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29.09.2022 
Група 11 

Історія України  

Урок 9-10 
Тема уроку: З’їзд поневолених народів Росії. Прихід до влади більшовиків у Росії. III Універсал. Внутрішня та зовнішня політика УЦР. Кримськотатарський 

національний рух. Курултай і Кримська Народна Республіка 

ХІД УРОКУ: 

1. Опрацюйте конспект уроку 

 

17 (4) серпня 1917 р. Тимчасовий уряд на чолі із О.Керенським затвердив «Тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату Тимчасового уряду України», 

згідно з якою Генеральний Секретаріат перетворювався на залежний виконавчий орган Тимчасового уряду. 
 

Статут Генерального Секретаріату, підготовлений УЦР «Тимчасова інструкція» Генеральному Секретаріату Тимчасового 

уряду 

Генеральний Секретаріат – вищий орган управління в Україні, який формується УЦР 
і відповідає перед нею. 

Генеральний Секретаріат – місцевий орган Тимчасового уряду, який 
затверджувався ним за поданням УЦР. 

Влада Генерального Секретаріату поширюється на 9 губерній: Київську, Волинську, 

Полтавську, Подільську, Херсонську, Катеринославську, Харківську, частину 
Чернігівської та частину Таврійської. 

Влада Генерального Секретаріату поширюється на 5 губерній: Київську, 

Волинську, Подільську, Полтавську, частину Чернігівської. 

До складу Генерального Секретаріату входять 14 секретарств: внутрішніх, фінансових, 

військових, продовольчих, земельних, національних справ, юстиції, освіти, торгівлі, 

промисловості, пошти та телеграфу, праці, шляхів сполучення. 

Генеральний Секретаріат утрачає секретарства: військових, 

продовольчих, судових, справ, шляхів сполучення, пошти та телеграфу. 

7-12 вересня (25-30 серпня) 1917 р. – Заколот генерала Корнілова– спроба російського генерала скинути владу Тимчасового уряду в Росії й встановити військову 

диктатуру. Заколот зазнав поразки. УЦР негативно поставилася до заколоту Корнілова. Заколот активізував діяльність радикальних революційних сил. У результаті 

21 (8) вересня 1917 р. відбулося засідання Київської ради робітничих депутатів, яка ухвалила більшовицьку резолюцію про необхідність переходу влади до рад 

робітничих, солдатських депутатів. Початок формування загонів Червоної гвардії. 
21-28 (8-15) вересня 1917 р. – проведення у Києві З’їзду народів Росії з ініціативи УЦР. Були присутні українці, литовці, естонці, білоруси, грузини, євреї , донські 

козаки тощо. Рішення з’їзду відстоювало федеративний устрій Росії. 

Федерація – союзна держава, до складу якої входять державні утворення – суб’єкти федерації, які мають часткову самостійність. 
Після з’їзду розпочалася підготовка до скликання Українських установчих зборів. 

УЦР оголосила про поширення своєї влади на всі сфери життя України і на всі 9 губерній, тим самим вступивши в конфлікт із «Тимчасовою інструкцією» Тимчасового 

уряду Росії. 

7 листопада (25 жовтня)1917 р. збройне повстання в Петербурзі призвело до повалення Влади Тимчасового уряду. У результаті влада в Росії перейшла до 

більшовиків, влади рад (радянської влади). 
Більшовики – представники Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до революційного перевороту й швидкого 

будівництва в Росії соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної власності). Будівництво соціалізму більшовиками супроводжувалося масовим 
насильством та терором. 

11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 р. відбулися збройні сутички в Києві. УЦР встановила свій контроль над Києвом. 

У результаті протесту проти встановлення влади більшовиків у Петербурзі, УЦР 20 (7) листопада 1917 р. проголосила ІІІ Універсал: 
- проголошення Української Народної Республіки (УНР); 

- УЦР – вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган УНР до установчих зборів; 
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- третім універсалом проголошувалася програма соціально-економічних перетворень; 
- скасування права власності на поміщицькі, удільні, монастирські, церковні та інші землі нетрудових господарств; 

- земля – власність народу і має перейти до нього без викупу (до Установчих зборів землею порядкували земельні комітети, обрані народом); 

- введення 8-годинного робочого дня; 
- підтримка мирних переговорів для завершення Першої світової війни; 

- скасування смертної кари; амністія політичним в’язням; 

- проголошення демократичних прав і свобод; 
- визнання права національних меншин на автономію; 

- вибори до Установчих зборів призначалися на 27 грудня 1917 р. 

Проте УНР залишалася складовою частиною Росії!!! 

12 грудня (30 листопада) 1917 р. війська УЦР роззброїли військові частини більшовиків у Києві; спроба більшовиків установити контроль над Києвом провалилася. 

17 (4) грудня 1917 р. Більшовики (В.Ленін та Л.Троцький) видали «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»  

(УЛЬТИМАТУМ): 

- більшовики визнавали УНР; 
- вимагали припинити роззброєння більшовицьких загонів, не пропускати війська на підтримку антибільшовицького повстання…  

- у разі невиконання вимог, Рада Народних Комісарів (Раднарком) вважатиме УЦР у стані війни. 

Генеральний Секретаріат відхилив ультиматум і почав готуватися до війни з більшовицькою владою Росії. 

 
 Визначте територію, на яку поширювалась влада Генерального секретаріату відповідно до умов «Тимчасової інструкції», а також визначте територію 

проголошеної 20 листопада 1917 р. УНР. 
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2. Виконайте самостійну роботу 
1 питання 

 
АУкраїнської Народної Республіки (листопад 1917 р.) 

БУкраїнської Держави П. Скоропадського (квітень 1918 р.) 

ВУкраїнської Народної Республіки (січень 1919 р.) 

ГУкраїнської Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1921 р.) 
2 питання 

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради? 

А«Уся влада Радам!» 

Б«Автономію Україні!» 

В«Геть Тимчасовий уряд!» 

Г«Хай живе незалежна Україна!» 
3 питання 

Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)? 

Аоприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу 

Букладення Брестського мирного договору 

Впочаток корніловського заколоту в Росії 

Гскликання Українського національного конгресу 
4 питання 

Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень. 

АПерший Універсал 

БДругий Універсал 

ВТретій Універсал 

ГЧетвертий Універсал 
5 питання 

У якому Універсалі Української Центральної Ради проголошувалося створення Української Народної Республіки? 

АПершому 

БДругому 

ВТретьому 

ГЧетвертому 
6 питання 

З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення 
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АГоловної української ради. 

БУкраїнської Центральної Ради. 

ВЗагальної української ради. 

ГГоловної руської ради. 

 

3. Домашнє завдання 

1. Опрацювати конспект уроку 
2. Виконати самостійну роботу 

 

 

Виконані  завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назва предмету, номер уроку, 

прізвище та ім’я. 

 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

