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Тема уроку: УРСР в 1990-1991 рр. Проголошення незалежності 

Мета уроку: формувати в учнів цілісне уявлення про взаємозв'язок подій 1985—1991 рр., особливості процесу 

перебудови, причини проголошення незалежності України; з'ясувати, в чому полягає її історичне значення; 

продовжити формування навичок побудови логічних схем; ознайомити учнів з поняттями: «перебудова», 

«політична система суспільства», «гласність», «сучасна політична партія», «референдум», «плюралізм», 

«суверенітет». 

Основні  дати: 

- березень1990 р.- вибори  до  Верховної  Ради  УРСР; 

-16  липня 1990 р. -  Декларація  про  державний суверенітет  України; 

-19-21 серпня 1991 р. – спроба  антиконституційного перевороту  в  СРСР  ( ГКЧП ); 

-24 серпня 1991 р . –  Акт  проголошення   незалежності  України;                                                       

-1 грудня 1991 р. – Всеукраїнський  референдум. Президентом  України  обрано Л.Кравчука. 

-8 грудня  1991 р. – утворення  Співдружності Незалежних  Держав (СНД).  СРСР припинив  існування. 

Хід уроку: 

1. Підготовка нового Союзного договору 
Консервативні сили КПРС і Верховної Ради СРСР боролися за збереження радянської держави, яка 

фактично була унітарною. Вони погоджувалися лише на «оновлення» або «вдосконалення» Союзу. 

Республіки ж вимагали перетворення СРСР на справжню федерацію або навіть конфедерацію. 

Національні політичні еліти дедалі більше поверталися обличчям до власного суспільства. Ситуація 

загострилася взимку 1991 р., коли центр силою зброї захотів придушити спроби прибалтійських 

республік стати незалежними. 

У березні М. Горбачов виніс на всенародний референдум питання про майбутню долю СРСР. 

Складність його формулювання наперед передбачала позитивну відповідь більшості учасників 

референдуму. Тоді Л. Кравчук запропонував одночасно із загальнодержавним референдумом провести 

в республіці опитування з додатковим запитанням: «Чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі 

Союзу радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?». 

За результатами референдуму 17 березня 1991 р. на запитання союзного бюлетеня про збереження 

СРСР «так» відповіли 70,2 % осіб, а на запитання республіканського бюлетеня - 80,2 %. Таким чином, 

не вступаючи в пряму конфронтацію з Верховною Радою СРСР, українські парламентарі домоглися 

всенародного схвалення Декларації про державний суверенітет України. 

 
Варіант Союзного договору, представлений командою М. Горбачова, був гостро розкритикований 

у Верховній Раді України. Народні депутати наголошували, що його зміст у принципових положеннях 

суперечить ухваленій 16 липня 1990 р. і підтриманій 17 березня 1991 р. на Всеукраїнському опитуванні 

Декларації про державний суверенітет України. Верховна Рада зобов’язувалася розглянути Союзний 

договір після 1 вересня 1991 р. і доручила Кабінету Міністрів та Академії наук УРСР підготувати для 

такого розгляду економічні й правові висновки про можливість чи неможливість входження України 

до Союзу Суверенних Держав. 

Роздивіться фотографії на мітингах з акціями протесту проти укладення нового Союзного 

договору. Прокоментуйте гасла на плакатах. Які політичні ідеї втілено в кожному? 



 
Мітинг із закликом бойкоту Союзного 

договору. Грудень 1990 р. 

 
Мітинг демократичних сил у Києві. 

Виступає поет І. Драч. Березень 1991 р. 

 
Демонстрація донбаських шахтарів на Хрещатику. Квітень 1991 р. 

2. Спроба державного перевороту в СРСР 

У ніч на 19 серпня найближчі підлеглі президента СРСР, які обіймали головні посади в союзних 

структурах, ізолювали його в кримській резиденції й зробили спробу перебрати на себе всю повноту 

влади. Не маючи позитивної програми, вони прагнули лише одного - зупинити процес демократизації 

суспільного життя й повернутися до становища, яке існувало в країні до оголошеної М. Горбачовим 

«перебудови». Проте наступ неосталіністів наштовхнувся на опір народу, який підтримував 

президента РРФСР Б. Єльцина. Президент Російської Федерації тимчасово узяв на себе функції 

союзного президента. Одночасно виявилося небажання силових структур брати участь у розпалюваній 

путчистами громадянській війні. На третій день організатори перевороту визнали свою поразку.  



СЛОВНИК 
ГКЧП - абревіатура на позначення Государственного комитета по чрезвычайному положению, 

який 19 серпня 1991 р. почав антиконституційний путч у Москві, щоб не допустити розпаду СРСР. 

Головні події в Україні відбувалися в Києві. Вранці 19 серпня командувач Сухопутних військ 

СРСР генерал В. Варенніков у супроводі першого секретаря ЦК Компартії України С. Гуренка і 

місцевих генералів прибув до голови Верховної Ради УРСР і попередив його, що спроби невиконання 

наказів ГКЧП призведуть до негайного запровадження в республіці надзвичайного стану. Варенніков 

вимагав від Л. Кравчука такої лінії поведінки: «У західних областях необхідно ввести надзвичайний 

стан. Припинити страйки. Закрити всі парти, крім КПРС, їхні газети, припинити і розганяти мітинги. 

Вам необхідно здійснити екстрені заходи, щоб не складалася думка, що ви йдете старим курсом... 

Війська доведені до повної бойової готовності, і ми застосуємо заходи аж до пролиття крові».  

Не контролюючи розміщені в Україні Збройні сили СРСР, Л. Кравчук зайняв обережну позицію. 

Обачність у спілкуванні із заколотниками була єдиною зброєю українських політиків, які гостро 

відчули свою безпорадність перед загальносоюзними силовими структурами, розміщеними на 

території України. Демократична опозиція 19 серпня організувала мітинги протесту в Луцьку, Івано-

Франківську, Житомирі, Харкові, Чернігові та Києві. Б. Горинь на засіданні Львівської обласної 

організації Української республіканської партії заявив: «Україна може скористатися ситуацією і стати 

незалежною». ЦК Компартії України, під впливом якого до початку путчу залишалася переважна 

частина депутатів Верховної Ради, 19 серпня зберігав мовчання. Але напередодні секретаріат ЦК 

надіслав керівникам обласних і міських організацій партії шифрограму із вказівками, як діяти в 

ситуації після утворення ГКЧП. Ішлося про беззастережну підтримку заколотників. 

20 серпня окреслився успіх Б. Єльцина у протистоянні із заколотниками та їхня нездатність 

опанувати ситуацію в країні. Ввечері була оприлюднена заява Президії Верховної Ради України, у якій 

дія постанов ГКЧП на території республіки не визнавалася. Однак контрольовані Компартією України 

облвиконкоми (Дніпропетровський, Житомирський, Одеський, Миколаївський, Чернігівський та ін.) і 

Кримська АРСР визнали ГКЧП, до того ж не під тиском, оскільки надзвичайного стану в Україні не 

запровадили, а з ідейних переконань. 

Уранці 21 серпня Л. Кравчук зустрівся з представниками Донецького страйкового комітету й 

погодився з вимогами страйкомів Донецька, Макіївки та Красноармійська про визнання ГКЧП 

незаконним і про суд над його членами. Розвиток подій у Москві на той час уже давав цілковиті 

підстави говорити про суд над заколотниками. 

3. Акт проголошення незалежності України 

Невдала спроба державного перевороту цілком змінила політичну ситуацію в Україні.  

Вранці 24 серпня в Києві відкрилася позачергова сесія Верховної Ради України. Виступаючи 

від імені «Народної ради», І. Юхновський запропонував проголосити акт, у якому зафіксувати 

незалежний статус України, абсолютний пріоритет її Конституції, законів та урядових постанов. 

Проголошення акта пропонувалося підтвердити наступним проведенням референдуму в республіці. 

«Народна рада» виступила з вимогою заборонити діяльність Комуністичної партії України.  

Увечері цього історичного дня Л. Кравчук виніс на голосування проект Акта проголошення 

незалежності України: 

«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв’язку з державним переворотом у СРСР 19 

серпня 1991 р., 

- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. 
- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими 

документами, 

- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, 

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та 

створення самостійної Української держави - України. 

Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно 

Конституція і закони України». 

Акт проголошення незалежності України було схвалено конституційною більшістю 

голосів: 346 народних депутатів проголосували «за», 4 - «проти», незначна група утрималася. 

Референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України призначили на 1 грудня 1991 

р., одночасно з виборами Президента України. 



 
24 серпня представники від громадськості внесли у приміщення парламенту величезний 

синьо-жовтий стяг. А 4 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про підняття над будівлею 

парламенту синьо-жовтого національного прапора, що започаткувало процес відмови нової 

держави від радянської символіки 
Верховна Рада України ухвалила також постанову про політичну ситуацію й нагальні заходи зі 

створення умов для запобігання новим спробам військового перевороту. Визнавалося необхідним 

створити Раду оборони, Збройні Сили України, Національну гвардію, прискорити формування 

Конституційного Суду. Урядові доручалося організувати перехід у власність України підприємств 

союзного підпорядкування, увести в обіг власну грошову одиницю і забезпечити її конвертування. 

Президія Верховної Ради 26 серпня видала указ про тимчасове припинення діяльності Компартії 

України, а також про опечатування і взяття під охорону службових приміщень її партійних комітетів, 

щоб убезпечити майно та документи від розкрадання, руйнування і знищення. 30 серпня, коли створена 

Президією Верховної 

Ради комісія довела участь партапарату в підготовці та здійсненні путчу, Л. Кравчук підписав указ 

про заборону діяльності Комуністичної партії Радянського Союзу на території України.  

 
Чернетка Акта проголошення незалежності України, написана Левком Лук’яненком 

ЧИННИКИ, ЩО ЗУМОВИЛИ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 Глибока політична криза російсько-радянської імперії, яка виявилася насамперед у 

протистоянні загальносоюзного (М. Горбачов) і російського (Б. Єльцин) політичних центрів у Москві.  

 Тимчасова деморалізація імперських сил після поразки путчу, що його намагалося здійснити 

найближче оточення М. Горбачова. 

 Перетворення переважної більшості компартійно-радянської номенклатури республіканського 

рівня на суверен-комуністів. 

 Пробудження національного самоусвідомлення населення основної частини радянської 

України під впливом кількох років політики гласності. 



 Наявність в українському суспільстві мільйонів людей, які зазнали масових репресій 

сталінської доби. 

 Наявність в Україні структур національної державності, які в ситуації глибокої політичної 

кризи в імперському центрі могли скористатися конституційно утвердженими правами, зокрема 

правом на вихід із Радянського Союзу. 

 Колапс радянської системи директивного господарювання, який зумовив глибоку політичну 

кризу в імперському центрі й спонукав радянських людей до радикальних дій з метою знайти вихід із 

глухого кута. 

4. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. 
Дата 1 грудня 1991 р. назавжди вкарбована в історію українського народу. Цього дня відбулися 

референдум щодо незалежності та вибори Президента України. 

У бюлетень референдуму було внесено текст Акта, ухваленого Верховною Радою 24 серпня, і 

запитання: «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?». 

У голосуванні взяло участь 31 млн 891,7 тис. громадян, тобто 84,2 % від загальної кількості осіб, 

внесених до списків. На запитання бюлетеня відповіли «Так, підтверджую» 28 млн 804,1 тис. громадян, 

або 90,3 %. Позитивну відповідь дало населення всіх областей України незалежно від національного 

складу. Отже, за незалежність проголосували не тільки українці, а й представники інших народів, 

для яких українська земля є батьківщиною. 

У голосуванні на виборах Президента України взяли участь 31 млн 892,4 тис. осіб. До виборчого 

бюлетеня були включені шість кандидатів: В. Гриньов, Л. Кравчук, Л. Лук’яненко, Л. Табурянський, 

В. Чорновіл та І. Юхновський. За Л. Кравчука віддали свій голос 19 млн 643,6 тис. громадян із тих, хто 

взяв участь у голосуванні, тобто 61,8 %. Отже, Голову Верховної Ради підтримала більш як половина 

українських виборців. 

5 грудня 1991 р. на урочистому засіданні Верховної Ради Л. Кравчук склав присягу народові 

України. 

Через тиждень після українського референдуму, 8 грудня 1991 р., президент Російської Федерації 

Б. Єльцин, Президент України Л. Кравчук і голова Верховної Ради Білорусі С. Шушкевич зібралися в 

Біловезькій Пущі під Мінськом і заявили, що СРСР як суб’єкт міжнародного права та геополітична 

реальність припиняє існування. Була підписана угода про створення Співдружності Незалежних 

Держав (СНД). За цих обставин М. Горбачов оголосив про припинення виконання ним функцій 

президента СРСР у зв’язку зі зникненням самої держави. 

Реакція світової спільноти на результати референдуму була позитивною: протягом грудня 

незалежну Україну визнали 68 держав. Уже наступного дня про визнання нової держави оголосили 

Канада та Польща. З грудня до них приєдналася Угорщина, 4 грудня - Латвія і Литва. 5 грудня Україну 

визнали п’ять держав, серед яких - Російська Федерація. 25 грудня Україну визнали Сполучені Штати 

Америки. 

ОСОБИСТІСТЬ 

Леонід Кравчук (1934) 

Народився на Рівненщині. Закінчив економічний факультет Київського 

державного університету. З 1960 р. працював у партійних органах, з 1970 р. - 

в апараті ЦК Компартії України. У 1990 р. обраний Головою Верховної Ради 

України. Перший всенародно обраний Президент України (1991-1994). З 1994 р. 

- політичний і громадський діяч. 

Проаналізуйте карту. Позмагайтеся в парах у вмінні отримувати вичерпну 

картографічну інформацію: історичні факти (події, явища, процеси) та 

історико-географічні об’єкти. Прокоментуйте кожен із виявлених вами на 

карті фактів. Складіть запитання до карти. Запропонуйте їх іншій парі. 

Вислухайте відповіді. Узагальніть інформацію. 

 

 

 

 

 

 



 

Відновлення незалежності України (1985-1991) 

 

 
Президент України Л. Кравчук, голова Верховної Ради Білорусі С. Шушкевич і президент 

Росії Б. Єльцин під час підписання Біловезької угоди 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке суверенітет? 

2. Коли було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України? 

3. Як було проголошено незалежність України? У чому полягає історичне значення цієї події? 

4. Який результат і наслідок референдуму 1 грудня 1991 р.? 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати конспект 

2. Дайте відповіді на питання для самоперевірки 

 



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

вказати номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

