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Група 11 

Історія України  

Урок 7-8 

Тема уроку: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ, РОЗПАД РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ПОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ - УКРАЇНСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Хід уроку 

1. Переглянь відео: https://www.youtube.com/watch?v=koEhPjS2uR8 

2. Опрацюйте конспект уроку: 

ВАГА!!! В дужках указана дата події за старим стилем (Юліанським календарем). На новий стиль (Григоріанський календар) Україна 

перейде у лютому 1918 р. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів. 

8 березня (23 лютого) 1917 р. відбулася лютнева буржуазно-демократична революція в Росії. 

15 (2) березня 1917 р. російський імператор Микола ІІ зрікається влади. Влада перейшла до Тимчасового уряду, який очолив князь Г.Львов. 

У березні 1917 р. по всій країні виникають ради робітничих, солдатських депутатів. 

У Росії формується двовладдя між тимчасовим урядом і радами робітничих, солдатських депутатів. В Україні до цих двох влад добавилася 

ще третя національна влада Української Центральної Ради, яка спочатку користувалася найбільшою підтримкою населення. 

17 (4) березня 1917 р. була заснована Українська Центральна Рада (УЦР), яка офіційно почала діяти 21 березня. 

Українська Центральна Рада (УЦР) – український представницький орган влади (парламент), створений представниками українських 

політичних партій. Головою УЦР було обрано М.Грушевського. 

Михайло Грушевський 

Основу УЦР становили: Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ – 

колишня ТУП), Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) та ін. 

На першому етапі своєї діяльності УЦР відстоювала ідею автономії України у складі нової демократичної Росії. 

Автономія – самоуправління певної території держави, що наділена самостійністю у вирішенні питань місцевого значення у межах, установлених 

центральною владою. 

19-21 (6-8) квітня 1917 р. відбувся Український національний конгрес у Києві, на якому було вирішено: 

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


- обрати курс на національно-територіальну автономію у складі федеративної демократичної республіки Росії; 

- УЦР визнано представницьким законодавчим органом України, розширено її склад; 

- обрано комітет із 20 осіб для ведення роботи між сесіями УЦР, який згодом отримав назву Мала Рада. 

У березні-квітні 1917 р. було створено перший український полк ім. Б.Хмельницького з ініціативи Українського військового клубу імені 

гетьмана П.Полуботка на чолі з М.Міхновським. 

Микола Міхновський 

18-21 (5-8) травня 1917 р. відбувся І Український військовий з’їзд у Києві, на якому було обрано Тимчасовий Український військовий 

генеральний комітет при УЦР на чолі з С.Петлюрою. 

Травень-червень 1917 р. – УЦР (делегація на чолі із В.Винниченком) веде переговори із Тимчасовим урядом Росії щодо питань автономії 

України. Але тимчасовий уряд не визнав УЦР за організацію, яка виражає волю українського народу. Тому слід зачекати рішення Всеросійських 

Установчих зборів. 

10-16 червня (28 травня - 2 червня ) 1917 р. відбувся І Всеукраїнський селянський з’їзд, який підтримав позицію УЦР. 

18-23 (5-10) червня 1917 р. відбувся ІІ військовий з’їзд, який запропонував УЦР негайно приступити до втілення ідеї автономії України. 

Зобов’язався забезпечити УЦР підтримку. 

23 (10) червня 1917 р. УЦР проголошує І Універсал: 

- проголошення автономії України; 

- УЦР визнавалася вищим державним органом влади до скликання Всенародних українських зборів; 

- заклик населення створювати на місцях підпорядковані УЦР органи влади; 

- створення української державної скарбниці. 

(Автором першого, другого та третього універсалів УЦР був В.Винниченко) 

28 (15) червня 1917 р. на підставі І Універсалу було створено Генеральний Секретаріат на чолі з В.Винниченком. 



Володимир Винниченко 

Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган державної влади в Україні (уряд) з 28 червня 1917 р. до 22 січня 1918 р. Складався з 8 

секретарств (міністерств). До складу входили В.Винниченко, П.Христюк, С.Петлюра, С.Єфремов, Б.Мартос, Х.Барановський, В.Садовський, 

М.Стасюк, І.Стешенко. – (представники УСДРП, УПСР, УПСФ). 

12 липня (29 червня) 1917 р. до Києва приїжджають міністри Тимчасового уряду з метою переговорів із УЦР, у результаті яких Тимчасовий уряд 

визнав УЦР. У результаті переговорів 

16 (3) липня 1917 р. УЦР проголошує ІІ Універсал: 

- відмова УЦР від проголошення автономії України до Всеросійських Установчих зборів; 

- прийнято рішення про розробку законопроекту автономії України; 

- визнання Тимчасовим урядом УЦР вищим органом влади в Україні; 

- затвердження складу Генерального Секретаріату Тимчасовим урядом; 

- формування українських військових частин під контролем російського командування; 

- делегування до Центральної Ради представників національних меншин. 

17-22 (4-9) липня 1917 р. відбувся збройний виступ самостійників разом із Українським полком ім. Полуботка (полуботківці) у відповідь на 

відмову за ІІ Універсалом від проголошення автономії України. Виступ був придушений. 

 
3. Виконайте самостійну роботу 

1. Коли було створено Українську Центральну Раду? 

А лютому 1917 р. 

Б березні 1917 р. 

В квітні 1917 р. 

Г травні 1917 р. 

2. Хто був першим головою Генерального Секретаріату Української Центральної Ради? 

А М. Грушевський 

Б В. Винниченко 

В М. Міхновський 

Г С. Петлюра 

3. Як називався виконавчий орган, створений Українською Центральною Радою (УЦР) у 1917 р.? 

А Національний конгрес 



Б Трудовий конгрес 

В Генеральний Секретаріат 

Г Директорія 

4. Хто був першим командуючим українізованого корпусу російської армії? 

А С. Петлюра 

Б М. Грушевський 

В П. Скоропадський 

Г Є. Коновалець 

5. Укажіть документ, основні положення якого викладено в цитованому уривку. 

«...Хай Україна буде вільною. Не обділяючись від усієї Росії.., хай народ український на своїй землі мас право сам порядкувати своїм 
життям... Од сього часу кожне село, кожна управа... повинні мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою... У городах і 
тих місцях, де українська людність живе всуміж з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди  
й порозуміння з демократією тих національностей... Ми... приписуємо, накласти на людність особливий податок на рідну справу і... 

пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради...» 

А Праця М. Махновського «Самостійна Україна» 

Б І Універсал УЦР 

В Статут Генерального секретаріату 

Г IV Універсал УЦР 

6. Проголошення І Універсалу УЦР стало наслідком 

А приходу до влади більшовиків в Росії 

Б відмови Тимчасового уряду надати Україні автономію 

В початку прямої агресії Росії проти УНР 

Г корнілівського заколоту 

7. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада: 

А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів  

Б включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду 

В призупинила конфіскацію та передачу поміщицьких земель селянам 

Г припинила українізацію військових частин російської армії 

8. Як називався виконавчий орган, створений Українською Центральною Радою (УЦР) у 1917 р.? 

А Національний конгрес 

Б Трудовий конгрес 

В Генеральний Секретаріат 

Г Директорія 

9. На ілюстрації зображений: 



 
А голова Української Центральної Ради М. Грушевський 

Б президент Західноукраїнської Народної Республіки Є. Петрушевич 

В лідер Української партії соціалістів-федералістів С. Єфремов 

Г член президії Союзу визволення України В. Дорошенко 

10. Визначте найважливішу подію початкового етапу Української революції, яка відбулася 6—8 квітня 1917 р., перший представницький форум 

українського руху, що перетворив Українську Центральну Раду на загальноукраїнську організацію.  

А Всеросійські установчі збори 

Б Всеукраїнський з’їзд рад у Києві 

В Всеукраїнський Національний конгрес 

Г Перший військовий з’їзд 

 

Виконану контрольну роботу відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назва предмету, 

номер уроку, прізвище та ім’я. 
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