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Тема уроку: Початок української революції. І та ІІ Універсали Центральної Ради  

Мета уроку: з’ясувати причини, мету, програму діяльності Центральної Ради, розглянути перший етап 

Української революції та його особливості, 

План уроку 

1.Лютнева революція в Росії. Утворення УЦР 

 2. Гасло автономії України. І та ІІ Універсали 

Хід уроку 

1. Лютнева революція в Росії. Утворення УЦР. 

Перша світова війна, розруха , голод, невирішеність соціальних, національних питань призвели 

до масового незадоволення існуючим режимом. 23 лютого (8 березня) 1917 року в Петрограді, столиці 

Російської імперії, почалися масові страйки. У наступні дні Державна дума Російської імперії стала в 

опозицію до уряду, до страйкуючих приєдналися частини столичного гарнізону. 27 лютого (12 

березня) вся повнота влади зосередилася в руках Тимчасового комітету Державної думи. 2 (15) березня 

члени цього комітету прийняли від монарха акт про зречення, сформували Тимчасовий уряд. 

Паралельно з Тимчасовим урядом в Петрограді утворилася Рада робітничих і солдатських депутатів, 

яка згодом мала вплив на формування та діяльність уряду. 

Після Лютневої революції одним з головних питань стало питання самовизначення України. 

Існуючи російські політичні сили виступали за національно культурну автономію в складі Російської 

унітарної  держави. Українська інтелігенція виступала за ширшу автономію України. Саме тому це 

зумовило виникнення українського альтернативного центру влади - Центральної Ради.  

  Українська центральна рада утворилась 3-4 березня 1917 року як громадське-політичне 

об’єднання. Очолив М. Грушевський. 

 
Михайло Грушевський 

Статус ЦР змінився після Всеукраїнського національного конгресу ( 5-7 квітня 17р.)  з цього 

моменту склад ЦР було збільшено за рахунок представників від регіонів України. Таким чином ЦР 

перетворилась на загально представницький орган влади України 

 2. Гасло автономії України. І та ІІ Універсали 

У березні 1917р в Києві відбулось урочисте віче в якому брали участь представники солдатів 

українців з фронту ( близько 100 тис.) тут прийняли рішення якомога швидше розв’язати питання 

автономії України. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4


 
5 - 8 квітня відбувся І Український військовий з`їзд. 

М. Грушевський на військовому параді. Софіївський майдан 

  З’їзд прийняв рішення про «українізацію армії» а також про необхідність проголошення 

автономії України. 

  5 - 10 червня відбувся ІІ український військовий з`їзд, підсумком роботи якого стало 

проголошення І Універсалу. 

Умови І Універсалу 

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай 

народ український на своїй Землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на 

Вкраїні дають - вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські 

Збори (Сейм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати 

тільки наші Українські Збори. 

 

Одним з головних наслідків стала негативна реакція ТУ та приїзд в Україну комісії з метою 

досягнення компромісу. Цей компроміс і увійшов в умови ІІ Універсалу.  

Згідно з ІІ Універсалом, Тимчасовий уряд визнавав право України на автономію, 

а УЦР та Генеральний секретаріат - органами державної влади в Україні. Натомість, УЦР змушена 

була погодитися на те, що остаточно питання про форму автономії буде вирішено Всеросійськими 

Установчими зборами та визнати, що Україна не претендує на повну державну незалежність. 

Центральна рада приймала умови ТУ про розширення її складу за рахунок представників національних 

меншин України. Вона взяла зобов'язання розробити проекти законів про українську автономію для їх 

розгляду Установчими зборами Росії. Щодо армії, то в Універсалі було зазначено що Центральна Рада 

матиме своїх представників при Кабінеті військового міністра та при Генеральному  штабі. 

Умови ІІ Універсалу: 

1) визначав правовий статус Генерального секретаріату як вищого крайового органу; 

2) покладав на ЦР підготовку проекту закону про автономний устрій; 

3) зобов'язував ЦР зміцнювати новий лад і виступати «проти замірів самовільного здійснення 

автономії України до Всеросійських установчих зборів»; 

4) запросив до складу ЦР представників усіх національностей в Україні. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Яким документом проголошена автономія України? 

2. Коли утворена Центральну раду? 

3. З якою метою прибула делегація від Тимчасового уряду в Україну. 

4. Який документ став компромісом між Центральною радою і Тимчасовим урядом? 

 

 

 

 

 

 

http://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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%A6%D0%A0%E2%80%94%D0%A3%D0%9D%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8


 

Рекомендована література: Власов В.С. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти / В.С. Власов, С.В. Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2018. –     

256 с. 

Рекомендовані відео для перегляду: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=JXer2cdhLrY 

2. https://www.youtube.com/watch?v=qJhTR7zR4Q4 

3. https://www.youtube.com/watch?v=koEhPjS2uR8 

 

Домашнє завдання:  

1. Законспектувати матеріал з теми. 

2. Дати письмово відповіді на питання для самоперевірки. 

 

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

У темі листа вказати номер групи, назва предмету, номер уроку та ПІБ 

https://www.youtube.com/watch?v=JXer2cdhLrY
https://www.youtube.com/watch?v=qJhTR7zR4Q4
https://www.youtube.com/watch?v=koEhPjS2uR8
mailto:anastasiamegei@ukr.net

