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Хід уроку: 

1. Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної 

Ради. Початок українізації армії.  

Національна революція охопила всі українські землі і була продуктом розпаду Російської імперії та 

Австро-Угорської монархії, які перебували у стані війни одна з одною. Але основні події початку 

Української революції, пов’язані з розпадом Російської імперії і революційними подіями, що її охопили. 

Невдачі царської армії на фронтах і злигодні, обумовлені війною, стали безпосереднім поштовхом до 

революції.  

Головною передумовою наростання революційних процесів стала загальна соціально-економічна 

криза. На початку 1917 р. став очевидним розвал промисловості, транспорту, сільського господарства. За 

економічною кризою насунулась політична. Масове зубожіння населення викликало незадоволеність 

царською владою. 8 березня (23 лютого) 1917 р. у Петрограді почалися масові протестні акції. Населення 

столиці Російської імперії вимагало від влади підвищити життєвий рівень та припинити війну. До цих 

виступів приєднались солдати Петроградського гарнізону, які чекали відправлення на фронт. 12 березня 

(27 лютого) повсталі створили Петроградську раду робітничих і солдатських депутатів. 15 березня (2 

березня) російський цар Микола ІІ зрікся престолу і 63 влада перейшла до Тимчасового уряду. В Росії 

перемогла Лютнева демократична революція. Влада перейшла до Тимчасового уряду. Крах російський 

монархії призвів до лібералізації суспільно-політичного і культурного життя. Всі мешканці Росії 

отримали основні права і свободи, а також індивідуальні національно-культурні права. Втягнутою в 

революцію опинилась і Наддніпрянська Україна.  

Тимчасовий уряд передав владу у губерніях і повітах у руки новопризначених комісарів. На місцях 

стали створюватись нові органи влади - громадські ради та їх виконавчі комітети. За соціальним складом 

у них переважали представники торговельнопромислової буржуазії та інтелігенція, за партійним – 

більшість складали кадети. Водночас з органами влади Тимчасового уряду в Україні, так само як і в Росії, 

стали виникати місцеві ради робітничих і солдатських депутатів. У першій половині березня 1917 р. їх 

нараховувалось в Україні, вони переважно створювались у промислових районах. Їх засновниками були в 

основному загальноросійські соціалістичні партії есерів і соціал-демократів. У багатьох містах 

Наддніпрянської України відгуком на російську революцію стали багатотисячні демонстрації під 

національними синьо-жовтими прапорами. Демонстранти вийшли на вулиці Києва, Полтави, Одеси, 

Харкова, Чернігова з транспарантами “Автономію Україні”, “Хай живе федеративна республіка”, “Вільна 

Україна у вільній Росії”. Проте, в Україні були і більш радикально налаштовані політичні сили, які 

вимагали самостійності. Вони так само брали участь у маніфестаціях під гаслами “Хай живе самостійна 

Україна”, “Самостійна Україна з гетьманом на чолі”.  

Національна ідея гуртувала різні соціальні верстви українського народу. В умовах наростаючої 

демократизації для українського суспільства з’явився шанс відновити свою державність. В Україні 

наростала національно-демократична революція.  

Розвиток революційних подій в Україні залежав від того, за якою політичною силою піде населення. 

Усвідомлюючи це, всі політичні сили, політичні партії та організації розгорнули боротьбу за вплив на 

населення.  

На початку 1917 р. на політичній арені України були представлені як загальноросійські (кадети, 

меншовики, більшовики), національні (польські, єврейські та ін.), так і власне українські партії. 

Наймасовішою була Українська партія соціалістів-революціонерів, до якої від українських лібералів 

перейшов навіть М.Грушевський. Головними завданнями есери вважали перебудову капіталістичного 



ладу на соціалістичний, глибокі аграрні перетворення в інтересах селянства, автономію України у складі 

Російської федеративної демократичної держави.   

Другою за чисельністю і впливом політичною партією в Україні була Українська соціалдемократична 

робітнича партія з лідерами В.Винниченком, С.Петлюрою, М.Порш, Б.Мартосом та ін. УСДРП виступала 

за демократичний розвиток України з соціалістичною перспективою у складі федеративної Росії.  

Ліберально налаштована частина української інтелігенції була об’єднана у лавах Української партії 

соціалістів-федералістів, до складу якої входили авторитетні діячі українського руху, як С.Єфремов, 

Д.Дорошенко, О.Лотоцький.  

Активно діяло Товариство українських поступовців (ТУП), реорганізований у Союз українських 

федералістів – автономістів, які перебували на поміркованих позиціях і прагнули створити автономію 

України на федеративних засадах у складі Росії.  

Представницями радикальної течії національного руху вважались Українська народна партія (УНП) та 

новостворена Українська партія самостійників – соціалістів, ідеалом для яких була «непідлежна Україна-

Республіка вільних людей, вільної праці».  

Самостійники – радикальної течія українського національний руху, що виступала за створення 

незалежної української держави. 

Незважаючи на розбіжності та суперечності щодо майбутнього України, лідери різних політичних 

осередків дійшли згоди і поєдналися для створення єдиного керівного органу, який мав очолити боротьбу 

за відродження української державності. В результаті, за ініціативою українських самостійників і 

тупівців, 4 (за новим стилем 17) березня 1917 р. у Києві було проголошено створення Української 

Центральної Ради (УЦР). Вона виникла як громадський політичний центр, до складу якого, увійшли: 

партії самостійницького спрямування, Українська партія соціалістів-революціонерів, Українська 

соціалдемократична робітнича партія, Українська партія соціалістів-федералістів, студентські спілки, 

військові організації, представники духовенства, творчої інтелігенції. 

Головою Української Центральної Ради 7 (20 березня) було обрано Михайла Грушевського. (1866-

1934) історик, літературознавець, публіцист, громадсько-політичний діяч, лідер українського 

національно-визвольного руху першої чверті ХХ ст.  

Українська революція швидко набирала силу. Вже 19 березня (по новому стилю 1 квітня) 1917 р. 

відбулася маніфестація, в якій брало участь 100 тис. осіб. Під українськими прапорами йшли військові, 

студенти, учні, робітники. На майдані Міської ради М.Грушевський виголосив промову, в якій закликав 

домагатися автономії України. Демонстрація завершилась на Софійській площі, де відбулося народне 

віче. Воно прийняло резолюцію.  

Боротьба за відродження української державності не могла бути успішною без формування 

національних збройних сил. Ініціаторами їх створення виступили самостійники. Вони розгорнули 

активну агітаційну роботу серед українців, мобілізованих до російської армії, які брали участь у Першій 

світовій війні з метою добитись українізації армії. 

У березні 1917 р., з ініціативи М.Міхновського, були проведені перші збори українських старшин і 

вояків київського гарнізону, де проголошено створення Української військової ради. Вона, у свою чергу, 

сформувала Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка та Український військовий 

організаційний комітет. Клуб взяв на себе ідеологічну роботу, а комітет розгорнув організаційно-

технічну підготовку українських збройних сил.  

Перший кіш Вільного козацтва виник у квітні 1917 р. у Звенигородському повіті на Київщині. Згодом 

такі формування почали формуватись із національно свідомих селян і робітників віком старше 18 років за 

територіальним принципом на Лівобережжі, Волині, Запоріжжі та інших регіонах України.  

Основним підрозділом Вільного козацтва була сотня, що формувалась з громадян одного села або 

міста. Сотні об’єднувались у курінь, курені – в полк, а полки цілої округи утворювали кіш. Такі 

формування очолювала виборна старшина. Вищим органом товариства були загальні збори.  

Головним змістом діяльності Української Центральної Ради стало домагання національно-

територіальної автономії України у складі демократичної федеративної Російської республіки. Курс УЦР 

визначався українськими політичними партіями, що становили її основу. Державотворчий курс УЦР 

здобув підтримку на Українському національному конгресі та І Всеукраїнському військовому 

з'їзді.Національне піднесення перших місяців революції сприяло розгортанню українізації армії.  

 

2.Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Внутрі шня і зовнішня 

політика Центральної Ради.  

Навесні 1917 р. український рух був на піднесенні. Його лідер М.Грушевський, який очолював 

Українську Центральну раду, намагався надати їй більш вагоме значення в громадському житті. Він 



поставив завдання – перетворити УЦР, що була представлена українськими політичними партіями, 

національними та київськими громадськими організаціями у всеукраїнський політичний центр, який мав 

стати організаційним ядром у відродженні української державності.  

Український національний конгрес проводився 6-8(19-21) квітня 1917 р. у приміщенні київського 

купецького зібрання. Кількість делегатів, що прибули з місць перевищила усі сподівання, їх 

нараховувалось близько тисячі. Вони представляли різноманітні робітничі, селянські, військові, 

культурницькі організації. Серед делегатів 65 конгресу були представники дев’яти українських губерній, 

Кубані, Галичини, усіх фронтів. Було заслухано низку доповідей: про принципи федералізму, способи 

організації автономного устрою, забезпечення прав національних меншин та ін.  

Важливим моментом у роботі конгресу стали вибори нового складу Української Центральної ради. 

Загальна кількість депутатських місць в українському парламенті визначалась у 150 мандатів. За 

територіальним представництвом найбільші квоти мали партії, їх доповнювали громадські організації 

(кооперативні, студентські, жіночі та ін.).  

Конгрес обговорював також питання про організацію Крайової ради, тобто адміністративно-

територіального органу влади. Її представників передбачалося так само включити до складу УЦР. 

Головою УЦР було обрано М.Грушевського, а його заступниками В.Винниченка та С.Єфремова. 

Центральна рада обрала свій виконавчий комітет під назвою Комітет УЦР.  

Делегати конгресу доручили Центральній Раді вимагати від Тимчасового уряду надання автономії 

Україні у складі федеративної демократичної республіки. Автономний устрій повинен був 

запроваджуватися на територіях, де українці становили більшість населення. Конгрес сприяв піднесенню 

авторитету Української Центральної ради, перетворивши її у вищий представницький орган законодавчої 

влади в Україні. 

I Універсал - 10 червня (23 — за новим стилем) 1917 — проголосив автономію України «однині 

самі будемо творити наше життя». Це була відповідь УЦР Тимчасовому урядові на його негативне 

ставлення до автономної України. Згідно з І Універсалом, «не одділяючись від всієї Росії… народ 

український має сам порядкувати своїм життям», а закони повинні бути ухвалені Всенародними 

Українськими Зборами. Автором І Універсалу був В. Винниченко. Після проголошення автономії 28 

червня 1917 створено Генеральний Секретаріат.  

Умови:  

- Проголошення автономії України в складі Росії;  

- Джерелом влади в Україні є український народ; Управління України має здійснювати всенародні 

українські збори (сейми або парламент);  

- Українські збори приймають закони, і тільки ці закони діють на території України;  

- Висловлювалася надія, що неукраїнські народи, які проживають на території України, разом з 

українцями будуть будувати автономний устрій.  

І Універсал оголошено на другому Всеукраїнському Військовому З'їзді;  

Після того, як у травні 1917 року Тимчасовий уряд відмовився надати автономію України(навіть не 

негайно, а в перспективі), Центральна Рада, виходячи з принципу «ні бунту, ні покірності», прийняла 

рішення прийняти I Універсал ("До українського народу, на Україні і поза її сущому "). Текст Універсалу 

був зачитаний В. Винниченком 10 (23) червня 1917 на II Всеукраїнському Військовому З'їзді. Згідно з I 

Універсалом проголошувалася автономія України у складі Росії («не одділяючись від всієї Росії … народ 

український має сам порядкувати своїм життям»). Законодавчим органом повинні були стати Всенародні 

Українське Збори (Сейм), що обираються загальним, рівним, прямим, таємним голосуванням. Всі кошти, 

отримані від збору податків, відтепер повинні були залишатися в Україні. Враховуючи 

багатонаціональний склад України, Універсал закликав українських громадян до злагоди і порозуміння. 

Українська Центральна Рада брала на себе відповідальність за поточний стан справ у державі, були 

запроваджені додаткові збори з населення на користь Ради, але не ставилася вимога про припинення 

платежів у загальноросійський бюджет. По проголошенні автономії 15 (28) червня 1917, було створено 

уряд (Генеральний Секретаріат). У відповідь на І Універсал Тимчасовий уряд 16 (29) червня виступив з 

відозвою «Громадянам України», в якому запропонувало громадянам українцям розвивати земське і 

міське самоврядування.  

II Універсал - 3 липня (16 — за новим стилем) 1917 — зафіксував наслідки домовленостей між УЦР 

і Тимчасовим урядом: останній визнавав УЦР і Генеральний Секретаріат як крайовий орган України і 

водночас Генеральний Секретаріат ставав органом центрального 66 уряду. Зі свого боку, УЦР визнавала 

Всеросійські установчі збори, а до їх скликання зобов'язувалася не робити самовільних кроків до 

здійснення автономії України.  

Умови:  



- Центральна Рада має поповнитися представниками від інших народів, які живуть в Україні;  

- Поповнена Центральна Рада утворює Генеральний Секретаріат, склад якого затверджує 

Тимчасовий Уряд;  

- Центральна Рада починає розробку закону про автономічний устрій України, який має бути 

затверджений установчим збором. До затвердження цього закону, УЦР зобов'язується не здійснювати 

автономії України;  

- Формування українського війська здійснюється під контролем Тимчасового Уряду.  

II Універсал проголошено на сесії Української Центральної Ради.  

 

Рекомендована література до теми:  

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с. 

2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.  

3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 

1996.  

4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.  

5. Полонська – Василенко Н. Історія України.- Т.1-2.- К., 1995.  

6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997. 

 

Виконайте тест: 
1. Позначте дату утворення Центральної Ради: 

А  березень 1917 р.; 

Б  квітень 1917 р.; 

В  травень 1917 р.; 

Г  червень 1917 р. 

2. Перший Універсал Центральної Ради був проголошений у: 

А  травні 1917 р.; 

Б  червні 1917 р.; 

В  липні 1917 р.; 

Г  серпні 1917 р. 

3. Головою Української Центральної Ради в 1917 р. був обраний: 

А  Д. Дорошенко; 

Б  М. Грушевський; 

В  В. Винниченко; 

Г  М. Міхновський. 

4. Генеральний Секретаріат очолив: 

А  С. Петлюра; 

Б  В. Винниченко; 

В  М. Терещенко; 

Г  І. Церетелі. 

Домашнє завдання: 

1. Опрацюйте конспект 

2. Виконайте тест 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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