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Тема:  Проголошення УНР.   ІІІ Універсал  Центральної Ради 

Мета  уроку:   

- загальноосвітня: охарактеризувати відносини між ЦР та 

більшовицьким урядом наприкінці 1917 – на поч. 1918 р.; визначити 

передумови, зміст та наслідки ІІІ Універсалу  Центральної  Ради; - 

- розвивальна:  розвивати  вміння  працювати  з  джерелами 

інформації, аналізувати  матеріал, робити  висновки,  встановлювати  

причинно-наслідкові  зв’язки;   

- виховна: сприяти  формуванню  національної  свідомості  учнів, їх  

історичної  пам’яті, пов’язаної  з  державотворчими  традиціями  в  

Україні. 

Завдання  уроку:  

 навчити учнів визначати  хронологічну  послідовність  подій  періоду  

визвольних  змагань; 

 показувати  на  карті  місця  основних  подій  періоду  визвольних  

змагань  та  військові  дії  періоду  Громадянської  війни; 

 на  основі  аналізу  різних  джерел  інформації: 

1) визначати  причинно-наслідкові  зв’язки  між  подіями,  явищами  

та  процесами  періоду  української  революції; 

2) описувати  соціально-економічне  становище, настрої  населення  

в  суспільстві в  період  1917-1918 рр. 

Основні  поняття  теми: «Жовтневий  переворот», «ІІІ  Універсал», 

«Раднарком» 

Обладнання: картки з документами, карта, презентація  до  уроку, 

комп’ютер, мультимедійна дошка (або екран) 

Тип  уроку:  урок  засвоєння  нових  знань 

Вид  уроку: урок – «спільний  проект», вирішення  практичних  завдань 

Методи,  які  використовувалися  під  час  проведення  уроку – 

словесні,  наочні,  практичні,  метод  групової  роботи – «спільний  проект» 



(рішення  всіма  групами  в  класі  однієї  проблеми, але  кожна  група  

розв’язує  її  певний  аспект),  який  формує  уміння  працювати  

колективно,  допомагати  один  одному,  робити  висновки 

Очікувані  результати: 

Після  цього  уроку  учні  зможуть: 

 визначати  хронологічну  послідовність  подій  періоду  визвольних  

змагань; 

 показувати  на  карті  місця  основних  подій  періоду  визвольних  

змагань  та  військові  дії  періоду  Громадянської  війни; 

 на  основі  аналізу  різних  джерел  інформації: 

3) визначати  причинно-наслідкові  зв’язки  між  подіями,  явищами  

та  процесами  періоду  української  революції; 

4) описувати  соціально-економічне  становище, настрої  населення  

в  суспільстві в  період  1917-1918 рр. 

 

Хід  уроку 

І. Організаційний  момент (1-2 хв.) 

ІІ. Актуалізація  опорних  знань  учнів (2 хв.) 

    Вчитель:  Сьогодні  на  уроці  ми  продовжимо  говорити  про  

державотворчу  діяльність  ЦР  і  розглянемо   події,  які  призвели  до  

проголошення  ІІІ  Універсалу.  Ви  будете  працювати  по  групах,  

створюючи  так  званий  «Спільний  проект». Головна мета цього  проекту: 

 Дослідити зміст  ІІІ  Універсалу 

 З’ясувати  його  наслідки  та  визначити  історичне  значення. 

Для  досягнення  цієї  мети  нам  потрібно  знайти  відповіді  на  декілька 

проблемних  питань,  які  ви  будете  роз’язувати,  працюючи  разом  в  

своїх  групах : 

     1.Чому  історики  називають  ІІІ  Універсал  програмою  розбудови  

Української  Народної  Республіки? (І група – дослідники) 



    2. Чи  співпадала  проголошена  ІІІ  Універсалом  програма  з  реальною  

діяльністю  українського  уряду? (ІІ група – експерти) 

   3. Порівняйте  положення  ІІІ  Універсалу  та  декрети  ІІ  

Всеросійського  з’їзду  Рад. Зробіть  висновки. (ІІІ група – дослідники) 

   4. Яким  було  історичне  значення  ІІІ  Універсалу.  До  яких політичних 

наслідків  призвело  його  ухвалення? (IV  група – політологи) 

ІІІ. Мотивація  навчальної  діяльності (2 хв.) 

    Епіграфом  до  уроку  я  обрала  слова  нашого  земляка,  

дніпропетровського  поета  І. Копотієнко: 

    Ніхто  не  хоче  жити  у  неволі: 

    Ні  звір,  ні  птах,  тим  більш – людина. 

    І  тільки  трапиться  година –  

    Торує  кожний  шлях  на  волю. 

Вчитель: У політичних  конфронтаціях  і  суперечках  між  ЦР  та ТУ  

добігало  кінця  літо 1917 р.  Наростання  економічного  розвалу  держави,  

загострення  політичної  боротьби,  невдачі  на  фронті  вели  державну  

владу  до  повного  паралічу.  Наприкінці  серпня  спробу  захопити  владу  

й  проголосити  диктатуру  зробив  головнокомандувач  Південно-

Західного  фронту  генерал  Корнілов.  Заколот  не  вдався, але  ця  

перемога  призвела  до  посилення  впливу  більшовиків  і  ще  більше  

ускладнила  ситуацію  в  країні. 

IV. Пояснення  нового  матеріалу ( 30-35 хв.) 

Вчитель:   24-25 жовтня  1917 р. в Петрограді  відбувся більшовицький  

переворот. Ці  події   і сьогодні  викликають  палкі  суперечки: одні  

переконані,  що  це  була  пролетарська  революція,  інші  вважають, що це 

був державний  переворот.  

   Отже, перед  вами  хронологія  жовтневих  подій  1917 р.: 

 12 жовтня  більшовики  утворили  штаб  з  підготовки  збройного  

повстання – Військово-революційний комітет (ВРК) 



 24-25 жовтня  майже  безкровно (загинуло 6 осіб) було  захоплено  

Зимовий  палац  в  Петрограді  і  заарештовані  міністри  Тимчасового  

Уряду.  

 25 жовтня  відкрився  ІІ  з’їзд  Рад  робітничих  і  солдатських  депутатів, 

на  якому  були  ухвалені  «Декрет  про  мир»  та  «Декрет  про  землю»  та  

сформовано  перший  радянський  уряд – Раду  народних  комісарів (РНК),  

який  очолив  В.І. Ленін. 

«Декрет  про  мир» проголошував вихід  Росії  з  війни, укладення  

термінового  миру  без контрібуцій, фіксував  базові  принципи  зовнішньої  

політики  Радянської  держави. 

 «Декрет  про  землю» констатував  ліквідацію  поміщицького  

землеволодіння,  скасування  приватної  власності  на  землю, передачу  

землі  у  розпорядження  селянських  організацій. 

  27  жовтня  ЦР  засудила  повстання  в  Петрограді, розуміючи,  що  

більшовики  домагатимуться  всієї  повноти  влади  не  тільки  в  Росії,  а  й  

в  Україні. 

   29-31 жовтня  більшовики  організували  збройне  повстання  в  Києві  

проти  прихильників  Тимчасового  Уряду, зосереджених в основному в 

штабі Київського військового округу. В  результаті  повстання  

прихильники ТУ  залишили  Київ, а  Центральна  Рада, маючи  більший  

авторитет  серед  населення,  взяла  владу  в  місті  під  свій  контроль. 

    Продовжуючи  власну  державотворчу  лінію,  Центральна  Рада   

  7  (20) листопада  1917 р.  ухвалила  ІІІ  Універсал.   

Робота  по  групам,  кожна  група  отримує  своє  завдання. 

І група - дослідники   

1.  Схарактеризуйте  Універсал  за  таким  планом: 

1. територія Української  народної  Республіки (УНР) 

2. стосунки  між  Центральною  Радою (ЦР) та  росією 

3. вирішення  аграрного  питання 

4. організація  виробництва 



5. права  громадян 

6. вирішення  національного  питання 

2.  Чому  історики  називають  ІІІ  Універсал  програмою  розбудови  

Української  Народної  Республіки?  

ІІ  група – експерти: 

1. Опрацювати  зміст  підручника  пар. 16 стор.78 – 79  та  визначити  

основні  заходи  внутрішньої  та  зовнішньої  політики  ЦР.  Записати  

їх  в  таблицю. 

2.  Чи  співпадала  проголошена  ІІІ  Універсалом  програма  з  

реальною  діяльністю  українського  уряду? 

Внутрішня  політика  ЦР Зовнішня  політика  ЦР 

  

 

ІІІ група - дослідники 

Завдання: 

  1.  Порівняйте  зміст  Декретів   зі  змістом  ІІІ  Універсалу.   

  2. Який  з  документів  отримав  би  більшу  підтримку  серед  солдатів  та  

малоземельних  чи  безземельних  селян? 

 

IV  група - політологи 

Завдання:  

1. Визначте,  в  чому  полягало  історичне  значення  прийняття   

    ІІІ  Універсалу. 

2. Поміркуйте, до  яких  наслідків  призвело  ухвалення  цього  документа. 

Учні  IV  групи  роблять  висновки  на  підгрунті   результатів  роботи  

попередніх  груп  та  презентують  результат  роботи  класу. 

  

Діяльність  Центральної  Ради 



 

Програма  дій  уряду  за  ІІІ  

Універсалом 

Прорахунки  ЦР 

в листопаді – грудні  1917 р. 

1. скасування поміщицького 

землеволодіння 

2. запровадження 8-годинного 

робочого дня. 

3. встановлення державного 

контролю над виробництвом. 

4. надання національним меншинам 

«нац.-персональної автономії» 

5. забезпечення українському 

народові демократичних прав і 

свобод. 

6. скасування смертної кари. 

7. амністія політв’язнів 

8. скликання 9 січня 1918р. 

Українських установчих зборів 

 

1. Не скасовано закони і 

розпорядження ТУ. 

2.  Не почалось негайне вирішення 

аграрного питання. За свавільне 

захоплення земель встановлювалась 

кримінальна відповідальність. 

3. Не підлягали поділу площі під 

виноградниками, хмелем та 

господарства з високою 

агрокультурою вир-ва. 

4. Невдала діяльність уряду в сфері 

промисловості і фінансів. 

Зовнішня політика 

5. Намагання вибороти офіційного 

визнання УНР Антантою. 

6. Були недооцінені можливості 

більшовиків : вважалось, що вони 

приречені на швидку поразку. 

Посилення тиску Раднаркому 

РСФРР на ЦР. 

7. Велися переговори з крайовими 

урядами Кубані, Дону, Сибіру, 

Криму, Молдавії з метою утворення 

федерації. 

 

 

 



V. Закріплення знань (4 хв.) 

До  учнів  класу  ставиться  проблемне  питання:   

 Деякі  історики  вважають,  що  з одного  боку  проголошення  Української  

Народної  Республіки – видатна  подія  в  житті  українського  народу,  а  з  

другого – цим  актом  ЦР  відмовилася  від  самостійності  України  і  

прив’язала  її  до  старого,  імперського  центру  в  новій,  більшовицькій  

оболонці.  А  як  вважаєте  ви?   

VI. Підсумок  уроку (1 хв.) 

 VII. Домашнє завдання: прочитати  параграф  18  (підр.  автори Реєнт, 

Малій) 

Додаток  до  уроку 

ІІІ  Універсал  Центральної  Ради 

    «Віднині  Україна  стає  Українською  Народною  Республікою.  

    Не  відділяючись  від  республіки  Російської  і  зберігаючи  єдність  її,  

ми  твердо  станемо  на  нашій  землі,  щоб  силами  нашими  помогти  всій  

Росії,  щоб  вся  республіка  Російська  стала  федерацією  рівних і  вільних  

народів. 

  До  Установчих  зборів  України  вся  власть  творити  лад  на  землях  

наших,  давати  закони  і  правити  надлежить  нам,  Українській  

Центральній  Раді,  і  нашому  правительству – Генеральному  

Секретаріатові  України. 

   Отож,  оповіщаємо: 

  До  території  Народної  Української  Республіки  належать  землі,  

заселені  у  більшості  українцями: Київщина,  Поділля,  Волинь,  

Чернігівщина,  Полтавщина,  Харківщина, Катеринославщина, 

Херсонщина,  Таврія (без  Криму). Остаточне  визначення  границь  

Української  Народної  Республіки  щодо  прилучення  частин  Курщини,  

Холмщини,  Вороніжчини  і  суміжних  губерній  і  областей,  де  більшість  

населення  українське,  має  бути  встановлено  по  згоді  організованої  

волі  народів. 



    Всіх  же  громадян  оповіщаємо: 

  Віднині  на  території  УНР  існуюче  право  власності  на  землі  

поміщицькі  та  інші  землі  нетрудових  хазяйств  сільськогосподарського  

значення,  а  також  на  удільні,  монастирські  та  церковні  землі  

скасується.  Признаючи,  що  землі  ті  є  власність  всього  трудового  

народу  і  мають  перейти  до  нього  без  викупу,  Українська  Центральна  

Рада  доручає  генеральному  секретареві  по  земельних  справах  негайно  

виробити  закон  про  те,  як  порядкувати  земельним  комітетам,  обраним  

народом,  тими  землями  до  Українських  Установчих  зборів.  

    Праця  робітників  в  УНР  має  бути  негайно  упорядкована.  А  зараз  

оповіщаємо: на  території  УНР  з  цього  дня  установлюється  по  всіх  

підприємствах  вісім  годин  праці.  Тяжкий  і  грізний  час,  який  

перебуває  вся  Росія,  а  з  нею  і  наша  Україна,  вимагає  доброго  

упорядкування  виробництва, рівномірного  розпреділення  продуктів  

споживання  і  кращої організації  праці.  І  через  те  приписуємо  

Генеральному  секретарству  праці  від  цього  дня  разом  з  

представництвом  від  робітництва  встановити  державну  контролю  над  

продукцією  на  Україні,  пильнуючи  інтереси  як  України,  так  і  цілої  

Росії. 

   Четвертий  рік  на  фронтах  ллється  кров  і  гинуть  марно  сили  всіх  

народів  світу.  Волею  і  іменем  Української  Республіки  ми,  Українська  

Центральна  рада,  станемо  твердо  на  тому,  щоб  мир  було  встановлено  

якнайшвидше.  Для  того  ми  вживемо  рішучих  заходів,  щоб  через  

центральне  правительство  примусити  і  спільників,  і  ворогів  негайно  

розпочати  мирні  переговори.   

    Оповіщаємо: однині  на  землі  республіки  Української  смертна  кара  

касується.  Всім  ув’язненим  і   затриманим  за  політичні  виступи, 

зроблені  до  цього  дня,  як  уже  засудженим,  так  і  незасудженим,  а  

також  і  тим,  хто  ще  до  відповідальності  не  потягнений,  дається  повна  



амністія.  Суд  на  Україні  повинен  бути  справедливий,  відповідний  

духові  народу. 

   Генеральному  секретарству  внутрішніх  справ  приписуємо: 

   Вжити  всіх  заходів  до  закріплення  і  поширення  прав  місцевого  

самоврядування,   що  являються  органами  вищої  адміністративної  влади  

на  місцях...   

   Так  само  в  Українській  Народній  Республіці  має  бути  забезпечено  

всі  свободи,  здобуті  всеросійською  революцією: свободу  слова,  друку,  

віри,  зібраннів,  союзів,  страйків,  недоторканності  особи  і  мешкання,  

право  і  можливість  уживання  місцевих  мов  в  зносинах  з  усіма  

установами. 

...Оповіщаємо,  що  народам  великоруському,  єврейському,  польському  

та  іншим  на  Україні  признаємо  національно-персональну  автономію  

для  забезпечення  їм  права  і  свободи  самоврядування  в  справах  їх  

національного життя... 

   Вироблення  нових  форм  державного будівництва  має бути  переведене  

на  Українських  і  Всеросійських  Установчих  зборах. Днем  виборів  до  

Українських  Установчих  зборів  призначаємо  27 грудня 1917  року,  а  

днем  скликання – 9  січня  1918 року». 

 

Декрет  про  землю 

    «...Поміщицька  власність  на  землю  скасовується  негайно  без  усякого  

викупу. 

Питання  про  землю  в  повному  обсязі  може  бути  розв’язане  тільки  

всенародними  Установчими  зборами. 

  Найбільш  справедливим  розв’язанням  земельного  питання  має  бути  

таке: 

1) Право  приватної  власності  на  землю  скасовується  назавжди; земля  

не  може  ні  продаватися,  ні  купуватися, ні  здаватися  в  оренду. Уся  



земля  відчужується  беоплатно,  передається  у  всенародну  власність  

й  переходить  у  користування  всіх  трудящих  на  ній. 

2) Усі  надра  землі,  а  також  ліси  й  води  переходять  у  виняткове  

користування  держави. 

3) Право  користування  землею  дістаютьусі  громадяни  російської  

держави,  що  бажають  обробляти  її  своїми  силами,  за  допомогою  

своєї  родини  або  в  товаристві  і  тільки  до  того  часу,  доки  вони  

здатні  її  обробляти. Наймана  праця  не  допускається. 

4) Землекористування  повинне  бути  зрівняльним, тобто  земля  

розподіляється  між  трудящими  за  трудовою  або  споживчою  

нормою». 

Декрет  про  мир 

   «Робочий  і  селянський  уряд,  створений  революцією  24-25 жовтня, що  

спирається  на  Ради  робітників, солдатських  і  селянських  депутатів,  

пропонує  всім  воюючим  народам  та  їх  урядам  негайно  почати  

переговори  про  справедливий  демократичний  мир. 

  Справедливим  або  демократичним  миром... уряд  вважає  негайний  мир  

без  анексій (тобто  без  захоплення  чужих  територій)  і  без  

контрибуцій... 

   Уряд  пропонує  усім  урядам  і  народам  усіх  воюючих  країн  негайно  

укласти  перемир’я...» 

 

 

 

 

 


