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Група №16 

Урок № 11-12 

Тема уроку: Події 1917 року в Криму. Війна більшовицької Росії з УНР 

Мета:  

Навчальна:визначати яку переслідували більшовики, коли опублікували 

Маніфест; спрогнозувати причини початку війни між радянською Росією та 

УНР відтворювати хід першої радянсько – української війни;  

 

Розвивальна: розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння працювати  

з джерелами інформації та узагальнюючими таблицями; 

Виховна: сприяти формуванню національної свідомості учнів, їх історичної 

пам’яті, пошани до державотворчих традицій в Україні. 

 

1. До якого адміністративно-територіального утворення Російської імперії 

входив Крим станом на 1914 р.? 2. Як Крим опинився у складі Російської 

імперії? 3. Якими були особливості кримськотатарського національного руху 

в другій половині XIX ст.? 

1. Крим напередодні важливих змін. 

Станом на 1917 р. Кримський півострів був однією із двох частин Таврійської 

губернії, разом із материковою Північною Таврією. Населення Таврійської 

губернії на середину 1916 р. становило понад 2 млн осіб, де проживало до 34 

національностей. Із них 35 % становили татари, 33 % — росіяни, 11,8 % — 

українці. Кількість кримськотатарського народу унаслідок цілеспрямованої 

політики російської влади за 130 років її панування (1783—1917 рр.) 

скоротилася з 4 млн до 150 тис. осіб. 

У роки Першої світової війни Крим став прифронтовою зоною. Півострів був 

важливою базою для постачання російської армії, що діяла на турецькому 

фронті. Звідси на фронт морем перевозили техніку й війська, а в містах Криму 

розміщувалися численні госпіталі. Значну кількість населення півострова було 

мобілізовано й відправлено на фронт. Значно скоротилися посівні площі на 

селі й закрилося чимало підприємств, обсяги торгівлі суттєво впали. Це 

призвело до зростання невдоволення серед населення Криму. 

 

 



2. Крим на початковому етапі революції. 

Звістка про повалення самодержавства активізувала суспільно-політичне 

життя півострова. Найбільш численною і впливовою була загальноросійська 

партія есерів. Більшовики не відігравали тут помітної ролі: у Криму їх 

налічувалося не більше двох-трьох десятків осіб. Серед українських партій 

були популярними українські есери. Існувало два первинні осередки УСДРП. 

Серед національних рухів найвпливовішою силою був кримськотатарський. У 

березні 1917 р. в Сімферополі відбулися загальні збори мусульман Криму за 

участю близько 2 тис. осіб. Вони обрали Тимчасовий кримсько-

мусульманський виконавчий комітет (Мусвиконком) на чолі з муфтієм Челебі 

Челебієвим (Номаном Челебіджі-ханом). 

Муфтій — титул представника вищого мусульманського 

духовенства, що має право роз'яснювати спірні 

богословсько-юридичні питання. 

 

Челебі Челебієв — один з організаторів першого 

курултаю, перший голова уряду проголошеної в 1917 р. Кримської 

Народної Республіки, перший муфтій мусульман Криму, Литви, Польщі 

й Білорусії 

Мусвиконком не прагнув стати владним органом. Його головним завданням, 

за висловом одного з організаторів, було «неухильне прагнення організації 

демократичних кримськотатарських мас, прагнення впровадження серед них 

свідомого і відданого ставлення до ідей загальноросійської та, зокрема, 

кримськотатарської революції, прагнення стати в усіх проявах 

кримськотатарського життя центром не директивним і керівним, а 

регулюючим і контролюючим». 

Навесні-влітку 1917 р. сформувалася Національна (Народна) партія — Міллі 

Фірка. Поява першої кримськотатарської політичної партії стала проявом 

політизації національного руху. У ній існувало дві течії — прибічників 

автономії Криму й тих, хто прагнув відновлення незалежної 

кримськотатарської держави. Партія виступала за скликання парламенту й 

проголошення Кримської Народної Республіки. Найбільш відомими діячами 

кримськотатарського національного руху в цей час стали Челебі Челебієв та 

Джафер Сейдамет. 

У березні 1917 р. в Криму почали виникати ради робітничих і солдатських 

депутатів. Керували ними популярні загальноросійські партії, як правило, 

меншовики та есери. Однак представники Мусвиконкому не могли увійти до 

них, оскільки ради формувалися з робітників, солдатів та матросів. 



Так само як УЦР проводила «українізацію» військових підрозділів, де 

переважали українці, Мусвиконком домігся повернення з фронту кількох 

кримськотатарських військових частин. Влітку 1917 р. за дозволом 

Тимчасового уряду виникли перші татарські військові формування, так звані 

ескадрони. 

У липні 1917 р. Мусвиконком відправив делегацію до Києва для врегулювання 

відносин з УЦР. У доповідній записці було висловлено прохання підтримати 

встановлення в Криму татарської автономії та бажання приєднати територію 

півострова до України. Генеральний Секретаріат визнав небажаним 

порушувати це питання перед Тимчасовим урядом до вирішення питання про 

територіальну автономію для України. 

 

Джафер Сейдамет — кримськотатарський письменник, 

громадський діяч, один із лідерів та ідеологів 

національно-визвольного руху кримських татар 

УЦР намагалася сприяти українському руху в Криму. За її 

підтримки з березня 1917 р. у Севастополі діяла Українська громада, що вела 

просвітницько-агітаційну роботу серед моряків-українців Чорноморського 

флоту. Коли УЦР проголосила створення УНР, Крим не було включено до її 

складу. Це обумовлювалося позицією керівників Центральної Ради, що до 

УНР входять ті землі, де українці є більшістю серед місцевого населення. 

3. Скликання курултаю та проголошення Кримської Народної 

Республіки. 

Мусвиконком не визнав більшовицького перевороту в Петрограді. Його члени 

виступили за створення на півострові демократичної республіки, вільної від 

більшовицького впливу. У листопаді 1917 р. було проведено вибори до 

курултаю — Установчих зборів кримських татар. 

12 грудня курултай проголосив створення Кримської Народної Республіки 

(КНР), прийняв її Конституцію та оголосив себе Кримським національним 

парламентом (до скликання Всеукраїнських Установчих зборів). Він також 

сформував національний уряд (Директорію), який очолив Челебі Челебієв. Так 

виникла перша у світі мусульманська республіка. 

УЦР визнала проголошення КНР як реалізацію прагнень основного суб’єкта 

самовизначення Криму — кримськотатарського народу. 

Реально взяти до своїх рук владу на півострові уряд КНР не зміг. Влада в 

Криму після більшовицького перевороту в Петрограді перейшла до 

новоствореної Ради народних представників — «тимчасового вищого органу 



губернської влади». Представники кримських татар й українського населення 

півострова в її складі становили меншість. Тому під тиском більшості 

російських депутатів Рада народних представників висловилася за збереження 

Криму у складі Росії, проігнорувавши пропозиції про створення Кримської 

республіки. 

 

 

4. Встановлення влади більшовиків у Криму. 

Більшовицька РНК Росії не хотіла визнавати жодної влади над Кримом, крім 

своєї. За її вказівкою в ніч на 16 грудня 1917 р. кримські більшовики здійснили 

заколот у Севастополі. Вони розігнали міську раду робітничих, матроських і 

солдатських депутатів й утворили військово-революційний комітет, який став 

організатором захоплення влади в інших містах півострова. 

Таким чином, у Криму склалося протистояння трьох сил, що претендували на 

владу,— кримськотатарської Директорії, Ради народних представників та 

Військово-революційного комітету більшовиків. 

Висновки. Перша світова війна негативно вплинула на життя в Криму і 

призвела до зростання невдоволення його населення. 

• На початковому етапі Російської революції 1917 р. на півострові 

активізувався кримськотатарський національний рух. 

• Поява курултаю і проголошення ним Кримської Народної Республіки 

відображали спроби кримськотатарського руху реалізувати свої програмові 

ідеї. Кримська республіка стала одним із перших у світі проектів 

демократичної республіки серед мусульманського населення. 

• Встановлення більшовицької влади стало відображенням намірів кримських 

більшовиків зробити півострів складовою радянської Росії. 

ІІІ Універсал і державотворчі спроби УЦР призвели до стрімкого розгортання 

конфлікту з Раднаркомом Росії, який ЦР не визнавала урядом усієї Росії. 

У   свою чергу, радянський уряд не визнавав УЦР, на тій підставі, що вона не 

проголосила радянську владу в Україні. Зрозуміло, що керівництво 

більшовицької Росії було невдоволене самостійницькою політикою УЦР та 

рішучою відсіччю спробам встановлення радянської влади в Україні. До 

початку грудня 1917 р. уряд Леніна дотримувався тактики підбурювання до 

повалення влади УЦР українськими силами, але повстання у Києві 30 

листопада 1917 року провалилася — повсталих роззброїли та відправили до 

Росії. Через кілька днів спробу захопити Київ здійснив 2-й Гвардійський 



корпус кілька днів, але його без бою зупинив під Васильковим 1-й 

Український корпус генерала П. Скоропадського. Конфлікт ЦР і Раднаркому 

РСФРР досяг свого апогею. 4 грудня 1917 року В.І. Ленін підписав «Маніфест 

до українського народу», який містив ультимативні вимоги до ЦР. 

 

Робота з текстом (додаток 1).  

Ультиматум  Раднаркому Росії  та  відповідь на нього УЦР. 

Завдання: Подумайте, яку мету переслідували більшовики, коли опублікували 

цей Маніфест. 

 

грудня 1917 р. у Києві розпочинає роботу Всеукраїнській з’їзд, на якому 

більшовики планували здійснити внутрішній переворот і захопити владу, але 

сил для цього в них виявилося замало, тому не могли здобути переваги. 

Всеукраїнський з’їзд рад ухвалив резолюцію про підтримку Центральної Ради 

та кваліфікував ультиматум РНК як замах проти УНР. Розуміючи, що події 

розвиваються не за їхнім сценарієм, більшовики залишають з’їзд рад і 

перебираються до Харкова, який того часу був осередком більшовизму в 

Україні. У день завершення роботи з’їзду радянська Росії оголошує війну ЦР. 

Завдання: спрогнозуйте причини початку війни між радянською Росією та 

УНР, використовуючи метод «дерево передбачень». 

 

 

 

 

 

 

Обґрунтув  

 

 

 

 

Робота з хронологічною таблицею (додаток 2)  

 

Завдання: 
1. Чому війна з радянською Росією виявилася неминучою?  

2. Які наслідки та історичне значення вона мала? 

 

IV Універсал УЦР. 
6 січня 1918 р. з наступу на Лозову та Бахмач розпочався наступ на столицю. 

На Південно-Східному напрямку українським військам не вдалося стримати 

наступ більшовицьких військ, і 10 січня 1918 р. вони об’єдналися під 

Бахмачем. Напередодні вирішальних боїв за Київ 9 січня 1918 р. ЦР ухвалила 

свій IV Універсал, яким Українська Народна Республіка проголошувалася 

цілком незалежною державою. 

Захоплення Києва більшовиками 

причини 

прогноз 

прогноз 

прогноз 



Вчитель: Проголошення ІУ Універсалу  було історичним рішенням ЦР, що 

символізувало остаточний розрив з імперським центром. Але воно не 

врятувало УНР. Сили були нерівні. Спільний наступ під керівництвом М. 

Муравйова розпочався у напрямку Ніжина, а у самій столиці більшовики 

підняли повстання робітників заводу «Арсенал», що змусило ЦР зняти війська 

з фронту. Таким чином, це відкрило  дорогу більшовикам на Київ. Обороною 

залізничного перегону Бахмач–Ніжин керував полковник А. Гончаренко.  

Вранці 29 січня 1918 р. до станції Крути прибула наспіх сформована сотня 

отамана Омельченка зі 130 нашвидкуруч навчених студентів університету Св. 

Володимира та Академії Св. Кирила та Мефодія. 

Домашнє завдання: 

1.Опишіть та охарактеризуйте «Бій під Крутами». 

2.Висловить власну позицію, використовуючи метод «займи позицію»: як ви 

вважаєте, бій під Крутами  – це героїзм чи трагедія? 

3.Чи були шанси на існування у Кримської Народної Республіки 

4. Чому ЦР довго не наважувалася проголошувати незалежність України і 

зробила це саме в даний період? 

5.У чому полягало історичне значення ІV Універсалу? 

 

Перегляньте відео уроку для додаткової інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=CiQz6uVOZQg 

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com 

З повагою Руда Вікторія Василівна! 

 
                                                                                                                                           Додаток 1 

Ультиматум Раднаркому Відповідь УЦР на ультиматум 

17 (4) грудня 1917 року В. Ленін, 

Л. Троцький 

20 (7) грудня 1917 року В. Винниченко, С. Петлюра 

mailto:sanya1bufz@gmail.com


- «Відмовитися від спроб 

дезорганізації загального 

фронту ( йшлося про 

утворення Українського 

фронту) 

- Не пропускати військові 

частини з фронту на Дон 

або інші райони з 

ворожими Раднаркому 

урядами 

- Пропускати революційні 

(більшовицькі) війська на 

Південний фронт (для 

боротьби з О. Каледіним) 

- Припинити роззброєння 

радянських полків і 

червоногвардійських 

загонів 

- У разі невиконання цих 

вимог Раднарком 

оголосить війну УЦР» 

- «Неприпустимість утручання Раднаркому у 

внутрішні справи України 

- Генеральний Секретаріат не збирається 

повторювати досвід Раднаркому на території 

України, поширюючи анархію і розруху 

- Роззброєння і висилка більшовицьких загонів була 

продиктована прагненням уникнути громадянської 

війни, наданням росіянам можливості 

«задовольнити свої національні почуття» на 

батьківщині 

- В умовах повної дезорганізації фронту з країнами 

Четвертного союзу українізовані частини, що ще 

зберегли боєздатність, не в змозі утримувати всю 

лінію фронту і намагаються врятуватися  

- Генеральний Секретаріат виступає за право кожної 

нації на самовизначення, а підтримувати 

нав’язування одній області свого розуміння 

політичного управління іншій не збирається, тому і 

надалі буде пропускати на Дон і Кубань ті 

підрозділи, які повертаються додому 

- Генеральний Секретаріат виступає проти 

більшовицьких методів установлення і формування 

влади 

- Генеральний Секретаріат надалі буде роззброювати 

більшовицькі частини, якщо вони становитимуть 

загрозу існуючій  владі»  

 

                                                                                                                                   Додаток 2 

Перша радянсько-українська війна (грудень 1917-січень 1918 рр.)  

Причини 

прагнення більшовиків    придушення і ліквідація  боротьба за владу в    провал спроб 

установлення контроль   центрів антибільшо-          Україні між УЦР і        більшовиків усунути 

над Україною- її                  вицького опору                  більшовиками            УЦР від влади, 

ресурсами                                                                                                                    спираючись на 

внутрішні  

і промисловістю                                                                                                          сили в Україні 

Привід: ультиматум Раднаркому 

 

 

«Війна декретів» 

Закони УЦР і розпорядження                             Декрети Народного Секретаріату 

Генерального Секретаріату 

Заборони вивозу хліба до Росії            Скасування заборони на вивіз хліба 

                                                                       Постанови ГС вважати нечинними 

                                                                       Визнання на території України чинними дектретів                     

                                                                        Раднаркому Росії  

 

 

Хід бойових дій 



22 (9) грудня 1917                    Захоплення більшовицькими військами Харкова 

24 (11) грудня 1917                  І Всеукраїнський з’їзд у Харкові. Проголошення радянської УНР,              

                                                      створення радянського уряду – Народного Секретаріату 

30 (17) грудня 1917                  Маніфест ВУЦВК про повалення  влади УЦР і ГС 

7 січня (25 грудня 1917)          Початок  загального наступу більшовицьких військ. Захоплення  

1918                                              Катеринослава 

27 (14) січня 1918                      Більшовицькі повстання в Одесі та Миколаєві          

  29 ( 16) січня 1918                   Більшовицькі повстання в Києві (завод «Арсенал»). Бій під  

Крутами 

4 лютого (23 січня) 1918           Придушення більшовицького повстання у Києві 

7 лютого (26 січня) 1918          Мала Рада і Рада народних міністрів залишили Київ. Вступ  

                                                       Більшовицьких військ до Києва 

Початок лютого 1918               Захоплення більшовицькими військами більшої частини України і  

Криму 

 

Причини поразки 

 

                                                                                                                                Додаток 3 

Причини прийняття 

Для завершення  мирних переговорів     Війна Радянської Росії    Розвіювання автономістських 

Делегації УЦР з країнами Четвертного     проти УНР                          ілюзій у лідерів УЦР 

союзу 

 

 

Основні положення IV Універсалу 

- Проголошувалися незалежність і суверенітет УНР 

- Декларувалося  прагнення до дружніх відносин із сусідніми державами, без взаємного 

втручання у внутрішні справи 

- Влада в Україні належатиме тільки її народові, від імені якого виступатимуть Українські 

Установчі збори. До їх зібрання мала правити УЦР та її виконавчий орган, який отримав 

назву Рада народних міністрів 

- Проголошувалось прагнення розпочати негайні переговори з країнами Четвертного 

союзу 

- Закликав до рішучих дій з більшовиками 

- Пропонував реорганізувати армію в народну міліцію 

- Проголошувалися соціально-економічні  перетворення: націоналізація всіх природних 

ресурсів, ліквідація права приватної власності на землю, передача всієї землі всім 

трудящим без викупу, переведення підприємств на випуск мирної продукції, соціальна 

допомога безробітним і тим, що постраждали від війни; проголошувалася монополія на 

торгівлю деякими товарами, установлювався державний контроль над банками 

- Підтверджувалися всі проголошені демократичні свободи  і права національних 

меншин. 

- У день проголошення ІУ Універсалу ЦР прийняла Закон про національно-територіальну 

автономію. Право на автономію автоматично визнавалося за трьома найбільшими 

національними групами- росіянами, євреями, поляками. Білоруси, німці, чехи, 

молдовани, татари, греки і болгари могли одержати це право, якщо їхні петиції у цій 

справі зберуть щонайменше 10 тисяч голосів. 

Ослаблення соціальної бази УЦР 

(повільність, нерішучість у 

здійсненні соціально-

економічних перетворень 

відштовхували селянство, у той 

час як більшість робітників 

підтримувала більшовиків) 

Відсутність належної уваги 

до воєнної політики, 

збройного захисту 

державності  

(не існувало регулярної і 

централізованої  армії) 

Високий рівень 

організованості та 

боєздатності більшовицьких 

військ, успішна тактика 

боротьби за владу; уміла 

соціальна демагогія Рад  



 


