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Тема: УНР в кільці фронтів. Денікінський режим на теренах України в другій 

половині 1919 р. Відновлення збройної експансії більшовицької Росії та окупація 

теренів УНР. «Червоний імперіалізм». Перший зимовий похід Армії УНР 

Мета: розглянути обставини повалення денікінського режиму в Україні та 

особливості третього приходу більшовиків; з’ясувати суть та значення Першого 

зимового походу військ УНР; вивчити нові поняття: «націонал-комунізм», 

«комнезами», «листопадова катастрофа». 

 

Хід уроку 

 

У другій половині 1919 р. Україна опинилася у так званому «трикутнику 

смерті». 

«Трикутник смерті» - історичний термін, яким характеризують ситуацію 

українських національних сил у 1919 році, коли Українська Народна Республіка 

опинилася в оточенні більшовицьких, білогвардійських та польських військ. 

Об’єднані українські армії у той час знаходилися на території, осередком якої 

було містечко Кам’янець-Подільський. 

 
 

Із заходу їм загрожували польські війська, більшість 

території у другій половині 1919 р. була захоплена Денікіним. З півночі та сходу не 

залишали своїх намірів встановити контроль над Україною більшовики. 

«1919 р. був для України періодом цілковитої анархії. Вся територія розпалася 

на частини. На безліч зон, ізольованих одна від одної, так і від решти світу, де 

безкарно діяли озброєні банди селян та грабіжників. У самому Києві уряди 

приходили та йшли геть, видавали укази, розв’язували урядові кризи, вели 

дипломатичні перемовини. Решта ж країни жила власним життям, де єдиним 

дієвим засобом був револьвер або рушниця. Жодна з влад, що претендувала на 

жовтий колір – УНР 

червоний – Червона армія 

блакитний – Польська 

армія 

зелений - Збройні сили 

Півдня 

Росії (білогвардійці) 

фіолетовий – 

Революційна повстанська 

армія України (махновці) 
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Україну впродовж року після повалення Скоропадського, не 

мала за цей час справжнього впливу». (Американський 

історик Р.Пайпс) 

Отже, що являла собою Україна наприкінці 1919 р.  

У цей час йшла боротьба проти денікінського режиму 

різних політичних сил. Боротьбу проти Денікіна вели 

об’єднані українські армії і хоча Київська катастрофа 

відбулася у серпні 1919 р. Директорія оголосила війну 

Добровольчій армії лише 24 вересня 1919 р. 

У вересні – жовтні об’єднані армії вели бої на 

Правобережжі. Але в листопаді ситуація в українських 

військах погіршилася. 

Значну роль у поваленні денікінського режиму відіграв 

Махно. У липні 1919 р. загони Нестора Махна об’єдналися із 

загонами отамана Григор’єва. А вже у серпні 1919 р. було 

створено Революційно-повстанську армію України. 

Боролися проти денікінського режиму і об’єднані селянські загони, які мусили 

обирати та визнали, що більшовицький режим із політикою воєнного комунізму 

краще, аніж білий терор.  

Розпочали боротьбу і більшовики, яких саме денікінці витіснили у свій час з 

України. У жовтні 1919 р. – Червона армія розпочала наступ в Україні. Наступали 

досить швидко, бо вже 11 грудня – взяли Харків, а 16 грудня – Київ.  У січні – 

лютому 1920 р. – бої за Правобережжя. В кінці березня 1920 р. більшовики змогли 

взяти останній оплот денікінського режиму м. Новоросійськ. Залишки 

білогвардійських військ відступили до Криму. А сам Денікін емігрував за кордон. 

В Україні внаслідок боротьби 1919 р. між Добровольчою армією, Директорією 

та більшовиками остаточну перемогу здобули більшовики.  

Кінець 1919 р. – час політичної невизначеності України. Денікінська влада 

занепадала, більшовицька лише формувалася.  

Становище українських армії наприкінці 1919 р. 

Після Київської катастрофи поглибилися ідеологічні розходження між УНР та 

ЗУНР. Взаємна недовіра яка і раніше відчувалася стала гострою і першими не 

витримали галичани. 

6 листопада 1919 р. – перехід УГА на бік А. Денікіна (угода передбачала 

спільні воєнні дії проти більшовиків). 

Становище армії УНР після переходу УГА на бік Денікіна стало ще більш 

катастрофічним. За цих обставин керівництво УНР, яке на той час було змушене 

перебратися на Волинь, оскільки Кам’янець-Подільський було захоплено 

поляками, прийняло рішення перейти до інших форм боротьби. А відправивши 

війська у рейд по тилах білогвардійської і більшовицької армії С. Петлюра виїхав 

до Варшави де розпочав переговори з Польщею про укладення союзу для спільної 

боротьби із більшовиками як це передбачав союз УГА із Денікіним. 

Перший Зимовий похід (6 грудня 1919 - 6 травня 1920 р.) 

Мета:  

 збереження армії УНР в умовах  повної окупації України та нерівної 

боротьби; 

 

Ки́ївська 

катастро́фа — 

події серпня 1919 

року в Україні, епізод 

спільного походу 

Дієвої армії УНР  та 

Української 

Галицької Армії на 

Київ. 
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 підтримка антибільшовицького селянського повстанського руху на 

Правобережжі 

 продовження національно-визвольної боротьби.  

Командуючі: Михайло Омелянович-Павленко. 

Територія: Діяли переважно на Правобережжі. Учасники походу подолали 

2500 кілометрів Житомирською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, 

Миколаївською, Одеською, Вінницькою областями, провівши понад 50 успішних 

боїв. 

Значення походу:  

 На території України у цей час ніколи не припинялася українська 

державність. Контроль знаходився у руках УНР. 

 Пришвидшив ліквідацію Добровольчої армії Денікіна 

 Сприяв піднесенню національної свідомості 

 Збережено кістяк армії УНР 

 Посилював позиції української делегації на переговорах з поляками у 

Варшаві 

 Вперше застосовано партизанські методи боротьби 

 Сприяв активізації антибільшовицького руху 

Відновлення збройної експансії більшовицької Росії та окупація теренів 

УНР. «Червоний імперіалізм». 

ІІІ прихід більшовиків 

Третій прихід більшовиків поєднував собою два завдання. З одного боку 

необхідно було врахувати інтереси більшовицького центру. Тому третій прихід не 

особливо відрізнявся від другого приходу. 

 Було знову налагоджено вивезення хліба до Росії. 

 Відновлення політики «воєнного комунізму» із його продрозкладкою 

 Націоналізація фінансів 

 Одержавлення промисловості 

 Введено загальну трудову повинність, а для тих хто ухилявся створювалися 

концтабори (жовтень 1920 р. – 7 концтаборів) 

З іншого боку створювали враження, що їх політика змінилася. Намагалися 

заручитися підтримкою населення. Тому були певні зміни. 

 11 грудня 1919 р. Всеукрревкому –  тимчасового вищого законодавчого та 

виконавчого органу влади на чолі з Г. Петровським. 

 Відновлено діяльність ВУЦВК та РНК України (лютий 1920 р.). 

 Замість комітетів бідноти створено комітетів незаможних селян (комнезамів), 

які стали опорою радянської влади на селі. 

 Формальне визнання незалежності УСРР. 

 Відмова від політики русифікації. 

 Відновлення політики «воєнного комунізму» 

 Більше землі селянам. Менше радгоспам і цукровим заводам. Добровільність 

у створенні колгоспів. 

 Червоний терор 
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Урок № 22 

Тема: Варшавська угода. Війна УНР в союзі з Польщею проти більшовицької 

Росії. Здобуття Києва. Контрнаступ більшовицьких армій на Львів і Варшаву. 

Поразки Червоної армії під Варшавою–Замостям («Диво на Віслі»). Поразка 

Збройних сил Півдня Росії. «Червоний» терор у Криму 

Мета: характеризувати становище в Україні навесні 1920-1921 рр.; визначати 

причинно-наслідкові зв’язки основних подій цього періоду; розуміти перебіг 

радянсько-польської війни та розгрому Врангеля.  

 

Хід уроку 

 

Варшавська угода (була укладена 21-24 квітня 1920 р. між представниками 

УНР та Польщі) 

 Визнання Польщею незалежності УНР на чолі з Директорією. 

 Відмова Ю. Пілсудського від ідеї поновлення Речі Посполитої в межах 

кордонів 1772 р. та згода УНР на передачу Польщі західноукраїнських 

земель. 

 Домовленість про спільні воєнні дії проти більшовиків на території України. 

 Підпорядкування збройних сил УНР польському командуванню 

 

Варшавська угода призвела до радянсько-польської війни (1920-1921 рр.) 

Три етапи: 

1. Від 25 квітня 1920 р.- наступ польсько-українських військ.  

6 травня 1920 р. Вступ польської армії і частин УНР до Києва 

2. Контрнаступ більшовиків. 12 червня 1920 р. – захоплення Києва. Відкинули 

польсько-українську армію за р. Збруч і ступили на територію Західної України та 

Західної Білорусії. До цього радянської влади тут не було. У липні було 

проголошено Галицьку СРР та утворили Галицький ревком. Такі дії налякали 

країни Антанти і 11 липня 1920 р. більшовики  отримали «ноту Керзона». В якій 

пропонувалося воюючим сторонам встановити кордон по т.з. «лінії Керзона». (по 

лінії східного кордону Польщі встановленого наприкінці 1919 р. на Паризькій 

мирній конференції). Більшовики відкинули ноту. 

3. Контрнаступ поляків. Серпень – «диво на Віслі» або  Варша́вська би́тва  

(13-25 серпня 1920 р.)  Суть дива у тому, що було несподівано для більшовиків 

розгромлено армії Тухачевського. 12 жовтня 1920 р. – підписано перемир’я, 

а залишки українських військ, зраджених поляками інтерновано на території 

Польщі. 

Війну завершив Ризький договір (від 18 березня 1921 р. між Польщею, 

РСФРР та УСРР) 

 Визнання Польщею УСРР. 

 Передача Польщі західноукраїнських та західнобілоруських земель. 

 Забезпечення умов національно-культурного розвитку для росіян, українців і 

білорусів на території Польщі 
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Поразка Збройних сил Півдня Росії. «Червоний» терор у Криму 

На півдні України розпочали свою боротьбу війська Врангеля. Залишки 

білогвардійських військ відступили до Криму після розгрому Денікіна. Там їх 

очолив генерал Петро Врангель. 

Мав у розпорядженні російську армію 30 тис. основну частину яких складало 

бойове офіцерство. Врангель врахував помилки свого попередника і щоб 

заручитися підтримкою місцевого населення вніс корективи до своєї програми. 

Проголошував: 

- Наділення селян землею 

- Пом’якшення політики щодо національних меншин 

- Відмовився від вимоги «єдиної і неподільної Росії» 

- Пообіцяв автономію донському і кубанському козацтву 

7 червня 1920 р. – початок наступу із Криму (захопили Північну Таврію та 

частину Південної Катеринославщини. Фактично дійшов до земель, які Нестор 

Махно вважав своєю вотчиною) 

У серпні 1920 р. більшовики формують Південний фронт на чолі із Фрунзе. В 

результаті контрнаступу більшовикам вдалося форсувати Дніпро і створено загрозу 

армії Врангеля. Тому наприкінці вересня – жовтня Врангель здійснює так звану 

Задніпровську операцію. Закінчилася втратами Врангеля. 

Вирішальні події – листопад 1920 р. (у Врангеля 25 тис., а у більшовиків – 

100 тис.) більшовики прорвалися до Криму. У Врангеля – рішення про евакуацію. 

 

Самостійна робота: 

 

1. Рейд військових з'єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських 

військ у 1919–1920 рр. увійшов в історію під назвою... 

варіанти відповідей 

А) «Київська катастрофа» Б) «Перший Зимовий похід» В)  «Брусиловський 

прорив»   Г) «Чортківська офензива» 

 

2. Що сприяло поразці денікінського режиму в Україні в 1919 р.? 
 

варіанти відповідей 
 

А) втручання в бойові дії військ Четверного союзу 

Б) проведення реакційної, шовіністичної політики 

В) укладення Акта Злуки між УНР і ЗУНР 

Г) розрив союзницьких відносин із країнами Антанти 

 

3. Перший «Зимовий похід» військ Армії УНР здійснено з метою... 

 

варіанти відповідей 
 

А) підтримати дії Революційно-повстанської армії Н. Махна 

Б) підняти народне збройне повстання проти більшовицької влади 

Г) дезорганізувати тил білогвардійських військ генерала А.Денікіна 

Д) збереження армії на українській території шляхом партизанських дій 
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4. Хто підписав Варшавську угоду? 

 

варіанти відповідей 

  

А) Симон Петлюра      Б)   Володимир Винниченко 

В)  Євген петрушевич     Г)...Павло Скоропадський 

 

5. Яка інша назва Другого зимового походу?  

 

варіанти відповідей 

  

А)   листопадовий рейд       Б)    груднева акція     В)  люнева офензива  

Г)   березневий наступ 

 

6. Диво на Віслі це ? 

варіанти відповідей 

 

А) вступ військ Петлюри та Пілсудського до Києва 

Б)  перемога поляків над червоною армією 

В)  перемога над більшовиками в районі Житомира та Бердичева 

Г)  битва під Ригою 

 

7. Польсько-більшовицька війна закінчилася перемогою ? 

 

варіанти відповідей 

 

А)  УНР     Б)  Польщі   В) більшовиків   Г) Антанти 

 

8. Лінія Керзона це ? 

варіанти відповідей 

А)  кордон УНР   Б)  кордон УСРР 

В)  визначений Антантою східний кордон Польщі 

Г)  кордон більшовицької росії 

 

9. Дайте відповідь письмово у чому була суть Варшавського договору? 

 

Домашнє завдання: 

1. § 14 (ст.94-102) та §15 (ст.102-109) 

2. Зробити конспект уроку № 21 та № 22 

3. Виконати самостійну роботу в зошиті. 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net.  

У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО  

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку  

і дату. 
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