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Тема: Українське національно – державне відродження 1917 – 1920 років.  

Мета уроку: охарактеризувати причини поразки визвольного руху, втрати державності та їх наслідків; 

визначати хронологічну послідовність подій українського державності 1917—1921 рр.;  визначати 

причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань.  

План уроку: 

1. Прихід до влади більшовиків у Росії. Реакція на ці події в Україні.  

2. Третій універсал УЦР. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). 

3. Початок війни Радянської Росії з УНР.  

4. Четвертий універсал УЦР. Проголошення незалежності УНР. 

5. Руйнація звичайного повсякденного способу життя і настрої населення в умовах загострення 

політичного протистояння  

Хід уроку 

 1.Прихід до влади більшовиків у Росії. Реакція на ці події в Україні.  

7 листопада (25 жовтня) 1917 р. у Петрограді більшовики в результаті збройного виступу повалили 

Тимчасовий уряд. ІІ Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів утворив новий 

російський уряд — Раду народних комісарів (РНК) на чолі з Леніним, а Росію проголосив Республікою 

Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів (Радянською Росією). Інакше складалася ситуація в 

Україні. Одержавши повідомлення про події в Петрограді, у Києві Мала Рада УЦР зібралася разом із 

представниками різноманітних громадських організацій на закрите засідання, на якому було створено 

Крайовий комітет з охорони революції в Україні. Комітет у відозві до населення заявив, що його влада 

поширюється на дев'ять українських губерній і що він відповідальний перед УЦР. Також з осудом 

більшовицького перевороту виступили Мала Рада УЦР, Генеральний Секретаріат і ІІІ Всеукраїнський 

військовий з'їзд, який у цей час (2—11 листопада 1917 р.) працював у Києві. З делегатів з'їзду був навіть 

сформований спеціальний полк для захисту революції.  

Але Крайовий комітет не зумів організувати своєї роботи і передав свої функції Генеральному 

Секретаріату. Після осуду подій у Петрограді з його складу вийшли більшовики. Також Комітет не 

знайшов спільної мови зі штабом Київського військового округу (КВО), який підтримував повалений 

Тимчасовий уряд і мав під своїм командування мзначні військові сили.  

У результаті склалася своєрідна ситуація, за якої в Києві протистояли одна одній три сили: УЦР і 

віддані їй збройні формування; прибічники Тимчасового уряду, що групувалися навколо штабу КВО; 

більшовики, які мали загони Червоної гвардії, керовані воєнно-революційним комітетом (ревкомом), що 

засідав у Маріїнському палаці. Розв'язання ситуації прискорив штаб КВО, який 10 листопада 1917 р. 

заарештував більшовицький ревком і почав роззброєння загонів Червоної гвардії. У відповідь більшовики 

утворили новий ревком, і у місті спалахнули бої, що тривали три дні, не визначивши переможця. Тоді 13 

листопада у протистояння втрутилися війська УЦР. Вони зайняли ключові пункти і установи міста. 

Ворогуючим сторонам запропонували припинити боротьбу. Спеціальна комісія виробила умови 

припинення вогню: звільнялися заарештовані члени більшовицького ревкому, штаб КВО виводив війська 

з міста і розформовував добровольчі офіцерські дружини. Таким чином, УЦР перебрала владу до своїх 

рук. Більшовики визнали її крайовим органом влади в Україні. Генеральний Секретаріат призначив 

командувачем КВО свого представника підполковника В. Павленка.14 листопада 1917 р. голова ГС УЦР 

В. Винниченко розіслав телеграму в усі українські губернії, радам, армійським комітетам про перехід 

влади в краї до УЦР. Також було заявлено, що влада Генерального Секретаріату поширюється додатково 

на території, де більшість населення складали українці: Катеринославщину, Харківщину, материкову 

Таврію, Холмщину, частину Курщини та Воронежчини. Того ж дня влада УЦР і ГС була визнана всіма 

політичними силами. 

Потерпівши поразки в Києві, більшовики не збиралися відмовлятися від влади в Україні. У листопадові 

(жовтневі) дні їм вдалося захопити владу в Луганську, деяких районах Донбасу і кількох містах смуги 

Подільської та Волинської губерній, у яких перебували «збільшовизовані» частини російської армії. 

Також вони мали своє представництво в інших радах, які після падіння Тимчасового уряду перебрали 

владу у свої руки на місцях. 17 листопада 1917 р. на розширеному засідання Рад робітничих і солдатських 

депутатів у Києві керівник міської організації більшовиків Г. П'ятаков запропонував план мирного 

усунення УЦР від влади. Він передбачав, скориставшись популярністю більшовиків у масах, скликати 



Всеукраїнський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів, який мав би переобрати і перетворити 

Українську Центральну Раду в керівний центр рад на зразок російського Центрального виконавчого 

комітету Рад. Але цей план був не єдиним. Також передбачалось і силове усунення УЦР як внутрішніми, 

так і зовнішніми більшовицькими силами. Тим часом Центральна Рада продовжила курс на будівництво 

держави. 20 листопада 1917 р. на засіданні Малої Ради було обговорено і прийнято  

2.Третій універсал.  

Новий розлогий документ мав такі основні положення:  

 Україна проголошувалася Українською Народною Республікою.  

 До Установчих зборів вся влада в Україні переходила до УЦР і Генерального Секретаріату.  

 Територія УНР визначалася у межах Київщини, Поділля, Волині, Чернігівщини, Полтавщини, 

Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини, Таврії (без Криму). Остаточні кордони УНР, а також 

прилучення частини Курщини, Холмщини, Вороніжчини і суміжних областей, де більшість населення 

українське, «має бути встановлене по згоді зорганізованої волі народів».  

 Скасовувалося право власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств, а також на 

удільні, монастирські, кабінетні та церковні.  

 Земля проголошувалася власністю народу і передавалася йому без викупу. Центральна Рада 

зобов'язуваласья негайно прийняти закон про порядок використання земель обраними Земельними 

комітетами до Українських Установчих зборів.  

 Установлювався 8-годинний робочий день для робітників.  

 Запроваджувався державний контроль над продукцією в Україні, її виробництвом і розподілом.  

 Давалася обіцянка негайно розпочати мирні переговори: «Через Центральне Правительство 

примусити й спільників, і ворогів негайно розпочати мирні переговори». 

 Проголошувалося скасування смертної кари.  

 Надавалася повна амністія всім політичним в'язням і засудженим.  

 Декларувалася реформа судочинства: «привести його до згоди з правними поняттями народа».  

 Закріплювалися й поширювалися права місцевого самоврядування.  

 Проголошувалися свободи слова, друку, віросповідань, зібрань, страйків, недоторканність 

помешкання, можливість вживання різних місцевих мов у зносинах з усіма установами.  

 Надавалася національно-персональна автономія росіянам, євреям і полякам.  

 Наголошувалась особлива увага до проблеми продовольства.  

 Вибори до Українських установчих зборів призначалися на 9 січня 1918 р. (27 грудня 1917 р.), їх 

скликання — на 22 (9) січня1918 р.  

Таким чином, Третій універсал, крім проголошення УНР та визначення її території, устрою, 

оприлюднював і програму соціально-економічних перетворень.  

3. Початок війни Радянської Росії з УНР.  
Радя́нсько-украї́нська війна, більшовицько-українська війна — збройний конфлікт між Радянською 

Росією та Українською Народною Республікою (УНР) в 1917–1921 роках за контроль над українськими 

землями, колишніми південно-західними губерніями Російської імперії. Складова частина громадянської 

війни на території колишньої Російській імперії. Формально була війною між прихильниками незалежної 

України зі столицею в Києві (УНР) і більшовицької маріонеткової держави — Української Соціалістичної 

Радянської Республіки (до 1919 відомої як Українська Народна Республіка Рад) зі столицею в Харкові. 

Призвела до значних втрат у тогочасному українському суспільстві. Закінчилася поразкою УНР, 

більшовицькою окупацією України і входженням УСРР до складу Радянського Союзу в 1922 році.  

Причини поразки УЦР 

 Ослаблення соціальної бази УЦР (повільність, нерішучість у здійсненні соціальноекономічних 

перетворень відштовхнули селянство, в той час як більшість робітників підтримувала більшовиків)  

 Відсутність належної уваги до воєнної політики, збройного захисту державності, що виявилася у 

відсутності регулярної та централізованої армії  

 Високий ступінь організованості та боєздатності більшовицьких військ, успішна тактика боротьби 

за владу більшовиків; уміла соціальна демагогія Рад 

4.Четвертий універсал УЦР. Проголошення незалежності УНР.  

IV Універсал - 9 січня (22 січня за новим стилем) 1918 — проголосив УНР «самостійною, ні від кого 

не залежною, вільною суверенною державою українського народу», а виконавчий орган, Генеральний 

Секретаріат — Радою Народних Міністрів. Він замінив постійну армію міліцією, доручив провести 

вибори народних рад — волосних, повітових і місцевих, установив монополію торгівлі, контроль над 

банками, підтвердив закон про передачу землі селянам без викупу, прийнявши за основу скасування 



власності і соціалізацію землі. Доручив Раді Народних Міністрів продовжувати розпочаті переговори з 

Центральними державами і довести до підписання миру; закликав усіх громадян УНР до боротьби з 

більшовиками.  

Умови:  

 УНР проголошується незалежною, вільною суверенною державою українського народу;  

 З усіма сусідніми країнами УНР прагне жити у мирі та злагоді;  

 Влада в Україні належить народу України, від імені якого, допоки не зберуться українські 

Установчі збори, буде правити ЦР;  

 Піддано жорстокій критиці політику більшовиків, яка веде до громадянської війни;  

 УЦР зобов'язується вести боротьбу проти прибічників більшовиків в Україні;  

 УЦР зобов'язувалась негайно почати мирні переговори з Німеччиною;  

 УЦР планує провести земельну реформу в інтересах селян;  

 Держава має встановити контроль над торгівлею та банками 

 III і IV Універсали поставлено на голосування членами Малої Ради, чим надано їм значення 

законопроектів.  

Директорія УНР не зберегла практику оголошення Універсалів. Замість Універсалів почали видавати 

декларації.  

Причинами поразки військ УЦР слід вважати: ослаблення соціальної опори УЦР (повільність, 

нерішучість у здійсненні соціально-економічних перетворень відштовхнули селянство, у той час як 

більшість робітників підтримувала більшовиків); відсутність належної уваги до воєнної політики, 

збройного захисту державності, що виявилася у відсутності регулярної та централізованої армії; високий 

ступінь організованості та боєздатності більшовицьких військ, успішна тактика боротьби за владу 

більшовиків; уміла соціальна демагогія Рад.  

Перша спроба радянізації України. Претендуючи на роль загальноукраїнського уряду, більшовицький 

Народний Секретаріат одразу після захоплення радянськими військами Києва переїхав туди. Проте 

здобути авторитет і налагодити ефективну систему влади так і не зміг.НС безуспішно вимагав від 

Муравйова припинити терор у Києві та відвести його загони на фронт. Тільки коли Раднарком Росії 

відкликав війська Муравйова з міста, ситуація стабілізувалася.Перший прихід більшовиків до влади в 

Україні ознаменувався масовим «червоним терором». Лише в Києві радянські війська знищили від 3 до 5 

тис. осіб. Це, зрозуміло, не викликало прихильності народу України до нової влади. Непопулярними були 

й інші заходи більшовиків, які супроводжувалися реквізиціями, конфіскаціями, експропріаціями майна 

громадян.  

5.Руйнація звичайного повсякденного способу життя і настрої населення в умовах загострення 

політичного протистояння  

Загострення політичної ситуації в українських землях в осені 1917 р. руйнувало звичайний 

повсякденний спосіб життя населення. Пересічна людина чекала від революції покращення власного 

життя. Селяни вимагали землі, солдати – припинення війни. Мешканці міст відчували нестачу 

продовольства, страждали від спекуляції та постійного зростання сил. Проте, Тимчасовий уряд та 

Центральна Рада зволікали з вирішенням питань, що торкались інтересів більшості населення. Тогочасна 

Україна страшно страждала від погромів та бешкетувань, що чинилися солдатами з фронту, які, за 

свідченнями сучасників, « часто перетворювалися в орди насильників та грабіжників.» В умовах 

загального безладу Центральна Рада була не спроможна забезпечити правопорядок і мешканці Києва та 

інших великих міст змушені були це робити самостійно. В домах обирались будинкові комітети, які 

віднайшовши зброю, організовували самооборону, створювали будинкові військові дружини. Часто 

люди, які ніколи у своєму житті не тримали в руках зброю, змушені були чистити і лагодити рушниці і 

обговорювати стратегічні методи захисту будинків і садиб від нападу грабіжників.  

Такою ситуацією вміло користувалися більшовики, які закликали селян, робітників і солдатів до 

самостійного вирішення власних проблем. Під впливом їх агітації маси солдат, які тікали з фронту, 

повертаючись у рідні села зі зброєю, допомагали своїм землякам грабувати поміщицькі маєтки та 

захоплювати землю. Більшовики озброювали робітників і створювали бойові загони для захоплення 

влади у промислових центрах України. 

Частина революційно налаштованої української інтелігенції сподівалася, що поглиблення революції 

врешті решт призведе до здобуття незалежності. Проте, анархія і хаос зовсім по-іншому впливали на 

життя населення. В листопаді 1917 р. - січні 1918 р. ситуація погіршилася. Почалися збройні сутички та 

справжні бої між військовими формуваннями більшовиків і українізованими частинами Центральної 

Ради. Страждало від цього насамперед більшість населення Україні.  



Аналогічні події відбувалися в інших містах. Під час боїв населення ховалося у підвалах, в холоді і 

темноті. Магазини і базари були закриті; тому харчуватися тим, що мали вдома або здобули у місті 

ризикуючи власним життям.  

Отже, звичайний, повсякденний спосіб життя людей було зруйновано. Закони не діяли, так само як і 

владні інститути. В умовах загострення політичного протистояння настрої населення швидко 

радикалізувалися. Змінювалося ставлення людей до життя. Стали розповсюджуватися ілюзії, що 

побороти голод, убогість, отримати землю, краще житло можна силою зброї. Поступово посилювалися 

жорстокість, ненависть розчарування у можливостях національної демократії. Знецінювалося людське 

життя.  

Узагальнення.  

Більшовицький переворот у Петрограді був негативно сприйнятий лідерами УЦР. Це призвело до 

протистояння між УЦР і Раднар-комом Росії.  

- 20 листопада 1917 р. УЦР оприлюднила Третій універсал, в якому проголосила створення 

Української Народної Республіки і цілу низку соціально-економічних реформ. Попервах потерпівши 

поразку у боротьбі за владу в Києві, більшовики взяли курс на збройне повалення влади УЦР. 

25 грудня 1917 р. у Харкові було проголошено встановлення радянської влади в Україні. Одночасно 

почалася збройна агресія Радянської Росії проти УНР.  

Війна з більшовиками остаточно розвіяла автономістські погляди лідерів УЦР.  

22 січня 1918 р. у Четвертому універсалі було проголошено незалежність УНР і підтверджувалися 

соціально-економічні реформи.  

Прорахунки політики УЦР призвели до її поразки у війні з більшовиками. Більша частина території 

УНР опинилася під більшовицькою окупацією.  

Політика, яку проводив Народний Секретаріат, мала вкрай руйнівні наслідки для економічного життя 

і викликала невдоволення населення 
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вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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