усе-таки вдалося врятуватись, уночі розібрати залізничну 

колію і таким чином на кілька днів затримати наступ ворога. Це допомогло 

Центральній Раді, яка, втримавшись ще певний час у Києві, уклала Брестський 

мир із державами центрального блоку. Очевидці стверджують, що тіла останніх 

були спотворені настільки, що матері впізнавали своїх дітей лише за 

вишиванками. Всього впало до 300 юних українських патріотів. Бій під 

Крутами закінчився перемогою більшовицьких військ, які отримали вільний 

доступ до Києва. 

Українські війська змушені були відступити з Лівобережжя і у зв'язку з 

більшовицьким повстанням, що вибухнуло у Києві 25 січня 1918 р. Треба було 

захистити українську владу в столиці УНР. Бої з більшовицькими повстанцями 

в Києві тривали 10 днів. Більшовики захопили найважливіші об'єкти столиці, 

зокрема "Арсенал" на Печерську, Поділ, Старе Місто й вузьким ланцюгом 

оточили будинок Центральної Ради. Та Січові стрільці, сформовані з галичан і 

буковинців, що свого часу потрапили до російського полону, прорвались крізь 

більшовицькі війська й відбили Старе Місто, Поділ. Слобідський кіш і Вільне 

козацтво з 3 на 4 лютого здобули "Арсенал ", захопивши 300 більшовиків у 

полон. Стільки ж більшовиків було вбито. Однак українські війська не змогли 

втриматися в місті. Перевага була на боці збройних сил більшовицької Росії, що 

під керівництвом полковника Муравйова наступали зі Сходу.  

Слайд 

 Розповідь 

4 лютого вони зайняли Дарницю й мости на Дніпрі, навівши на місто 

гармати, які залишили деморалізовані українські вояки, й п'ять днів 

бомбардували Київ. Вночі з 8 на 9 лютого 1918 р. 3-тисячне українське військо 



залишило Київ разом із більшістю членів Центральної Ради, спочатку 

відступило до Житомира, потім укріпилося в Сарнах. 9 лютого 1918 р. 

червоноармійці зайняли Київ і вчинили там криваву розправу (загинуло бл. 5 

тис. чол.), якої столиця не бачила від часів Андрія Боголюбського. 

Робота з документом 

«Ми йдемо з вогнем і мечем, установлюємо радянську владу... — цинічно 

згадував полковник М. Муравйов. — Я зайняв Київ, бив по палацах і церквах, по 

попах, по ченцях, нікому не давав пощади! 28-госічня (за старим стилем. — 

Авт.) оборонська дума запросила перемир'я. У відповідь я наказав бити 

хімічними задушливими газами. Сотні генералів, може, й тисячі — були вбиті 

немилосердно. Так ми мстилися. Ми були в стані стримати вибух помсти, але 

не треба було цього, бо наше гасло — бути безпощадними..." 

Розповідь 

Місто було залите кров'ю. Газети публікували списки страчених людей. 

Все, що було підведене під категорію " контрреволюція ", немилосердно 

знищувалося. Розстрілювали за буржуйський вигляд, за косий погляд, за кожне 

українське слово або й просто так, як писав очевидець тих подій поет 

Володимир Сосюра. Було заборонено пресу, українські друкарні конфісковано, 

книгарні і школи зачинено. Найтемніші більшовицькі елементи зривали зі стін 

портрети Т.Шевченка, вистежували по селах українських шкільних учителів і 

розстрілювали тільки за те, що вони свідомі українці. Під час бомбардування в 

Києві згорів будинок М. Грушевського з його унікальною особистою 

бібліотекою та колекціями. Від снарядів і пожеж постраждала майже половина 

будинків міста над Дніпром. Протягом трьох тижнів більшовицькі війська 

окупували й Правобережжя. 

В умовах більшовицького наступу життєво важливим для УНР було 

укладення миру з центральними державами: Німеччиною, Австро-Угорщиною, 

Туреччиною і Болгарією. Ще в грудні 1917 р. Радянська Росія, перебуваючи в 

критичному стані, почала переговори про перемир'я з Німеччиною. 1 січня 1918 

р. до Бреста прибула українська делегація, яку очолював В.Голубович. До неї 

входили М. Л кубинський, М.Полоз, О.Севрюк, М. Левитський та економічний 



радник делегації С.Остапенко. Це були молоді українські патріоти, на жаль, 

далекі від дипломатичної діяльності. 

Зовнішньополітичне та внутрішнє становище України вимагало негайного 

проголошення незалежності. У Четвертому Універсалі, датованому 22 січня 

1918 p., Центральна Рада заявила:  

Слайд 

 

Робота з документом 

«Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого 

незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу».  

Розповідь 

Поряд із проголошенням незалежності УНР зазначалося, що Українські 

установчі збори, які мали скликати якнайшвидше, повинні розв'язати питання 

про федеративний зв'язок України з колишньою Російською державою. 

Четвертий Універсал перейменував Генеральний секретаріат у Раду народних 

міністрів, намітив після підписання миру замінити постійну армію народною 

міліцією, встановив монополію внутрішньої та зовнішньої торгівлі, контроль 

над банками, постановив провести вибори волосних, повітових і міських 

народних рад, щоб у них мали голос демобілізовані солдати, та призначив на 2 

лютого 1918 р. скликання Українських установчих зборів. 

Універсал закликав увесь народ звільнити Україну від "большевиков і 

інших напасників, які розграблюють і руйнують наш край". Перед урядом 

республіки було поставлено завдання піднести народний добробут, відбудувати 

зруйновані війнами підприємства. На залізо, шкіри, тютюн та інші товари 

держава встановлювала монополію. Уся земля до початку весняних польових 



робіт мала бути передана трудовому народові без викупу. Підтверджено 

декларовані раніше права і свободи особи. 

Через тиждень після проголошення Четвертого Універсалу уряд, який 

очолював В.Винниченко, склав повноваження. 30 січня 1918 р. головою Ради 

міністрів УНР став український есер Всеволод Голубович. Усі міністри 

новосформованого уряду, крім двох соціал-демократів, належали до 

Української партії соціалістів-революціонерів. Наприкінці січня 1918 р. 

Центральна Рада прийняла закони про соціалізацію землі та 8-годинний 

робочий день.  

Слайд 

 Розповідь 

Згодом Мала Рада ухвалила закони про Державний герб (ним став тризуб 

— родовий знак київських князів), про громадянство, про новий 

адміністративний поділ України (на землі), про грошову систему (грошовою 

одиницею УНР стала гривня). 

Незважаючи на винятково складну ситуацію, Центральна Рада розвивала 

зовнішньополітичну діяльність. У кін. січня 1918 р. до Бреста прибула 

українська делегація на чолі з О.Севрюком. Виявивши багато тактовності і 

дипломатичного хисту, вона відстояла інтереси УНР, підтверджені Четвертим 

Універсалом. У ніч з 8 на 9 лютого 1918 р. молоді українські дипломати 

підписали мирний договір з центральними державами, які розраховували и на 

великі природні багатства України.  

Слайд 

  



Розповідь 

Австро-Угорщина через "польське питання" неохоче пішла на підписання 

цього договору. 

Згідно з Брестським миром усі чотири держави центрального блоку 

визнали незалежність і самостійність України, яка стала повнокровним 

суб'єктом міжнародного права. Західні межі УНР було встановлено по 

довоєнних кордонах Росії та Австро-Угорщини. Кордон з Польщею дещо 

згодом мала визначити спеціальна змішана комісія "на основі етнографічних 

відносин і бажань людности" . За збройну допомогу Німеччини та Австро-

Угорщини в боротьбі проти агресії Радянської Росії УНР зобов'язувалася 

поставити їм до липня 1918р. значну кількість "хліборобських і промислових 

лишок", зокрема 1 млн т збіжжя, круп, м'яса. Інші пункти договору 

встановлювали дипломатичні відносини між молодою УНР і державами 

центрального блоку, регулювали обмін військовополоненими, повернення 

інтернованих цивільних осіб. Сторони взаємно відмовлялися від сплати 

контрибуцій. 

Окрему таємну статтю Брестського миру було укладено між УНР та 

Австро-Угорщиною. Остання зобов'язувалася поділити Галичину на польську й 

українську частини і об'єднати українську Галичину з Буковиною в один 

«коронний край». Проте згодом Австро-Угорщина анулювала цю угоду. 

Підписання Брестського миру застало уряд УНР на Волині, яку українські 

війська визволяли від більшовицьких інтервентів. Центральній Раді необхідна 

була військова допомога Німеччини й Австро-Угорщини. 12 лютого 1918 р. 

уряд звернувся з відповідним проханням до цих країн. Через кілька днів на 

територію УНР увійшла могутня австро-німецька армія — понад 460 тис. чол. 

Це надало австро-німецькій допомозі характер окупації. Тим більше, що 

українські делегати на переговорах у Бресті добивалися, щоб в УНР були 

направлені Українські січові стрільці та частини, сформовані в Австро-

Угорщині і Німеччині з військовополонених українців (ЗО тис. осіб). Кожен 

іноземний солдат, який служив в Україні, мав право відправити на батьківщину 

посилку вагою 12 фунтів. 



Українські війська за допомогою німецьких підрозділів розчистили від 

більшовиків шлях з Житомира на Бердичів і 2 березня 1918 р. ввійшли у Київ. 

До столиці повернулися Центральна Рада і уряд В.Голубовича. 

Через кілька тижнів в Україні не залишилося жодного червоноармійця. 

Німецькі й австро-угорські війська зайняли всю Україну. Німці розташувалися 

на півночі УНР, а австроугорці — на півдні. Центральна Рада та її уряд 

закликали у відозвах український народ до спокою. Однак широкі верстви 

українства з недовір'ям зустріли нових окупантів. 

Центральна Рада ліквідувала всі заходи і розпорядження радянської влади, 

зокрема відновила право власності на фабрики, заводи, транспорт, банки. Цим 

були задоволені як українські підприємці, так і німецька адміністрація. Але їх 

не влаштовувало те, що українська влада залишила в силі закон про 

соціалізацію землі, згідно з яким селяни вже навесні мали починати ділити 

землю поміщиків. Міський пролетаріат, який підтримував більшовиків, був 

проти Центральної Ради. Сільський пролетаріат, бачачи, що його землі вже 

обсів німецький окупант, також був незадоволений її політикою. Заможне 

селянство ставилося вороже до Центральної Ради через закон про соціалізацію 

землі. Поміщики, інші великі землевласники, яким українська влада 

перешкоджала в експлуатації незаможних верств, теж не підтримували 

Центральну Раду. Не в усьому розуміли М. Грушевського навіть українські 

демократи. Віддати владу чужинцям означало загубити національні здобутки. У 

цьому була трагедія Центральної Ради. Німецька військова адміністрація все 

більше втручалася у внутрішні справи України. Це призвело до гострих 

конфліктів між нею і Центральною Радою. 

28 квітня 1918 p., коли Центральна Рада обговорювала накази 

головнокомандувача німецьких військ фельдмаршала Г.Ейхгорна, до будинку 

Педагогічного музею, де вона засідала, увірвалися німецькі солдати й 

арештували двох міністрів. Наступного дня Центральна Рада зібралася на 

останнє, як виявилося, засідання, на якому ухвалила Конституцію УНР, змінила 

земельний закон і обрала М. Грушевського Президентом України. Після цього 



Центральну Раду, яка не зробила навіть спроби опору, розігнали німецькі 

війська. 

Її падіння аж ніяк не означало, що робота протягом 13,5 місяців була 

марною. Центральна Рада добилася визнання прав українського народу на свою 

державу і національну культуру. «Великі часи творчості Української 

Центральної Ради та Пакти, — на думку М.Грушевського, — зостануться 

великою епохою її розвою, твердою підставою національного будівництва». 

Важко не погодитися з цією оцінкою багатогранної, хоч і не безпомилкової 

діяльності Центральної Ради. 

Розповідь 

Усунення з історичної арени Центральної Ради не означало припинення 

української державності. Вона продовжила своє існування у Гетьманаті — 

періоді, який тривав в Україні трохи більш як півроку. 

29 квітня 1918 р., у день, коли припинила діяльність Центральна Рада, у 

Києві, у приміщенні цирку Крутикова, зібрався з'їзд хліборобів-землевласників, 

на який прибуло близько 8 тис. учасників — в основному представників 

заможного селянства. Його делегати в промовах різко критикували політику 

Центральної Ради, зокрема аграрну, вимагали відновлення приватної власності 

на землю та встановлення в Україні міцної державної влади. Учасники з'їзду 

одноголосно обрали гетьманом України Павла Скоропадського — великого 

землевласника, нащадка старовинного козацького роду на Полтавщині, 

колишнього ад'ютанта російського монарха Миколи II, авторитетного 

царського генерала. Популярності П.Скоропадського серед української 

громадськості сприяло те, що він першим з-поміж генералів царської армії 

влітку 1917 р. українізував свій кінний корпус, а через кілька місяців був 

обраний військовим отаманом Українського вільного козацтва. 

Повалення Центральної Ради населення України в цілому сприйняло 

байдуже. Адже, на загальну думку, Рада соціалістичними експериментами 

довела країну до хаосу та беззаконня, її необхідно було замінити сильним, 

дієздатним державним органом. Цього бажало і командування німецьких 

окупаційних військ, яке побачило в Центральній Раді силу, спроможну 



виконати договірні зобов'язання, передбачені Брестським миром, зокрема 

поставити Німеччині значну кількість продовольства в обмін на воєнну 

допомогу. 

Німецька військова адміністрація вирішила встановити в У країні новий 

політичний режим у формі диктатури. На роль диктатора були намічені багатий 

землевласник Є.Чикаленко та генерал П.Скоропадський. На нараді 24 квітня 

1918 р. в резиденції начальника штабу німецьких військ в Україні генерала 

В.Гренера, який мав величезну реальну силу, перевагу було остаточно надано 

П.Скоропадському. Українська народна громада, яка виступала проти 

Центральної Ради, погодилася на умови німецького військового командування. 

Головними з них були: визнання Брестського договору, розпуск Центральної 

Ради, перенесення дати скликання Установчих зборів до "повного заспокоєння" 

України, відповідальність перед польовими судами осіб, які виступали проти 

німецької окупації, впровадження вільної торгівлі, відновлення права приватної 

власності на землю, оплата Німеччині за воєнну допомогу. За цих умов німці 

погоджувалися на державний переворот в Україні, у якому вони не збиралися 

брати безпосередньої участі. Генерал В.Гренер заявив, що німецька військова 

адміністрація підтримає українського гетьмана лише після того, як його буде 

обрано. Ці домовленості між представниками українського громадянства та 

німецьким окупаційним командуванням визначили майбутню політику нової 

державної влади. 

Слайд 

 

Доповідь студентки 

Скоропадський Павло Петрович (3 [15] травня 1873, Вісбаден, Німецька імперія ‒ 26 

квітня 1945, Меттен, Баварія, Третій Рейх) ‒ український громадський і політичний діяч, 

військовик. Походив із козацько-старшинського роду Скоропадських. Офіцер армії 

Російської імперії. Учасник російсько-японської та Першої світової війни. Гетьман 

https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1873
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD


Української Держави (29 квітня ‒ 14 грудня 1918). Один із лідерів та ідеологів монархічного 

гетьманського руху. 

Робота з документом 

Протягом 29 квітня 1918 р. прихильники державного перевороту майже 

без кровопролиття оволоділи всіма державними установами. Гетьманська влада 

розпочала діяльність, долаючи великі труднощі Очоливши Українську державу, 

генерал П.Скоропадський поставив перед собою завдання відновити у країні 

порядок, зміцнити її міжнародні позиції, подолати хаос у економіці. Для цього 

йому було надано широкі повноваження — право видавати закони, призначати 

уряд, керувати зовнішньою політикою та військовими справами, бути 

верховним суддею. Це, по суті, означало наділення «ясновельможного пана 

гетьмана» (так було прийнято величати П.Скоропадського) диктаторською 

владою. 

Слайд 

 

РОБОТА ЗІ СХЕМОЮ – Прошу звернути увагу на схему «Доба 

гетьманату» 

Внутрішня політика 

У "Грамоті до всього Українського Народу", проголошеній того ж 29 

квітня 1918 p., гетьман заявляв, що він "відкликнувся на поклик трудящих мас 

Українського народу і взяв на себе тимчасово всю повноту влади"" Відповідно 

до цього документа, Центральну Раду й усі земельні комітети розпускали, 

міністрів та їх товаришів звільняли з посад, а рядовим державним службовцям 

належало продовжувати роботу. Було відновлено право приватної власності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85


Гетьман повідомляв, що незабаром видасть закон про вибори до Українського 

Сейму. Саме до його скликання мали діяти "Закони про тимчасовий державний 

устрій України", видані першого дня гетьманського перевороту. У них було 

визначено головні напрями діяльності Гетьманату в політичній сфері, 

організації державного управління, дано гарантії громадських прав населення, 

оголошено про встановлення Української Держави замість Української 

Народної Республіки. Нова держава ґрунтувалася як на республіканських, так і 

на монархічних засадах, її устрій, більшість пізніше прийнятих законів багато в 

чому нагаду вал и дореволюційну систему. Тому з'їзд заводчиків, фабрикантів, 

фінансистів, великих землевласників, який відбувся 16—18травня 1918 р., 

схвалив гетьманський переворот. Близько 1 тис. його делегатів заявили про 

готовність усіма силами сприяти утворенню нового державного, громадського 

й економічного ладу Української Держави. Для консолідації сил заможних 

верств суспільства вони утворили Союз промисловості, торгівлі, фінансів і 

сільського господарства (Протофіс). Цей з'їзд показав, що державу 

П.Скоропадського підтримують не тільки хлібороби-землевласник и, середня 

інтелігенція, кадети, а й великі промисловці. 

Документи від 29 квітня 1918 р. були скріплені «отаманом Ради Міністрів» 

М.Сахном-Устимовичем. Йому, однак, не вдалося сформувати уряд ‒ через 

відмову представників Української партії соціалістів-федералістів увійти до 

нього. 30 квітня 1918 р. гетьман призначив на посаду голови Ради міністрів 

відомого наукового та громадсько-політичного діяча М.Василенка. Його спроба 

залучити до участі в уряді соціалістів-федералістів також закінчилася 

невдачею. У кабінеті, який сформував М.Василенко, було 12 міністрів-

українців ‒ авторитетних громадських діячів, кваліфікованих фахівців і чотири 

міністри – не українці. Уряд М.Василенка діяв недовго ‒ до 8 травня 1918 р. 

Через два дні земський діяч із Полтавщини Ф.Лизогуб створив новий 

гетьманський уряд. До нього входили лише два відомі українські громадсько-

політичні діячі ‒ Д.Дорошенко та М.Василенко, а решта міністрів належала до 

російських політичних партій, переважно до кадетів і монархістів. На жаль, 

лідери українських соціалістичних партій дотримувалися гасла: «Не потрібна 



несоціалістична Україна». Вони не змогли стати вище партійних інтересів і 

об'єднатися в ім'я побудови Української держави. За кілька місяців в Україні 

було створено повий адміністративний апарат. Замість представників 

Центральної Ради на місцях гетьманський уряд призначив губернських та 

повітових старост, переважно з великих землевласників, земських діячів та 

суддів. Із осіб, які займали керівні посади за старого режиму, в усій Україні 

залишилося лише кілька. Державні службовці були, за невеликим винятком, 

українцями, однак не належали дот. зв. свідомих українців, якими тоді вважали 

членів соціалістичних партій.  

Чимало труднощів виникло при спробі створити збройні сили Гетьманату 

замість демобілізованих військових підрозділів Центральної Ради.  

Слайд 

 Розповідь 

З попереднього періоду не розформованою залишалася тільки Запорізька 

дивізія, яка обороняла північно-східні кордони України. У липні 1918 р. було 

створено Сердюцьку дивізію під командуванням полковника Клименка в 

кількості 5 тис. вояків, вихідців із хліборобських родин. Ще з березня того ж 

року, після укладення Брестського договору (миру), за домовленістю з Австро-

Угорщиною у м. Володимирі-Волинському розпочалося формування так званої 

Сірожупанної дивізії, яка складалася з військовополонених українців — вояків 

колишньої російської армії. В серпні вона була передана гетьманському урядові 

й отримала назву 1-ї Козацько-стрілецької дивізії. У листопаді 1918 р. почалося 

відновлення Галицько-буковинського куреня Січових стрільців. Відроджувався 

Чорноморський флот. Уряд, з одного боку, побоювався, що загальна мобілізація 

може привести до армії збільшовичені елементи. З іншого боку, справу 

гальмувала німецька військова адміністрація. Вона запевняла гетьмана, що для 

захисту України досить німецьких та австро-угорських військ. Один із пунктів 



умов, вироблених на вже згаданій нараді 24 квітня 1918 p., гласив: "Як довго 

австро-угорські й німецькі війська перебувають на Україні, ніяка українська 

армія не може формуватися. Держава може тримати лише виключно німецькі 

відділи за порозумінням з обома командуваннями". Загалом, українське військо 

того часу нараховувало бл. 65 тис. чол., хоча планувалося створити 300-тисячну 

армію. 

Неабиякого значення гетьманська держава надала аграрному питанню. З 

перших днів діяльності гетьманський уряд вживав заходів щодо нормалізації 

становища на селі, яке потрясали невдоволення, суперечності, ексцеси. Для 

підготовки нового аграрного закону й полагодження конфліктів між 

землевласниками і селянами було створено губернські та повітові комісії. 

Тимчасові правила про земельні комісії зобов'язували селян повернути 

поміщицьке майно і відшкодувати збитки, яких вони завдали великим 

землевласникам. У жовтні 1918 р. було створено Вищу земельну комісію, яку 

очолив П.Скоропадський. На поч. листопада було підготовлено проект аграрної 

реформи, що передбачав примусовий викуп державою великих земельних 

володінь і розподіл їх між селянами — не більш як 25 десятин на двір. 

Тривала відбудова транспортних магістралей країни. Вже в сер. літа 1918 

р. вдалося налагодити нормальний залізничний рух. Було вжито заходів для 

зміцнення фінансової системи, налагоджено грошовий обіг, прийнято 

державний бюджет. Все це привело до деякого економічного піднесення. 

За короткий час існування Гетьманат досяг відчутних результатів у 

культурно-освітній сфері. Було видано кілька мільйонів примірників 

українських підручників для початкових шкіл, у більшості а них введено 

українську мову. Наприкінці гетьманської доби в Україні діяло 150 українських 

гімназій не тільки в містах, а й у деяких селах. У жовтні 1918 р. в Києві та 

Кам'янці-Подільському було відкрито українські державні університети. Окрім 

того, планувалося відкриття українських університетів у Харкові, 

Катеринославі, Одесі. В усіх вищих навчальних закладах України почали діяти 

кафедри української мови, літератури та історії. Було засновано Український 

державний архів, Національну галерею мистецтв, Український національний 



театр, Український історичний музей, Українську національну бібліотеку, яка 

нараховувала понад 1 млн книг, десятки інших установ, покликаних сприяти 

відродженню української культури. Великою подією в культурному житті 

країни стало відкриття 24 листопада 1918 р. Української академії наук. Першим 

її президентом призначили відомого українського вченого В.Вернадського. 

Гетьманський уряд завдяки своїй непохитній волі фактично поклав початок 

автокефалії Української православної церкви. 

Значними були успіхи гетьманської України в зовнішній політиці. Вона 

поширила дислокацію українських консульських установ на 22 країни та окремі 

регіони. Що ж до дипломатичних зносин, то вони існували з 12 державами 

світу: Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною, Фінляндією, Швецією, 

Іспанією, Данією, Голландією та ін. Першочергового значення український 

уряд надав налагодженню добрих відносин з Німеччиною. Чималі зусилля 

українського посла в Берліні Ф.Штейнгеля, його безпосередні контакти з 

німецьким канцлером сприяли тому, що 2 червня 1918 р. Німеччина офіційно 

визнала Українську Державу. Українсько-німецькі стосунки значно 

поліпшилися після візитів до Берліна у вересні 1918 р. глави уряду Ф. Лизогуба 

та гетьмана П.Скоропадського. 

Правда, водночас гетьманський уряд дав німецько-австрійським окупантам 

нові «законні» підстави для пограбування України. Він підписав у вересні 1918 

р. торговельний договір з Німеччиною і Австро-Угорщиною, за яким з України 

мало бути вивезено не менш як 100 млн пудів хліба, 11 мли пудів м'яса (у живій 

вазі), 300 тис. голів овець, 400 тис. пудів сала, 2 млн пудів м'ясних консервів, 

багато іншого продовольства й промислової сировини. Нова економічна угода 

ще більше посилювала залежність України від західних союзників. До того ж 

Австро-Угорщина займала щодо Української Держави вичікувальну позицію, 

зволікаючи з ратифікацією Брестського мирного договору. 

Визначним досягненням української дипломатії стало підписання 

12 червня 1918 р. в Києві прелімінарного (попереднього) миру з Раднаркомом 

Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (РСФРР). У 

ньому Радянська Росія визнавала незалежність Української Держави. Також 



було прийнято постанови про припинення воєнних дій на фронтах, взаємну 

евакуацію громадян, обмін консульськими представництвами. Однак 

українська та російська делегації не знайшли спільної мови в питаннях про 

кордон, про поділ державного майна та боргів царської Росії. З листопада 1918 

р. російська делегація відбула з Києва до Москви, що означало припинення 

переговорів. 

Активною була політика гетьманського уряду, спрямована на включення 

до складу України українських етнічних земель, які перебували під владою 

Росії (північні повіти Чернігівщини, західні й південно-західні повіти 

Воронезької й Курської губерній), Польщі (Підляшшя й Холмщина), Румунії 

(Північна Бессарабія). Було підписано попередній договір з Кримом, який на 

автономних засадах мав увійти до складу України. Однак надто 

короткотривалим був період правління П.Скоропадського, щоб остаточно 

вирішити згадані проблеми. 

Прорахунки Гетьманату 

Крім досягнень, за гетьманування П.Скоропадського було допущено 

чимало прорахунків, які виявилися фатальними.  

Слайд 

 Розповідь 

Чи не найбільше компрометувала його залежність від Німеччини, 

окупаційні війська якої безсоромно грабували Україну. Багато свідомих 

українців небезпідставно звинувачували П.Скоропадського та його уряд у 

проросійській політиці, у покровительстві російським шовіністам. Під захист 

німецько-австрійських військ і Гетьманату до Києва переїхали правління 

кількох колишніх петроградських і московських банків, багато великих 

промисловців, землевласників, фінансистів, колишніх царських міністрів, 

генералів. Тут, зокрема, знайшли притулок білогвардійські лідери Пуришкевич, 



Рябушинський, Шульгин, Мілюков. В Україні виникла мережа 

загальноросійських шовіністичних організацій "Монархічний блок", "Союз 

відродження Росії", "Союз російського народу", "Національний центр" та ін. їх 

об'єднувала ненависть до української державності, до "сепаратизму". На 

території гетьманської держави відкрито формувалася білогвардійська т. зв. 

Південна армія на чолі з генералом Семеновим. Головне бюро вербування до 

цієї армії базувалося в Києві, опорні пункти діяли в Одесі, Харкові, Житомирі, 

Рівному, Кам'янці-Подільському. 

Гетьман був тісно зв'язаний із заможними верствами українства, які 

спонукали його до ліквідації соціальних завоювань трударів. Він і німецька 

військова адміністрація практично почали війну проти українських трудівників. 

Дуже шкідливою для української справи була політика в провінції, на селі 

Місцеві старости і карателі, чинячи насильства над населенням нібито від імені 

влади, дискредитували українську державність. 

З відновленням права приватної власності на землю в села в супроводі 

каральних загонів почали повертатися поміщики. Вони накладали на селянство 

великі контрибуції. Один із великих землевласників з Ямпільського повіту на 

Поділлі хвалився, що він стягував із селян 250 тис. крб., тоді як усе його майно 

коштувало менш як 150 тис. крб. Не легше було й робітникам, більшість 

організацій яких нова влада розпустила. Безробіття, погіршення продовольчого 

постачання боляче вдарили по населенню міст. 

Розповідь 

Політика гетьманського уряду від початку викликала опозицію більшості 

українських політичних партій. Проти неї виступили II Всеукраїнський 

селянський та Робітничий з'їзди, які, незважаючи на заборону властей, 

нелегально відбулися у Києві в травні 1918 р. Несхвалення нового режиму 

висловили представники залізничників і телеграфістів. Ще гостріше 

гетьманську владу, метою якої, мовляв, було "знищення української 

державності і всіх здобутків революції", засудили з'їзди українських партій 

соціал-демократів та соціалістів-революціонерів. Антигетьманський курс взяв 

Всеукраїнський земський союз на чолі з С.Петлюрою. 



Опозиція гетьманському режиму зростала. 24 травня 1918р. до 

П.Скоропадського звернулися представники чотирьох українських політичних 

партій (соціалістів-самостійників, трудової, соціалістів-федералістів та 

хліборобів-демократів), які заявили, що кабінет міністрів не є українським за 

складом і політичною орієнтацією. Вони протестували проти заборони з'їздів, 

проти діяльності місцевої адміністрації, яка потурала зловживанням, а також 

призначення на державні посади не українців та військової політики уряду. 

Названі політичні партії разом з радою залізничників та поштово-телеграфною 

спілкою утворили Український національно-державний союз, головою якого 

спочатку був П.Ніковський. Союз почав боротьбу проти гетьмана і 

гетьманського уряду як "буржуазного і неукраїнського" з метою "рятувати 

загрожену українську державність" . На поч. серпня 1918 р. він перетворився на 

Український національний союз. 318 вересня його очолив В.Винниченко. Саме 

тоді було взято курс на антигетьманське повстання. 

Восени 1918 р. склалися обставини, які привели до послаблення 

гетьманського уряду. Наприкінці вересня 1918 р. капітулювали Болгарія і 

Туреччина. 17 жовтня Австро-Угорщина формально перетворилася на «Союз 

держав». У Німеччині вибухнуло повстання, що переросло в демократичну 

революцію. Імператор Вільгельм II зрікся престолу. В усій країні та на фронтах 

почали виникати ради робітничих і селянських депутатів. Ради солдатських 

депутатів створювали і в німецьких військових частинах, які дислокувалися в 

Україні. Серед окупаційних військ різко впала дисципліна. П.Скоропадський та 

його уряд втратили підтримку Німеччини й Австро-Угорщини. Україні, яка не 

мала достатньої регулярної армії, загрожувала війна з Радянською Росією. 

Боротьба проти правління П.Скоропадського набирала дедалі більшого 

розмаху. У різних місцях України виникли повстанські загони. Найбільшими 

були повстанська армія Нестора Махна, загони отаманів Юрка Тютюнника і 

Данила Терпила (Зеленого). Грізною силою стали селянські загони, які діяли в 

Звенигородському і Таращанському повітах. У повстанському русі Київщини та 

повітів сусідніх губерній взяло участь бл. 40 тис. чол., які мали на озброєнні 

приблизно 200 кулеметів і понад 10 гармат. Окупаційним військам вдалося 



придушити повстання лише ціною великих втрат. За офіційними 

повідомленнями німецького командування, тільки у Звенигородському повіті 

окупанти втратили вбитими і пораненими 6 тис. осіб. У листопаді 1918 р. 

могутній повстанський рух майже одночасно розгорнувся у Вінницькому, 

Балтському, Могилівському, Летичівському, Могилів-Подільському і 

Ямпільському повітах. Окупантів і гетьманські війська вибили з Могилева-

Подільського. Все активніше боролися проти Гетьманату, за поліпшення умов 

життя та праці робітники України. 

У такій вкрай небезпечній обстановці П.Скоропадський вдався до зміни 

політичного курсу і почав шукати контактів з державами Антанти ‒ Англією і 

Францією. Знаючи про прихильність їхніх урядів до ідеї «єдиної і неподільної 

Росії», гетьман різко змінив ставлення до питання незалежності України. 14 

листопада 1918 р. він видав грамоту, у якій говорилося:  

Робота з документом 

«Серед решти частин многострадальної Росії на долю України випала, 

порівнюючи, більш щаслива доля... їй першій належить виступити в справі 

утворення Всеросійської федерації, якої конечною метою буде відновлення 

великої Росії». Тим часом із російських монархістів було сформовано новий 

гетьманський уряд на чолі з С. Гербелем. 

Розповідь 

Проголошення федерації з білогвардійською Росією викликало обурення 

серед широких верств українства, прискорило початок повстання, до якого 

готувалися опозиційні гетьману сили. Представники соціалістичних партій, 

зібравшись 13 листопада 1918р. в Києві, у будинку Міністерства шляхів, обрали 

Директорію — тимчасовий орган для керівництва повстанням проти гетьмана.  

Слайд 

  

Розповідь 



До неї увійшли: В.Винниченко — голова Директорії, члени — С.Петлюра 

й Ф.Швець, тимчасові члени— А.Макаренко і П.Андрієвський. 

Слайд 

 Розповідь 

Того ж дня Директорія виїхала в Білу Церкву — центр анти гетьманських 

сил, де дислокувалися Січові стрільці, які повинні були стати збройним ядром 

повстання. У Києві залишився тільки голова Директорії Володимир 

Винниченко. Тут він склав відозву до населення, у якій проголошувалося, що 

гетьманська влада має бути дощенту знищена, а гетьман є поза законом. 

С.Петлюра в Білій Церкві видав універсал до народу із закликом до повстання. 

Цей заклик знайшов активний відгук серед українського населення. 

Регулярних військ у Директорії було мало, але її підтримали добровольці із 

селян і міського населення. Німецькі війська дотримувалися нейтралітету й 

шукали можливості повернутися додому. 17 листопада повстанська армія 

зайняла Білу Церкву та Фастів і рушила на Київ. 18 листопада вона розбила 

гетьманські війська під Мотовилівкою — за 30 км від столиці. Перші успіхи 

повстанців вплинули на ті військові підрозділи, які підтримували уряд П. 

Скоропадського. 20 листопада на бік Директорії перейшов кінний Лубенський 

полк під командуванням полковника Ю.Отмарштейна, а згодом — Запорізька 

дивізія полковника П.Болбочана. Дещо пізніше до лав повстанців влилася 

Сердюцька дивізія. 

За кілька тижнів боїв війська Директорії оволоділи столицею Української 

Держави. Надії гетьмана на допомогу російських солдатів не збулись. У Києві 

тоді було 15 тис. російських офіцерів, але в сутичці із Січовими стрільцями 

вони не виявили хоробрості. Бачачи безперспективність дальшої боротьби, 14 

грудня 1918 р. П.Скоропадський зробив таку заяву: "Я, гетьман всієї України, 

на Протязі семи з половиною місяців прикладав усіх своїх сил, щоб вивести 



край з того тяжкого становища, в якім він перебуває. Бог не дав мені сил 

справитись із цим завданням, і нині я, з огляду на умови, які тепер склались, 

керуючись виключно добром України, відмовляюся від влади ". 

П.Скоропадський передав владу та державний скарб урядові, а сам під 

виглядом пораненого німецького офіцера виїхав закордон. Це врятувало йому 

життя. 14 грудня 1918р. українські війська вступили в Київ. Місто зустріло їх 

урочисто. 

Отже, спроби гетьмана П.Скоропадського зміцнити українську 

державність шляхом повернення старих порядків не увінчалися успіхом. 

Після перемоги збройного повстання Директорія фактично перетворилася 

на уряд ново відродженої Української Народної Республіки. У той час вона 

переживала мить тріумфу, свого найвищого злету. 

Директорія відмінила декрети гетьманського уряду, арештувала кількох 

гетьманських міністрів. Інші виїхали за кордон або перейшли в підпілля. Було 

звільнено з роботи чимало державних службовців. У державних установах 

заборонено вживати російську мову. Військовополонені — захисники 

поваленого гетьманату — опинились у в'язницях. 26 грудня 1918 р. Директорія 

призначила Раду Народних Міністрів на чолі з соціал-демократом 

Володимиром Чехівським. До неї входили представники українських 

соціалістичних партій. Від національних меншин був тільки міністр єврейських 

справ. Програму діяльності нової влади було сформульовано в Декларації 

Директорії УНР, виданій 26 грудня 1918 р. Основні положення цього документа 

передбачали: експропріацію державних, церковних і великих приватних 

землеволодінь та перерозподіл їх серед селян; організацію «державного 

робітничого контролю» над промисловістю; безпощадну боротьбу зі 

спекуляцією; встановлення міжнаціональної злагоди тощо. Зазначалося, що 

уряд представлятиме інтереси робітників, селян і трудової інтелігенції, а великі 

промисловці та землевласники будуть позбавлені виборчих прав. 

Пропонувалося скликати Конгрес Трудового Народу України — вищий 

тимчасовий законодавчий орган, який " матиме всі верховні права і 



повновласть рішати всі питання соціального, економічного та політичного 

життя Республіки". 

23−28 січня 1919 р. у Києві відбувся всенародний представницький форум, 

названий Трудовим Конгресом України, що передусім мав вирішити проблему 

організації влади в УНР та форму державного правління. Він був скликаний з 

представників селян, робітників та інтелігенції, обраних від територій України, 

що не були зайняті більшовиками, та представників від Західноукраїнської 

Народної Республіки. 

Конгрес прийняв «Закон про тимчасову владу в УНР», згідно з яким 

законодавчою владою мав бути парламент, а виконавчою уряд ‒ Рада Народних 

Міністрів. Також було ухвалено "Універсал до українського народу", де, серед 

іншого, оголошувалося про вимушене тимчасове припинення діяльності 

Конгресу через наступ російських військ на Київ.  

Робота з документом 

«Вся вища власть на Україні на час перериву засідань Трудового Конгресу, 

— зазначалося в Універсалі, — має належити Директорії, котра доповнюється 

представником од Над дністрянської У країни... Власть виконавчу Директорія 

має доручити Раді Народних Міністрів, яка відповідає за свою роботу перед 

Трудовим Конгресом, а на час перериву засідань перед Директорією 

Української Народної Республіки". 

Розповідь 

 Владу на місцях було доручено здійснювати урядовим уповноваженим, 

які мали діяти під контролем місцевих трудових рад, обраних пропорційно з 

представників селянства і робітництва. 

Висловивши занепокоєння тим, що «з усіх боків цілості і незалежності 

Української Народної Республіки загрожують сильні держави», Трудовий 

Конгрес своїм Універсалом закликав «щирих синів землі української стати 

кріпко до зброї під стяги славного війська Директорії УНР». 

Із самого початку воєнно-політичне становище Директорії було 

критичним. На заході стояли польські війська, на сході та півночі — радянські, 

на південному сході — російські білогвардійці А. Денікіна, на півдні — в 



районі Одеси, Миколаєва, Херсона — французькі інтервенти. В уряді 

Директорії не було єдності. В.Винниченко, В.Чехівський, М.Шаповал 

виступали за союз із Радянською Росією в боротьбі проти Антанти. С.Петлюра 

та група, яка його підтримувала, шукали порозуміння з Антантою у 

протистоянні більшовикам. Не було спільної політичної лінії і в боротьбі за 

українську державність. Помірковані соціалісти уявляли нову владу у формі 

парламентської демократії, а ліві радикали домагалися українського різновиду 

системи рад. Подібною була ситуація і в питаннях соціальної політики. 

Директорія була лише номінальною владою. Звузилась її соціальна база. 

Чисельність армії зі 100 тис. чол. перед наступом на Київ у сер. січня 1919 р. 

скоротилася до 21 тис. в результаті переходу багатьох отаманів із своїми 

загонами до більшовиків та проголошення політичного нейтралітету іншими 

загонами. Директорія стала політичною ширмою для діяльності різного роду 

пройдисвітів, що видавали себе за отаманів, підлеглих С.Петлюрі як Головному 

отаманові. 

Використавши важке становище Директорії, більшовики організували 

другий похід на Україну. Вже 17 листопада 1918 р. в Москві утворилася Рада 

українського фронту — В. Антонов-Овсієнко, И.Сталін та В.Затонський. У 

розпорядженні Ради були 48-й Воронезький робітничий полк, 2-га Орловська 

кавалерійська дивізія. Одночасно за рішенням ЦК РКП(б) (Центрального 

комітету Російської комуністичної партії (більшовиків)) було утворено 

маріонетковий радянський уряд України на чолі з Г.П'ятаковим, до якого 

увійшли В.Антонов-Овсієнко, Ф.Сергєєв (Артем), Е.Квірінг, В.Затонський. 

Уряд УНР 31 грудня 1918р., З, 4 і 9січня 1919 р. звертався із запитами щодо 

воєнних заходів Москви. На них він отримав лицемірну відповідь, що на 

Україну наступає не військо РСФРР, а воюють між собою війська України — 

української радянської влади й Директорії. У січні 1919 р. У HP з у сіх боків 

оточи л и вороги. На південному сході українська армія переслідувала невеликі 

загони російських добровольців — прихильників П.Скоропадського, які 

відступали. З півночі та сходу почали наступати більшовицькі війська. Над 

Україною нависла смертельна небезпека. 16 січня 1919 р. Директорія оголосила 



війну Радянській Росії. 24 січня на всій території УНР було введено воєнне 

становище. Червоноармійські частини після важких боїв біля Харкова, 

Полтави, Катеринослава, Чернігова зайняли з допомогою отаманів Н.Махна і 

Д.Терпила, які перейшли на їх бік, майже всю Лівобережну Україну. 

6 лютого 1919 р. радянські війська вступили до Києва. Директорія 

перебралася до Вінниці. У сер. лютого 1919р. все Лівобережжя було в руках 

більшовицької армії. У цій ситуації В.Винниченко заявив про свій "відхід від 

політики" і виїхав за кордон, "щоб зайнятись далі літературною працею" . 

Разом з В.Винниченком з уряду вийшли й інші соціал-демократи. Було 

створено новий уряд на чолі з безпартійним С.Остапенком. Більшість його 

членів належала до Української партії соціалістів-федералістів. Обов'язки 

голови Директорії взявся виконувати Симон Петлюра. Це з задоволенням 

сприйняли українські патріоти, національне вояцтво. "Серед усіх членів 

Директорії, − писав полковник Є.Коновалець, − найбільше вибивався Симон 

Петлюра, людина криштально чесна, безкорисна, доброї волі, великої віри й 

енергії. Справді, й у нього не було потрібної підготовки для керми військовими 

й політичними справами Української Республіки, однак його віра була тим 

чинником, який мимо не успіхів, що почали спадати на українську владу, 

спаював усіх в одну цілість і дав змогу, не дивлячись на незвичайно 

несприятливі обставини, вести визвольну боротьбу на українській території 

більше ніж півтора року". 

Захопивши Київ і зміцнивши свої позиції, радянські війська в лютому − 

березні 1919 p., щоб не допустити війська Директорії до Галичини, почали 

новий наступ у напрямку на Мозир і Коростень, а також на Кременчук, щоб 

відрізати їх від військ Антанти. Під натиском радянських військ Директорія 6 

березня переїхала з Вінниці до Проскурова (нині Хмельницький). Сил и її 

слабнули, а командування Антанти, не надаючи реальної допомоги, висувало 

щораз нові вимоги: виключення з Директорії С.Петлюри та П. Андрієвського, 

передача Антанті права контролю за внутрішньою діяльністю Директорії, 

об'єднання її армії з військами А.Денікіна. Під впливом воєнних і 

дипломатичних невдач в українській армії посилювалися розлад й анархія. У 



квітні 1919 р. українське військо та залишки державного апарату опинились у 

Галичині. Всю Наддніпрянщину зайняли більшовики. Проте їх становище в 

Україні було дуже непевним. Озброєні селянські маси, яким більшовики не 

дозволили ділити панські землі, не хотіли задарма давати хліб для вивезення в 

Росію. Навесні 1919 р. в Україні почалися масові повстання (з 1 квітня по 19 

червня 1919 р. − 338 повстань), в основному селянські. 

Підтримана повстанським рухом українська армія в сер. 1919 р. перейшла 

в контрнаступ проти російської Червоної армії. Цьому сприяв той факт, що 

внаслідок поразки у війні з Польщею збройні сили Західноукраїнської Народної 

Республіки − Українська галицька армія−16−18 липня 1919 р. відступили за 

Збруч і посилили український проти більшовицький фронт. Спільними силами, 

чисельність яких становила приблизно 80 тис. вояків, вдалося вибити російську 

Червону армію з більшої частини Правобережжя. 31 серпня 1919р. об'єднані 

українські частини вступили в Київ. Одночасно в столицю увійшла з 

південного сходу російська Добровольча армія на чолі з генералом 

А.Денікіним. 

З грішми, крім фальшивок і безкінечних змін курсу, то валюта сама змінювалась. З 1919 

року курсили щонайменше 7 українських територій, починаючи з царськими і закінчуючи з 

махновськими, з їхніми написами. Найліпший напис, який мені сподобався, репродукції 

якого я знайшов, то вони набили печатки на директорські гривні: «За ці гроші не купиш 

воші». 

Гоп, куме, не журися, у Махна гроші завелися" 

Найгірша інфляція, здається, була у 1920 році в Криму за «білих». Відповідно, коли 

втікачі до Туреччини виявили, що на кораблях не було туалетного паперу, то вони 

використовували «білі» рублі.  

На один рубль: можно было купить прежде – можно купить сейчас" 

І час змінювався. Українська влада перевела годинники на годину назад (український 

час) або дві години назад – тобто, центроєвропейський час. Тоді як большевики і «білі» 

переводили на одну або дві години наперед (російський час). Уявляєте, місто змінювалось 

так 15, 16, 17, 18, 20 разів на рік – і час завше змінювався. І як ти забув змінити час, то біда. 

В Харкові на початку 1919 року якийсь большевик при уряді думав перевести годинники 

на 4 години вперед, щоби заощадити електрику. І так захід сонця в Українській Радянській 

Республіці припав на 12 годину ночі. 

Одна з проблем Директорії у постачанні армії крилась в тому, що сільські писарі були не 

просто малограмотні і погано володіли російською, але й не розуміли писаної української. 

Так, на Поділлі в 1919 році один інспектор повідомляв, що коли місцевий писар отримав 

телеграму українською мовою з проханням надати коней і одяг для армії, то він читав вголос 

розділові знаки як частину тексту. Внаслідок цього ані він, ані слухачі нічого не зрозуміли, а 

тільки добре посміялися, як він скінчив. І так армія обійшлася без поставок, а селяни 

прийшли до висновку, що уряд використовує не українську мову, а щось галицьке. І так 

відчужились і від Директорії, і від української мови, і армія не мала ані коней, ані харчів. 

http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/khronolog-ya-rozvitku-pod-y/direktor-ya-unr-z-grudnya-1918-r-


В УНР у 1919 році, коли ще не було повних текстів українських законів, то судді мали 

користуватись старими кодексами, старими царськими книжками. І внаслідок цього вони 

засуджували деяких до заслання в Сибір. 

Директорія не мала певної території, і вони їздили поїздами з міста до міста. Що робили з 

в’язнями? Всіх в’язнів поставили до вагону поїзда, які долучили ззаду поїзда уряду, щоби 

їздити з в’язнями в останніх вагонах. 

Робота зі схемою «ПРОГОЛОШЕННЯ ЗУНР: ЇЇ ВНУТРІШНЯ ТА 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» 

Фільм про ЗУНР 

Розповідь 

Отже, Західноукраїнська Народна Республіка, що проіснувала більше 

восьми місяців, впала. Головною причиною поразки була значна перевага 

противника у силі ‒ боротьба фактично велася між 3,5 млн українців Східної 

Галичини і 18 млн. поляків за підтримки останніх країнами Антанти. Але, 

незважаючи на невдачу, спроба визволити західноукраїнські землі від 

іноземного поневолення та об'єднати їх із землями Української Народної 

Республіки чітко окреслила етнографічні кордони українського народу, 

збагатила його новим досвідом, знаннями і вмінням. Усе це мов естафету 

перебрали нові покоління борців за незалежну Українську державу. 

Внаслідок конфлікту між Головним отаманом С.Петлюрою і генералом Л. 

Денікіним почалися відхід і розвал української армії. Оточена з усіх боків 

ворогами, знесилена голодом і тифом, вона опинилася в жахливому становищі. 

Тільки в Жмеринці та її околицях від голоду й тифу загинуло 10 тис. галичан. 6 

листопада 1919 р. командувач УГА Мирон Тарнавський під тиском 

розпачливих обставин, щоб захистити хворих стрільців від неминучої загибелі, 

підписав пакт із генералом Денікіним про перехід армії під його командування 

за умови неучасті у воєнних операціях проти військ Петлюри та надання їй 

відпочинку. 

Отже, наприкінці листопада 1919 р. армія й уряд УНР опинилися в 

оточенні більшовиків, поляків і денікінців. На нараді в Чорториї 4 грудня 1919 

р. було вирішено припинити війну регулярною армією і вдатися до тактики 

партизанської боротьби. Із 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920 р. Наддніпрянська 

армія здійснила перший Зимовий похід — по тилах спочатку А. Денікіна, потім 

більшовиків. Воїни-наддніпрянці пройшли з боями Правобережну Україну, 



поширивши бойові дії і на Лівобережжя. Вони завдали кілька поразок 

білогвардійським військам, зруйнували їх комунікації. У кінці березня 1920 р. 

армія УНР отримала наказ рухатися до польського фронту. 

Удари армії УНР, завдані білогвардійцям, полегшили більшовикам 

остаточний розгром денікінців. Денікінці залишили Україну і вирушили до 

Ростова-на-Дону. 

7 листопада 1919 р. почався наступ більшовиків на Україну. 16 грудня 

1919 р. вони втретє зайняли Київ і до сер. лютого 1920р., витіснивши війська А. 

Денікіна, оволоділи Україною. Частини УГА знову опинившись у безвихідній 

ситуації — Денікіна було розбито, зворотна дорога до Петлюри закрита, а 

Румунія відмовила їм у притулку − у лютому 1920 р. перейшли на бік 

більшовиків і отримали назву Червоної УГА (ЧУ ГА). 

Тим часом українська дипломатична місія у Варшаві (А. Лівицький і 

С.Петлюра) продовжувала переговори з поляками. 22 квітня 1920 р. було 

підписано т. зв. Варшавський договір, який передбачав: 1) визнання 

польським урядом незалежності Української Народної Республіки та 

Директорії УНР на чолі з Головним отаманом С. Петлюрою як верховної влади 

в державі; 2) встановлення українсько-польського кордону, за яким Польща 

отримувала Галичину, Західну Волинь, частину Полісся, Лемківщини, 

Підляшшя, Посяння і Холмщини; 3) зобов'язання Польщі не укладати 

міжнародних угод, спрямованих проти України; 4) гарантування національно-

культурних прав українського населення в Польщі і польського − в Україні. 

Складовою Варшавського договору була українсько-польська військова 

конвенція, яка передбачала початок спільних військових дій проти більшовиків 

на території України. У результаті почався польсько-український наступ па 

більшовиків. Поруч із польською армією діяли дві українські дивізії і армія, яка 

повернулася із Зимового походу. Вже 7 травня 1920р. дивізія М. Безручка разом 

з польськими частинами увійшла до Києва.  

Робота з картою 

Однак ці початкові успіхи перекреслив контрнаступ більшовицької армії С.Бульонного, 

яка протягом червня — серпня здобула територію до Збруча, після чого зайняла велику 

частину Галичини й Волині та через Замости розпочала наступ на Варшаву. Після розгрому 



більшовиків під Варшавою (15 вересня 1920 р.) почався черговий наступ польсько-

українських армій, які, відтіснивши більшовицькі загони, дійшли на Поділлі до лінії Яруга 

над Дністром − Шаргород − Бар − Літин. Ці операції були припинені після підписання 18 

жовтня 1920 р. польсько-радянського перемир'я. Армія УНР − 23 тис. бійців − сама 

продовжувала боротьбу до 21 жовтня 1920р., коли підтиском переважаючих більшовицьких 

військ мусила перейти за Збруч на територію Польської держави, де була інтернована.  

Розповідь 

Перестала існувати й УГА, яка наприкінці квітня 1920 p., скориставшись 

наступом українсько-польського війська проти більшовиків, покинула останніх 

у надії пристати до українського війська і боротися за українську самостійність. 

Про мотиви дій УГА йшлося в наказі сотника Юліана Головинського й 

начальника його штабу майора Альфонса Ерлє, виданого 24 квітня 1920 p.:  

Робота з документом 

«Може, знову закинуть нам зраду? ‒ зазначалося там. ‒ Зраду закинено нам 

в минулому році наддніпрянським правительством, як ми перейшли до 

Денікіна. Закинув нам зраду Денікін, коли ми опинилися над прірвою 

безвихідного положення в його союзі і необхідністю рятунку були примушені 

шукати союзу з більшовиками. Закинуть нам тепер зраду більшовики, що ми їх 

покинули. Однак ні один щирий українець не посміє нам закинути, що ми 

зрадники свого народу... Як би це не було, факт є, що в історії не було другої 

подібної армії, яка перейшла б стільки горя, злиднів і наруг, як Ти, Українське 

Галицьке Стрілец твої Але й немає другого прикладу в цілім світі, щоб хто так 

непохитно стояв за ідею визволення,як Ти, Український Стрільне! Наш клич 

тепер один: скинути ярмо опікунів, опертися на власні сили і бити всіх ворогів. 

Тоді тільки станемо сильними і проб'ємо собі дорогу до визволення рідної нам 

Галичини. Нехай живе Самостійна Українська Народна Республіка!» 

Розповідь 

На жаль, вояки УГА не змогли добитися поставленої мети. їх оточили 

поляки, роззброїли й заслали до спеціальних таборів. Невдовзі більшовиками 

було репресовано й значну частину тих галичан, що залишилися в Червоній 

армії. 



Однак збройна боротьба проти радянської влади в Україні не припинялась. 

Український повстанський рух у жовтні 1920 р. охоплював бл. 40 тис. чол. і 

завдавав відчутної шкоди більшовицькому режимові. Але страшна посуха 1921 

р. та її наслідок — голод — підірвали спротив українського народу. 

Для його підтримки з числа добровольців армії УНР, інтернованих у 

Польщі, було організовано партизанський рейд за участю 1500 вояків − відомий 

в історії як другий Зимовий похід. Він почався в ніч з 3 на 4 листопада 1921р. 

Було створено три повстанські групи: Волинську, яку очолював Ю.Тютюнник, 

Подільську (М. Палій) і Бессарабську (А.Гуляй-Гуленко). Остання через різні 

перешкоди не змогла прорватися з Румунії в Україну. Група Палія пройшла з 

боями Проскурівський та Летичівський повіти, дійшла до Малина й Бородянки, 

згодом вирушила на схід від Радомишля, пробралася через любарські та 

заславські ліси і 29 листопада 1921 p., перейшовши польський кордон, 

повернулася назад. Група Ю.Тютюнника попрямувала на Коростень, який 

захопила з великими трофеями. Та 14 листопада 1921 р. повстанців оточила і 

розбила червона кавалерія. Частина вояків повернулася до Польщі. А 359 бійців 

більшовики розстріляли 21 листопада 1921 р. у м. Базар після того, як жоден не 

захотів «каятися». 

Слайд 

 

Пісня про Юрія Тютюнника 

Розповідь 

Визвольні змагання українського народу 1917— 1921рр. закінчилися 

невдачею. 18 березня 1921 р. було підписано Ризький мирний договір між 

радянськими урядами Росії й України з одного боку та Польщею з іншого. 

Згідно з цим документом, що, фактично, поховав самостійницькі плани урядів 

УНР та ЗУНР, Польща в обмін на територіальні поступки, аналогічні тим, які 

мали місце у Варшавській угоді, визнала Радянську Україну і зобов'язалася 



заборонити перебування на своїй території всіх антибільшовицьких організацій, 

включаючи уряд УНР. Доля Східної Галичини була вирішена в 1923 р., коли 

Паризька конференція ухвалила приєднати її до Польщі. Ще раніше, у 1918 р. 

Румунія окупувала Буковину. У1919 р. Закарпаття дісталося Чехо-Словаччині. 

РОБОТА ЗІ СХЕМОЮ – «ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ТА ОСНОВНІ УРОКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 

РР.» 

Слайди 

   

Розповідь 

Поразка українських визвольних змагань була зумовлена цілою низкою 

причин. Значною мірою — це низький рівень національної свідомості 

українства, успадкований від довготривалої політичної неволі. Традиція і вага 

власної державності пригасли в народній масі, а провідна верства, яку 

здебільшого представляла національна інтелігенція, не виробила спільного 

напрямку дій. Негативними чинниками були конфронтація, розпорошення 

державницького потенціалу нації між різними політичними силами, особисте 

протистояння лідерів. Українцям не вистачило добре підготовлених фахівців 

для керівництва державними справами яку центрі, так і на місцях. Українське 

селянство, передусім у Східній Україні, було малоосвіченим, політично 

незрілим, а національно свідомого робітництва майже не було. Міста з великою 

перевагою чужого, ворожого українській самостійності елементу були проти 

національно-визвольних змагань українства. Тим часом, як відомо, результат 

революції визначається в місті. Не встигли українці також пройти тривалого 

еволюційного шляху національного розвитку, який підготував би їх до 

відновлення державності. Створена революційним шляхом державність ніби 

впала українцям з неба. Проте вони не виявили єдності й витривалості, 

необхідних для захисту державності. 



Однак, незважаючи на значні недоліки українського національного руху, 

вирішальними факторами поразки стали зовнішні. Якщо в Західній Україні це 

була агресія з боку Польщі та Румунії, то на східноукраїнських землях 

державність було втрачено через загарбницьку навалу більшовицької Росії, 

керівники якої добре усвідомлювали, що без людського та економічного 

потенціалу України, її геополітичного розташування «Росія існувати не може». 

Що ж до позиції західних країн, то вони у кращому випадку дотримувалися 

нейтралітету, у гіршому — допомагали агресорам загарбувати українські землі. 

Слайди 

 

Бесіда 

Давайте подумаємо:  

ЯКІ УРОКИ ПОТРІБНО ВИНЕСТИ СУЧАСНИМ ПОЛІТИКАМ 

З УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр. 

Слайд 

        



       

Пісня «Присягу двічі не дають» 

Розповідь 

Пам’ятаймо – наша незалежність це не тільки Акт, але й життя багатьох 

людей – вірних синів та дочок України. Цінуймо нашу волю!!! 


