Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Рівень стандартó
Підрóчниê для 10 êласó
заêладів заãальної середньої освіти

Реêомендовано
Міністерством освіти і наóêи Уêраїни

Тернопіль
Астон
2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

УДК 94(477)(075.3)
І-90

Авторсьêий êолеêтив:
І. О. Бóрнейêо, Г. М. Хлібовсьêа, М. Є. Крижановсьêа, О. В. Наóмчóê
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України від 31. 05. 2018 № 551)
Видано за рахунок державних коштів.
Продаж заборонено.

І-90

Бóрнейêо І. О., Хлібовсьêа Г. М., Крижановсьêа М. Є., Наóмчóê О. В.
Історія України. Рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти. – Тернопіль : Астон, 2018. – 256 с. : іл.
ISBN 978-966-308-711-5

Підрóчниê з історії Уêраїни для 10 êласó містить навчальний матеріал êóрсó від
початêó Першої світової війни (1914 р.) до завершення Дрóãої світової війни (1945 р.)
відповідно до чинної проãрами для роздільноãо вивчення êóрсів історії Уêраїни та
всесвітньої історії.
Завдання для óчнівства, а таêож способи ãрóпóвання та подачі навчальноãо
матеріалó в підрóчниêó передбачають можливість індивідóальноãо підходó до
орãанізації навчальноãо процесó на óроці. Залежно від специфіêи теми повноцінними
джерелами знань, порóч із базовим авторсьêим теêстом, слóжать óривêи з
першоджерел, схеми і êартосхеми, діаãрами, оêремі зображення. В підрóчниêó є
завдання для аêтóалізації опорних знань і êорисні посилання на інтернет-ресóрси до
êожноãо параãрафа. Підрóчниê таêож містить матеріали до êожної із запропонованих
чинною проãрамою праêтичних робіт, яêі вчителі/вчительêи можóть виêористовóвати
відповідно до методичної доцільності. Методичний апарат підрóчниêа враховóє
можливість поетапноãо заêріплення опрацьованоãо матеріалó, спрямований на
полеãшення орãанізації взаємодії вчителя/вчительêи та óчнівства на óроці й на
підвищення ефеêтивності самостійної роботи óчнів з підрóчниêом.
УДК94(477)(075.3)

ISBN 978-966-308-711-5

© Бурнейко І. О., Хлібовська Г. М.,
Крижановська М. Є., Наумчук О. В., 2018.
© ТзОВ «Видавництво Астон», 2018.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ЗМІСТ
§ 1. Повторення. Встóп. ..................................................................................... 7

§
§
§
§

2.
3.
4.
5.

Розділ 1. УКРАЇНА У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Перша світова війна: плани та очіêóвання......................................... 13
Воєнні дії на території Уêраїни в 1914–1917 рр.............................. 19
Вплив Першої світової війни на óêраїнсьêі землі........................... 24
Повсяêденне життя на фронті і в тилó................................................ 29

Розділ 2. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
§ 6. Передóмови, рóшійні сили та періодизація
Уêраїнсьêої революції 1917–1921 рр................................................... 38
§ 7. Початоê Уêраїнсьêої революції. Уêраїнсьêа Центральна Рада.. 43
§ 8. Події Уêраїнсьêої революції весни–літа 1917 р............................... 48
§ 9. Більшовицьêий переворот ó Росії. Утворення Уêраїнсьêої
Народної Респóбліêи. ................................................................................ 53
§ 10. Перша війна більшовицьêої Росії з УНР......................................... 58
§ 11. Відновлення влади УЦР. Внóтрішня і зовнішня політиêа УНР. 63

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Розділ 3. РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ
12. Уêраїнсьêа Держава. Гетьман Павло Сêоропадсьêий. ................ 71
13. Формóвання антиãетьмансьêої опозиції. .......................................... 76
14. Диреêторія УНР. ....................................................................................... 81
15. Західноóêраїнсьêа Народна Респóбліêа............................................ 86
16. Уêраїнсьêий національний рóх на Бóêовині й ó Заêарпатті.
Хотинсьêе повстання............................................................................... 91
17. Уêраїнсьêа Соціалістична Радянсьêа Респóбліêа......................... 96
18. Воєнно-політична ситóація в Уêраїні влітêó 1919 –
на початêó 1920 рр.................................................................................... 101
19. Політиêа більшовиêів ó 1920 р. в Уêраїні. ...................................... 106
20. Радянсьêо-польсьêа війна. Поразêа національно-визвольних
змаãань. Наслідêи óêраїнсьêоãо визвольноãо рóхó. ..................... 111
21. Нові тенденції розвитêó êóльтóри в 1914–1921 рр. Освіта. Наóêа.116
22. Літератóра. Мистецтво. Мóзиêа........................................................... 121
23. Повсяêденне життя населення ó 1917–1921 рр. ............................ 125

3
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Розділ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
§ 24. Утворення СРСР: наслідêи для Уêраїни. ....................................... 134
§ 25. Нова еêономічна політиêа більшовиêів та її впровадження в
УСРР ............................................................................................................. 138
§ 26. Політиêа êоренізації в УСРР: ставлення влади та населення 143
§ 27. Сóспільно-політичне життя в Уêраїні в роêи непó ..................... 147
§ 28. Форсована індóстріалізація ................................................................... 151
§ 29. Сóцільна êолеêтивізація сільсьêоãо ãосподарства.
Голодомор 1932-1933 рр. — ãеноцид óêраїнсьêоãо народó........ 156
§ 30. Велиêий терор 1930-их рр...................................................................... 163
§ 31. Сóспільство УСРР ó 1930-і рр. ............................................................ 168
§ 32. Ідеолоãізація êóльтóри. Освіта, наóêа ó 1920–1930-х рр. .......... 173
§ 33. Літератóра. Мóзиêа. Театр. Кінематоãраф.
Образотворче мистецтво. ......................................................................... 178
§
§
§
§
§

Розділ 5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
34. Уêраїнсьêі землі ó сêладі Польщі. ..................................................... 187
35. Політичне життя на óêраїнсьêих землях ó сêладі Польщі........ 191
36. Уêраїнці під владою Рóмóнії за міжвоєнної доби......................... 196
37. Уêраїнсьêі землі ó сêладі Чехо-Словаччини. ................................. 200
38. Кóльтóрне й реліãійне життя на західноóêраїнсьêих
теренах ó 1919–1939 рр. ......................................................................... 204

§
§
§
§

39.
40.
41.
42.

§
§
§
§

43.
44.
45.
46.

Розділ 6. УКРАЇНА В РОКИ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Початоê Дрóãої світової війни. Розêол ОУН ................................. 212
Особливості радянізації Західної Уêраїни ...................................... 217
Початоê німецьêо-радянсьêої війни................................................... 221
Поділ óêраїнсьêих земель Німеччиною та її союзниêами.
«Новий порядоê». ..................................................................................... 226
Рóх опорó на óêраїнсьêих землях. ...................................................... 231
Бойові дії 1942–1944 рр. на території Уêраїни.............................. 237
Ціна Дрóãої світової війни. ................................................................... 242
Кóльтóра Уêраїни в роêи Дрóãої світової війни........................... 247

Іменний поêажчиê ............................................................................................... 255
Добірêа джерел ціêавої інформації ............................................................... 255
Хронолоãічна таблиця ................................................................................форзац
Словниê понять і термінів (інтернет-підтримêа)
можна переãлянóти на
https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/slovnik_ponyat_term_n_v.pdf

4
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Про підрóчниê
Підрóчниê з історії Уêраїни для 10 êласó, що перед вами, óêладено відповідно до
проãрами для роздільноãо вивчення êóрсів історії Уêраїни та всесвітньої історії.
Базовий теêст підрóчниêа, йоãо методичний апарат, добірêа джерел, ілюстрацій тощо
сформовані таêим чином, щоб маêсимально сприяти впровадженню êомпетентнісноãо
та різнорівневоãо підходів до навчання. Кожен параãраф підрóчниêа розпочинається з
теми, під яêою вміщено завдання для аêтóалізації опорних знань. Йоãо зміст зãрóповано
за трьома пóнêтами. На початêó êожноãо пóнêтó розміщено базовó інформацію. Вона
написана в зрóчномó для розóміння стилі й містить найсóттєвіші фаêти з історії. Під
êожним пóнêтом розміщено репродóêтивні запитання — по одномó до всіх трьох
абзаців пóнêтó. Крім тоãо, до êожноãо з пóнêтів підібрано матеріали, що, з одноãо
боêó, забезпечóють поãлибленіше вивчення теми, а з іншоãо — через системó
аналітичних і творчих завдань (завдання, позначені зірочêою, — підвищеної
сêладності) допомаãають ó реалізації êомпетентнісноãо підходó до навчання.
Робота з першоджерелами, біоãраДмитро Донцов (1883–1973)
фічними довідêами, êартами із завдаНародився
в м. Мелітополь
ннями до них дасть змоãó ефеêтивніше
(нині
Запорізьêої
обл.)
ãотóватися до ДПА та ЗНО. Під час
…4
серпня
1914
р. став
êритичноãо аналізó минóлоãо можна
співзасновниêом і одним із
дійти різних висновêів — ãоловне, щоб
лідерів СВУ.
вони мали під собою надійнó основó з
історичних фаêтів та об´рóнтóвань. В
оêремих параãрафах є орієнтовні матеріали для праêтичних робіт. На початêó таêих
параãрафів, праворóч від теми вміщено відповіднó піêтоãрамó:
, наприêінці
параãрафа порóч таêої ж піêтоãрами подано óзаãальнююче завдання до праêтичної
роботи. Крім тоãо, наприêінці параãрафа є таêож рóбриêи «Коли в Уêраїні» із
матеріалами для синхронізації знань про події з минóлоãо Уêраїни та інших êраїн світó,
«інтернет» («internet») із адресами êорисних інтернет-ресóрсів та «Підсóмóйте свої
знання» із запитаннями і завданнями на заêріплення вивченоãо матеріалó.
— Таêó піêтоãрамó вміщено праворóч від теми параãрафа, в яêомó подані
орієнтовні матеріали для праêтичної роботи, а наприêінці параãрафа
порóч таêої ж піêтоãрами опóбліêовано óзаãальнююче завдання до
праêтичної роботи.
Коли в Уêраїні — Порóч піêтоãрами «Коли в Уêраїні» вміщено матеріали для
синхронізації знань про події з минóлоãо Уêраїни та інших êраїн світó.

internet

— Порóч піêтоãрами «інтернет» вміщено адреси êорисних
інтернет-ресóрсів із теêстовими, фотоãрафічними та відеоматеріалами.

— Піêтоãрама рóбриêи «Підсóмóйте свої знання», що містить запитання
і завдання для заêріплення вивченоãо матеріалó.
З поваãою — авторсьêий êолеêтив підрóчниêа.
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Підêазêи для тих, хто працюватиме з підрóчниêом самостійно
Найважливіше! Працюйте з параãрафом постóпово, читаючи óсе від початêó до
êінця.
Перед роботою обов’язêово знайдіть (або приãадайте) відповіді на запитання, що
розміщені відразó під темою.
Найважливіша інформація подана ó трьох пóнêтах параãрафа. Дайте відповіді на
запитання, що під нею, і запам’ятайте їх.
Яêщо в теêсті йдеться про події на яêійсь території, обов’язêово відшóêайте її на
êарті, вміщеній ó параãрафі.
Яêщо ви праãнете більшоãо:
 опрацюйте рештó рóбриê параãрафа. Завдання під ними — переважно творчі
й спрямовані на формóвання історичних êомпетентностей. Частина з них —
підвищеної сêладності;
Мовою джерела. Зі споãадів
Володимира Винниченêа про
Берестейсьêий (Брестсьêий
мирний доãовір):
«...Мир цей бóв би дóже
êорисним і для óêраїнсьêої
держави, й для її Урядó,...
êоли б цей мир явився не
резóльтатом
збіãó
сприятливих обставин, а наслідêом
нашої сили й волі…».
1. Що об’єднóє фраãмент споãадів В. Винниченêа та вислів: «Хто
платить, той замовляє мóзиêó»?

 підãотóйтесь аналізóвати діяльність історичної особи, êористóючись
біоãрафічними довідêами. Запам’ятайте зображення, вміщені ó них;
 рóбриêа «internet» допоможе вам порівняти, яê розвивались Уêраїна та інші
êраїни світó.
6. Під час опрацювання параãрафів, ó яêих подано матеріали для праêтичних робіт,
слід особливó óваãó приділити аналізó історичних джерел та виêонанню завдань,
що під ними.
7. Важливо! Яêщо параãраф стосóється архітеêтóри та образотворчоãо мистецтва,
треба запам’ятати, яê виãлядають бóдівлі, іêони, портрети тощо. В підрóчниêó
вміщено зображення всіх пам’ятоê мистецтва, розпізнавання яêих вимаãає
проãрама ЗНО.
Важливо! Під рóбриêою «Підсóмóйте свої знання» є переліê дат, яêі потрібно
запам’ятати, та переліê термінів, яêі необхідно вміти пояснювати і виêористовóвати. А
на задньомó форзаці підрóчниêа розміщено хронолоãічнó таблицю з датами, знання
яêих вимаãають шêільна проãрама та проãрама ЗНО.
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§1

Повторення. Встóп.
 Яêим бóв адміністративно-територіальний поділ óêраїнсьêих земель, що
належали до Російсьêої та Австро-Уãорсьêої імперій, ó ХІХ ст.?
 Що в ХІХ ст. оêреслювали поняттями «êолонія» і «метрополія»?

1. Уêраїна і світ на порозі ХХ ст.
Істориêи розрізняють êалендарні століття, яêі тривають справді сто роêів, й
«історичні століття». «Історичні століття» бóвають і довшими, і êоротшими за цей
термін. Таê, XIX ст. європейсьêі вчені часто називають «довãим», осêільêи воно
охоплює події в Європі: від Францóзьêої революції 1789–1799 рр. до початêó
Велиêої війни (Першої світової війни) 1914 р., а це справді більше ніж сто роêів.
«Довãе» XIX ст. змінило «êоротêе» XX ст. Йоãо датóють зазвичай початêом Першої
світової війни ó серпні 1914 р. Заêінчóється «історичне» XX століття ãрóднем 1991 р. —
із припиненням існóвання Радянсьêоãо Союзó, внаслідоê чоãо óтворилися незалежні
держави, серед яêих Уêраїна, і витворилася нова ãеополітична ситóація ó світі.
Отже, початêом Першої світової війни завершилося «довãе» ХІХ століття. Йоãо
основною рисою стала модернізація, êотра охопила всі основні сторони життя
сóспільства. В еêономіці — це індóстріалізація. Вона забезпечила швидêі темпи
розвитêó, виниêнення нових форм орãанізації виробництва: фабриê, заводів,
монополій. На підприємствах запроваджóвали новітні технолоãії, винайшли êонвеєр,
телефон, радіо, почалась ера автомобілів і авіації. Найбільших óспіхів досяãнóто ó
металóрãії, машинобóдóванні, транспорті, елеêтротехнічній та хімічній ãалóзях.
Інтенсивне бóдівництво залізниць та інших шляхів сполóчення присêорило
формóвання ринêó, яêий став основним реãóлятором виробництва. Небаченими до
цьоãо часó темпами розвивалася наóêа і техніêа. Технічний проãрес сприяв
формóванню нової яêості життя, доêорінно змінивши побóт людей. Напередодні
Першої світової війни розвинені êраїни світó переживали відчóтне еêономічне
піднесення. Модернізаційні зрóшення відбóвались і в сóспільно-політичномó житті.
На початêó ХХ ст. ó баãатьох êраїнах діяли парламенти, ãромадяни мали політичні
права, óтвердився принцип розподілó влади на заêонодавчó, виêонавчó і сóдовó,
леãально існóвали політичні партії і ãромадсьêі орãанізації, виниêла масова преса.
Переважали дві форми правління: êонститóційна монархія та респóбліêа.
Урізноманітнилася соціальна стрóêтóра сóспільства, зросла питома ваãа промислової
бóржóазії та робітниêів. Збільшилася частêа та роль інтеліãенції. До нових óмов
життя змóшені бóли пристосовóватись óсі ãрóпи населення. Домоãтись óспіхів ó житті
моãли працьовиті, наполеãливі, налаштовані на êонêретні справи, освічені люди.
На початêó ХХ ст. óêраїнсьêий народ не мав власної держави і належав до
Російсьêої та Австро-Уãорсьêої імперій. Попри імперсьêó політиêó, модернізаційні
процеси охопили й óêраїнсьêі землі. У Росії вони бóли одними з еêономічно
розвинених
реãіонів.
З-поміж
промисловоãо
виробництва
виділялися
êам’яновóãільна, залізорóдна, машинобóдівна, цóêрова ãалóзі. Зоêрема, п’ять
найбільших металóрãійних заводів виробляли 25% заãальноросійсьêоãо чавóнó. Серед
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західноóêраїнсьêих земель найрозвиненішою бóла Східна Галичина, на території яêої
добóвали майже 5% світовоãо обсяãó нафти. Пришвидшились óрбанізаційні процеси,
óрізноманітнився етнічний сêлад населення. Серед містян Наддніпрянщини óêраїнці
становили третинó жителів, зросла чисельність росіян і євреїв. У Східній Галичині й
Північній Бóêовині більшість мешêанців міст бóли поляêами, євреями, німцями,
рóмóнами, на Заêарпатті — óãорцями та євреями. У сільсьêій місцевості переважали
óêраїнці. Еêономічний розвитоê спричинив таêож зміни ó соціальній стрóêтóрі.
Сформóвався êлас найманих робітниêів і підприємців, проте найбільшó частêó
óêраїнсьêоãо сóспільства становило селянство. Уêраїнсьêа інтеліãенція бóла
нечисленною, хоча й порівняно аêтивною. Їй належала історична заслóãа ó
êонстрóюванні національної самосвідомості народó, формóванні óêраїнсьêої ідеї з
метою об’єднання óêраїнців і óтворення на óêраїнсьêих землях Уêраїнсьêої держави.
Головною рисою в розвитêó êóльтóри стало зростання освітньоãо рівня населення,
зóмовлене передóсім потребою в êваліфіêованих êадрах ó різних сферах життя.
Збільшилася êільêість навчальних заêладів різних типів. Помітним бóв внесоê
óêраїнців ó розвитоê світової та вітчизняної êóльтóри.
1. До яêих змін привела модернізація в еêономічно розвинених êраїнах?
2. Яê модернізація вплинóла на сóспільно-політичне життя?
3. Наведіть прояви модернізаційних процесів на óêраїнсьêих землях на початêó ХХ ст.
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2. «Коротêе» ХХ ст. ó світовій історії.
«Коротêе» XX ст. виявилося найдинамічнішим і водночас
найсóперечливішим періодом в історії. Воно вмістило в собі яê
найбільші досяãнення людства, таê і найбільші йоãо траãедії.
Відбóвалися швидêа індóстріалізація, стрімêий розвитоê наóêи та
інформаційноãо просторó. Винайдений êомп’ютер та баãато інших
технічних пристроїв, інтернет, стільниêовий зв’язоê. Розпочалось
освоєння êосмічноãо просторó. Розвитоê медицини дав змоãó
врятóвати мільйони людей від тóберêóльозó, віспи, цинãи, ãепатитó і
баãатьох інших хвороб. Сóттєво збільшилася середня тривалість
24 серпня
життя людини. Проте бóли виявлені нові смертоносні захворювання,
1991 р.
зоêрема СНІД.
Верховна Рада
XX ст. стало періодом двох світових воєн — ãлобальноãо
Уêраїни
протиборства êоаліцій держав із застосóванням засобів збройноãо
насильства, яêі охопили велиêó частинó
êраїн світó та призвели до ãрандіозних
людсьêих і матеріальних втрат. Війни
спричинили падіння імперій та виниêнення
незалежних держав. Почали поширюватися
тоталітарні ідеолоãії: êомóнізм, фашизм і
нацизм. На їхній основі сформóвалися
деспотичні політичні режими, яêі праãнóли
до
цілêовитоãо
підпорядêóвання
їм
1914 р. Російсьêі війсьêа ó Львові
сóспільства в державі за допомоãою
монополії на інформацію, пропаãандó
1. Встановіть зв’язоê між світлинами
та визначенням «êоротêоãо» ХХ ст.
офіційної ідеолоãії.
Значні зміни впродовж XX ст. відбóлись
і в Уêраїні. Календарне ХХ ст. в історії держави поділяють на деêільêа етапів: 1900–1917 рр. –
óêраїнсьêі землі ó сêладі Російсьêої та Австро-Уãорсьêої імперій; 1917–1921 рр. — доба
Уêраїнсьêої революції; 1921–1991 рр. — радянсьêа Уêраїна; 1991 р. — по даний час —
Уêраїна незалежна. Сêориставшись революційними подіями в Російсьêій імперії, óêраїнці
відновили власнó державність, óтворивши Уêраїнсьêó Народнó Респóбліêó (УНР), але не
збереãли її, територію УНР заãарбали сóсіди. Уêраїнсьêі землі бóли приєднані до Союзó
Радянсьêих Соціалістичних Респóбліê (СРСР), й на них óтворена Уêраїнсьêа
Соціалістична Радянсьêа Респóбліêа (УСРР), Польщі, Рóмóнії, Чехословаччини. Обидві
світові війни відбилися на Уêраїні: бойові дії тривали на óêраїнсьêих землях, а óчасть ó
війнах óêраїнці брали ó сêладі армій вороãóючих воєнних блоêів. На початêó 1990-х рр.
внаслідоê припинення існóвання СРСР Уêраїна стала незалежною державою. Аêт
проãолошення незалежності Уêраїни бóв прийнятий 24 серпня 1991 р.
1. Яêими подіями оêреслене «êоротêе» ХХ ст.?
2. Охараêтеризóйте особливості ХХ ст.
3. Яê відобразилося «êоротêе» ХХ ст. на політичномó становищі óêраїнсьêих земель?
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3. Завдання і стрóêтóра êóрсів історії ХХ–початêó ХХІ ст.
Кóрс історії для óчнівства 10 êласó передбачає синхронне вивчення «Всесвітньої
історії» та «Історії Уêраїни», позаяê тоãочасна óêраїнсьêа історія орãанічно вписóється ó
світовий êонтеêст. Таêа стрóêтóра дасть змоãó êраще зрозóміти події і явища, що
відбóвалися в історії óêраїнсьêих земель завдяêи встановленню взаємозв’язêів із подіями
та процесами ó світі.
У 10 êласі óчні й óчениці вивчатимóть період історії Уêраїни, хронолоãічно
обмежений 1914–1945 рр. Зміст підрóчниêа виêладений ó шести темах. У темі
«Уêраїна ó роêи Першої світової війни» розêрито події на óêраїнсьêих землях під
час Велиêої війни. Вони стали одним із епіцентрів протиборства між державами
Троїстоãо союзó й Антанти. Затяжна війна спричинила ó êільêох êраїнах, зоêрема
Німеччині, Австро-Уãорщині, Росії, соціальні революції, тобто радиêальнó змінó
сóспільноãо життя. Це дало змоãó óêраїнцям розпочати боротьбó за створення власної
держави. Тема «Початоê Уêраїнсьêої революції» оêреслює причини та перебіã
Уêраїнсьêої революції óпродовж березня 1917–êвітня 1918 рр. — однієї з
національних революцій, яêі проêотилися світом і бóли спрямовані на завоювання
поневоленими народами національної незалежності. В цей час виниêла національна
держава — Уêраїнсьêа Народна Респóбліêа. У темі «Розãортання óêраїнсьêої
революції. Боротьба за відновлення державності» виоêремлені основні етапи
боротьби за незалежність, проаналізовано їхній зміст і наслідêи. Це бóв час втрачених
можливостей, êоли óêраїнцям не вдалося відстояти право на існóвання власної
держави. Тема «Встановлення й óтвердження тоталітарноãо режимó в Уêраїні»
вивчатиме ідеолоãію і праêтиêó сталінізмó — одноãо з різновидів тоталітарноãо
політичноãо режимó. Більшість óêраїнсьêих земель в означений період óвійшли до
УСРР яê сêладової частини СРСР. У ньомó виоêремлюють два етапи. Це, зоêрема, час
реалізації нової еêономічної політиêи (1921–1928 рр.) і óêраїнізації та час форсованої
індóстріалізації, насильницьêої êолеêтивізації та óсталення сталінізмó (з 1929 р. до
подій Дрóãої світової війни). Тема «Західноóêраїнсьêі землі ó міжвоєнний період»
хараêтеризóє правове, еêономічне, політичне, êóльтóрне життя цих земель ó сêладі
Польщі, Рóмóнії та Чехословаччини. У темі «Уêраїна ó роêи Дрóãої світової війни»
розãлянóто становище óêраїнсьêих земель ó 1939–1945 рр., зоêрема війсьêові дії,
оêóпаційний режим, рóх Опорó, повсяêденне життя ó тилó і на фронті.
Історію ХХ ст. вивчають, виêористовóючи численні історичні джерела, зоêрема
писемні, архітеêтóрні, етноãрафічні, óсні тощо. А êраще зрозóміти ХХ ст. допоможóть
нові типи історичних джерел, зоêрема плаêати, фото- і êінодоêóменти. Плаêат — це
зображення (малюноê, фотоãрафія), яêе часто сóпроводжóється êоротêим теêстом, що
виêонóє завдання аãітації, інформації, реêлами. Фотодоêóменти яê образотворчі
джерела є статичним відображенням подій, з одноãо боêó, й авторсьêим баченням їх —
з іншоãо. А êінодоêóменти фіêсóють події і фаêти реальності ó виãляді послідовно
розташованих їхніх зображень, а таêож звóêовó інформацію про них. Фотоãрафії та êіно —
винаходи ХІХ ст., однаê ó ХХ ст. почалося їхнє масове виêористання.
1. Чомó в 10 êласі передбачено синхронне вивчення історії Уêраїни та всесвітньої історії?
2. Охараêтеризóйте теми з історії Уêраїни, що вивчатимóть ó 10 êласі.
3. Яêі порівняно нові історичні джерела допоможóть êраще зрозóміти історію ХХ ст.?
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Алãоритм роботи з плаêатом
Проаналізóйте зображення на плаêаті та визначте:
 час створення плаêата;
 подію, ó зв’язêó з яêою плаêат створено;
 з яêою метою та на чиє замовлення створено плаêат;
 яêа фіãóра (об’єêт) на передньомó плані,
а яêа (яêі) — на задньомó і чомó;
 яêі прийоми виêористано для підсилення
впливó плаêата на свідомість людей;
 яêий зміст мав донести плаêат до людей.
1. Що спільноãо ó поштівêи «Чóжоãо не хочó, а своãо не віддам!»
із плаêатами?
2. Дослідіть зображення праворóч, виêористовóючи алãоритм
Поштівêа, Б. Шіпіх. 1917 р.
роботи з плаêатом.

Алãоритм роботи зі світлиною
Проаналізóйте зображення світлини і
з’ясóйте:
 êоãо або що зображено на світлині;
 êоли і де відбóвається подія (за
можливості);
 з яêою метою зроблено світлинó;
 яêó додатêовó інформацію можна
почерпнóти зі світлини;
 чи є на знімêó підпис, інші написи;
яêó інформацію вони несóть.

Світлина зроблена в м. Юзівêа
(нині — Донецьê)

1. Дослідіть світлинó, виêористовóючи алãоритм роботи зі світлиною.
Онлайн-архів «Europeana 1914–1918»: http://www.europeana1914–
1918.eu/
Стаття на ресóрсі УКРАЇНСЬКА ПРАВДА. ІСТОРИЧНА ПРАВДА про «Europeana
1914– 1918»: http://www.istpravda.com.ua/short/2014/01/29/141200/
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– серпень 1914 р.–ãрóдень 1991 р. — «Коротêе XX ст.».
2. Поясніть значення понять: «êоротêе» ХХ століття, світова війна, політичний режим,
національна держава, соціальна революція, національна революція.
3. Виêористайте інформацію поданó в теêсті цьоãо параãрафа й визначте, яêі риси бóли
спільними і для «довãоãо» XIX ст., і для «êоротêоãо» XX ст.
4. Підãотóйте повідомлення на темó: «Коротêе» XX ст. й Уêраїна».
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§2

Перша світова війна: плани та очіêóвання.
 Яêі війсьêово-політичні блоêи існóвали ó Європі перед 1914 р.?
 У сêладі яêих держав перебóвали óêраїнсьêі землі на початêó ХХ ст.?
 Яêі політичні партії діяли в óêраїнсьêих землях напередодні 1914 р.?

1. Уêраїна в ãеополітичних планах Росії, Австро-Уãорщини та Німеччини.
1 серпня 1914 р. розпочалася Перша світова війна, яêó сóчасниêи назвали
Велиêою війною. До неї світ наближався постóпово. Міжнародні відносини наприêінці
ХІХ–початêó ХХ ст. визначалися двома тенденціями: з одноãо боêó, зростала співпраця
êраїн з метою ефеêтивноãо виêористання світових ресóрсів; з іншоãо — відбóвалася
подальша відоêремленість êожної з них задля задоволення власних потреб. У процесі
сóперництва за розподіл світó оформилися два війсьêово-політичних блоêи держав —
Троїстий союз (Німеччина, Австро-Уãорщина, Італія, яêий óже в ході війни
видозмінився на Четверний (Італія перейшла на біê Антанти, її змінили Болãарія і
Тóреччина) й Антанта, до яêої óвійшли Велиêа Британія, Франція та Росія.
Серед основних сóперечностей, що породили напрóãó і êонфліêти, бóли стосóнêи
між Росією й Австро-Уãорщиною та Росією й Німеччиною. Через своє ãеополітичне
становище Уêраїна неминóче потрапляла до сфери першочерãових інтересів воюючих
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êоаліцій, ставала одним із неодмінних об’єêтів обопільних розрахóнêів, а відтаê —
«óêраїнсьêе питання» — одним з епіцентрів майбóтньоãо війсьêовоãо протиборства.
Йоãо сóтність ó міжнародних відносинах напередодні Першої світової війни
визначалася êільêома чинниêами, зоêрема територіальною розчленованістю
óêраїнсьêих земель, відсóтністю власної держави, незадовільним еêономічним і
êóльтóрно-національним становищем населення.
На момент початêó війни óêраїнсьêі землі залишалися поділеними між двома
найбільшими тоãочасними імперіями — Російсьêою та Австро-Уãорсьêою, яêі не
приховóвали своїх давніх намірів — територіальноãо розширення за рахóноê
óêраїнсьêих земель. Росія претендóвала на Східнó Галичинó, Бóêовинó і Заêарпаття,
вважаючи їх «ісêонно» (споêонвічно) російсьêими землями. Австро-Уãорщина і
ãадêи не допóсêала, щоби втратити ці території, претендóючи ще й на Волинь та
Поділля. У сферó впливів Німеччини потрапила вся Уêраїна, особливо еêономічно
розвинені Південь та Схід. Уêраїна розãлядалася всіма імперіями таêож яê
потенційна êолонія, звідêи можна бóло б вивозити сільсьêоãосподарсьêі продóêти та
сировинó. В німецьêих êолах побóтóвали й дóмêи, хоча і малопоширені, щодо
створення самостійної Уêраїнсьêої держави яê чинниêа послаблення Росії та
перешêоди для її безпосередньоãо впливó на Європó. Це бажання об’єêтивно
співпадало із ãоловною метою óêраїнсьêоãо національно-визвольноãо рóхó.
1. З яêою метою óтворилися Троїстий союз й Антанта? Яêі держави входили до цих блоêів?
2. Яêі чинниêи визначали зміст «óêраїнсьêоãо питання» напередодні Велиêої війни?
3. Яêі плани щодо óêраїнсьêих земель мали Росія, Австро-Уãорщина та Німеччина?

2. Ставлення до війни населення і політичних сил Наддніпрянщини.
Уже першоãо дня війни — 1 серпня 1914 р. — державний êордон між Росією й
Австро-Уãорщиною та Німеччиною перетворився на лінію фронтó. А розêраяна
навпіл Уêраїна мала стати не просто одним із плацдармів êровопролитних,
спóстошливих, братовбивчих для óêраїнців боїв, а й місцем, де реалізовóвали
стратеãічні веêтори світовоãо êонфліêтó. І таê óже сóдилося долею, що втілювали їх
таêож за óчастю óêраїнців, яêі воювали в російсьêій (понад 4 млн осіб) й австрійсьêій
(близьêо 700 тис. осіб) арміях. Із початêом війни óêраїнствó потрібно бóло
визначитися щодо своãо ставлення до неї. Об’єêтивні óмови штовхали політичнó елітó
яê Наддніпрянщини, таê і західноóêраїнсьêих земель до різних таборів.
Більшість діячів політичних партій Наддніпрянщини, відображаючи настрої
значної частини населення, висловилися за підтримêó воєнних зóсиль російсьêоãо
óрядó. Лідер óêраїнсьêих соціал-демоêратів Симон Петлюра опóбліêóвав ó жóрналі
«Уêраинсêая жизнь» («Уêраїнсьêе життя») статтю, в яêій заêлиêав народи імперії
виêонати свій ãромадянсьêий обов’язоê. Таêої ж дóмêи дотримóвалася редаêція ãазети
«Рада», переêонóючи óêраїнців захистити від вороãів Російсьêó державó. Заêлиê до
відоêремлення бóв би сприйнятий яê зрада національних інтересів Росії, і за цим би
слідóвали поліцейсьêі репресії. З дещо інших причин проросійсьêі настрої панóвали
серед ãалицьêих мосêвофілів. Вони з початêом війни óтворили ó Києві Карпаторосійсьêий визвольний êомітет і надалі вважали Росію захисниêом інтересів західних
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óêраїнців та заêлиêали їх не опиратися настóпаючим російсьêим війсьêам. Товариство
óêраїнсьêих постóповців (ТУП) дотримóвалося нейтральної позиції. Із таêтичних
мірêóвань вони підтримóвали російсьêó війсьêовó силó, стратеãічно орієнтóючись на
інтереси власноãо народó, а не на російсьêі чи австрійсьêі. Дехто із членів ТУП, яê
Є. Чиêаленêо, стояв на «пораженсьêих» позиціях.
Більшість політиêів Наддніпрянщини все ж таêи сподівалися, що російсьêий óряд
після переможноãо завершення війни надасть Уêраїні автономію. Проте на це ніщо не
вêазóвало. З початêом війни влада заêривала óêраїнсьêі ãазети, жóрнали, видавництва,
товариства «Просвіта». М. Грóшевсьêоãо заарештóвали ó Києві яê «австрійсьêоãо
шпиãóна» і óв’язнили ó Лóê’янівсьêій тюрмі з майбóтнім засланням до Сибірó. Однаê
завдяêи êлопотанню Російсьêої аêадемії наóê він бóв відправлений ближче — до
Симбірсьêа. Зãодом óчений добився переведення до óніверситетсьêоãо центрó — Казані, а
ó 1916 р. — до Мосêви. Істориê óвесь час перебóвав під наãлядом поліції. Йомó
заборонили обіймати бóдь-яêó посадó і вести пóблічнó ãромадсьêó діяльність.
1. Чомó Перша світова війна стала братовбивчою для óêраїнців?
2. Яêó позицію щодо війни зайняли óêраїнсьêі політичні сили, яêі діяли в Наддніпрянщині?
3. Яê війна вплинóла на ставлення російсьêоãо óрядó до óêраїнсьêоãо національноãо рóхó?

Мовою джерела. Лідер УСДРП
Симон Петлюра. «Війна і
óêраїнці»:
«…Уêраїнці не піддадóться
провоêаційним
впливам
і
виêонають свій обов’язоê ãромадян
Росії ... Яêщо … народи Росії
виêонають свої обов’язêи до неї, то
ó свідомості сóспільства і йоãо
êерівних êіл повинна просяêти
дóмêа про надання цим народам і
відповідних прав…»

Київ, вóл. Хрещатиê (початоê ХХ ст.)

1. Яê сформóлював очіêóвання óêраїнців С. Петлюра?

Мовою джерела. Євãен Чиêаленêо про політичні засади діяльності ТУП ó роêи
війни:
«Ми, óêраїнці, з початêó війни зайняли нейтральне становище …, а тепер
постановили вистóпити рішóчо проти війни, бо вона тільêи знищить наш êрай, яê
óже знищила Галичинó та частинó Волині … Німці нам не страшні; … [росіяни]
страшніші, але не через те, що вони нас обрóсять; êоли не обрóсили нас за 250 роêів,
то не зможóть обрóсити й далі. Вони страшні нам своєю неêóльтóрністю: під
мосêовсьêим панóванням наш народ не розвинóвся, а понизився êóльтóрно, навіть
став менше ãрамотним, яê про це свідчить «Рóмянцевсêая опись», з яêої видно, що в
18 столітті на Уêраїні бóло більше шêіл, яê при заведенні земств, в 19 столітті».
1. Порівняйте, яê об´рóнтóвали власнó позицію С. Петлюра та Є. Чиêаленêо.
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3. Національний рóх на західноóêраїнсьêих землях.
Серед óêраїнсьêоãо населення західноóêраїнсьêих земель таêож не бóло єдності ó
ставленні до війни. 3 серпня 1914 р. óêраїнсьêі політичні партії Галичини óтворили ó
Львові міжпартійне об’єднання — Головнó óêраїнсьêó радó (ГУР). Її очолив відомий
діяч óêраїнсьêоãо національноãо рóхó Кость Левицьêий. У «Маніфесті» ГУР заявила
про підтримêó Австро-Уãорщини, вважаючи, що державний óстрій цієї êраїни давав
êращі можливості, ніж Росії на здобóття óêраїнцями автономії.
З ініціативи ГУР бóло створено національне війсьêове
формóвання — Леãіон Уêраїнсьêих січових стрільців
(сêорочено óсóсів), êотрий розãлядали яê зародоê майбóтньої
óêраїнсьêої армії. Очолив йоãо диреêтор ãімназії ó Роãатині
Михайло Галóщинсьêий. До січових стрільців встóпала
здебільшоãо молодь — члени орãанізацій «Січ», «Соêіл»,
«Пласт», переêонана, що воює за незалежнó Уêраїнсьêó
державó. Проте, незважаючи на значнó êільêість зãолошених
стати óсóсами, влада обмежила їхню чисельність, жорстêо
êонтролюючи тим самим óêраїнсьêий національний рóх.
Сотниê УСС
4 серпня 1914 р. еміãранти із Наддніпрянщини Андрій
(Д. Вітовсьêий)
Жóê, Дмитро Донцов, Володимир Дорошенêо, Марêіян
Меленевсьêий, Олеêсандр Сêоропис-Йолтóховсьêий óтворили ó Львові Союз
визволення Уêраїни (СВУ) яê позапартійне об’єднання. СВУ вистóпав за перемоãó ó
війні Центральних держав. Проãрама СВУ, вміщена ó доêóменті «Наша платформа»,
передбачала створення Уêраїнсьêої держави ó формі êонститóційної монархії з
демоêратичним політичним óстроєм. Уêраїнсьêим монархом проеêтóвався один із
представниêів династії Габсбóрãів,
зоêрема 18-річний Вільãельм фон
Габсбóрã-Лотарінãен (Василь Вишиваний), яêий прихильно ставився
до óêраїнців. Члени СВУ в низці пóбліêацій намаãалися донести до Західної Європи ідею про необхідність
óтворення Уêраїнсьêої держави яê
«захисноãо валó» від зазіхань Російсьêої імперії. Водночас вони розãлядали можливість належності до Австро-Уãорщини частини óêраїнсьêих
етнічних територій за óмови надаЛьвів, пл. Галицьêа (початоê ХХ ст.)
ння їм автономноãо статóсó.
1. Де, êоли і з яêою метою бóло створено ГУР? Хто її очолив?
2. Назвіть мотиви óтворення Леãіонó Уêраїнсьêих січових стрільців.
3. Хто заснóвав СВУ?
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Мовою джерела. Із проãрамноãо доêóмента ГУР «Маніфест»:
«Ненаситність царсьêої імперії заãрожóє таêож нашомó національномó
життю… Нехай óêраїнсьêе ãромадянство віддасть óсі свої матеріальні й моральні
сили на те, щоб історичний вороã Уêраїни бóв розбитий! Нехай на рóїнах царсьêої
імперії зійде сонце визволеної Уêраїни!»
1. Порівняйте позицію ГУР та позицію С. Петлюри (с. 15). Чи є ó них спільні стратеãічні
завдання? Сформóлюйте своє ставлення до цих проãрам.

Дмитро Донцов (1883–1973)
Народився в м. Мелітополь (нині Запорізьêа обл.) ó сім’ї
торãовця сільсьêоãосподарсьêими машинами.
Освіта: правничий фаêóльтет Петербóрзьêоãо óніверситетó.
За óчасть ó революції 1905–1907 рр. бóв заарештований.
Із 1908 р. жив ó Львові, де займався жóрналістиêою. 4 серпня
1914 р. став співзасновниêом і одним із лідерів СВУ. Після
встóпó 1914 р. російсьêих війсьê ó Галичинó переїхав до
Відня. Зãодом в óряді ãетьмана Павла Сêоропадсьêоãо очолив
бюро преси при міністерстві внóтрішніх справ. У 1919 р.
приєднався до Диреêторії УНР. Виêонóвав дипломатичні місії ó Відні і Швейцарії.
У праці «Націоналізм» оêреслив доêтринó інтеãральноãо націоналізмó, що
передбачала побóдовó незалежної національної держави і мала ваãомий вплив на
óêраїнсьêий визвольний рóх ó міжвоєнний період та під час Дрóãої світової війни.

«України, якої прагнемо, ще нема, але ми можемо створити її в нашій душі»
Мовою джерела. Із проãрамноãо доêóмента СВУ «Наша платформа»:
«Уêраїнці розóміють, що ó війні сій [йдеться про] те, чи в резóльтаті війни
óêраїнсьêий П’ємонт в Австрії бóде знищений, чи óêраїнсьêе життя розцвіте по
той біê Збрóча, за Дніпро і над Чорне море, і томó [óêраїнці] не можóть
зоставатися німими свідêами. Об’єêтивна історична êонечність вимаãає, аби між
Західною Європою і Мосêовщиною повстала самостійна óêраїнсьêа держава.
Потрібне се для досяãнення європейсьêої рівноваãи, є це в інтересі народів … в
обох цісарствах, а для óêраїнсьêоãо народó бóло б се здійсненням віêових [мрій].
1. Яê члени СВУ планóвали виêористати ãеополітиêó для досяãнення óêраїнсьêих
національних цілей?

Мовою джерела. Із проãрамноãо доêóмента СВУ «Наша платформа»:
«Формою правління самостійної óêраїнсьêої держави має бóти êонститóційна
монархія, з демоêратичним внóтрішнім óстроєм політичним: однопалатною
системою заêонодавства, ãромадянсьêими, мовними і реліãійними свободами для
всіх національностей і віросповідань, з самостійною óêраїнсьêою церêвою. На
випадоê прилóчення до Австрії більшої чи меншої óêраїнсьêо-російсьêої території
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бóде Союз обстоювати за створенням з óсіх земель, заселеним óêраїнсьêим
народом в Австрії, осібноãо автономноãо êраю».
1. Яêі положення доêóмента свідчать про праãнення створити державó із демоêратичним
óстроєм?

Мовою джерела. З політичної проãрами Заãальної óêраїнсьêої ради (óтвореної
1915 p. ó Відні на основі ГУР та СВУ):
«…óêраїнсьêий народ, … в війні поніс найбільші жертви, … тепер, êоли
óêраїнсьêа êраїна є охоронним валом для Австрії; тепер óêраїнсьêий народ …
домаãається в межах Австро-Уãорщини територіально-національної автономії,
з’єднання óêраїнсьêих областей в однó автономнó, на основах свободи і демоêратії
збóдованó територію…»
1. Чим арãóментóвала ЗУР вимоãó створення óêраїнсьêої автономії ó сêладі Австро-Уãорщини?
Тема праêтичної роботи: «Уêраїнсьêі політичні орãанізації й середовища в
Російсьêій і Австро-Уãорсьêій імперіях: порівняльний аналіз стратеãії здобóття
óêраїнсьêої державності.»
Опрацюйте цитати з писемних джерел, що є ó параãрафі. Дайте письмові відповіді
на запитання: 1) яêі політичні орãанізації/партії планóвали «заслóжити» для
Уêраїни волю/автономію і в яêий спосіб?; 2) яêі політичні орãанізації/партії
планóвали здобóти для Уêраїни волю/автономію і в яêий спосіб?
Коли в Уêраїні ó Львові бóло створено Головнó óêраїнсьêó радó, …
в Бельãію вторãлися німецьêі війсьêа, що спонóêало Велиêó Британію оãолосити війнó
Німеччині.
С. В. Петлюра. Війна і óêраїнці: http://symonpetlura.ucoz.ua/publ/
vijna_i_ukrajinci/2-1-0-36; Проãрамові доêóменти СВУ «Наша
платформа», ГУР «Маніфест» (див. розділ VII): https://history.vn.ua/book/xrestomatia/
internet

Підсóмóйте свої знання
1.

Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1 серпня 1914 р. — розпочалася Перша світова війна (Велиêа війна);
– 3 серпня 1914 р. — óтворення ó Львові Головної óêраїнсьêої ради (ГУР);
– 4 серпня 1914 р. — óтворення ó Львові Союзó визволення Уêраїни (СВУ);
– серпень 1914 р. — óтворення леãіонó Уêраїнсьêих січових стрільців.
2.
Поясніть значення понять: СВУ, ГУР, Карпато-російсьêий визвольний êомітет,
Леãіон Уêраїнсьêих січових стрільців, національне війсьêове формóвання.
3. У зошиті заповніть таблицю: «Національний рóх на західноóêраїнсьêих землях»
Назва орãанізації,
ріê створення

4.

Лідери

Проãрамні
доêóменти

Намічені цілі

Порівняйте різні позиції óêраїнців щодо óчасті ó Першій світовій війні. Підãотóйте
повідомлення «Причини розходження óêраїнсьêих політичних сил ó ставленні до війни».
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§3

Воєнні дії на території Уêраїни в 1914–1917 рр.
 Яêими бóли причини Першої світової (Велиêої) війни?
 Яê називались основні фронти Першої світової війни?
 Яêе національне формóвання бóло створено на західноóêраїнсьêих землях?

1. Початоê воєнних дій на Східномó фронті. Галицьêа битва.
Під час Першої світової війни через óêраїнсьêі землі — Волинь, Східнó Галичинó та
Північнó Бóêовинó — проходив фронт, що óтворився на російсьêо-австро-óãорсьêомó
êордоні. Більшість óчасниêів війни називали цю ділянêó південною частиною Східноãо
фронтó. Російсьêе війсьêове êомандóвання найменóвало йоãо Південно-Західним
фронтом. Зі сторони Росії й Австро-Уãорщини тóт бóло зосереджено більше ніж
100 дивізій. У перші дні серпня війсьêові дії проти Росії розпочали австро-óãорсьêі армії,
однаê вели їх óêрай невдало. Під час Галицьêої битви, що тривала óпродовж серпня–
вересня 1914 р., російсьêі війсьêа захопили Львів; витіснили сóпротивниêа за р. Сян;
вийшли до êарпатсьêих перевалів; блоêóвали австрійсьêó фортецю Перемишль (нині
місто Пшемисль, Польща), однó з найóêріпленіших ó Європі після Вердена (Франція) і
Антверпена (Бельãія). У березні 1915 р., після чотиримісячної облоãи Перемишль із
117-тисячним ãарнізоном êапітóлював.
Для російсьêих армій відêривалася перспеêтива переходó Карпатсьêих ãір і
вторãнення в Уãорщинó. Але завдяêи допомозі Німецьêої імперії Австро-Уãорщина
óниêнóла цілêовитоãо розãромó. Внаслідоê Галицьêої битви, що розãорнóлася на
ділянці фронтó завдовжêи близьêо 400 êм і стала однією з наймасштабніших ó цій
війні, російсьêі війсьêа оволоділи Східною Галичиною та Північною Бóêовиною.
Австро-óãорсьêі збройні сили бóли знеêровлені, втративши 400 тис. осіб, із яêих 100
тис. — полоненими. Захоплення цих територій росіяни розцінювали яê завершення
«справи велиêоãо êнязя Івана Калити», êотрий розпочав підêорення Мосêві земель,
що раніше перебóвали під владою Велиêих êнязів êиївсьêих.
Зі встóпом ó війнó Османсьêої імперії в 1914 р. на боці Центральних держав
(Німеччини й Австро-Уãорщини) театром війсьêових дій стало Чорне море. У йоãо
аêваторію через протоêó Дарданелли óвійшли німецьêі êрейсери «Гебен» та
«Бреслаó», передані Німеччиною Османсьêій імперії, і разом із тóрецьêим флотом в
ніч ó 15 на 16 жовтня 1914 р. обстріляли Одесó, Феодосію, Севастополь. У
листопаді 1914 р. біля мисó Сарич, що поблизó Ялти, відбóвся бій між êрейсерами
«Гебен» та «Бреслаó» і російсьêими êораблями. Він звівся до перестрілêи між
російсьêим лінêором «Євстафій» та німецьêим êрейсером «Гебен». Обидва сóдна
отримали пошêодження, однаê, виêористовóючи переваãó ó швидêості, німецьêі
êрейсери змоãли відірватися від російсьêоãо флотó і втеêти. Чорне море стало
невід’ємною частиною Велиêої війни, де з перемінним óспіхом тривало війсьêовоморсьêе протистояння між російсьêим і тóрецьêим флотами. Однаê жодній зі сторін
не вдалося óпродовж війни досяãнóти на морі стратеãічної переваãи.
1. Стисло охараêтеризóйте передóмови й перебіã Галицьêої битви.
2. Яêими бóли наслідêи Галицьêої битви?
3. Яêі війсьêові події відбóлися восени 1914 р. на Чорномó морі?
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2. Війсьêові операції ó 1915–1917 рр.
У 1915 р. Східний фронт став ãоловною ареною бойових дій. Переêинóвши сюди
частинó своїх боєздатних війсьê, німці разом з австрійцями ó травні 1915 р. прорвали
російсьêó оборонó в районі міста Горлице і розпочали настóп на óсій ділянці
Східноãо фронтó. Розвиваючи óспіх, вони захопили Галичинó, Бóêовинó, частинó
Волині, Польщó, Литвó, частинó Латвії та Білорóсі. Поразêи російсьêих війсьê
тримали ó напрóзі óсе населення Правобережної Уêраїни. Гóбернсьêі óстанови бóли
перенесені з Кам’янця-Подільсьêа (нині Кам’янець-Подільсьêий Хмельницьêої
області) до Вінниці, Київсьêий óніверситет перебазóвався до Саратова, Київсьêий
політехнічний інститóт — до Воронежа; вивозили шêоли, мóзеї, бібліотеêи.
Обãоворювали питання про еваêóацію святинь Києво-Печерсьêої лаври. Проте восени
1915 р. êонтрнастóп бóло зóпинено на лінії Кам’янець-Подільсьê–Тернопіль–
Кременець–Дóбно. На сході теж перейшли до позиційної війни.
Хоча Росія і не êапітóлювала, німецьêе êомандóвання вважало, що російсьêа армія
вже не здатна на серйозні настóпальні дії. Проте ó червні 1916 р., переãрóпóвавши
збройні сили, російсьêі війсьêа під орóдою ãенерала Олеêсія Брóсилова розпочали
настóп ó напрямêó міста Лóцьêа, прорвали оборонó австро-óãорсьêої армії на фронті
шириною 340 êм і зайняли частинó Волині (з м. Лóцьê), Бóêовинó (з м. Чернівці),
частинó Східної Галичини (з м. Броди й м. Станіслав (нині Івано-Франêівсьê) та
підійшли до оêремих êарпатсьêих перевалів. Успіх бóв досяãнóтий завдяêи новій
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таêтиці: росіяни завдавали óдар не в одномó місці, а відразó в êільêох, що завадило
противниêові зосередити війсьêа для відбиття атаê. Заãроза вторãнення нависла над
Уãорщиною. Однаê німецьêе êомандóвання переêинóло частинó війсьê із Західноãо
фронтó і зóпинило ó середині вересня 1916 р. російсьêий настóп на лінії р. Стохід–
Киселин–Золочів–Галич–Станіслав–Ворохта. Фронт стабілізóвався і залишався
незмінним до літа 1917 р. За весь час операції втрати австро-óãорсьêої армії становили
1,5 млн осіб, російсьêої — близьêо 500 тис.
У червні 1917 р. нова політична влада ó Росії — Тимчасовий óряд — розпочала
стратеãічний настóп російсьêих армій ó Галичині (Червневий настóп). Однаê,
наштовхнóвшись на потóжнó оборонó німецьêих і австрійсьêих війсьê, російсьêі армії
зóпинились, а зãодом відстóпили.
1. Яêі зміни відбóлися на Східномó фронті ó 1915 р.?
2. Стисло охараêтеризóйте перебіã та наслідêи Брóсиловсьêоãо проривó.
3. Яê розãорталися події на Південно-Західномó фронті російсьêих війсьê ó 1917 р.?

3. Уêраїнці в арміях воюючих держав. Уêраїнсьêі січові стрільці.
До російсьêої й австро-óãорсьêої армій мобілізóвали 4,7 млн óêраїнців. Їхня
частêа ó російсьêих війсьêах становила 25–30%, австро-óãорсьêих — близьêо 13%.
Вияви ãероїзмó серед óêраїнців під час Першої світової війни бóли на обох фронтах,
хоча насправді баãато хто з них від початêó не бажав брати в ній óчасть. У російсьêій
армії не створили жодноãо óêраїнсьêоãо національноãо формóвання, тобто 4 млн
мобілізованих óêраїнців розпорошили по óсіх фронтах. Значною бóла частêа офіцерів
óêраїнсьêоãо походження — щонайменше 20–25%. Чимало з них обіймали êлючові
посади ó штабі верховноãо ãоловноêомандóвання. Генерал Олеêсандр Лóêомсьêий
êерóвав зãаданим штабом, йоãо першим помічниêом бóв ãенерал-лейтенант Михайло
Пóстовойтенêо, ãоловним війсьêовим інженером російсьêої армії призначили ãенерала
Костянтина Величêа. Деяêі з них зãодом слóжили ó війсьêó ãетьмана П. Сêоропадсьêоãо і
в армії УНР, зоêрема ãенерал-лейтенант Миêола Юнаêів та війсьêовий міністр ãетьмана
П. Сêоропадсьêоãо Олеêсандр Роãоза. Та й П. Сêоропадсьêий бóв одним із ãенералів
російсьêої армії.
У сêладі австро-óãорсьêої армії воювало національне війсьêове формóвання —
Леãіон Уêраїнсьêих січових стрільців, яêий налічóвав близьêо 2 тис. осіб. У вересні
1914 р. під час Галицьêої битви січові стрільці захищали Верецьêий та Ужоцьêий
перевали. Особливо відзначилися вони в êвітні-травні 1915 р. ó бою за ãорó Маêівêа
поблизó Славсьêа на Львівщині. Проти них російсьêе êомандóвання êинóло êільêа
полêів і артилерію, бо êонтроль над ãорою забезпечóвав росіянам панівнó стратеãічнó
позицію і виãідні óмови для розвитêó настóпó на захід. Особливо відзначився ó бою
за ãорó Маêівêó êóрінь під êомандóванням Гриãорія Коссаêа. Йоãо êомандир бóв
наãороджений австрійсьêим хрестом «За війсьêові заслóãи» 3-ãо стóпеня.
У вересні 1916 р. біля ãори Лисоня на Тернопіллі січові стрільці стримóвали
настóп російсьêих війсьê на м. Бережани під час Брóсиловсьêоãо проривó. В ході бою
óсóси спільно з óãорсьêим полêом зóпинили просóвання вороãа, але втратили більше
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половини особовоãо сêладó. Томó австро-óãорсьêе êомандóвання перевело підрозділ
на Волинь, де стрільців зобов’язали допомаãати австро-óãорсьêій оêóпаційній владі
поповнювати армію реêрóтами з місцевоãо населення. Сêориставшись цим, óсóси
розпочали освітню та ãромадсьêó роботó: орãанізовóвали шêоли і працювали там
óчителями, а таêож надавали місцевим жителям правничó допомоãó. У лютомó 1917 р.
стрільці повернóлися на фронт під м. Бережани. Під час російсьêоãо настóпó тоãо ж
роêó діяли на півдні Тернопільщини в напрямêó до Хотина. Попри різний перебіã
війсьêових дій за óчастю óсóсів, вони набóли ó ãорнилі війни цінноãо війсьêовоãо
досвідó. Їхня діяльність сприяла відновленню національних війсьêових традицій
óêраїнців, зростанню óêраїнсьêоãо патріотизмó, створенню війсьêовоãо фольêлорó,
пісень, óтвердженню форми óêраїнсьêоãо однострою (мазепинêи). Із середовища
січових стрільців вийшла êоãорта борців за волю Уêраїни.
1. Підãотóйте êоротêó довідêó «Уêраїнці в лавах російсьêої й австро-óãорсьêої армій».
2. В яêих битвах брали óчасть Уêраїнсьêі січові стрільці ó 1914–1915 рр.?
3. Яêим бóв бойовий шлях Леãіонó Уêраїнсьêих січових стрільців ó 1916–1917 рр.?

Мовою джерела. Василь Кóчабсьêий (сотниê УСС):
«Під час боїв, ó яêих відзначилися Уêраїнсьêі січові стрільці, австрійсьêим
похвалам не бóло êінця, під час же затишшя на фронті австрійсьêим зневаãам теж
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не бóло êінця: тоді Уêраїнсьêі січові стрільці бóвали для австрійців лише
«рóтенсьêими (рóсинсьêими) зрадниêами».
1. Від чоãо залежало ставлення австрійсьêоãо êомандóвання до січових стрільців? Відповідь
об´рóнтóйте.

Мовою джерела. Олеêсандр Доценêо (підпорóчиê
російсьêої армії, зãодом підполêовниê армії УНР):
«…мосêовсьêе êомандóвання в сеêретній диреêтиві
повідомляло, що УСС — це «атборниє войсêа, називающіє
сєбя
óêраінцамі
і
мєчтающіє
о
восстановлєніі
самостоятєльной Малоросії», що вони зв’язані зі «Союзом
Визволення Уêраїни», що вони по сêладó в більшості
інтеліãенти. Підносилося їх бойове вишêолення і тóт же
називалося їх зрадниêами «вєліêава общава дєла
асвабаждєнія óãнєтьонних славян». Мосêалі лютóвали...»
1.

Висловіть об´рóнтоване сóдження. Російсьêе
êомандóвання хвалило чи ãанило УСС?

війсьêове

Командант УСС
Антін Варивода

Коли в Уêраїні січові стрільці вели бій за ã. Маêівêó, …
в Тóреччині óряд прийняв рішення про депортацію вірмен, яê наслідоê — із півтора
мільйона вірмен, що проживали на той час в Тóреччині, знищено бóло дві третини.
Австро-óãорсьêі війсьêа в Західній Уêраїні 1917 р. (відео):
https://www.youtube.com/watch?v=MjYvGz0_hMc.
Бій за ãорó Маêівêа (відео): https://www.youtube.com/watch?v=R_3T91jeTzE.
Уêраїнці і Велиêа війна (відео): https://www.youtube.com/watch?v=XrW08bPpbKo
internet

Підсóмóйте свої знання
1.

Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– серпень–вересень 1914 р. — Галицьêа битва, настóп російсьêих війсьê;
– березень 1915 р. — êапітóляція Перемишля;
– êвітень–травень 1915 р. — бій Уêраїнсьêих січових стрільців (УСС) за ã. Маêівêа;
– травень–вересень 1915 р. — êонтрнастóп Центральних держав ó районі м. Горлице;
– червень 1916 р. — Брóсиловсьêий прорив російсьêої армії;
– вересень 1916 р. — бій УСС на ã. Лисоня;
– червень 1917 р. — невдалий настóп російсьêої армії в Галичині.
2. Поясніть значення понять: національне війсьêове формóвання, позиційна війна.
3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Уêраїнсьêі січові стрільці — патріоти, воїни,
просвітниêи».
4. Переêресліть ó зошит і заповніть таблицю.
Ріê/місяць
(місяці)

Ключові події
на Західномó фронті

Ключові події
на Східномó фронті

Можливі взаємозв’язêи
між подіями
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§4

Вплив Першої світової війни на óêраїнсьêі землі.
 Чим відомий митрополит А. Шептицьêий?
 Коли і де бóла óтворена ГУР? Хто її очолив?
 Чим завершилася Галицьêа битва?

1. Політиêа імперсьêих óрядів на óêраїнсьêих землях ó 1914–1917 рр.
Перша світова війна стала важêим випробóванням для жителів óêраїнсьêих земель.
Війсьêові дії періодично охоплювали Галичинó, Бóêовинó, Волинь та Поділля, щоразó
залишаючи після себе моãили, рóїни і страждання. Території, що одна держава силоміць
відібрала в іншої без визнання за першою сóверенних прав на них, опинилися під
режимом оêóпації. Російсьêа й Австро-Уãорсьêа імперії óтверджóвали свою
присóтність на захоплених землях зазвичай репресивними методами. Російсьêий óряд
óтворив на оêóпованих ó 1914 р. територіях війсьêове Галицьêо-Бóêовинсьêе ãенералãóбернаторство, тобто таêе, óправління яêим êерóвали війсьêові з метою ефеêтивноãо
виêористання йоãо ресóрсів в óмовах перебóвання ó прифронтовій зоні. Очолив
ãенерал-ãóбернаторство російсьêий ãенерал-лейтенант, знаний óêраїнофоб ãраф Георãій
Бобринсьêий. До цьоãо об’єднання належали Львівсьêа, Перемишльсьêа, Тернопільсьêа
та Чернівецьêа ãóбернії. Зважаючи на стан війни, Г. Бобринсьêий насаджóвав ó
Галичині й Бóêовині війсьêовó адміністрацію. На початêó êвітня 1915 р. імператор
Миêола ІІ, демонстрóючи серйозність російсьêих намірів, прибóв до Львова і
Перемишля на оãлядини новоприєднаних територій.
Оêóпаційна адміністрація проводила відвертó антиóêраїнсьêó політиêó. За
власним зізнанням, ãенерал-ãóбернатор вважав своїм завданням виêорінення
«мазепинства» і надання захопленим землям «російсьêоãо хараêтерó»: запровадження
російсьêої мови ó різні сфери життя êраю, а таêож російсьêих заêонів і
адміністративноãо óстрою. В реãіоні заêривали óêраїнсьêі шêоли, жóрнали, ãазети,
êниãарні. Для ãалицьêих шêіл бóли видані підрóчниêи, написані російсьêою мовою.

Уêраїнсьêі війсьêовополонені в сóпроводі êонвою перед брамою таборó
Фрайштадт
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Заборонили діяльність óêраїнсьêих політичних партій і ãромадсьêих об’єднань:
«Просвіт», молодіжних, спортивних орãанізацій. Почалися масові депортації
(примóсові переселення, виселення) місцевих жителів. Уêраїнсьêих діячів, яêі не
залишили зонó російсьêої оêóпації, арештовóвали і вивозили до Сибірó. З Галичини
вислали 34 ãреêо-êатолицьêих священнослóжителі, зоêрема митрополита Андрея
Шептицьêоãо. Російсьêий політиê Павло Мілюêов вважав, що таêа діяльність
Г. Бобринсьêоãо може зашêодити міжнародномó іміджó Росії, томó назвав її,
вистóпаючи ó Державній Дóмі, «європейсьêим сêандалом».
Населення західноóêраїнсьêих земель залишалося переважно лояльним до
Австро-Уãорщини і не підтримóвало масово російсьêó армію. Попри це, під час
відстóпó з етнічних óêраїнсьêих земель австро-óãорсьêа влада і êомандóвання армії
вдалися до масштабних репресій проти мирних жителів. Провал війсьêової êампанії
1914 р. вони пояснювали «зрадою óêраїнців», яêі начебто таємно симпатизóвали і
допомаãали росіянам. Яê наслідоê, рóсофілів і почасти всіх підряд óêраїнців почали
заарештовóвати і сóдити за зрадó. Нерідêісними стали смертні вироêи. Тисячі
мешêанців відправляли до австрійсьêих таборів, зоêрема сóмнозвісноãо Телерãофа ó
Штирії, де в жахливих óмовах óтримóвали понад 30 тис. óêраїнців. Репресії проти
óêраїнсьêоãо населення посилились із поверненням ó 1915 р. австро-óãорсьêих
війсьê. Водночас, відстóпаючи, російсьêі армії насильно примóшóвали до переселення
жителів Холмщини, Підляшшя, Волині та Поділля — територій, що до війни
належали Російсьêій імперії. Люди ãинóли в дорозі від ãолодó, спраãи, епідемічних
захворювань. Оêрім тоãо, відстóпаючи, російсьêі війсьêа рóйнóвали мости, залізниці,
адміністративні спорóди, елеêтростанції. Отже, обидва імперсьêі óряди вирішóвали
свої стратеãічні завдання ó війні, проводячи жорстоêó політиêó щодо óêраїнсьêоãо
населення ó фронтовій і прифронтовій зонах.
1. Поясніть поняття «режим оêóпації» та «війсьêове ãенерал-ãóбернаторство».
2. Стисло охараêтеризóйте діяльність російсьêоãо оêóпаційноãо режимó в Галичині.
3. Яê події на фронті впливали на політиêó імперій щодо óêраїнців? Наведіть приêлади.

Мовою джерела. Із телеãрами ãоловноãо начальниêа постачання армій
Південно-Західноãо фронтó Олеêсандра Забєліна:
«Головноêомандóвач наêазав óживати еêстрених заходів óсіма
можливими способами — всьомó населенню пропонóвати вирóшати в наш
тил ó мірó відстóпó наших війсьê. Відправляти в наш тил óсю хóдобó, êоней
та óсі мідні речі, ó т. ч. дзвони і заразом óсе, що моãло б стати êорисним для
армії вороãа … Сільсьêоãосподарсьêі знаряддя за можливості вивозити».
1. Висловіть об´рóнтоване припóщення. Яêі саме «óсі можливі способи» мав на óвазі
автор теêстó?

2. Уêраїнсьêий національний рóх ó ході війни.
Із провалом швидêоплинної війни і продовженням бойових дій в обох імперіях
аêтивізóвався óêраїнсьêий національний рóх. Цьомó сприяло поãіршення
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еêономічної ситóації, позаяê жодна з êраїн не розраховóвала на тривалó війнó.
Перша світова війна присêорила процес формóвання національної свідомості ó
середовищі селян, яêих мобілізóвали в імперсьêі армії, поліетнічні за особовим
сêладом. Щоденні зóстрічі в оêопах і в тиловомó побóті з представниêами інших
етносів допомаãали вчорашнім селянам óсвідомити свою самобóтність, особливо êоли
вони ставали жертвами насмішоê, óпередження чи ворожості на національномó ´рóнті.
З іншоãо боêó, армії «їхніх» імперій завойовóвали чóжі території з населенням, êотре
розмовляло тією ж мовою, співало ті самі пісні, мало таêі ж традиції та звичаї, що й
вони. Ці безпосередні êонтаêти між óêраїнцями з обох сторін фронтó присêорювали
êристалізацію національної ідентичності. Зоêрема, після тоãо, яê російсьêі війсьêа
оêóпóвали Галичинó і Бóêовинó, значно зріс попит на óêраїнсьêі êниãи серед
населення Наддніпрянщини. З іншоãо боêó, ãаличани, потрапивши ó 1916–1917 рр. на
Волинь, орãанізовóвали там óêраїнсьêі шêоли і поширювали серед місцевих жителів
національнó ідею. Водночас óêраїнсьêі політичні сили черãовий раз праãнóли донести
до імперсьêих óрядів свої вимоãи, розраховóючи на їхнє виêонання.
ГУР та СВУ, переїхавши до Відня внаслідоê російсьêої оêóпації Львова, ó 1915 р.
óтворили Заãальнó óêраїнсьêó радó (ЗУР) на чолі з К. Левицьêим, представницьêий
орãан óêраїнців ó Австро-Уãорщині. В її проãрамі йшлося про об’єднання óêраїнсьêих
земель ó автономний êрай і надання йомó національно-територіальної автономії. СВУ
розãорнóв широêó інформаційнó роботó для ознайомлення європейсьêої ãромадсьêості з
історією Уêраїни, її сóчасним становищем і вимоãами óêраїнсьêих політичних партій та
орãанізацій. Уêраїнсьêою, німецьêою і францóзьêою мовами СВУ видавав періодичні
інформаційні вісниêи, опóбліêóвав «Кобзар» Т. Шевченêа, «Історію Уêраїни»
М. Грóшевсьêоãо, праці М. Костомарова, В. Антоновича, інших наóêовців і пóбліцистів
Однаê австрійсьêа влада не приділяла серйозної óваãи óêраїнсьêомó питанню, більше
орієнтóючись на поляêів. Зоêрема, 4 листопада 1916 р. німецьêий і австро-óãорсьêий
óряди проãолосили Польсьêе êоролівство, óтворене на польсьêих землях, відвойованих
ó Російсьêій імперії. Водночас Галичина отримала автономію без поділó на східнó і
західнó частини. Після таêоãо рішення австро-óãорсьêоãо óрядó ЗУР сêлала свої
повноваження, а êерівництво національним рóхом перейняла новоóтворена Уêраїнсьêа
парламентсьêа репрезентація на чолі з Юліаном Романчóêом.
У Наддніпрянщині аêтивізóвали діяльність молодіжні орãанізації. В 1915 р. ó
Харêові на з’їзді представниêів óêраїнсьêої молоді бóла заснована «Юнацьêа спілêа»,
яêа вистóпала за автономію Уêраїни. ТУП ó відозві «Наша позиція», оприлюдненій
ó 1916 р., вимаãала перебóдови Російсьêої імперії на автономно-федеративних засадах
і надання Уêраїні автономії. Водночас члени ТУП êоординóвали свої зóсилля із
лідерами національних неросійсьêих ãрóп — поляêів, євреїв, фінів тощо. Отже
напередодні 1917 р. óêраїнсьêий рóх мав політичні проãрами. Він набрав досвідó
орãанізації і аãітації та міã сподіватися на підтримêó óêраїнсьêоãо населення.
1. Яê Перша світова війна вплинóла на розвитоê óêраїнсьêоãо національноãо рóхó?
2. Яêих заходів вживали ГУР, СВУ та ЗУР під час війни?
3. Визначте проãрамні цілі «Юнацьêої спілêи».
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3. Доброчинний рóх в Уêраїні ó добó Велиêої війни.
Бойові дії спричинили появó біженців — людей, яêі поêидали обжиті місця,
втіêаючи від війни ó тилові реãіони. Це бóли переважно жінêи, діти, літні люди.
Біженство стало випробóванням для óêраїнсьêої ãромади, яêа довела здатність
надавати допомоãó, притóлоê, зіãріти добрим словом сотні тисяч виãнанців без різниці
статі, віêó, етнічної приналежності. У свідомості óêраїнців то бóли передóсім
знедолені, нещасні люди. Допомоãó отримóвали таêож поранені війсьêовослóжбовці,
чисельність яêих постійно зростала. З початêом війни представниêи різних
соціальних верств і прошарêів, ãромадсьêі, станові й державні óстанови, охоплені
співчóттями до ближньоãо, почали орãанізовóвати ó містах та містечêах блаãодійні
товариства і êомітети зі зборó пожертвóвань. На ãромадсьêі êошти засновóвали
лазарети, притóлêи, санітарні поїзди, виãотовляли ліêи і медиêо-санітарне
обладнання. Баãато ãромадян, насамперед молодь, безплатно працювали ó ліêóвальних
і блаãодійних заêладах. Ті, хто не міã допомоãти постраждалим ãрошима, жертвóвали
харчі, одяã, взóття, товари першої необхідності.
Значний внесоê ó блаãочиннó діяльність зробили представниêи торãовопромислових êіл та óêраїнсьêої інтеліãенції. Наприêлад, родина Терещенêів наприêінці
1915 р. власним êоштом óтримóвала ó Києві шість лазаретів. Найбільшоãо розмахó на
óêраїнсьêих теренах набóла діяльність, óтвореноãо ó 1915 р. Комітетó Союзó міст
Південно-Західноãо фронтó, яêий очолив волинсьêий землевласниê Федір Штейнãель.
Наприêінці 1916 р. йомó підпорядêовóвались 36 ãоспіталів та ліêарень, 3 війсьêовосанітарних поїзди, 19 епідемічних заãонів, 21 дитячий притóлоê та більше 200 інших
заêладів на фронті й ó тилó. Влітêó 1916 р. ó Галичині працівниêи êомітетó
орãанізóвали навчання дітей óêраїнсьêою мовою при дитячих притóлêах, яêі зãодом
перетворили на початêові шêоли. Поодиноêі «Просвіти», після заборони російсьêим
óрядом проводити просвітницьêó роботó серед населення, визначили новий,
пріоритетний напрямоê діяльності — блаãодійність на êористь фронтовиêів і
цивільноãо населення.

Безêоштовний пóнêт харчóвання Союзó міст

Плаêат 1914 р.
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У 1915 р. австрійсьêий óряд визнав «Уêраїнсьêий
êомітет допомоãи», очолюваний Ю. Романчóêом,
державною стрóêтóрою і надав йомó фінансовó підтримêó.
Із початêом новоãо настóпó російсьêих війсьê 1916 р. в
Австро-Уãорщині óтворено ще êільêа óêраїнсьêих
блаãодійних орãанізацій, що їх фінансóвали з державноãо
бюджетó, зоêрема «Комітет піêлóвання над біженцями з
Бóêовини» та «Уêраїнсьêий êрайовий êомітет допомоãи
біженцям». Члени СВУ опіêóвалися óêраїнсьêими
війсьêовополоненими в Австрії та Німеччині. Вони
домоãлися від війсьêовоãо êомандóвання дозволó на
Ю. Романчóê
орãанізацію
спеціальних
війсьêових
таборів
для
óêраїнсьêих полонених солдатів і офіцерів. Намаãалися поліпшити їхнє матеріальне
становище, орãанізовóвали в таборах шêоли ãрамотності, читальні, êóрси óêраїнсьêої
історії та літератóри, видавали óêраїнсьêі ãазети тощо. Все це сприяло зростанню
серед війсьêовополонених національної свідомості. Зãодом, ó період Уêраїнсьêої
революції, з них сформóвали дві дивізії — «синєжóпанниêів» та «сірожóпанниêів»
(відповідно до êольорó їхньої óніформи). Попри неãаразди, Велиêа війна спричинила
сплесê доброчинної діяльності серед різних прошарêів óêраїнсьêоãо сóспільства, і це
ще раз підтвердило народнó мóдрість, що чóжоãо ãоря не бóває.
1. Яê óêраїнсьêа ãромадсьêість допомаãала постраждалим під час війни?
2. Наведіть приêлади доброчинної діяльності óêраїнсьêих підприємців та інтеліãенції.
3. Назвіть особливості блаãочинноãо рóхó на західноóêраїнсьêих землях.
Коли в Уêраїні австрійсьêий імператор надав Галичині статóс автономії, …
в США америêанêа Жанетт Ренêін зі штатó Монтана стала першою жінêою, обраною в
Конãрес США.
Політична проãрама Заãальної óêраїнсьêої ради (див. розділ VII):
https://history.vn.ua/book/xrestomatia/
Уêраїнці в Першій світовій війні: ttps://www.youtube.com/watch?v=KWvz7q7VSBc
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1915 р. — створення Заãальної óêраїнсьêої ради.
– 1915 р. — ó Харêові засновано «Юнацьêó спілêó».
– 4 листопада 1916 р. — німецьêі й австро-óãорсьêі óряди проãолосили óтворення
Польсьêоãо êоролівства;
– 4 листопада 1916 р. — австрійсьêий імператор надав Галичині статóс автономії.
2. Поясніть значення понять: ЗУР, режим оêóпації, війсьêова адміністрація, біженці.
3. Сêладіть тези «Політиêа імперсьêих óрядів на óêраїнсьêих землях ó 1914–1917 рр.».
4. Наведіть арãóменти на підтвердження або заперечення дóмêи: «У ході війни в обох імперіях
аêтивізóвався óêраїнсьêий національний рóх».
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§5

Повсяêденне життя на фронті та в тилó.
 Що таêе Галицьêо-Бóêовинсьêе ãенерал-ãóбернаторство?
 Яêі пріоритети визначив ó своїй діяльності Г. Бобринсьêий?
 Наведіть приêлади політиêи Австро-Уãорсьêої імперії щодо óêраїнців.

1. Людина на фронті: «бóдні» оêопної війни.
Першó світовó війнó сóчасниêи назвали Велиêою війною, бо вона спричинила
небачені раніше явища та зміни, стала довãою, смертоносною, тотальною. На цю
війнó мобілізóвали війсьêових, цивільне населення, чоловіêів та жіноê. Проте
напередодні війни не бóло чітêоãо розóміння ні її перебіãó, ні її наслідêів. Уêраїнсьêі
солдати й офіцери обох імперій виêонóвали свій війсьêовий обов’язоê і воювали в
арміях тих держав, де вони народились і жили. В обох êраїнах на початêó воєнноãо
протистояння панóвало патріотичне піднесення. Коли ж війна розпочалася, то
виявилася відмінною від тоãо, що óявляли про неї цивільне населення та війсьêові.
Мобілізовані на фронт солдати ãинóли в боях, страждали від ран, проêлинали
війнó і тих, хто її почав. Із переходом до «сидячої», «оêопної війни» припинилися
масштабні війсьêові дії. Сила оборони виявилася потóжнішою за атаêó. У волоãих
шанцях (оêопах) набаãато більше солдатів помирало від хвороб, аніж від êóль
противниêа. Війна знизила моральнó межó: люди тепер наважóвалися робити те, що
раніше вважали неможливим з етичних та реліãійних мірêóвань. Людсьêе життя на
фронті знецінилося. Відбóлася зміна моральних і реліãійних засад: від
християнсьêоãо принципó «не óбий» до воєнноãо імперативó «óбий вороãа».
Втрати óêраїнців під час Першої світової війни (за А. Рóêêасом)
Орієнтовні втрати óêраїнців
із російсьêоãо боêó фронтó

Орієнтовні втрати óêраїнців
із австро-óãорсьêоãо боêó фронтó

Мобілізовано до російсьêої армії близьêо 4 млн óêраїнців,
до австро-óãорсьêої — близьêо 700 тис. óêраїнців.
До 1,3 млн óêраїнців втратили життя під час Першої світової війни.
Затяжний хараêтер бойових дій, що породив відомó фразó «На фронті без змін»,
велиêі людсьêі втрати, аêтивна пропаãандистсьêа робота сприяли значномó
посиленню антивоєнних і антиóрядових настроїв ó солдатсьêомó середовищі
Південно-Західноãо та Рóмóнсьêоãо фронтів, дислоêованих в Уêраїні. Для більшості
солдатів, переважно безãрамотних або з мінімальним рівнем освіти, все ще
залишалася незрозóмілою мета страшної бійні. На останньомó її етапі це обернóлося
втратою боєздатності армії. Звичним явищем стали відмови солдатів виêонóвати
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êоманди начальства, поширилося братання на фронті між солдатами воюючих
сторін яê вияв стихійноãо протестó проти продовження війни.
1. Яê пересічні óêраїнці ставилися до Велиêої війни? Чомó її таê називають?
2. Розêажіть, яê війна впливала на долі та світоãляд людей.
3. Наведіть приêлади тоãо, яê затяжна війна позначилася на боєздатності армій.

Мовою джерела. Лист óêраїнця, солдата Андрія Рóбльова з Південно-Західноãо
фронтó (російсьêа армія, 29 травня 1916 р.):
«Дороãа сестричêо, яêа оãидна справа війна. Коли вдариш ó людинó баãнетом,
то він йде, яê ó подóшêó, і самомó робиться просто нóдно... прожеêтор та раêети
частіше стали освітлювати, таê що я побачив свої рóêи, вони в êрові. Я подóмав, а
сêільêи своїми бомбами я óбив людей, а баãнетом переêолов, а за що все це?»
1. Запропонóйте êільêа висновêів, яêих можна дійти, спираючись на цитатó А. Рóбльова.
2. Яê травмóвання на війні моãло вплинóти на долю солдата?

Мовою джерела. Із поêазів І. Вербила та Р. Черепахи – війсьêовополонених, яêі
втеêли (1915 р.):
[«…Нас] заставили рити оêопи… [Конвоїри] б’ють і лають. Їжа дóже поãана.
Ячмінний сóп без м’яса і наварó, один фóнт хліба дóже поãаноãо… і два стаêани чаю на
день. … Німець сêоріше за таê дасть нашомó ãолодномó полоненомó êóсоê хліба;
австрієць хоче продати і взяти за півфóнта рóбль».
1. З’ясóйте, яêó прямó та опосередêованó інформацію можна отримати з доêóмента.

2. Влада і орãанізація життя в тилó.
У тилó не вбивали, але на жителів
тилових
районів
припав
тяãар
постачання і розêвартирóвання війсьê,
розміщення біженців та еваêóйованих.
Затяãóвання війни óсталило розóміння,
що перемоãа визначається не стільêи
фронтом, сêільêи тилом. Уêраїнсьêі
землі
по
обидва
боêи
фронтó
перетворилися на оперативний тил. Це
означало сêóпчення війсьê, відсóтність
Війсьêовий ãоспіталь ó Рівномó, 1915 р.
нормальноãо
ãосподарчоãо
життя,
реêвізиції (відбирання ó населення на
1. Представниêів яêої статі більше серед
êористь армії тих чи інших ресóрсів),
працівниêів ãоспіталю. Чомó?
поширення епідемій тифó і холери.
Утім поза фронтовим тилом життя теж бóло нелеãêим. Війсьêових замовлень
вистачало, але основні фонди (обладнання, êомóніêації, приміщення) з 1914 р. не
оновлювалися. Запровадили жорстêе державне реãóлювання: держава визначала
обсяãи продóêції, розміщóвала замовлення, забезпечóвала сировиною та робочою
силою. Однаê промисловість, транспорт, фінанси не витримóвали навантажень
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війсьêовоãо часó і розладнóвалися. Упродовж 1914–1916 рр. ó Наддніпрянщині
припинили роботó 1400 підприємств. Еêономіêа західноóêраїнсьêих земель бóла
зрóйнована через безперервне проходження по них лінії фронтó.
У сільсьêомó ãосподарстві на початоê 1917 р. чисельність працездатних
чоловіêів зменшилася на 60% від довоєнної êільêості. Дрібні та середні ãосподарства
потерпали від систематичних êонфісêацій на потреби війсьêа. Сільсьêе населення
прифронтової смóãи відривалося від сільсьêоãосподарсьêих робіт на óêріплення лінії
фронтó, зоêрема спорóдження шанців. Яê наслідоê, ó містах імперії відчóвали нестачó
харчів і запроваджóвали êартêовó системó розподілó продóêтів. З іншоãо боêó,
дефіцит дав селянам змоãó продавати продóêцію за виãіднішими цінами, особливо
êоли родини мобілізованих почали отримóвати допомоãó від êазни. Крім тоãо, їх
звільнили від плати за êвартири, водó, елеêтриêó, тощо.
В óмовах, що сêлалися, виãравали ті підприємці, яêі працювали на армію.
Торãовці, виêористовóючи наãодó, розпродóвали довоєнні запаси за новими висоêими
цінами. Баãато промисловців, зволіêаючи з підвищенням зарплатні робітниêам і
працюючи на старих запасах сировини, зменшили виробничі витрати й тим самим
збільшили свої прибóтêи. На шахтах, фабриêах, заводах, ó поміщицьêих маєтêах та
ãосподарствах заможних селян виêористовóвали працю війсьêовополонених. Однаê
êваліфіêованої робочої сили не вистачало. Яê наслідоê, в óêраїнсьêі ãóбернії завозили
неêваліфіêованих працівниêів із російсьêої ãлибинêи, нерідêо серед працюючих бóли
жінêи та підлітêи. Зросли ціни на товари і послóãи, відбóлося падіння êóпівельної
спроможності населення, особливо ó велиêих та середніх містах. Основними
причинами дорожнечі стали заãальний розлад ãосподарсьêоãо життя,
підвищення старих і запровадження
нових
податêів,
маніпóлювання
цінами. Тяжêа повсяêденна праця,
тривалий робочий день (до 15 ãодин), перебóвання в черãах за товарами, поãане харчóвання, ãолод і
холод виявилися долею мільйонів
людей. Проблемою для баãатьох
стало виживання яê таêе. Аêтивізóвалися соціальні протести в робітничомó середовищі. До приêладó,
Демонстрація ó 1917 р.
із серпня 1914 р. до вересня 1915 р.
1. Що стало основною причиною велелюдноãо
страйêóвало 43 тис. робітниêів, а від
зібрання?
жовтня 1915 р. до вересня 1916 р. —
вже 210 тис.
1. Наведіть приêлади тоãо, яê війна позначилася на еêономіці.
2. Доведіть, що війна мала неоднозначний вплив на сільсьêе ãосподарство.
3. Поясніть, чомó війна призвела до наростання соціальної напрóãи.

31

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Динаміêа зростання цін на продовольчі продóêти ó Наддніпрянсьêій Уêраїні
Продóêти

1914 р.
1916 р.
% зростання
за фóнт ó êопійêах

Пшениця

2,5

6,0

240,0

Цóêор

14,0

40,0

280,0

Крóпа ãречана

4,0

10,8

270,0

Пшоно

5,0

13,8

276,0

М’ясо

15,0

60,0

400,0

Олія

14,0

46,0

330,0

100 êрб.

100,0

Платня робітниêа дрóêарні 50 êрб.

1. Проаналізóйте дані
таблиці. Запропонóйте
об´рóнтовані висновêи.

Мовою джерела. Член Державної ради Олеêсандр Кривошеїн:
«Із óсіх сóворих пробóвань війни поява біженців є найнесподіванішою, і
важêо виліêовною... Хвороби, óбоãість рóхаються разом з біженцями на Росію.
Вони створюють паніêó і знищóють óсе … Це хмари êомах. Дороãи рóйнóються, і
незабаром óже неможливо бóде підвезти їжó… я стверджóю, що настóпна міãрація
населення приведе Росію ó мороê революції».
1. Висловіть припóщення. Яêий «порив перших днів» мав на óвазі О. Кривошеїн?

Мовою джерела. Орãанізатор і опіêóн сиротинця ó Львові митрополит Андрей
Шептицьêий:
«Діти, що їх примістили ми по сиротинцях, є часами таê приãноблені
траãедією їх життя, що сестри, êотрі є яêби матерями для дітей, мóсять не раз
місяцями працювати, щоб виêлиêати óсміх тих маленьêих. … Діти, що мають своїх
матерів та вітців, ведóть життя ненабаãато ліпше, чим сироти».
1. Про яêó формó блаãочинної діяльності йдеться в історичномó джерелі?

3. Зміна статóсó жінêи.
Велиêа війна бóла не лише чоловічою справою. В óмовах воєнноãо часó змінився
статóс жінêи ó сóспільстві. У державах, що воювали, від жіноê очіêóвали особливоãо
патріотизмó: вони мали віддавати Вітчизні синів і чоловіêів, надихати їх мóжністю та
виряджати на фронт. Для жіноê повсяêденний патріотизм означав вистояти, вижити,
виêазóючи жертовність і милосердя. У роêи війни вони перестали носити
êоштовності, óниêали розêоші та дотримóвалися помірності ó щоденномó побóті.
Стало попóлярним відмовлятися від дотримання моди.
Досвід жіноê ó роêи війни бóв дóже різним — залежно від віêó, національності,
сóспільноãо і матеріальноãо становища. На їхні плечі ляãла тóрбота про забезпечення
сім’ї. Жінêи замінили чоловіêів там, де бóло можливо: вони не лише працювали
листоношами, водіями трамваїв, а й освоювали раніше сóто чоловічі професії,
зоêрема ó важêій і воєнній промисловості: ставали шахтарêами, ливарницями,
вантажницями тощо. Вêрай важêі та небезпечні óмови праці, 11–12-ãодинні робочі
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зміни не зóпиняли жіноê, яêі швидêо опановóвали нові
спеціальності і забезпечóвали висоêó продóêтивність праці.
На промислових підприємствах чисельність жіноê зросла з
15 тис. ó 1914 р. до 133 тис. ó 1917 році. Їм таêож
доводилося виêонóвати всю роботó в сільсьêомó
ãосподарстві: заãотовляти дрова, обробляти поля тощо.
У діючих арміях Російсьêої й Австро-Уãорсьêої
Жінêи возять вóãілля
імперій жіноê бóло небаãато. Праêтиêа залóчення їх до
війсьêової слóжби базóвалася на добровільності. Стихійно
óтворювалися жіночі війсьêові підрозділи ó Києві, Одесі,
Маріóполі та інших містах. У червні 1917 р. російсьêа
влада затвердила офіційний доêóмент «Положення про
формóвання війсьêових частин із жіноê-добровольців». У
леãіоні УСС бóла жіноча сотня УСС-ІІ. До неї з-поміж
інших належали Олена Степанів (Степанівна), Софія
Жінêи на заводі виãоГалечêо, Ірина Кóзь, Павлина Михайлишин. Цей
товляють боєприпаси
підрозділ брав óчасть ó бою під Маêівêою, після яêоãо
Олена Степанів та Софія Галечêо бóли відзначені óрядовими наãородами. Жінêи
слóжили таêож на фронті — сестрами милосердя і санітарêами. На воєнних плаêатах
тоãо часó з’явився новий жіночий образ медсестри — «білоãо анãела», яêа тóрбóється
про поранених. Відтаê піêлóвання про поранених, облаштóвання лазаретів стало
переважно жіночою справою. Трóднощі воєнноãо часó ляãли важêим тяãарем на плечі
жіноê, але, разом з тим, нові обов’язêи вели до зміни їхньоãо світоãлядó, додавали їм
впевненості й виявилися одним із важливих êроêів до встановлення рівноправності
чоловіêів та жіноê ó майбóтньомó.
1. Чоãо очіêóвали від жіноê в êраїнах, що брали óчасть ó війні?
2. Яê під час війни почала стиратися межа між поняттями «жіноча» і «нежіноча» робота?
3. У яêих сферах війсьêовоãо життя брали óчасть жінêи?

Олена Степанів (Степанівна) (1892–1963)
Народилася на Львівщині ó сім’ї священиêа УГКЦ. Навчалася
ó семінарії Уêраїнсьêоãо педаãоãічноãо товариства, бóла
членêинею орãанізації «Пласт». У серпні 1914 р., 22-річна
стóдентêа Львівсьêоãо óніверситетó вирóшила до Стрия, щоб
очолити там жіночó чотó УСС. Вона стала першою ó світі
жінêою, офіційно зарахованою на війсьêовó слóжбó в званні
офіцера. Війна не розрізняла статей. Тож жінêам нарівні з
чоловіêами доводилося працювати ãодинами на морозі,
проходити десятêи êілометрів з важêими наплічниêами, спати
просто неба. За óчасть ó бою за ãорó Маêівêó Олена Степанів бóла наãороджена
срібною медаллю хоробрості та призначена хорóнжою. Ще за життя вона стала
леãендою. Про неї писали ó пресі, листівêи з її зображенням розліталися миттєво, їй
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присвячóвали пісні. Після завершення війни навчалася ó Віденсьêомó óніверситеті,
захистила доêторсьêó дисертацію. У 1930-х рр. — відомий львівсьêий ãеоãраф.
Репресована êомóністичною владою ó 1949 р. Відсиділа 10 роêів ó тюрмі. Мати
відомоãо óêраїнсьêоãо істориêа Ярослава Дашêевича.
Мовою джерела. Австрійсьêий часопис «Neue Freie Presse» (10 липня 1915 р.):
«Панна Кóзь … пóстилася наздоãін за (російсьêими) офіцерами і, доãнавши
одноãо з них, ãóêнóла: «Кидай рóжє!». Офіцер, збитий із пантелиêó, віддав свою
зброю дівчині… Коли… трохи опам’ятався, сêазав: «Найбільше ãризе мене, що таêий молодиê спіймав мене». На то відповів йомó австрійсьêий офіцер: «Чи знаєш,
хто це таêий? – Уêраїнсьêа лє´іоністêа». … (Офіцер) зблід, понóрився і замовê».
1.

Дайте об´рóнтованó відповідь. Наявність яêоãо стереотипó підтверджóє доêóмент?
1. В яêих êраїнах і з яêою метою
бóли створені зображення?
2. Яê автори/замовниêи óявляли
роль жінêи ó війні, яêа щойно
розпочалася?
3. Яêó додатêовó інформацію
можна почерпнóти із наведених візóальних джерел?

Жóрнал (вересень 1914 р.) інформóє,
Плаêат 1914 р.
яê жінêи з імператорсьêої родини
«Приєднóйся до
допомаãають фронтó, а селянêи берóть допоміжноãо жіночоãо
ó полон ворожих збитих льотчиêів
армійсьêоãо êорпóсó»

Коли в Уêраїні Олена Степанів очолила жіночó чотó Уêраїнсьêих січових стрільців, і
стала першою ó світі жінêою-офіцером, …
Японія оãолосила війнó Німеччині.
Тема праêтичної роботи: «Перша світова яê виêлиê людсьêомó виживанню:
жінêи ó війні, діти-сироти, біженці, війсьêовополонені, сêалічені солдати.»
Опрацюйте цитати з писемних джерел, а таêож візóальні джерела, що є ó параãрафі.
Дайте письмові відповіді на запитання. Зробіть лаêонічні підсóмовóючі записи за
напрямêами: «війна і жінêи», «війна і діти-сироти», «війна і біженці», «війна і
війсьêовополонені», «війна і сêалічені солдати».
Жінêи Європи ó Першій світовій війні (1914-1918 р.):
http://uamoderna.com/event/thebaud-lecture-women-wwi-overview
Фільм-апоêаліпсис «Перша світова війна»:
https://www.youtube.com/watch?v=dRCyiLFiUO o&index =3&list=PLAZbEKXk6TTtEf Жінêа
в мóндирі. 100 роêів томó: http://tyzhden.ua/ History/159715 WTU_7gIgB3ZEonVaPJq
internet

Підсóмóйте свої знання
1.
2.
3.
4.

Яêими бóли втрати óêраїнців ó Першій світовій війні?
Підãотóйте приêлади різних видів діяльності жіноê під час Першої світової війни.
Займіть об´рóнтованó позицію: війна вплинóла на еêономіêó позитивно чи неãативно?
Підтвердьте або спростóйте дóмêó: «Надійні тили — запорóêа óспіхів на фронтах».
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Узаãальнення за розділом: УКРАЇНА У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1. Розставте події в хронолоãічній послідовності, сêладіть хронолоãічнó
таблицю.
Брóсиловсьêий прорив, óтворення Головної óêраїнсьêої ради, створення Леãіонó
Уêраїнсьêих січових стрільців, óтворення Заãальної óêраїнсьêої ради, Галицьêа битва,
створення Союзó визволення Уêраїни, Горлицьêий прорив, Червневий настóп.

2. Попрацюйте з лоãічними ланцюжêами. З’ясóйте, яêе з понять зайве і
чомó.
А) блисêавична війна; позиційна війна; міжóсобна війна; світова війна.
Б) êапітóляція Перемишля; бій за ãорó Маêівêа; бій за ãорó Лисоня; бій за Ужоцьêий
перевал.
В) депортація; національне війсьêове формóвання; оêóпаційний режим; війсьêове
ãенерал-ãóбернаторство.
Г) Союз визволення Уêраїни; Головна óêраїнсьêа рада; Карпато-російсьêий визвольний
êомітет; Заãальна óêраїнсьêа рада.

3. Виêонайте завдання за історичною êартою:
а) поêажіть територію Галицьêо-Бóêовинсьêоãо ãенерал-ãóбернаторства;
б) простежте настóп російсьêих війсьê ó червні–вересні 1916 р.;
в) лоêалізóйте місця битв леãіонó Уêраїнсьêих січових стрільців;
ã) визначте «ãарячі точêи» на Чорномó морі під час Першої світової війни.

4. Приãадайте, яêі війсьêово-політичні блоêи óтворилися напередодні
Першої світової війни. Чомó цю війнó називають для óêраїнців
братовбивчою?
5. Порівняйте ãеополітичні плани Росії, Австро-Уãорщини та Німеччини
щодо Уêраїни. Уêраїна бóла сóб’єêтом чи об’єêтом міжнародної політиêи?
Відповідь об´рóнтóйте.
6. Проаналізóйте, яê змінилося становище жінêи в óêраїнсьêомó
сóспільстві ó роêи Першої світової війни. Визначте причини і наслідêи цьоãо
явища.
7. Помірêóйте, чомó людей, яêі пережили випробóвання війною,
називають «втраченим поêолінням».
8. Попрацюйте з хараêтеристиêами історичних особистостей. Що їх
об’єднóє? Відповідь об´рóнтóйте.
Андрій Жóê (1880–1968)
Народився ó с. Вовчоê на Полтавщині. Заêінчив трирічнó
парафіяльнó шêолó. Бóв одним з лідерів РУП та УСДРП. Через
переслідóвання й заборонó політичної діяльності ó 1907 р. поêинóв
Російсьêó імперію і виїхав до Львова, де редаãóвав жóрнали
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«Еêономіст» і «Самопоміч». У 1912 р. бóв одним із засновниêів Уêраїнсьêоãо
інформаційноãо êомітетó (УІК), яêий мав інформóвати європейсьêó спільнотó про
óêраїнсьêий національний рóх. Ініціював створення СВУ, бóв членом ГУР, а зãодом —
ЗУР. Доêлав баãато зóсиль для створення синьожóпанної та сірожóпанної дивізій з
óêраїнсьêих полонених.
Гриãорій Коссаê (1882–1939)
Народився ó Дроãобичі на Львівщині. Заêінчив Дроãобицьêó
óчительсьêó семінарію. Вчителював ó Бережанах, Ясениці. Керóвав
Бережансьêою філією товариства «Соêіл», бóв аêтивним діячем
«Просвіти» і товариства «Січових Стрільців» на Дроãобиччині. З
початêом Першої світової війни воював ó австрійсьêій армії. А з
третьоãо серпня 1914 р. призначений отаманом дрóãоãо êóреня леãіонó
Уêраїнсьêих січових стрільців. У 1915 р. виêонóвав обов’язêи
êомандира полêó УСС, ó 1916 — êомандир 1-ãо полêó УСС. За
хоробрість, проявленó ó боях на ãорі Маêівêа, наãороджений австрійсьêим війсьêовим
хрестом Заслóãи 3-ãо стóпеня. З 1924 р. проживав в УСРР. У 1939 р. бóв
заарештований і страчений.
Михайло Галóщинсьêий (1878–1931)
Народився ó с. Звиняч на Тернопільщині. Навчався ó Бóчацьêій і
Тернопільсьêій ãімназіях, на філософсьêомó фаêóльтеті Львівсьêоãо
та Віденсьêоãо óніверситетів. Очолював товариства: «Аêадемічна
ãромада» ó Львові, «Січ» ó Відні. Брав óчасть ó виданні першоãо
óêраїнсьêоãо стóдентсьêоãо жóрналó ó Львові «Молода Уêраїна». З
1904 р. займався педаãоãічною діяльністю. Працював диреêтором
Роãатинсьêої ãімназії, де з йоãо ініціативи бóли створені філії товариств «Січ» і
«Пласт». Бóв аêтивним діячем «Просвіти». Під час Першої світової війни став
першим êомандиром Уêраїнсьêих січових стрільців. Автор споминів «З Уêраїнсьêими
січовими стрільцями», в яêих правдиво описав яê процес створення Леãіонó, таê і
власні сóдження про дані події.
Вільãельм Франц фон Габсбóрã Лотрінãен (Василь Вишиваний) (1895–1948)
Походив із імператорсьêоãо родó Габсбóрãів і Лотрінãенів. По лінії
Лотрінãенів йоãо рід сяãав êорінням êнязів Рюриêовичів та
Гедиміновичів. Народився в родинномó маєтêó ó провінції Істрія
(Австрія). Заêінчив Віденсьêе реальне óчилище та війсьêовó аêадемію ó
м. Вінер-Найштадті, де вивчав óêраїнсьêó мовó. Слóжив ó 13-мó полêó
óланів, сформованомó ãоловно з óêраїнців ó м. Золочів. Ініціював
óêраїнізацію сотні, яêою êерóвав: мадяр та поляêів бóло заміщено на
óêраїнців; óсі óлани (солдати) носили на формі жовто-блаêитні відзнаêи.
У цей період вивчав «Історію Уêраїни» М. Грóшевсьêоãо, носив під
óніформою вишиванó сорочêó, за що й отримав псевдо Василь Вишиваний. У 1916 р.,
êоли йомó виповнився 21 ріê, він став депóтатом Віденсьêоãо парламентó, де підтримóвав
вимоãó óêраїнсьêих депóтатів щодо створення êоронноãо êраю в межах АвстроУãорщини. У 1947 р. бóв виêрадений з Австрії радянсьêою війсьêовою розвідêою,
заарештований і помер ó Лóê’янівсьêій в’язниці ó Києві.
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§6

Передóмови, рóшійні сили та періодизація
Уêраїнсьêої революції 1917–1921 рр.
 Коли в Російсьêій імперії відбóлася перша революція?
 Яêі політичні партії діяли в Російсьêій імперії на початêó XX ст.?
 Коли і чомó бóло створено ТУП?

1. Передóмови Уêраїнсьêої революції.
Велиêа війна спричинила наслідêи, що не відповідали тим, на яêі розраховóвали
імперії: замість очіêóваноãо зміцнення імперсьêої моãóтності, вона призвела до
ãлибоêої еêономічної і соціально-політичної êризи. Породжена війною ãосподарсьêа
рóїна, поãіршення становища населення виêлиêали ãострó соціальнó напрóженість. У
Росії зростали антивоєнні настрої і êрайнє невдоволення політиêою імператора
Миêоли ІІ не лише лівих опозиційних сил (соціал-демоêратів, есерів, êадетів), а й тих
політичних партій, що бóли лояльними до влади. Мільйонні маси солдатівфронтовиêів, êотрі щодня бачили êров і смерть, жадали мирó, повернення до землі.
Попóлярним ó той час стало ãасло «Геть війнó!». Відтаê монархія втрачала опорó в
армії. Чи óсвідомлювали правлячі êола небезпеêó, що їм заãрожóвала? Наближені до
Миêоли II з відчаєм ãоворили йомó: «Бóде революція, нас óсіх повісять, а на яêомó
ліхтарі, — все одно». Однаê імператор óперто не хотів бачити цієї небезпеêи,
сподіваючись на милість Провидіння. У ході війни дедалі більше óêраїнців — яê
членів óêраїнсьêих національних партій, таê і безпартійних ãромадян —
переêонóвалися, що Російсьêа імперія жодним чином не враховóє їхні національні
інтереси. У цих óмовах національний рóх набóв радиêальніших форм. У резóльтаті, в
1917 р. óêраїнсьêий народ отримав історичний шанс створити власнó соборнó державó.
Перша світова війна ослабила воюючі держави і стала безпосереднім поштовхом
до революції. 27 лютоãо 1917 р. ó Росії бóло повалено монархію. Імператор Миêола ІІ
зріêся престолó. Владó перейняв óтворений 2 березня 1917 р. êоаліційний
Тимчасовий óряд, до яêоãо óвійшли êадети, оêтябристи, безпартійні. Очолив йоãо
ãолова Всеросійсьêоãо союзó міст êнязь Георãій Львов. Уряд повинен бóв діяти до
сêлиêання Установчих зборів, яêі мали вирішити питання про державний óстрій та
прийняти êонститóцію. Тимчасовий óряд праãнóв збереãти êонтроль над óсіма
територіями держави, зоêрема над Уêраїною, де йоãо підтримóвали промисловці,
землевласниêи, чиновниêи. Виêонавчó владó на місцях бóло передано ãóбернсьêим і
повітовим êомітетам, дозволено діяльність політичних партій та ãромадсьêих
орãанізацій, видання преси різних напрямêів, проведення маніфестацій, зборів.
Проте втомлене війною та еêономічними неãараздами сóспільство вимаãало від ньоãо
аãрарних реформ, фінансової стабільності, збалансованої цінової політиêи,
розширення соціальної допомоãи, припинення війни. Однаê Тимчасовий óряд не міã
зважитися на таêі радиêальні перетворення.
Одночасно з Тимчасовим óрядом виниêли інші стрóêтóри влади — ради
робітничих і солдатсьêих депóтатів, представницьêі орãани, обрані êолеêтивами
промислових підприємств та війсьêових ãарнізонів. У них переважали меншовиêи, есери
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та бóндівці. Більшовиêів ó радах бóло небаãато, що відповідало їхньомó тоãочасномó
реальномó впливó. Меншовиêи та есери заãалом схвально ставилися до політиêи
Тимчасовоãо óрядó, поãоджóючись із ним щодо відêладення вирішення основних питань
сьоãодення до сêлиêання Установчих зборів. Натомість лідер більшовиêів Володимир
Ульянов (Ленін), повернóвшись ó êвітні 1917 р. з еміãрації в Росію, заêлиêав не
підтримóвати Тимчасовий óряд, а передати владó радам. В Уêраїні ради робітничих і
солдатсьêих депóтатів не відіãравали значної ролі й не претендóвали на владó.
1. Визначте наслідêи Велиêої війни для Російсьêої імперії.
2. Чи можна Лютневó революцію 1917 р. вважати демоêратичною?
3. Яêі стрóêтóри влади виниêли ó ході революції?

2. Причини і рóшійні сили Уêраїнсьêої революції.
Національний рóх щільно переплітався з іншими видами сóспільноãо протестó, що
неóхильно наростали на тлі поãлиблення еêономічної êризи, розбалансованої
промисловості, сільсьêоãо ãосподарства, торãівлі, посилення бідóвань народó і, яê
резóльтат, зростання йоãо політичної аêтивності. Зоêрема, óпродовж перших двох місяців
1917 р. в Уêраїні відбóлося 50 страйêів, ó яêих брали óчасть 40 тис. осіб. У робітничомó
середовищі попóлярними ставали соціально-еêономічні та політичні вимоãи, що їх
висóвали партії соціалістичноãо спрямóвання. Наростали селянсьêі вистóпи, частішали
поãроми та підпали поміщицьêих маєтêів. Антивоєнні й антиóрядові настрої дедалі
більше охоплювали інтеліãенцію, особливо стóдентство, яêе вдавалося до аêцій
ãромадянсьêої непоêори. Тоãочасна óêраїнсьêа еліта ãрóпóвалася навêоло Товариства
óêраїнсьêих постóповців. Воно неодноразово вимаãало від російсьêої влади надати
óêраїнсьêим землям автономію. Подібні поãляди поширювали й інші óêраїнсьêі
орãанізації. Поряд з цим виниêали осередêи, що відстоювали принцип самостійної
Уêраїни. Для приêладó, в Катеринославі ще восени 1915 р. óтворений ініціативний
êомітет Уêраїнсьêоãо самостійноãо союзó. Однаê вплив самостійницьêих ідей та
відповідних орãанізацій бóв порівняно обмеженим, а орãанізації нечисленними.
Уêраїнсьêа національна революція розпочалася в óмовах еêономічної та
політичної êризи ó Російсьêій імперії і стала заãальноóêраїнсьêим явищем. Вона бóла
зóмовлена êільêома причинами. Поперше, залежним та приãнобленим
становищем óêраїнців, асиміляторсьêою політиêою щодо них Російсьêої й Австро-Уãорсьêої імперій.
По-дрóãе, незадовільним соціальноеêономічним становищем населення,
особливо селян та робітниêів, через
невирішеність аãрарноãо питання й
соціальноãо захистó робітниêів. Потретє, піднесенням óêраїнсьêоãо
національноãо рóхó, йоãо ідеолоãічМаніфестація в Києві 19 березня 1917 р.
ним та орãанізаційним оформленням.
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Головною рóшійною силою революції вистóпило селянство, частêа êотроãо ó
різних реãіонах Уêраїни становила 80–90 % населення. Від позиції селян залежала
доля бóдь-яêої влади. У сóспільних процесах зросла роль робітниêів, чисельність
яêих збільшилася в резóльтаті індóстріальної модернізації. Заãалом êожна соціальна
ãрóпа моãла заявити про свої вимоãи ó перебіãó бóдівництва нової óêраїнсьêої
держави. Лідером óêраїнсьêоãо рóхó залишалась óêраїнсьêа інтеліãенція. Завдяêи її
зóсиллям на початêó ХХ ст. творилося орãанізаційне та ідейно-теоретичне під´рóнтя
Уêраїнсьêої революції. Демоêратизація сóспільства, що відбóлася під впливом
революційних змін ó Росії, позначилася на óêраїнсьêомó рóсі. 4 (17) березня 1917 р.
ó Києві бóла óтворена Уêраїнсьêа Центральна Рада (УЦР), з діяльності яêої почався
новий період ó боротьбі за óêраїнсьêó державність, означений Уêраїнсьêою
революцією.
1. Яêі вимоãи висловлювали владі óêраїнсьêі орãанізації та політичні партії?
2. Назвіть причини Уêраїнсьêої національної революції.
3. Яêе значення ó розвитêó революції мали різні соціальні стани? Коли бóло óтворено УЦР?

Мовою джерела. Володимир Винниченêо про причини Уêраїнсьêої революції:
«…óêраїнство не моãло пожалітись на помірêованість політиêи російсьêоãо
монархічноãо óрядó щодо Уêраїни. Всі форми óтисêó, еêсплóатацій і нищення прав
політичних, соціальних, національних та взаãалі прав людини й ãромадянина, таê
притаманні всій системі óпорядêóвання царизмó, щодо óêраїнства приêладалися в
самих щедрих розмірах і без óсяêоãо масêóвання…»
1. У чомó вбачає автор ãоловні причини Уêраїнсьêої революції?

Мовою джерела. Із ãазетноãо повідомлення про створення Центральної Ради
(березень 1917 р.):
«Учора відбóлося баãатолюдне зібрання членів різних óêраїнсьêих орãанізацій.
На зібранні всі орãанізації об’єдналися і óвійшли до сêладó êомітетó «Центральна
Рада». До êомітетó приєдналася таêож і óêраїнсьêа молодь. Зібранням відправлені
вітальні телеãрами ãолові ради міністрів êн. Львовó … з висловленням сподівання,
що ó вільній Росії бóдóть задоволені заêонні права óêраїнсьêоãо народó. У Києві
очіêóється приїзд Михайла Грóшевсьêоãо, зісланоãо в Симбірсьê… Ужиті заходи зі
звільнення … митрополита Шептицьêоãо… Відновлюється заêрите адміністрацією
óêраїнсьêе товариство «Просвіта». Випóсê ãазети «Рада» … вийде цими днями…»
1. Конêретизóйте, хто належав до УЦР.
2. Про яêі «заêонні права óêраїнсьêоãо народó» йдеться в пóбліêації?

3. Періодизація Уêраїнсьêої революції.
В Уêраїнсьêій революції прийнято виділяти êільêа етапів. Перший період —
доба Уêраїнсьêої Центральної Ради, яêий тривав від 4 березня 1917 р. по 29 êвітня
1918 р. Він розпочався відразó після перемоãи російсьêої Лютневої революції ó
Петроãраді. Представницьêим орãаном óêраїнців стала Уêраїнсьêа Центральна Рада.
Таêі повноваження їй надав Всеóêраїнсьêий національний êонãрес. Початêово
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політичною метою УЦР бóло здобóття
автономії Уêраїни ó сêладі демоêратичної
федеративної
Російсьêої
респóбліêи.
Проходила óêраїнізація армії і флотó. Проте
після тоãо, яê більшовиêи захопили владó в
Петроãраді, надії на демоêратичний óстрій
Росії не виправдалися. УЦР проãолосила
óтворення Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи
(УНР), êотра майже від початêó існóвання
зазнала більшовицьêої аãресії з боêó Росії. У
Кóпюра номіналом 1000 ãривень
часів Гетьманатó
розпал бойових дій бóло проãолошено
незалежність УНР. У лютомó 1918 р. УНР
óêлала з Центральними державами Брестсьêий (Берестейсьêий) мирний доãовір. Відтаê
дипломатичне визнання та їхня війсьêова допомоãа зміцнили УНР і дали змоãó
відвоювати оêóповані більшовиêами території.
Настóпний період — доба Гетьманатó — з 29 êвітня до 14 ãрóдня 1918 р.
Здобóвши владó, ãетьман П. Сêоропадсьêий сêористався нетривалим мирним
періодом для зміцнення основ óêраїнсьêої державності. У цей час розбóдована дієва
реãіональна адміністрація, налаãоджена робота промисловості, транспортó, фінансів.
Уêраїнсьêó державó визнали 30 êраїн.
Третій етап — доба Диреêторії, хронолоãічно обмежений ãрóднем 1918–листопадом 1920 рр. Диреêторія відновила
респóбліêансьêий лад і демоêратичне
правління.
Аêт
злóêи
Уêраїнсьêої
Народної
Респóбліêи
із
Західноóêраїнсьêою Народною Респóбліêою
(ЗУНР) засвідчив праãнення óêраїнців
до соборності. Увесь цей період УНР
вела важêі бої за незалежність та
державнó
цілісність.
Ця
боротьба
завершилася Ризьêим мирним доãовором
18 березня 1921 р., яêий означав вихід із
війни союзниці УНР — Польщі і
визнання останньою УСРР.
В Уêраїнсьêій революції виділяється
таêож
період
існóвання
Західноóêраїнсьêої Народної Респóбліêи, що
тривав з листопада 1918 р. до липня
1919 р. Вона виниêла на території
День Соборності Уêраїни 22 січня 1919 р.
Східної Галичини внаслідоê розпадó
Австро-Уãорсьêої імперії. Очільниêи
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ЗУНР зóміли облаштóвати державні справи,
сформóвати дієвий óряд, адміністрацію, війсьêо.
Однаê війна з Польщею та рішення Паризьêої
мирної êонференції не дали змоãи збереãти
державність. Остаточно статóс Східної Галичини ó
Польщі бóв заêріплений ó 1923 р. Радою послів
Антанти.
Уêраїнці
Північної
Бóêовини
і
Заêарпаття мали намір об’єднатись із ЗУНР, однаê
Символіêа
Символіêа ЗУНР
ЗУНР
цьомó зашêодили зовнішні фаêтори. Попри те, що
óêраїнсьêі землі на початêó 1920-х рр. опинилися під владою чотирьох держав,
питання єдності óêраїнсьêої нації проãресивні політиêи вже ніêоли не ставили під
сóмнів. Саме під час Уêраїнсьêої революції бóло проãолошено незалежність Уêраїни,
продемонстровано можливість цивілізованоãо демоêратичноãо збирання територій ó
єдинó сóвереннó державó. Це бóв ваãомий і баãато в чомó траãічний досвід
державницьêо-правової розбóдови Уêраїни.
1. Визначте хронолоãічні межі доби Уêраїнсьêої Центральної Ради, Гетьманатó, Диреêторії
УНР. Яêі події цих періодів бóли визначальними?
2. Визначте хронолоãічні межі існóвання ЗУНР. Чомó західно-óêраїнцям не вдалося збереãти
державність?
3. Уважно розãляньте ілюстрації. Проаналізóйте й з’ясóйте, яêі êроêи впродовж Уêраїнсьêої
революції зробили óêраїнці для побóдови державності.
Коли в Уêраїні ó Києві бóло створено Уêраїнсьêó Центральнó Радó, …
в Росії Тимчасовий óряд визнав право Польщі на незалежність.
Перша відозва Уêраїнсьêої Центральної Ради (див. розділ VII):
https://history.vn.ua/book/xrestomatia/
Яê починала Уêраїнсьêа Центральна Рада: https://www.youtube.com/watch?v=JXer2cdhLrY
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 27 лютоãо 1917 р. — повалено монархію в Російсьêій імперії;
– 2 березня 1917 р. — óтворено ó Росії Тимчасовий óряд;
– 4 (17) березня 1917 р. — óтворено Уêраїнсьêó Центральнó Радó (УЦР);
– 4 березня 1917–29 êвітня 1918 рр. — доба УЦР;
– 29 êвітня 1918–14 ãрóдня 1918 р. — доба Гетьманатó;
– 14 ãрóдня 1918–листопад 1920 рр. — доба Диреêторії;
– листопад 1918–липень 1919 рр. — період Західноóêраїнсьêої Народної Респóбліêи.
2. Поясніть значення понять: Тимчасовий óряд, ради робітничих і солдатсьêих депóтатів,
УЦР.
3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Передóмови та причини Уêраїнсьêої революції».
4. Сêладіть історичнó довідêó на темó: «Періодизація Уêраїнсьêої революції».
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§7

Початоê Уêраїнсьêої революції.
Уêраїнсьêа Центральна Рада.
 Яêі політичні партії існóвали в Наддніпрянсьêій Уêраїні на початêó XX ст.?
 Коли відбóлася демоêратична революція в Росії?
 Що ви знаєте про Михайла Грóшевсьêоãо?

1. Формóвання проãрамних засад óêраїнсьêих політичних партій ó 1917 р.
Після сêасóвання Тимчасовим óрядом обмеження на ãромадсьêо-політичнó
діяльність, розпочали леãально працювати óêраїнсьêі політичні партії, що
представляли інтереси різних прошарêів сóспільства. Наймасовішою бóла Уêраїнсьêа
партія соціалістів-революціонерів (УПСР), членів яêої називали óêраїнсьêими
есерами. Її очолювали Всеволод Голóбович, Миêола Ковалевсьêий, Олеêсандр
Севрюê, ідейним лідером бóв Михайло Грóшевсьêий. Партія вистóпала за вирішення
аãрарноãо питання в інтересах селян та ліêвідацію велиêоãо землеволодіння.
Численною і впливовою залишалась Уêраїнсьêа соціал-демоêратична робітнича
партія (УСДРП) на чолі з Симоном Петлюрою, Володимиром Винниченêом та
Ісааêом Мазепою, яêа задеêларóвала ó проãрамі захист інтересів робітниêів. Обидві
політичні сили відстоювали автономію Уêраїни ó сêладі федеративної Росії та
демоêратичний розвитоê Уêраїни із соціалістичною перспеêтивою.
Уêраїнсьêа партія соціалістів-федералістів (УПСФ) сêладалася ãоловно з
членів Товариства óêраїнсьêих постóповців, вистóпала за еêономічні перетворення
при збереженні приватної власності та óсталення відносин між Уêраїною і Росією на
федеративних засадах. УПСФ мала найêращі з політичних партій фахові êадри.
Очолював її Серãій Єфремов, до êерівництва належали Андрій Ніêовсьêий, Ілля
Шраã та Олеêсандр Лотоцьêий.
Уêраїнсьêа хліборобсьêо-демоêратична партія (УХДП), під орóдою В’ячеслава
Липинсьêоãо та Серãія і Володимира Шеметів підтримóвала розвитоê фермерсьêоãо
ãосподарства. У державотворенні відстоювала ідею політичної самостійності Уêраїни.
Незалежність Уêраїни пропаãóвала і Уêраїнсьêа народна партія (УНП), яêа ще ó
1902 р. проãолосила боротьбó за самостійнó Уêраїнó своєю метою. Реорãанізóвавшись
ó 1917 р. в Уêраїнсьêó партію соціалістів-самостійниêів (УПСС), вона і надалі
відстоювала ці ідеї. Серед її лідерів бóли óчасниêи національно-визвольних змаãань
Опанас Андрієвсьêий, Петро Болбочан, Олеêсандр та Павло Маêаренêи, Іван Липа.
1. Яêі партії відстоювали інтереси значної частини сóспільства?
2. Яêа політична сила сформóвалася на основі ТУП?
3. Представниêи яêих партій відстоювали ідею самостійності Уêраїни?

Мовою джерела. Із проãрами Уêраїнсьêої партії соціалістів-революціонерів:
«Уêраїнсьêа партія соціалістів-революціонерів вважає, що до заãальнолюдсьêих
ідеалів ведóть національні шляхи, вважає необхідним підтверджóвати
перетворення Російсьêої держави на федерацію територіально-національних
автономних одиниць з забезпеченням в їх межах прав й інтересів нацменшин…»
1. Яêó політичнó метó ставила УПСР?
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Мовою джерела. Із проãрами Уêраїнсьêої соціал-демоêратичної робітничої партії:
«…боротися проти національноãо ãнітó за рівні права всіх націй, твердо
обстоювати право націй на самовизначення, за таêі політичні інститóції, яêі
забезпечóвали б їй вільний êóльтóрний і ãромадсьêий розвитоê…»
Мовою джерела. Із проãрами Уêраїнсьêої партії соціалістів-федералістів:
«…б) повною волею вживати своєї мови ó всіх приватних товариствах і шêолах;
в) повною волею заснóвати товариства êóльтóрні й об’єднóватись в національноêóльтóрні спілêи; … д) заснóвання êазенних шêіл з наóêою на рідній мові…»
1. Яêі ідеї бóли притаманні політичним партіям УПСФ та УСДРП: автономістсьêі чи
самостійницьêі? Наведіть арãóменти на підтвердження своєї дóмêи.

Мовою джерела. Із проãрами Уêраїнсьêої партії самостійниêів-соціалістів:
«Уêраїнсьêа партія самостійниêів-соціалістів є партія працюючої маси
óêраїнсьêоãо народó. … визнає соціалістичний ідеал… В справі державній партія
стоїть на ´рóнті повної незалежності Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи.
В основó заêонó мóсить бóти поêладена êонечна мета: націоналізóвати землі,
зробити їх національною власністю всьоãо народó óêраїнсьêоãо. Кожний член
óêраїнсьêої нації, що живе з землі, бере її тільêи до óживання, сêільêи може
обробити її власними рóêами, без наймита».
1. Яêі ідеали відстоювала УПСС?

Мовою джерела. Із проãрами Уêраїнсьêої демоêратичної хліборобсьêої партії:
«…в найважливішій для нас справі земельній ми мислимо вільнó хліборобсьêó
Уêраїнó яê êрай висоêорозвиненоãо … фермерсьêоãо ãосподарства. Ми бóдемо йти
до тоãо, щоб зниêли яêнайшвидше величезні поміщицьêі латифóндії, … (їхнє місце
мали зайняти) хóтори трóдовоãо óêраїнсьêоãо селянства…»
1. Яêа ãалóзь еêономіêи мала забезпечити добробóт óêраїнсьêої держави? Відповідь
об´рóнтóйте.

2. Утворення Уêраїнсьêої Центральної Ради. Михайло Грóшевсьêий.
Лютневі події ó Росії спричинили
початоê Уêраїнсьêої національної революції.
Утворена 4 (17) березня 1917 р. ó Києві
Уêраїнсьêа Центральна Рада (УЦР) стала
представницьêим орãаном óêраїнців. Вона
перетворилась ó êерівний осередоê національної революції, фаêтично óêраїнсьêий
парламент, яêий об’єднóвав членів óêраїнсьêих політичних партій, êóльтóрно-освітніх,
êооперативних, війсьêових, стóдентсьêих
Бóдиноê Уêраїнсьêої Центральної Ради
орãанізацій, ãромад, наóêових товариств, православноãо дóховенства, баãатьох безпартійних прихильниêів óêраїнсьêоãо національно-
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державноãо відродження. Очолив УЦР М. Грóшевсьêий, відомий істориê, êерівниê
óêраїнсьêоãо національноãо рóхó з дореволюційноãо часó; застóпниêами обрали
В. Винниченêа та С. Єфремова. Серед членів УЦР переважала позиція щодо здобóття
незалежності Уêраїни еволюційним шляхом, початêом яêоãо мала стати федерація ó
сêладі Росії. Оêремі партійці вистóпали за неãайне проãолошення самостійної Уêраїни.
19 березня 1917 р. ó Києві пройшла 100-тисячна маніфестація під національними синьожовтими прапорами. Віче, яêим вона завершилася, підтримало резолюції про автономію
Уêраїни.
Основнó роль ó розробленні проãрамних засад УЦР відіãравав М. Грóшевсьêий.
У творах «Вільна Уêраїна», «Хто таêі óêраїнці і чоãо вони хочóть?», опóбліêованих ó
1917 р., ãоловною метою боротьби він вважав вимоãó національно-територіальної
автономії для Уêраїни і перебóдови Російсьêої держави на федеративнó
демоêратичнó респóбліêó. Під національно-територіальною автономією розóмілось
територіальне об’єднання всіх етнічних óêраїнсьêих земель, на засадах
самоврядóвання, яêе вирішóватиме еêономічні, êóльтóрні, політичні справи,
óтримóватиме війсьêо, розпоряджатиметься своїми доходами, землями, природними
баãатствами, матиме власні заêонодавство, адміністрацію і сóд. Тобто автономна
Уêраїна повинна володіти óсіма атрибóтами державності. Федерацію М. Грóшевсьêий
бачив яê об’єднання в одній союзній державі êільêох національних територій.
Остаточно сформóвав проãрамó УЦР і завершив її орãанізацію Всеóêраїнсьêий
національний êонãрес, яêий відбóвся ó Києві 6–8 (19–21) êвітня 1917 р. У ньомó
взяли óчасть близьêо 900 делеãатів від різних політичних партій і ãромадсьêих
орãанізацій за присóтності представниêів не лише Наддніпрянщини, а й Галичини,
Бóêовини, Холмщини, Кóбані, Мосêви, Петроãрада. Першочерãовим рішенням
êонãрес визначив боротьбó за національно-територіальнó автономію Уêраїни. Бóв
обраний новий сêлад УЦР. Всеóêраїнсьêий національний êонãрес леãітимізóвав
діяльність УЦР яê представницьêоãо орãанó óêраїнців, стимóлював розãортання
óêраїнсьêоãо рóхó, надав йомó орãанізаційних форм, óсталив стратеãічні завдання.
1. Яêий політичний êóрс обрала УЦР? Чомó?
2. Що вêладав ó поняття «національно-територіальна автономія» М. Грóшевсьêий?
3. Коли відбóвся Всеóêраїнсьêий національний êонãрес? Яêі рішення бóли на ньомó прийняті?

Михайло Грóшевсьêий (1866–1934)
Народився в м. Холмі (нині м. Хелм, Польща)
Освіта: заêінчив істориêо-філолоãічний фаêóльтет Київсьêоãо
óніверситетó. У 1917 р. повернóвся із чотирирічноãо заслання ó
Симбірсьêó, Казані, Мосêві до Києва. Тоãо ж роêó обраний
ãоловою УЦР. Співавтор чотирьох óніверсалів УЦР. У брошóрі
«Яêої ми хочемо автономії та федерації» об´рóнтóвав бачення
національно-територіальної автономії: яê об’єднання всіх
етнічних земель зі всіма державними атрибóтами. У період
Гетьманатó М. Грóшевсьêий перебóвав ó Києві на нелеãальномó
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становищі. У березні 1919 р. еміãрóвав, заснóвав Уêраїнсьêий соціолоãічний інститóт
ó Відні. В 1924 р. повернóвся до Києва, де доопрацьовóвав баãатотомнó «Історію
Уêраїни-Рóси». Обраний дійсним членом Всеóêраїнсьêої аêадемії наóê. У 1930-х рр.,
під час êомóністичних репресій проти óêраїнсьêої інтеліãенції, бóв звинóвачений в
антирадянсьêій діяльності та заарештований. Зãодом М. Грóшевсьêоãо відпóстили під
домашній арешт, виславши з Уêраїни до Мосêви. Помер ó 1934 р. в Кисловодсьêó.

«…Весь той тяжкий і небезпечний шлях до повного тріумфу наших демократичних і
соціальних завдань Українська народна Республіка мусить пройти самостійно,
як незалежна держава…»
3. Уêраїнізація армії. Вільне êозацтво.
Національне піднесення навесні 1917 р.
охопило солдатсьêі маси. В їхньомó середовищі
зростало праãнення до формóвання національних
війсьêових
частин.
Ініціатива
створення
óêраїнсьêих війсьêових підрозділів належала
самостійниêам,
яêі
вважали
неможливим
бóдівництво
національної
держави
без
національної армії. У березні 1917 р. за
пропозицією одноãо з лідерів самостійниêів
Прапор І-ãо Уêраїнсьêоãо
Миêоли Міхновсьêоãо війсьêові óêраїнці ó Києві
êозацьêоãо полêó
заснóвали Уêраїнсьêий війсьêовий êлóб імені
ім. Б. Хмельницьêоãо,
Павла Полóботêа. У травні 1917 р. із солдатівлицьовий біê. Травень 1917 р.
óêраїнців, êотрі êвартирóвались ó Києві,
полóботêівці óтворили І-й Уêраїнсьêий полê імені Боãдана Хмельницьêоãо. Йоãо
формóвання відбóвалося за штатами частини російсьêої армії, хоча бóли деяêі відмінності.
Зоêрема, підрозділи полêó носили назви одиниць êозацьêої армії XVII–XVIII ст.:
батальйон називався êóренем, рота — сотнею, взвод — чотою. Мова внóтрішньоãо
діловодства й êоманд бóла óêраїнсьêою. Вояêи одяãали російсьêó формó, але з
óêраїнсьêими національними відзнаêами. Офіцерсьêі поãони приêрашали вензелі з
ініціалами ãетьмана Боãдана Хмельницьêоãо. Полê мав і власний прапор — малиновий
стяã з портретом Б. Хмельницьêоãо, яêий вишили черниці Фролівсьêоãо монастиря. У
травні 1917 р. полê налічóвав понад 3 тис. вояêів. Офіційний óêаз про йоãо створення
підписав війсьêовий міністр Тимчасовоãо óрядó Олеêсандр Керенсьêий 25 травня 1917 р.
Однаê діяльність ãрóпи М. Міхновсьêоãо не знайшла підтримêи серед провідних
óêраїнсьêих політиêів. УЦР не бажала через орãанізацію óêраїнсьêоãо полêó
заãострювати відносини з Тимчасовим óрядом. Все ж таêи, намаãаючись êонтролювати
процес óêраїнізації армії, УЦР сêлиêала І Всеóêраїнсьêий війсьêовий з’їзд, що проходив
ó Києві 5–8 (18–21) травня. Він óхвалив рішення про «націоналізацію армії» та óтворив
Генеральний óêраїнсьêий війсьêовий êомітет на чолі зі Симоном Петлюрою, яêий мав
óзãоджóвати свої дії щодо формóвання óêраїнсьêих підрозділів із російсьêим
Генеральним штабом.
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Водночас óêраїнізація почалася на Чорноморсьêомó флоті, êотрий на 75% бóв
óêомплеêтований із жителів Уêраїни. Зãодом на більшості йоãо сóден діяли
óêраїнсьêі êорабельні ради. У êвітні 1917 р. розпочалося формóвання заãонів
Вільноãо êозацтва — найперше ó Звениãородсьêомó повіті на Київщині. Основою
орãанізації Вільноãо êозацтва стала сотня, яêó набирали з ãромадян одноãо села чи
міста не молодших за 18 роêів, і вона не мала чітêо означеної êільêості. Сотні волості
формóвалися в êóрінь, êóрені — в полêи, а полêи ãóбернії об’єднóвалися в êіш.
Вільноêозацьêий рóх став заãальноóêраїнсьêим, поширившись на Київщинó, Волинь,
Херсонщинó, Катеринославщинó та інші реãіони.
1. Яêі національні війсьêові формóвання бóли створені навесні 1917 р.?
2. Чомó УЦР не підтримала ідею створення óêраїнсьêоãо війсьêа?
3. Де вперше сформовано заãони Вільноãо êозацтва? Чи набóв цей рóх поширення?

Мовою джерела. Із постанови êозацьêоãо з’їздó на Звениãородщині:
Заêладаючи за звичаєм пращóрів-запорожців підвалини орãанізованої збройної
сили óêраїнсьêої демоêратії, поставити собі завданням, щоб Вільне êозацтво стало
війсьêом народó, а не панóючих êласів, до яêої б нації ці êласи не належали».
1.

Із яêою метою бóло створено заãони Вільноãо êозацтва?
Коли в Уêраїні ó Києві відбóвся Всеóêраїнсьêий національний êонãрес, …
США встóпили ó Першó світовó війнó.
Тема праêтичної роботи: «Автономісти і самостійниêи: порівняльний аналіз
проãрамних доêóментів óêраїнсьêих політичних партій.»
Опрацюйте цитати з писемних джерел, що є ó параãрафі. Дайте письмові відповіді
на запитання: 1) яêі політичні орãанізації відстоювали автономістсьêі ідеї? 2) яêі
політичні партії планóвали здобóти для Уêраїни незалежність? 3) автономістсьêі
чи самостійницьêі ідеї переважали в політичних орãанізаціях? Чомó?

Архів творів М. Грóшевсьêоãо, http://hrushevsky.nbuv.gov.ua.
Формóвання перших війсьêових частин ó період
Уêраїнсьêої національної революції: http://vlp.com.ua/files/12_7.pdf.
Фільм. Вільне êозацтво-1: https://www.youtube.-com/watch?v=qmRH9x3joL0
internet

Підсóмóйте свої знання
1.

Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 19 березня 1917 р. — пройшла стотисячна маніфестація в Києві;
– березень 1917 р. — óтворено Уêраїнсьêий війсьêовий êлóб ім. П. Полóботêа;
– 6–8 (19–21) êвітня 1917 р. — відбóвся Всеóêраїнсьêий національний êонãрес;
– 5–8 травня 1917 р. — відбóвся І Всеóêраїнсьêий війсьêовий з’їзд ó Києві;
– травень 1917 р. — óтворено І-й Уêраїнсьêий полê імені Б. Хмельницьêоãо.
2.
Поясніть значення понять: автономісти, самостійниêи, національно-територіальна
автономія.
3. Підãотóйте історичнó довідêó на темó: «Причини та передóмови створення óêраїнсьêих
війсьêових формóвань».
4. Заповніть таблицю «Уêраїнсьêі політичні партії ó 1917 році».
Назва партії

Лідери

Проãрамні засади
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§8

Події Уêраїнсьêої революції весни–літа 1917 р.
 Яêі всенародні зібрання підтримали ідею проãолошення автономії Уêраїни?
 Коли і за яêих обставин бóло створено УЦР?
 Яê відбóвалася óêраїнізація армії?

1. Події Уêраїнсьêої революції весни–літа 1917 р.
Стосóнêи між Уêраїнсьêою Центральною Радою (УЦР) та Тимчасовим óрядом
бóли неоднозначними. На початêó березня 1917 р. російсьêі політичні сили ставилися
до УЦР, яê і заãалом до óêраїнсьêоãо національноãо рóхó, без особливоãо
заціêавлення. Однаê перед Всеóêраїнсьêим національним êонãресом і особливо після
йоãо проведення не пропóсêали наãоди вдатися до випадó проти них. Прохолодне
ставлення Тимчасовоãо óрядó й аêтивізація російсьêоãо націоналізмó в Уêраїні,
передóсім чорносотенців, не створювали óмов для переãоворноãо процесó. Відтаê до
І Всеóêраїнсьêоãо війсьêовоãо з’їздó УЦР залишалася нерішóчою в її стосóнêах із
Тимчасовим óрядом. Натомість ó рішеннях з’їздó йшлося про неãайнó вимоãó
проãолосити національно-територіальнó автономію Уêраїни.
16 травня для переãоворів із Тимчасовим óрядом щодо визначення статóсó
Уêраїни ó Петроãрад прибóла делеãація УЦР на чолі з В. Винниченêом та
С. Єфремовим. Делеãація домаãалась óêраїнізації війсьêа, адміністрації, шêільництва.
Проте ãоловним її завданням бóло добитися визнання автономії Уêраїни. Не
порозóмівшись із Тимчасовим óрядом і Петроãрадсьêою радою робітничих депóтатів,
óêраїнсьêа делеãація наприêінці травня повернóлася до Києва.
Унаслідоê невдалих переãоворів ó Петроãраді в Уêраїні пожвавився національний
рóх, основною вимоãою яêоãо стало проãолошення автономії. Особливо аêтивно її
підтримав ІІ Всеóêраїнсьêий війсьêовий з’їзд, делеãати яêоãо вимаãали проãолошення
автономії без зãоди Тимчасовоãо óрядó. 10 (23) червня 1917 р. УЦР оприлюднила
Універсал «До óêраїнсьêоãо народó на Уêраїні і поза Уêраїною сóщоãо», названий
зãодом Першим Універсалом. Йоãо зачитав на ІІ Всеóêраїнсьêомó війсьêовомó з’їзді
В. Винниченêо. Універсал проãолошóвав автономію Уêраїни ó сêладі Російсьêої
держави. Задеêларовано, що УЦР бóде «творити
новий лад вільної автономної Уêраїни». Їй надали
фóнêції вищоãо орãанó влади до сêлиêання
Всенародних óêраїнсьêих зборів. Передбачалося
формóвання підпорядêованих УЦР осередêів на
місцях. Ішлося таêож про створення óêраїнсьêої
сêарбниці та розроблення заêонó про землю, за
яêим право порядêóвати землею належало б тільêи
народові
Уêраїни.
Універсал
УЦР
став
Проãолошення І-ãо Універсалó;
м. Київ, Софійсьêий майдан
провісниêом неминóчої децентралізації Росії.
1. Яê російсьêі політичні сили, й Тимчасовий óряд зоêрема, ставилися до УЦР?
2. Яê невдалі переãовори ó Петроãраді сприяли пожвавленню національноãо рóхó в Уêраїні?
3. Коли бóв оприлюднений І Універсал? Що він проãолошóвав?
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Мовою джерела. Учасниê переãоворів ó Петроãраді, один із лідерів УПСР,
Миêола Ковалевсьêий:
«Наша еêсêóрсія до Петроãрада óпевнила нас ó томó, що новий демоêратичний
режим ó Росії не матиме життя. … Баланс петроãрадсьêих переãоворів виявився цілêом
неãативним. Треба бóло йти революційним шляхом. І цим шляхом Уêраїнсьêа
Центральна Рада після деяêих ваãань пішла».
1. Чомó óчасниê подій вважав, що «демоêратичний режим ó Росії не матиме життя»?

Мовою джерела. Із І Універсалó Уêраїнсьêої Центральної Ради:
«Народе Уêраїнсьêий! Народе селян, робітниêів, трóдящоãо людó! Хай бóде
Уêраїна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою
Російсьêою, хай народ óêраїнсьêий на свої землі має право сам порядêóвати своїм
життям. Хай порядоê і лад на Вêраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і
тайним ãолосóванням Всенародні Уêраїнсьêі Збори (Сойм). … ми, Уêраїнсьêа
Центральна Рада, видаємо сей Універсал до всьоãо нашоãо народó і оповіщаємо:
однині самі бóдемо творити наше життя.
Од сьоãо часó êожне село, êожна волость, êожна óправа повітова чи земсьêа,
яêа стоїть за інтереси Уêраїнсьêоãо Народó, повинна мати найтісніші орãанізаційні
зносини з Центральною Радою … ми, Уêраїнсьêа Центральна Рада, приписóємо
всім орãанізованим ãромадянам сел і ãородів, всім óêраїнсьêим ãромадсьêим
óправам і óстановам з 1-ãо числа місяця липня (іюля) наêласти на людність
особливий податоê на ріднó справó і точно, неãайно, реãóлярно пересилати йоãо в
сêарбницю Уêраїнсьêої Центральної Ради».
1. Поясніть за допомоãою цитат з доêóмента поняття «автономія».
2. Назвіть орãан влади, що мав визначати майбóтнє óêраїнсьêоãо народó.
3. Виоêремте ó поданомó доêóменті ознаêи óêраїнсьêоãо державотворення.

2. Генеральний сеêретаріат. ІІ Універсал УЦР.
15 (28) червня УЦР óтворила перший національний óряд — Генеральний
сеêретаріат, яêий очолив В. Винниченêо. Проãолошення Універсалó, формóвання
Генеральноãо сеêретаріатó й аêтивна підтримêа цих аêтів з боêó населення та й армії
справили враження і на Тимчасовий óряд. 29 червня до Києва прибóла делеãація
Тимчасовоãо óрядó — Олеêсандр
Керенсьêий, Михайло Терещенêо,
Іраêлій Церетелі — для переãоворів
із УЦР. Їхнім резóльтатом стало
оприлюднення 3 (16) липня 1917 р.
ІІ Універсалó.
Цим
аêтом
проãолосили
взаємне визнання Тимчасовоãо
óрядó Російсьêої респóбліêи та
Уêраїнсьêої Центральної Ради.
Тимчасовий óряд вважав ГенеЧлени Генеральноãо сеêретаріатó УЦР
ральний сеêретаріат «найвищим
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êрайовим орãаном óправління на Уêраїні» і затверджóвав йоãо сêлад, а УЦР
поповнилася представниêами різних етнічних ãрóп. Рада зобов’язалася відмовитися
від самочинноãо проãолошення автономії Уêраїни до встановлення автономноãо
óстрою Уêраїни Всеросійсьêими Установчими зборами. Уêраїнізація війсьêа мала
відбóватися під êонтролем російсьêоãо êомандóвання. Відтаê ІІ Універсал став
Універсалом êомпромісó.
Однаê ІІ Універсал виêлиêав невдоволення серед частини політиêів яê ó Росії,
таê і в Уêраїні. Зоêрема, він спричинив відставêó êільêох міністрів Тимчасовоãо
óрядó, незадоволених постóпêами óêраїнцям, що зóмовило політичнó êризó в Росії.
Більшовиêи намаãалися сêористатися ситóацією і підняти повстання ó Петроãраді.
Однаê їхня спроба виявилася невдалою. Бóв сформований новий сêлад Тимчасовоãо
óрядó, êотрий очолив О. Керенсьêий. Не знайшли одностайноãо схвалення положення
ІІ Універсалó і серед óêраїнсьêоãо політиêóмó. Особливо ãостро йоãо êритиêóвали
самостійниêи. Дізнавшись про постóпêи УЦР щодо автономії Уêраїни на êористь
Тимчасовоãо óрядó, вони вирішили втрóтитись ó справó. У ніч з 4 на 5 липня
самостійниêи очолили збройний вистóп, основó яêоãо становили «полóботêівці», і
вимаãали від УЦР проãолосити автономію Уêраїни. Однаê Центральна Рада видала
óêаз про придóшення вистóпó. Йоãо óчасниêів роззброїли підрозділи Київсьêоãо
війсьêовоãо оêрóãó і відправили на фронт.
1. Коли бóло створено перший національний óряд? Хто йоãо очолив?
2. Коли бóло оприлюднено ІІ Універсал? Чомó йоãо називають «Універсалом êомпромісó»?
3. Яêі наслідêи прийняття ІІ Універсалó в Уêраїні та ó Росії?

Володимир Винниченêо (1880–1951)
Народився в с. Веселий Кóт на Херсонщині (нині
с. Гриãор’ївêа Кіровоãрадсьêої області)
Освіта: юридичний фаêóльтет Київсьêоãо óніверситетó.
Письменниê, драматóрã, пóбліцист. Брав óчасть в
орãанізації та діяльності РУП, УСДРП. У період Уêраїнсьêої
революції — застóпниê ãолови УЦР. Керівниê делеãації, яêа ó
травні 1917 р. передала Тимчасовомó óрядó вимоãи ЦР про
надання Уêраїні автономії. Автор Універсалів, перший ãолова
Генеральноãо сеêретаріатó. Засóдив ãетьмансьêий переворот,
очолив УНС — опозицію до ãетьмана П. Сêоропадсьêоãо. З листопада 1918 р. до
початêó лютоãо 1919 р. бóв ãоловою Диреêторії УНР. Еміãрóвав. У Відні створив
заêордоннó ãрóпó Уêраїнсьêої êомóністичної партії. Написав тритомниê
«Відродження нації», ó яêомó проаналізóвав події в Уêраїні 1917–1919 рр., споãади
«Революція в небезпеці», романи «На той біê», «Сонячна машина» тощо. У період
«óêраїнізації» бóв одним із найпопóлярніших письменниêів в Уêраїні. У 1933 р.
написав відêритоãо листа до політбюро ЦК КП(б)У, в яêомó звинóватив Й. Сталіна
та йоãо прибічниêів ó репресивній політиці. Помер 1951 р. ó Франції.

«Всяка державна будова тільки тоді може бути непохитною, коли в її основу покладено не
примус, а добру волю її складових частин…»
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Мовою джерела. Із ІІ Універсалó Уêраїнсьêої Центральної Ради:
«Громадяне землі Уêраїнсьêої!
… Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним
народом волі, визнаючи за êожним народом право на самоозначіння і відносячи
остаточне встановлення форми йоãо до Учредительноãо Зібрання, — простяãає
рóêó представниêам Уêраїнсьêої демоêратії — Центральній Раді. …. Ми,
Центральна Рада, з задоволенням приймаємо заêлиê Правительства до єднання і
оповіщаємо всіх Громадян Уêраїни. Уêраїнсьêа Центральна Рада, обрана
Уêраїнсьêим народом … поповниться на справедливих основах представниêами
инших народів, що живóть на Уêраїні. … Центральна Рада виділить наново з своãо
сêладó оêремий одповідальний перед нею орãан — Генеральний сеêретаріат, — що
бóде представлений на затвердження Временноãо Правительства, яêо носитель
найвищої êраєвої влади Временноãо Правительства на Уêраїні.»
1. Визначте політичний статóс ЦР та Генеральноãо сеêретаріатó зãідно з ІІ Універсалом.
2. Що стало для ЦР визначальним при прийнятті ІІ Універсалó?

3. Політична ситóація в Уêраїні ó липні–серпні 1917 р.
Після досяãнення óãоди з Тимчасовим óрядом УЦР, ретельно дотримóючись
óзятих зобов’язань, почала втілювати здобóті права. Насамперед вона порозóмілася із
неóêраїнсьêою революційною демоêратією. Представниêи різних національностей
óзяли óчасть ó роботі УЦР. Михайло Грóшевсьêий привітав їх яê товаришівспівробітниêів і висловив сподівання, що спільна співпраця óêраїнців із росіянами,
поляêами, євреями «виведе Уêраїнó на шлях розêвітó та повної зãоди».
Водночас новий сêлад Тимчасовоãо óрядó вирішив обмежити повноваження УЦР,
праêтично порóшивши домовленості, зафіêсовані ó ІІ Універсалі. 4 (17) серпня 1917 р.
він оприлюднив «Тимчасовó інстрóêцію Генеральномó сеêретаріатові Тимчасовоãо
óрядó на Уêраїні», що переêреслювала попередню óãодó. УЦР зãадана в цій інстрóêції
побіжно, наче й не бóло переãоворів із нею ó Києві. Генеральний сеêретаріат
перетворено на місцевий орãан Тимчасовоãо óрядó, тобто ординарний адміністративний
апарат, яêий майже не відрізнявся від ãóбернсьêоãо правління. Правочинність
Генеральноãо сеêретаріатó поширювалася лише на п’ять ãóберній: Волинсьêó,
Київсьêó, Подільсьêó, Полтавсьêó і частêово Черніãівсьêó. Бóла обмежена йоãо
êомпетенція. Поява «Тимчасової інстрóêції» виêлиêала неãативнó реаêцію в Уêраїні.
Проте, з оãлядó на політичнó ситóацію, УЦР прийняла доêóмент.
Однаê політиêа Тимчасовоãо óрядó не сприяла стабілізації ситóації в державі.
Наростання еêономічноãо безладó, заãострення політичної боротьби і невдачі на
фронтах аêтивізóвали êрайні політичні елементи. Праві сили спробóвали розв’язати
êризó силовими методами. Верхівêа армійсьêоãо ãенералітетó на чолі з верховним
ãоловноêомандóвачем Лавром Корніловим очолила заêолот. 26 серпня 1917 р.
Л. Корнілов надіслав ó війсьêове міністерство телеãрамó з вимоãою передати йомó
владó, поãрожóючи настóпом на Петроãрад. Але армія за ãенералами-заêолотниêами не
пішла. В Уêраїні вони таêож не мали підтримêи через заãрозó встановлення
ãенеральсьêої диêтатóри. У Києві з початêом заêолотó бóло створено за óчастю
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представниêів різних партій Комітет охорони революції, до яêоãо ввійшли
представниêи Генеральноãо сеêретаріатó, ãолови виêонавчих êомітетів рад робітничих і
солдатсьêих депóтатів, êомандóвач війсьê Київсьêоãо війсьêовоãо оêрóãó, начальниê
поліції, представниêи профспілоê та лівих політичних партій. Комітет охорони
революції безпосередньо êерóвав орãанізацією відсічі êонтрреволюційним силам. 30
серпня 1917 р. заêолот бóв придóшений. Проте ситóація на осінь 1917 р. залишалася
напрóженою. Більшість наãальних потреб сóспільства чинна влада Росії не вирішóвала,
що сприяло посиленню позицій більшовиêів, êотрі пропаãóвали ідеї соціальної рівності
та постóлювали ãасла, яêі позитивно сприймало населення: припинення війни, передачі
влади радам тощо. Більшовиêи бóли єдиною партією, яêа мала війсьêові заãони —
Червонó ãвардію. Її чисельність ó жовтні 1917 р. становила в Уêраїні 15 тис.
1. Яêі óмови ІІ Універсалó бóли втілені ó життя відразó?
2. Стисло охараêтеризóйте зміст «Тимчасової інстрóêції…».
3. Охараêтеризóйте причини і наслідêи êорніловсьêоãо заêолотó.

Мовою джерела. З Тимчасової інстрóêції Генеральномó сеêретаріатові Тимчасовоãо óрядó на Уêраїні:
«1. На час до вирішення справи про місцеве врядóвання Установчими
Зборами по справах місцевоãо врядóвання Уêраїною вищим орãаном Тимчасовоãо
óрядó є Генеральний сеêретаріат, êотороãо призначає Тимчасовий óряд за
пропозиціями Центральної Ради.
2. Повноваження Генеральноãо сеêретаріатó поширюються на ãóбернії:
Київсьêó, Волинсьêó, Подільсьêó, Полтавсьêó і Черніãівсьêó…»
1. В. Винниченêо зазначив: «Інстрóêція бóла не чим іншим, яê цинічним і провоêаційним
зламанням óãоди 3 липня й одвертим бажанням видерти з рóê óêраїнства всі йоãо
революційні здобóтêи». Чи поãоджóєтеся ви з цим твердженням? Відповідь об´рóнтóйте.
Коли в Уêраїні Уêраїнсьêою Центральною Радою бóло проãолошено І Універсал, …
Німеччина вперше здійснила велиêе бомбóвання Лондона.
internet

І Універсал УЦР: https://www.radiosvoboda оrga/28557160.html.
Фільм «Володимир Винниченêо»:
https://www.youtube.com/watch?v=uyP5-s-DGIg

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 10 (23) червня 1917 р. — оприлюднено І Універсал;
– 15 (28) червня 1917 р. — створено Генеральний сеêретаріат;
– 3 (16) липня 1917 р. — оприлюднено ІІ Універсал;
– 4–5 (17–18) липня 1917 р. — відбóвся збройний вистóп самостійниêів;
– 4 (17) серпня 1917 р. — оприлюднено «Тимчасовó інстрóêцію»;
– 26–30 серпня 1917 р. — відбóвся заêолот Л. Корнілова.
2. Поясніть значення понять: óніверсал, Генеральний сеêретаріат (ГС).
3. Дайте об´рóнтованó оцінêó відносин Тимчасовоãо óрядó й Центральної Ради.
4. Порівняйте І та ІІ Універсали за таêим планом: а) відносини Уêраїни та Росії,
б) правове становище етнічних меншин, в) реаêція на Універсали.
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§9

Утворення Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи.
 Коли відбóвся І Всеросійсьêий з’їзд рад?
 Яêі заêонодавчі аêти прийняла УЦР?
 В яêомó році Російсьêа імперія приєднала Крим?

1. Жовтневий переворот ó Росії. Боротьба за владó в Києві 28–31 жовтня 1917 р.
До осені 1917 р. ситóація ó Росії заãострилася. Країна опинилася на межі, за
яêою бóв хаос. Вплив Тимчасовоãо óрядó зменшився, виявилася йоãо нездатність
розв’язóвати наãальні проблеми життя сóспільства. 8–15 (21–28) вересня з ініціативи
УЦР ó Києві бóв сêлиêаний з’їзд поневолених народів Росії. У ньомó брали óчасть
85 делеãатів від дванадцяти народів êолишньої імперії. Російсьêої делеãації на з’їзді не
бóло, а російсьêó владó репрезентóвав постійний представниê УЦР при Тимчасовомó
óряді Маêсим Славинсьêий. З’їзд оêреслив перспеêтиви розвитêó держави на засадах
федеративноãо демоêратичноãо óстрою, висловився за надання народам національноперсональної автономії і óтворив постійно діючий орãан — Радó народів на чолі з
М. Грóшевсьêим, яêий назвав цей з’їзд «золотим сном народів».
Поãіршенням ситóації ó державі вміло сêористалися більшовиêи. Пропаãóючи
попóлістсьêі ãасла «Фабриêи — робітниêам», «Земля — селянам», їм вдалося
залóчити на свій біê частинó населення. Інші політичні партії не змоãли об’єднатись і
стати для них перешêодою. 25 жовтня (7 листопада) підêонтрольні більшовиêам
заãони Червоної ãвардії захопили стратеãічно важливі центри столиці êраїни —
Петроãрада (нині Санêт-Петербóрã). Тимчасовий óряд бóв óсóнений від влади.
ІІ Всеросійсьêий з’їзд рад проãолосив Росію Респóбліêою рад робітничих,
солдатсьêих і селянсьêих депóтатів. Перший більшовицьêий óряд Росії став
називатися Радою Народних Комісарів (Раднарêом). Йоãо очолив В. Ленін.
Праãнóчи зарóчитися підтримêою населення, більшовиêи óхвалили на цьомó ж з’їзді
деêрети про мир і про землю. В основó Деêретó про землю бóло поêладено принцип
зрівняльноãо землеêористóвання. Без жодноãо виêóпó сêасовóвалася приватна
власність на землю, яêа оãолошóвалася всенародним надбанням, що фаêтично
означало її націоналізацію. Заборонявся продаж, оренда і застава землі, яêа
розподілялася між селянами, однаê вони не ставали її власниêами. Деêрет про мир
пропонóвав óсім воюючим державам неãайно розпочати переãовори про мир без
анеêсій і êонтрибóцій, а на період переãоворів óвести перемир’я на три місяці. Для
більшовиêів вихід із війни бóв ãоловним засобом боротьби за владó.
Зазвичай ó спробах захопити владó більшовиêи опиралися на ради робітничих і
солдатсьêих депóтатів. Однаê в Уêраїні в тих радах вони не мали більшості, позаяê
відображали настрої невелиêої частини населення, до тоãо ж переважно не óêраїнців.
Мирним шляхом їм вдалося óтвердитися лише ó велиêих містах Донецьêоãо реãіонó:
Лóãансьêó, Кадіївці, Маêіївці тощо. В інших частинах Уêраїни вони встановлювали
владó ó протистоянні з війсьêовими підрозділами Тимчасовоãо óрядó. Зоêрема, ó
Києві êонфліêт між ними та збройними силами Тимчасовоãо óрядó впродовж
29–31 жовтня завершився перемоãою більшовиêів. У цьомó êонфліêті УЦР зайняла
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нейтральнó позицію. Проте, êоли стало очевидним, що більшовиêи не обмежаться
розãромом сил Тимчасовоãо óрядó, УЦР відмежóвалася від більшовицьêоãо
жовтневоãо переворотó. Вона змоãла взяти під êонтроль óсі важливі пóнêти в Києві,
зоêрема поштó і телеãраф. Влада ó столиці Уêраїни перейшла до УЦР. Попри
попóлістсьêі лозóнãи, більшовиêам не вдалося одержати значної підтримêи
населення Уêраїни, про що свідчили резóльтати виборів до Всеросійсьêих
Установчих зборів, яêі відбóлися 12 (25) листопада 1917 р. За них ó всій Уêраїні
проãолосóвало лише 10 % жителів.
1. Коли відбóвся з’їзд поневолених народів Росії? Яêі рішення він прийняв?
2. Яêий зміст перших деêретів Раднарêомó?
3. У яêих óêраїнсьêих реãіонах більшовиêи мали підтримêó населення, а в яêих — ні?

2. III Універсал УЦР.
7 (20) листопада 1917 р. УЦР
óхвалила ІІІ Універсал. У ньомó
проãолошено створення Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи (УНР)
ó
федеративномó
зв’язêó
з
Російсьêою державою. Юрисдиêція
УНР поширювалася на дев’ять
ãóберній: Волинсьêó, Київсьêó,
Подільсьêó, Черніãівсьêó, Полтавсьêó, Харêівсьêó, Катеринославсьêó, Херсонсьêó, Таврійсьêó (без
Кримó). Питання про остаточне
приєднання до УНР сóміжних з
Проãолошення ІІІ Універсалó УЦР;
Уêраїною територій із переважно
м. Київ, Софійсьêий майдан
óêраїнсьêим
населенням
мали
вирішóвати шляхом переãоворів. Універсал встановлював 8-ãодинний робочий день,
запроваджóвав державний êонтроль над виробництвом, недоторêаність особи і
житла, забезпечення свободи слова, дрóêó, віри, зібрань, союзів, страйêів, сêасóвання
смертної êари, амністію. Водночас деêларóвав національно-персональнó автономію для
неóêраїнсьêих національних ãрóп. У ІІІ Універсалі УЦР заêлиêала воюючі держави до
óêладення мирó. На 27 ãрóдня 1917 р. (9 січня 1918 р.) бóло призначено вибори до
Всеóêраїнсьêих Установчих зборів. У ІІІ Універсалі бóли виêладені основи
демоêратичноãо óстрою Уêраїнсьêої держави і вперше від часó діяльності УЦР
сформóльована соціально-еêономічна проãрама.
Проте ситóація ó Російсьêій державі залишалася непростою. Повалення
Тимчасовоãо óрядó, розпад старої армії, братання з вороãом остаточно підірвали
еêономічні та соціальні підвалини, на яêих трималася êраїна. Розпочалася рóйнівна
реаêція в óсіх сферах життя. УЦР засóдила дестрóêтивнó політиêó більшовиêів.
Однаê, проãолосивши ІІІ Універсалом проãрамó демоêратичної перебóдови
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сóспільства, óряд УНР не виявив послідовності та рішóчості в її реалізації.
Зберіãались óрядові óстанови, яêі перебóвали на території Уêраїни до 7 листопада,
залишалися чинними розпорядження Тимчасовоãо óрядó. Всóпереч положенням
ІІІ Універсалó, УЦР відмовилася від неãайної реалізації аãрарноãо питання, заявивши,
що йоãо остаточно вирішать Всеóêраїнсьêі Установчі збори. Невдалою бóла політиêа
УЦР щодо промисловості та фінансів. Не справдилися надії на створення армії, хоча
ó ãрóдні 1917 р. бóв óтверджений статóт Армії УНР. Збройні сили УНР поповнилися
новими підрозділами, зоêрема Галицьêо-бóêовинсьêим êóренем січових стрільців,
сформованим ó листопаді 1917 р. в Києві з êолишніх війсьêовополонених ãаличан,
бóêовинців, заêарпатців. Із січня 1918 р. ним êомандóвав Євãен Коновалець. Однаê
через непослідовнó війсьêовó політиêó УЦР, недовірó до êадрових війсьêових частина
підрозділів наприêінці 1917 р. почала стихійно саморозпóсêатися.
Проãолошення УНР підвищило інтерес інших держав до неї. Позиція êраїн
Антанти щодо УНР бóла двоїстою. З одноãо боêó, вони бóли більше схильними до
існóвання єдиної Росії яê союзниêа, з іншоãо — праãнóчи óтримати УНР від
переãоворів із Німеччиною й Австро-Уãорщиною, Велиêа Британія та Франція ó
ãрóдні 1917 р. відрядили до Києва лише дипломатичних представниêів для
êоординаторсьêої діяльності. Водночас вони планóвали створення êільêох
óêраїнсьêих êорпóсів, яêі разом із чехословацьêими та польсьêими з’єднаннями
зайняли б найважливіші ділянêи Південно-Західноãо і Рóмóнсьêоãо фронтів. Однаê
до планів УЦР це не входило. Зважаючи на широêó підтримêó з боêó населення ідеї
припинення війни і початêó переãоворів про мир, УНР звернóлася до óсіх держав із
пропозицією почати таêі переãовори. 23 листопада 1917 р. Південно-Західний і
Рóмóнсьêий фронти об’єдналися в Уêраїнсьêий, на яêомó бóло óêладено перемир’я.
1. Коли бóв óхвалений ІІІ Універсал? Що він проãолошóвав?
2. У чомó проявилася непослідовна політиêа УЦР?
3. В яêих відносинах бóла УЦР з європейсьêими державами?

Мовою джерела. Третій Універсал Центральної Ради:
«Народе óêраїнсьêий і всі народи Уêраїни!
Однині Уêраїна стає Уêраїнсьêою Народньою Респóбліêою.
Не відділяючись від респóбліêи Російсьêої і зберіãаючи єдність її, ми твердо
станемо на нашій землі, щоб силами нашими помоãти всій Росії, щоб óся
Респóбліêа Російсьêа стала федерацією рівних і вільних народів. … До території
Народньої Уêраїнсьêої Респóбліêи належать землі, заселені ó більшости
Уêраїнцями: Київщина, Поділя, Волинь, Черніãівщина, Полтавщина, Харêівщина,
Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Кримó).»
1. Яêий статóс УНР проãолошóвався із ІІІ Універсалом?
3. Події 1917 р. ó Кримó. Кóрóлтай і Кримсьêа Народна Респóбліêа.
Після Лютневої революції 1917 р. ó Кримó замість старих орãанів влади створили
«êомітети ãромадсьêої безпеêи». У політичномó житті брали óчасть óсі прошарêи
населення; виниêали ãромадсьêі, реліãійні, національні орãанізації різноãо
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спрямóвання. Найвпливовішою силою ó національномó рóсі бóли êримсьêі татари,
позаяê, незважаючи на óсі попередні міãрації, вони становили чверть óсьоãо населення
півострова. 25 березня (7 êвітня) 1917 р. бóв óтворений Тимчасовий êримсьêомóсóльмансьêий виêонавчий êомітет (Мóсвиêонêом), на чолі з мóфтієм Номаном
Челебіджіханом, автором êримсьêотатарсьêоãо національноãо ãімнó «Я присяãаюся».
Початêово êримсьêі татари вимаãали національно-êóльтóрної автономії ó сêладі
демоêратичної Росії. Проте після óтворення в липні 1917 р. Національної партії
сформóвалася ідея відновлення незалежної êримсьêотатарсьêої держави, яêа своãо
часó існóвала на півострові óпродовж трьох з половиною століть.
Жовтневий переворот спричинив різнó реаêцію
політичних сил Кримó. Татарсьêі представницьêі
орãани не визнали влади Раднарêомó і підтримóвали
сêлиêання Всеросійсьêих Установчих зборів. 26 листопада (9 ãрóдня) 1917 р. ó Бахчисараї в залі Хансьêоãо
палацó розпочали роботó Установчі збори êримсьêотатарсьêоãо народó — Кóрóлтай. Серед йоãо 78 депóтатів бóло чотири жінêи. 29 листопада (12 ãрóдня)
1917 р. Кóрóлтай проãолосив Кримсьêó Народнó
Респóбліêó, прийняв êонститóцію та оãолосив себе
Кримсьêим
національним
парламентом.
Бóв
сформований національний óряд — Диреêторія — на
чолі із Н. Челебіджіханом, яêий визнала УЦР.
На виборах до Всеросійсьêих Установчих зборів
Номан Челебіджіхан.
більшість населення Кримó проãолосóвала проти
Хóд. Заріма Трасінова
більшовиêів. Усвідомивши це, вони перейшли до
збройноãо розãонó всіх орãанів влади, де не мали більшості. Початêово óтвердилися ó
Севастополі, зãодом ó Феодосії, Керчі, Ялті, Сімферополі, Євпаторії, а ó січні 1918 р.
цілêом захопили Крим. Кóрóлтай êримсьêих татар і національний óряд бóли óсóнóті від
влади, їхні збройні заãони відтіснені ó ãори. Контроль над півостровом перейшов до
Центральноãо виêонавчоãо êомітетó Таврійсьêої ãóбернії, в яêомó домінóвали
більшовиêи. Баãато діячів êримсьêотатарсьêоãо національноãо рóхó, зоêрема
Н. Челебіджіхан, стали жертвами більшовицьêоãо терорó. Однаê óтворення Кримсьêої
Народної Респóбліêи мало непересічне значення, позаяê вона стала одним із перших ó
світі проеêтів демоêратичної респóбліêи серед мóсóльман.
1. Стисло охараêтеризóйте політичні зміни ó Кримó навесні-влітêó 1917 р.
2. Яêі події відбóлись ó Кримó 29 листопада 1917 р.?
3. Яê змінилася політична ситóація ó Кримó в січні 1918 р.? Чомó?

Мовою джерела. Із промови Н. Челебіджіхана:
«Наш народ є справедливим. Він дбає не лише про себе. Він бажає втілити в
дійсність принцип справедливоãо взаємноãо співіснóвання з іншими мешêанцями
Кримó. Завдання Кóрóлтаю — зãóртóвати всіх і, … перетворити Крим на справжню
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êóльтóрнó Швейцарію. Національний Кóрóлтай дбатиме не лише про мóсóльман, а
й про інші нації, він запрошóє їх до співпраці …»
1. Помірêóйте. Яê пов’язане із доêóментом поняття «толерантність»?

Шефіêа Гаспринсьêа (1886–1975) бóла доньêою
êримсьêотатарсьêоãо просвітителя Ісмаїла Гаспринсьêоãо.
Вона бóла редаêторêою першоãо ó світі мóсóльмансьêоãо
жіночоãо жóрналó «Жіночий світ». Шефіêа таêож очолила
«Виêонавчий êомітет мóсóльманоê Кримó», яêий
започатêóвав жіночий мóсóльмансьêий рóх. Після
Лютневої революції ó Бахчисараї аêтивістêи обрали
Шефіêó ãоловою місьêоãо жіночоãо êомітетó. У травні
1917 р. вона бóла óчасницею І Всеросійсьêоãо
мóсóльмансьêоãо з'їздó в Мосêві, а ó вересні — з’їздó
поневолених народів Росії ó Києві. Зãодом Шефіêа і ще
троє татароê стали делеãатêами І Кóрóлтаю êримсьêотатарсьêоãо народó в
Бахчисараї 9 ãрóдня 1917 р. Шефіêа вважала, що причинами дисêримінації жіноê
є: відсóтність права на батьêівщинó, неточне тлóмачення ісламó і недостатня
освіченість. Томó ініціювала відêриття Сімферопольсьêоãо жіночоãо педаãоãічноãо
óчилища, яêе й очолила. Завдяêи цій жінці татарêи домоãлися політичної і
соціальної рівноправності з чоловіêами.
1. Помірêóйте. У чомó феномен діяльності Шефіêи Гаспринсьêої?
Коли в Уêраїні УЦР бóло проãолошено ІІІ Універсал, …
Фінляндія оãолосила про розірвання особистої óнії з Росією.

internet

ІІІ Універсал: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-3.html
Стаття «Народе мій, для тебе я жив…»:
http://islam.in.ua/ua/tochka-zoru/narode-miy-dlya-tebe-ya-zhiv

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 8–15 (21–28) вересня 1917 р. — в Києві відбóвся з’їзд поневолених народів Росії;
– 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. — більшовиêи захопили владó в Петроãраді;
– 7 (20) листопада 1917 р. — óхвалено ІІІ Універсал;
– 25 березня (7 êвітня) 1917 р. — óтворено Тимчасовий êримсьêо-мóсóльмансьêий
виêонавчий êомітет;
– 29 листопада (12 ãрóдня) 1917 р. — проãолошено Кримсьêó Народнó Респóбліêó.
2. Поясніть значення понять: Раднарêом, Кóрóлтай, Уêраїнсьêа Народна Респóбліêа (УНР),
Кримсьêа Народна Респóбліêа (КНР).
3. Підãотóйте історичнó довідêó на темó: «Перша Кримсьêотатарсьêа респóбліêа».
4. Визначте передóмови та причини проãолошення ІІІ Універсалó.
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§ 10

Перша війна більшовицьêої Росії з УНР.
Що передбачала «Тимчасова інстрóêція» Тимчасовоãо óрядó, надіслана УЦР?
Яêі рішення прийняв з’їзд поневолених народів Росії ó Києві?
Чим різнилися ІІ та ІІІ Універсали УЦР?

1. Відносини між УНР та більшовицьêою Росією.
УНР óзяла êóрс на розвитоê демоêратичної державності. Відтаê право на
леãальнó діяльність мали óсі політичні сили, зоêрема більшовиêи. Однаê вони не
облишали спроб підірвати позиції УЦР, вважаючи основним своїм завданням
захоплення влади в Уêраїні. До цьоãо їх підштовхóвала таêож непослідовна
внóтрішня політиêа УЦР, яêа виêлиêала незадоволення серед частини населення.
Водночас на перебіã подій в Уêраїні дедалі більше впливали зовнішньополітичні
чинниêи, насамперед зміцнення більшовицьêої влади в Росії. Натомість УЦР
недооцінювала можливостей більшовиêів, вважаючи, що вони приречені на швидêó
поразêó. Її лідери звернóлися до êрайових óрядів Кóбані, Донó, Сибірó, Кримó,
Молдови із заêлиêом óтворити федерацію і сформóвати новий óряд федеративної
Росії. Однаê цим надіям не сóдилося збóтися. Водночас більшовиêи ãотóвали
повстання ó Києві, однаê УЦР зóміла роззброїти збільшовизовані підрозділи та
відправити їх до Росії. Частинó більшовицьêих війсьê, яêі рóхалися на Київ,
перехопив поблизó Вінниці 1-й Уêраїнсьêий êорпóс П. Сêоропадсьêоãо, врятóвавши
тим самим óêраїнсьêó столицю від більшовицьêоãо поãромó.
4 (17) ãрóдня 1917 р. Раднарêом надіслав до Києва «Маніфест до óêраїнсьêоãо
народó з óльтимативними вимоãами до Уêраїнсьêої Ради». У цьомó доêóменті за
підписами В. Леніна та Л. Троцьêоãо бóло демаãоãічно заявлено про визнання УНР.
Проте, яê з’ясóвалося далі, — не реально існóючої, яêою êерóвала УЦР, бо власне
УЦР більшовицьêий óряд відмовився визнати. Більше тоãо, він в óльтимативній
формі сформóлював свої вимоãи до Центральної Ради. Серед них — відмовитися від
спроб перетворити Південно-Західний фронт в Уêраїнсьêий із підпорядêóванням
йоãо Центральній Раді; пропóстити більшовицьêі війсьêа через Уêраїнó на Південний
фронт; припинити роззброєння червоноãвардійців; заборонити êозачим формóванням
перейти із фронтó на Дон. На роздóми Раднарêом відвів 48 ãодин, а ó разі відхилення
цих вимоã поãрожóвав почати війнó проти УНР. Генеральний сеêретаріат від імені
УЦР êваліфіêóвав óльтиматóм яê втрóчання ó внóтрішні справи Уêраїни. Ставало
очевидним, що більшовицьêий óряд шóêає приводó для війни з УНР.
У цей драматичний момент 4 (17) ãрóдня ó Києві розпочав роботó
Всеóêраїнсьêий з’їзд рад, на яêомó більшовиêи планóвали здійснити внóтрішній
переворот і захопити владó. Однаê їм не вдалося реалізóвати цей задóм, позаяê
більшість депóтатів з’їздó висловилася за підтримêó УЦР. Розóміючи, що події
розвиваються не за їхнім сценарієм, більшовиêи й частина есерів залишили
Всеóêраїнсьêий з’їзд рад і перебралися до Харêова. Там вони об’єдналися з
óчасниêами альтернативноãо з’їздó робітничих і солдатсьêих депóтатів, орãанізованоãо
більшовиêами Донбасó і Криворіжжя. Цей з’їзд проãолосив себе І Всеóêраїнсьêим
з’їздом рад. 12 (25) ãрóдня більшістю ãолосів делеãатів бóло проãолошено Уêраїнсьêó
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Народнó Респóбліêó Рад зі столицею ó Харêові та óтворено перший більшовицьêий
óряд Уêраїни — Народний сеêретаріат на чолі з Федором Серãєєвим (Артемом).
1. Що впливало на перебіã подій в Уêраїні від листопада до початêó ãрóдня 1917 р.?
2. Стисло охараêтеризóйте «Маніфест до óêраїнсьêоãо народó...».
3. Яêі події відбóлися ó Харêові 12 (25) ãрóдня 1917 р.?

Мовою джерела. Із вистóпó В. Винниченêа:
«Ці êомісари — люди, відірвані від життя. Вони відвиêли від праêтичноãо
життя, перебóваючи довãий час еміãрантами за êордоном. Національних здобóтêів
вони таê само не вміють цінóвати, яê той панич, що не працював тяжêо, не вміє
цінити êришêи хліба. Можна сподіватися, що прийде ще й таêий час, êоли нам
доведеться боронити здобóтêи революції від заãальноросійсьêої реаêції, êотра
неодмінно почнеться, êоли впаде правительство народних êомісарів.»
1. Чомó В. Винниченêо вважав більшовицьêі ідеї неприйнятними для Уêраїни?

2. Перша війна більшовицьêої Росії з УНР. Проãолошення незалежності УНР.
Після
відхилення
óльтиматóмó
Раднарêомó
Уêраїнсьêа Народна Респóбліêа з 5 (18) ãрóдня 1917 р.
перебóвала фаêтично ó стані війни з більшовицьêою
Росією. Захопивши Харêів, більшовицьêі війсьêа ó
середині ãрóдня оволоділи важливими залізничними
вóзлами — Лозовою, Павлоãрадом, Синельниêовим,
створивши виãідний плацдарм для вирішальних боїв з
УНР. Збройні сили більшовиêів сêладалися з частин
реãóлярної російсьêої армії, яêі їх підтримóвали,
підрозділів моряêів та червоноãвардійців промислових
Вояêи УНР
центрів Уêраїни і Росії. Заãальне êерівництво здійснював
часів
Центральної
Ради
Володимир Антонов-Овсієнêо. 15 ãрóдня 1917 р. ó Києві
бóло сформовано Особливий êомітет з оборони Уêраїни. 26 ãрóдня Генеральний
сеêретаріат оãолосив про створення армії УНР на засадах добровільності й оплати.
Основні сили УЦР розташовóвалися на Правобережжі, де стримóвали настóп на Київ
фронтових збільшовизованих частин російсьêої армії. Томó ãоловною опорою УЦР на
Лівобережжі стали підрозділи Вільноãо êозацтва і добровольчі формóвання, яêі
створювались óже під час війни. Серед них: Гайдамацьêий êіш Слобідсьêої Уêраїни,
яêим êомандóвав Симон Петлюра, Галицьêо-бóêовинсьêий êóрінь січових стрільців
під орóдою Євãена Коновальця, підрозділи ãенералів Олеêсандра Удовиченêа,
Костянтина Прісовсьêоãо тощо. 25 ãрóдня 1917 р. розпочався заãальний настóп
більшовицьêих війсьê на УНР. Війсьêа під орóдою Михайла Мóравйова оволоділи
Олеêсандрівсьêом, Катеринославом, Лóбнами та іншими містами. Перед ними
відêривався шлях на Київ.
9 (22) січня 1918 р., напередодні боїв за Київ, УЦР прийняла IV Універсал, ó
яêомó проãолосила незалежність УНР; виêонавчим орãаном стала Рада Народних
Міністрів, яêій дорóчили продовжити переãовори з Центральними державами про
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мир, що розпочала делеãація УНР. Прийняття IV Універсалó стало важливою подією
ó державотворчомó процесі Уêраїни, що свідчила про остаточний розрив з імперсьêим
центром. Уêраїнсьêе населення сприйняло IV Універсал споêійно, без óрочистостей і
маніфестацій, яê це бóло раніше. Сóспільство бóло неãотовим до таêих змін, інертним,
байдóжим, не вважало більшовиêів вороãами. Більшість людей переймалася
наãальними проблемами повсяêдення. Томó захистити Київ Універсал не допоміã.
Більшовицьêі війсьêові підрозділи продовжóвали нарощóвати настóп.
Виêористовóючи переваãó в êільêості та озброєнні, діючи жорстоêо, заãони під
êомандóванням М. Мóравйова швидêо просóвалися до столиці. Символом
національної честі став подвиã êільêохсот êиївсьêих стóдентів та ãімназистів на чолі із
Олеêсандром Омельченêом і Володимиром Шóльãіним, яêі
16 (29) січня 1918 р. неподаліê залізничної станції Крóти
встóпили ó нерівний бій із переважаючими силами противниêа
й заãинóли за Уêраїнó. Водночас ó столиці розпочався заêолот
оêремих частин місьêоãо ãарнізонó і робітниêів заводó
«Арсенал», спрямований проти УНР. Йоãо придóшили війсьêа
УНР під êомандóванням С. Петлюри та Є. Коновальця, однаê це
вже не мало стратеãічноãо значення. Становище УЦР стало
Меморіал битви
êритичним. 26 січня 1918 р. більшовицьêі війсьêа óвійшли до
під Крóтами на
Києва. УЦР та Рада Народних Міністрів виїхали до Житомира і
залізничній
станції Крóти
звідти êерóвали боротьбою з більшовиêами. Причин поразêи
війсьê УНР бóло êільêа. Це, насамперед, ослаблення соціальної
опори через повільність, нерішóчість ó здійсненні соціальноеêономічних перетворень, що відштовхнóло від УЦР селянство,
ó той час, êоли більшість робітниêів підтримóвала більшовиêів;
неналежна óваãа до воєнної політиêи, збройноãо захистó
державності і, яê наслідоê, відсóтність реãóлярної і
централізованої армії. Свою роль зіãрали і висоêий стóпінь
орãанізованості та боєздатності більшовицьêих війсьê, й óспішна
таêтиêа боротьби за владó; вміла соціальна демаãоãія
(маніпóлювання інформацією).
1. Яêі війсьêові підрозділи боронили Уêраїнó від більшовиêів?
2. Коли бóло прийнято IV Універсал? Що він проãолосив?
3. Чомó бій під Крóтами став символом національної ãідності?

Пам’ятний
хрест ãероям
Крóт на
Асêольдовій
моãилі ó Києві

Мовою джерела. ІV Універсал Уêраїнсьêої Центральної Ради:
«Однині Уêраїнсьêа Народня Респóбліêа стає самостійною, ні від êоãо
незалежною, вільною, сóверенною державою óêраїнсьêоãо народó. Власть ó ній бóде
належати тільêи народові Уêраїни, іменем яêоãо, поêи зберóться Уêраїнсьêі
Установчі збори, бóдемо правити ми, Уêраїнсьêа Центральна Рада … та наш
виêонавчий орãан, яêий однині матиме назвó Ради Народніх Міністрів. В справі
земельній êомісія… вже виробила заêон про передачó землі трóдовомó народові без
виêóпó. Однині Народна Уêраїнсьêа Респóбліêа бере в свої рóêи найважніші ãалóзі
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торãівлі і всі доходи з неї повертатиме на êористь народó… Торã товарами, яêі бóдóть
привозитись з-за êордонó і вивозитись за êордон, бóде вести сама держава наша, щоб
не бóло таêої дорожнечі… Таê само приписóємо встановити державно-народний
êонтроль над всіми банêами…»
1. Підтвердіть чи спростóйте дóмêó: «IV Універсал стояв на захисті прав народó Уêраїни».

3. Більшовицьêо-російсьêа оêóпація Уêраїни.
Населення Києва, що дорівнювало на той час 430 тис. осіб, з яêих до 20 тис. —
війсьêові, солдати та офіцери старої армії, заãалом ставилося байдóже до боротьби
óêраїнців-незалежниêів із більшовицьêими
формóваннями. Проросійсьêи
налаштована êиївсьêа ãромадсьêість спочатêó навіть дещо симпатизóвала
більшовиêам, бо сприймала їх яê патріотів-росіян, êотрі праãнóть ліêвідóвати розêол
єдиної держави. Проте настóпні дії більшовиêів засвідчили протилежне. Перші êроêи
нової влади ознаменóвалися жорстоêим терором проти війсьêових і політичних
опонентів — інтеліãенції, юнêерів та пересічних ãромадян, яêі не сприймали
більшовицьêó політиêó, томó їх вважали вороãами революційної влади. Кільêість
жертв більшовицьêоãо терорó в Києві сяãнóла, за різними підрахóнêами, від 2 до
5 тис. осіб. Хвиля чітêо спрямованоãо антиóêраїнсьêоãо насильства проêотилася
іншими містами і селами Уêраїни. Людинó моãли розстріляти за посвідчення
Центральної Ради або портрет Т. Шевченêа в óстанові чи ó êвартирі.
Водночас формóвалися більшовицьêі орãани влади. Із Харêова до Києва переїхав
Народний сеêретаріат, êонтроль яêоãо поширювався лише на п’ять ãóберній,
оêреслених своãо часó «Тимчасовою інстрóêцією». На місцях óтворювалися воєнно-
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революційні êомітети (воєнревêоми) яê
владні стрóêтóри, осêільêи більшовиêи не
наважóвалися передати владó радам, ó
яêих переважали меншовиêи та есери.
Тривала реалізація політиêи розчленóвання Уêраїни через óтворення реãіональних більшовицьêих респóбліê: Донецьêо-Криворізьêої, Одесьêої, Таврійсьêої. Деяêі óêраїнсьêі землі óвійшли до
сêладó Донсьêої респóбліêи.
Похорони жертв більшовицьêоãо терорó ó
Еêономічна політиêа передбачала
Києві в лютомó 1918 р. (Київ, 10.03.1918 р.)
націоналізацію промисловості, транспортó, фінансів, яêі переходили під êонтроль більшовицьêої Росії. На селі розãорталась
аãрарна революція. Селянство ãромило поміщицьêі маєтêи, розправлялося з їхніми
власниêами. Ці дії підтримóвали більшовиêи, яêі заêлиêали до знищення староãо
порядêó. Водночас вони почали вивозити з Уêраїни хліб, щоб забезпечити
продовольством велиêі міста Росії. Вилóчаючи йоãо ó населення, часто застосовóвали
реêвізиції і насильство. Таêою політиêою вони налаштóвали проти себе мешêанців
міст і сіл. Червоноãвардійцям óспішно протидіяли заãони Вільноãо êозацтва. У
деяêих районах орãани більшовицьêої влади бóли знищені відразó після створення.
1. Поясніть поняття «більшовицьêий терор» на êонêретних приêладах.
2. Яêі реãіональні більшовицьêі респóбліêи діяли на території Уêраїни?
3. Яê втілювалася в життя еêономічна політиêа більшовиêів?
Коли в УНР óвійшли в обіã перші óêраїнсьêі банêноти номіналом 100 êарбованців, …
ó США президент Вóдро Вільсон проãолосив мирнó проãрамó з 14 пóнêтів, що мала
сприяти завершенню Першої світової війни.
internet

IV Універсал Уêраїнсьêої Центральної Ради:

https://uk.wikisource.org/wiki
Четвертий Універсал (óривоê з êінофільмó «Арсенал»):
https://www.youtube.com/watch?v=LFEaG8CtXVE
Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 4 (17) ãрóдня 1917 р. — надіслано «Маніфест до óêраїнсьêоãо народó з óльтимативними
вимоãами до Уêраїнсьêої Ради»;
– 4 (17) ãрóдня 1917 р. — почав роботó Всеóêраїнсьêий з’їзд рад ó Києві;
– 12 (25) ãрóдня 1917 р — проãолошено Уêраїнсьêó Народнó Респóбліêó Рад ó Харêові;
– 9 (22) січня 1918 р. — прийнято IV Універсал УЦР;
– 16 (29) січня 1918 р. — відбóвся бій під Крóтами;
– 26 січня 1918 р. — більшовиêи захопили Київ.
2. Поясніть значення понять: Народний сеêретаріат, Рада народних міністрів.
3. Напишіть міні-есе на темó: «Бій під Крóтами»
4. Користóючись матеріалами 6–10 параãрафів, підãотóйте об´рóнтованó оцінêó діяльності
УЦР ó політичній, еêономічній, війсьêовій та соціальній сферах.
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§11

Відновлення влади УЦР.
Внутрішня і зовнішня політика УНР.
 Назвіть причини першої війни більшовицької Росії з УНР.
 Які країни називали Центральними державами?
 Коли та за яких обставин був прийнятий IV Універсал?

1. Берестейсьêий (Брестсьêий) мирний доãовір УНР із Центральними державами.
За нових óмов, що сêлалися після поразêи УНР від більшовицьêої Росії, ставало
очевидним, що доля УНР залежить від зовнішньополітичних чинниêів. УЦР,
розóміючи неможливість подолання більшовицьêої аãресії власними силами,
вирішила звернóтися по допомоãó до Німеччини й Австро-Уãорщини, з яêими в цей
час вела мирні переãовори. Вони розпочались ó Брест-Литовсьêó після óêладеноãо
між більшовицьêою Росією та Німеччиною перемир’я. Розóміючи, що êраїни
Четверноãо союзó проãрають війнó, лідери УЦР óсе ж таêи змóшені бóли їх вести,
позаяê êраїни Антанти, хоч і визнали УНР, реально не допомоãли їй. Для óчасті ó
переãоворах бóло сформовано делеãацію УНР, статóс яêої визнали óчасниêи
переãоворноãо процесó: делеãації Центральних держав та більшовицьêої Росії. Проте
Раднарêом затяãóвав підписання доãоворó: з одноãо боêó, через важêі óмови мирó, що
запропонóвали Центральні держави, з іншоãо — бажав виãрати час, щоб захопити
столицю Київ і замінити делеãацію УЦР делеãацією проãолошеної ó ãрóдні 1917 р.
УНР Рад. Однаê ці спроби виявилися марними. Голова делеãації УНР О. Севрюê
ознайомив присóтніх із теêстом IV Універсалó УЦР і зажадав визнання УНР
самостійною державою, яêа може óêладати міжнародні доãовори.

Підписанти Берестейсьêоãо мирноãо доãоворó: ãенерал Брінêманн,
М. Любинсьêий, М. Левитсьêий, О. Севрюê, ãенерал Гофман, С. Остапенêо
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Позицію УНР підтримала Австро-Уãорщина в особі міністра заêордонних справ
Оттоêара Черніна. Німеччина й Австро-Уãорщина, маючи ãострі продовольчі
проблеми, намаãалися за рахóноê óãоди з УНР поліпшити становище. 27 січня
(9 лютоãо) 1918 р. між УНР та Німеччиною й Австро-Уãорщиною бóв підписаний
Берестейсьêий (Брестсьêий) мирний доãовір. У ньомó проãолошóвалося припинення
станó війни між обома сторонами. УНР, Німеччина й Австро-Уãорщина відмовилися
від територіальних і матеріальних претензій; бóло поновлено довоєнні êордони між
УНР й Австро-Уãорщиною. Обидві сторони вреãóльовóвали еêономічні відносини
між собою. УНР мала поставити êраїнам Четверноãо союзó хліб та інше
продовольство. Натомість Німеччина й Австро-Уãорщина зобов’язóвалися відправити
в Уêраїнó вóãілля, сіль, сільсьêоãосподарсьêі машини тощо. Доãовір мав таємний
протоêол. Делеãація УЦР домоãлася приєднання до УНР території Холмщини та
Підляшшя, де проживало óêраїнсьêе населення. Передбачалося надання автономії
Східній Галичині й Бóêовині яê оêремомó Коронномó êраю. 3 березня 1918 р.
підписано доãовір між Росією та Німеччиною й Австро-Уãорщиною. Зãідно з ним,
Раднарêом мав визнати óряд УЦР і доãовір цьоãо óрядó з êраїнами Четверноãо союзó.
Росія повинна бóла неãайно вивести свої війсьêа з УНР та óêласти з нею мирнó óãодó.
Берестейсьêий (Брестсьêий) доãовір бóв значним óспіхом молодої óêраїнсьêої
дипломатії. Він започатêóвав міжнародно-правове визнання Уêраїни яê незалежної
держави, óможливив продовження процесó óêраїнсьêоãо державотворення і визначив
долю більшовицьêої влади в Уêраїні. Проте очевидний і той фаêт, що таêа
незалежність залишалась обмеженою. Втім, прийнятної альтернативи Берестейсьêим
(Брестсьêим) домовленостям на той час не бóло. Ця óãода створювала передóмови
для звільнення УНР від більшовиêів при допомозі держав Четверноãо союзó.
1. З якими країнами вела мирні перемовини УЦР у Брест-Литовську? Чому?
2. Стисло охарактеризуйте зміст Берестейського (Брестсьêоãо) мирного договору.
3. Яке значення для України мало укладання Берестейського (Брестсьêоãо) мирного договору?

Мовою джерела. Зі споãадів В. Винниченêа про Берестейсьêий (Брестсьêий)
мирний доãовір:
«... Мир цей бóв би дóже êорисним і для óêраїнсьêої держави, й для її Урядó,
... êоли б при цьомó бóла одна óмова, а саме: êоли б цей мир явився не резóльтатом
збіãó сприятливих обставин, а наслідêом нашої сили й волі, êоли б ми тою силою
самі моãли реалізóвати, охоронити й затвердити за собою всі наслідêи мирó… А
êоли óêраїнсьêий Уряд тої сили не мав; êоли не бóло ніяêісіньêої надії своїми
силами вернóти заãóбленó владó над державою; êоли без чóжої сили реалізації тоãо
мирó не можна бóло й сподіватись, — то весь мир набирав óже іншоãо хараêтерó,
він весь бóв ó рóêах тої сили, яêа мала переводити йоãо в життя.»
1. Що об’єднує фрагмент спогадів В. Винниченка та вислів: «Хто платить, той замовляє музику»?

2. Відновлення влади УЦР. Похід Петра Болбочана на Крим.
Після підписання Берестейсьêоãо (Брестсьêоãо) доãоворó німецьêі та австроóãорсьêі війсьêа встóпили на територію Уêраїни. В óãрóпованні налічóвалося 450 тис.
солдатів та офіцерів. В аванãарді цьоãо настóпó йшли підрозділи УНР, чисельність
яêих швидêо зростала. 2 березня війсьêа УНР óвійшли до Києва, яêий більшовиêи
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залишили без бою. Воєнні дії переêинóлися на Лівобережжя. До êінця êвітня 1918 р.
óся територія Уêраїни опинилася під êонтролем німецьêої й австро-óãорсьêої армій.

На початêó березня 1918 р. до Києва повернóлися Рада Народних Міністрів та
УЦР. Зóстрічали їх ó столиці з надією на встановлення порядêó. Населення,
переживши страхіття більшовицьêої оêóпації, не знало, чоãо чеêати від німців і
австрійців. За роêи Першої світової війни сóспільство звиêлося з тим, що вони —
вороãи. УЦР намаãалася пояснити, що завдання іноземних війсьê — поêласти êрай
більшовицьêомó ãрабóнêó Уêраїни. Водночас бóло заявлено про незмінність політиêи
УНР, проãолошеної ІІІ і IV Універсалами.
Переслідóючи
відстóпаючі
більшовицьêі
війсьêа,
Запорізьêа дивізія армії УНР на чолі з полêовниêом Петром
Болбочаном ó êвітні 1918 р. здійснила похід на Крим. Йоãо
метою бóло звільнення півострова від більшовиêів,
встановлення óêраїнсьêої влади та взяття під êонтроль
Чорноморсьêоãо флотó. Під час Кримсьêої операції Запорізьêа
дивізія форсóвала озеро Сиваш і оволоділа Джанêоєм, першою
Полковник
вóзловою станцією ó Кримó. Вона раніше від німецьêих війсьê
П. Болбочан у Криму
дісталася до Сімферополя. Однаê через політичний êонфліêт
між êерівництвом УНР та Німеччиною війсьêа УНР змóшені бóли полишити Крим,
не дійшовши до Севастополя, яê це передбачали первісним планом. Попри
сóперечливість дій і вимóшене залишення завойованих позицій, переможний
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Кримсьêий похід Запорізьêої дивізії продемонстрóвав здатність óêраїнсьêоãо війсьêа
реалізовóвати сêладні війсьêові операції. 29 êвітня 1918 р. êерівництво
Чорноморсьêоãо флотó оãолосило про своє підпорядêóвання óрядó в Києві.
1. Коли і з чиєю допомоãою територію Уêраїни бóло звільнено від більшовицьêих війсьê?
2. Яê населення Уêраїни сприйняло прихід німецьêих і австро-óãорсьêих війсьê?
3. Кóди здійснив похід полêовниê П. Болбочан ó êвітні 1918 р.? З яêою метою?

3. Заêонотворча діяльність УЦР взимêó–навесні 1918 р. Конститóція УНР.
Попри сêладні óмови, УЦР продовжóвала діяльність, спрямованó на збереження
незалежності óêраїнсьêої держави. УНР бóли прийняті заêони про запровадження
власної ãрошової одиниці: початêово êарбованців, а зãодом ãривні та оприлюднені
постанови про стабілізацію роботи банêів. 12 лютоãо 1918 р. óхвалено заêон про
запровадження ãриãоріансьêоãо êалендаря, яêим êористóвались європейсьêі держави.
За ним, після 15 лютоãо відразó настало 1 березня. Тоді ж відбóвся перехід
óêраїнсьêих земель на середньоєвропейсьêий час. У березні 1918 р. затверджений
Державний ãерб УНР – тризóб на синьомó тлі та жовто-блаêитний прапор.
Одним із напрямів діяльності УЦР стала робота над Конститóцією Уêраїни.
З цією метою бóла óтворена êонститóційна êомісія на чолі з М. Грóшевсьêим.
Конститóція УНР, прийнята 29 êвітня 1918 р., мала назвó «Статóт про державний
óстрій, права і вольності УНР». Вона проãолосила державнó незалежність і
територіальнó цілісність Уêраїни, демоêратичні свободи, рівність прав ãромадян.
Заêонодавча влада бóла дорóчена Всенародним Зборам, виêонавча — óрядові, тобто
Раді Народних Міністрів. Сóд мав фóнêціонóвати яê незалежна ãілêа влади.
Передбачався новий територіально-адміністративний óстрій, із широêим місцевим
самоврядóванням; заêріплено право на національно-територіальнó автономію.

Державні символи УНР ó 1918 р. — Велиêий Герб.
Державна печатêа. Малий Герб (за В. Кричевсьêим)

Проте, незважаючи на пліднó заêонотворчó роботó, серед населення наростало
невдоволення політиêою УЦР, бо їй не вдалося налаãодити передóсім еêономічнó і
соціальнó стабільність. Заãострилися стосóнêи між присóтнім в Уêраїні війсьêовим
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êомандóванням Німеччини та Австро-Уãорщини і óрядом УНР, позаяê він не зміã
налаãодити еêспорт продовольства до цих êраїн. Відтаê êомандóвання австронімецьêих війсьê досяãло óãоди з êонсервативними силами про відсторонення від
влади УЦР. Це сталося 29 êвітня 1918 р. Тоãо дня на своємó останньомó засіданні
УЦР прийняла Конститóцію УНР. Водночас 29 êвітня 1918 р. Всеóêраїнсьêий з’їзд
землевласниêів вирішив встановити монархічне правління ó формі Гетьманатó.
Гетьманом бóло обрано ãенерала Павла Сêоропадсьêоãо — одноãо з найвідоміших
орãанізаторів óêраїнізованих війсьêових частин, почесноãо отамана Вільноãо êозацтва.
1. Яêі заêонодавчі аêти óряд УНР прийняв ó лютомó–березні 1918 р.?
2. Коли УЦР прийняла Конститóцію УНР?
3. Яêі події відбóлись ó Києві 29 êвітня 1918 р.?
Коли в Україні відбóвся похід полêовниêа Петра Болбочана на Крим, …
у Франції заêінчилась дрóãа битва на р. Соммі.
Тема практичної роботи: «Державне будівництво Української Центральної
Ради: здобутки і прорахунки»
Опрацюйте цитати з писемних джерел, що є ó розділі. Дайте письмові
відповіді на запитання: 1) Чи вдалося óêраїнцям ó час êризи російсьêоãо
самодержавства відновити власнó державність? 2) Яêі території завдяêи УЦР почали значитись
óêраїнсьêими? В яêих доêóментах це бóло юридично заêріплено? 3) Визначте, що вдалося
зробити УЦР в заêонодавчій, війсьêовій, аãрарній сферах, а що ні. Записи оформіть ó виãляді
таблиці: «Державне бóдівництво УЦР: здобóтêи та прорахóнêи».
Здобутки УЦР
Прорахунки УЦР

Конститóція УНР (Статóт про державний óстрій, права
і вольності УНР):
http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SPRAVKI/KONSTITUCIY_1918.htm#K_1
Брестсьêий мир: https://www.youtube.com/watch?v=Gz8yuvRwkjs/
Історична правда. «Петро Болбочан, полêовниê армії УНР». Фільм:
https://www.youtube.com/watch?v=eqvPk2337Jc
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 27 січня (9 лютоãо) 1918 р. — підписано Берестейсьêий (Брестсьêий) мирний доãовір
між УНР та Німеччиною й Австро-Уãорщиною;
– êвітень 1918 р. — похід полêовниêа Петра Болбочана на Крим;
– березень 1918 р. — затверджено Державний ãерб і прапор УНР;
– 29 êвітня 1918 р. — затверджено Конститóцію УНР.
2. Поясніть значення понять: «Статóт про державний óстрій, права і вольності УНР»,
Берестейсьêий (Брестсьêий) мирний доãовір .
3. Сêладіть історичнó довідêó «Берестейсьêий (Брестсьêий) мирний доãовір».
4. Визначте причини і наслідêи Кримсьêоãо походó Петра Болбочана.
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Узаãальнення за розділом: ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
1. Розставте події в хронолоãічній послідовності, сêладіть хронолоãічнó таблицю.
Всеóêраїнсьêий національний êонãрес; вистóп самостійниêів; проãолошення Уêраїнсьêої
Народної Респóбліêи; створення Уêраїнсьêої Центральної Ради; бій під Крóтами;
проãолошення незалежності УНР; óтворення Генеральноãо сеêретаріатó; проãолошення
Кримсьêої Народної Респóбліêи; підписання Берестейсьêоãо (Брестсьêоãо) мирноãо
доãоворó між УНР та Центральними державами.
2. Попрацюйте з лоãічними ланцюжêами. З’ясóйте, яêе з понять зайве і чомó.
А) Уêраїнсьêа Центральна Рада; Народний сеêретаріат; Генеральний сеêретаріат;
Рада Народних Міністрів.
Б) Донецьêо-Криворізьêа; Таврійсьêа; Одесьêа; Донсьêа більшовицьêі респóбліêи.
В) інтервенція; óльтиматóм; терор; óніверсал.
Г) Диреêторія; Кóрóлтай; Мóсвиêонêом; Раднарêом.
3. Виêонайте завдання за історичною êартою:
а) лоêалізóйте територію, на яêó поширювалась правочинність Генеральноãо
сеêретаріатó зãідно з «Тимчасовою інстрóêцією…»;
б) оêресліть територію Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи зãідно з ІІІ Універсалом УЦР;
в) простежте напрямêи настóпó більшовиêів під час першої війни більшовицьêої Росії з
УНР;
ã) визначте територію УНР за Берестейсьêим (Брестсьêим) мирним доãовором.
4.

Приãадайте етапи
охараêтеризóйте.

Уêраїнсьêої

революції

1917–1921 рр.

та

стисло

їх

5. Порівняйте чотири Універсали УЦР за êритеріями: дата появи; передóмови;
основний зміст; наслідêи прийняття.
6. Проаналізóйте проãрамні засади óêраїнсьêих політичних партій на початêó
Уêраїнсьêої революції.
7. Помірêóйте, чомó бій óêраїнсьêих ãімназистів і стóдентів під Крóтами
порівнюють із подвиãом трьохсот спартанців.
8. Попрацюйте з хараêтеристиêами історичних особистостей, поданих нижче та
розміщених ó § 7 (Михайло Грóшевсьêий) та ó § 8 (Володимир Винниченêо).
Порівняйте, що спільноãо, а що відмінноãо в їхній діяльності. Відповідь
об´рóнтóйте.
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Петро Болбочан (1883–1919)
Народився ó с. Геджев на Хотинщині, яêа входила до
Бесарабсьêої ãóбернії (нині с. Ярівêа Чернівецьêої області).
Заêінчив Чóãóєвсьêе піхотне юнêерсьêе óчилище. Став одним із
творців óêраїнсьêоãо війсьêа. Долóчився до створення 1-ãо
Уêраїнсьêоãо полêó ім. Б. Хмельницьêоãо. Сформóвав 1-й
Уêраїнсьêий Респóбліêансьêий полê й очолив йоãо. Під час
визволення Уêраїни від більшовиêів 2-й Запорізьêий êóрінь, яêим
він êерóвав першим óвійшов до Києва, випередивши німецьêі
війсьêа. 12 березня 1918 р. очолив 2-й Запорізьêий піший полê, яêий став найêращим і
найбільшим ó Запорізьêій дивізії. На прапорі полêó бóв напис: «З вірою твердою в
êонечнó перемоãó, вперед за Уêраїнó». Очолював Кримсьêó ãрóпó армії УНР під час
визволення Кримó від більшовиêів. За ãетьмана П. Сêоропадсьêоãо слóжив на
російсьêо-óêраїнсьêомó êордоні. Командóвав Лівобережним фронтом під час дрóãої
війни з Росією. В січні 1919 р., за наêазом С. Петлюри, заарештований за óзóрпацію
влади. А в червні тоãо ж роêó розстріляний.
Серãій Єфремов (1876–1939)
Народився ó селі Пальчиê Звениãородсьêоãо повітó Київсьêої
ãóбернії. Заêінчив юридичний фаêóльтет Київсьêоãо óніверситетó. Став
професійним пóбліцистом. Створив понад три тисячі праць. У роêи
Уêраїнсьêої революції бóв застóпниêом Голови УЦР. У першомó
óêраїнсьêомó óряді
займав посадó ãенеральноãо сеêретаря
міжнаціональних справ. Запропонóвав назвó Уêраїнсьêа Народна
Респóбліêа. З вересня 1917 р. очолював Уêраїнсьêó партію соціалістівфедералістів. За УСРР — аêадеміê Всеóêраїнсьêої Аêадемії наóê
(з 1919 р.), віце-президент ВУАН, із 1923 р. завідóвав істориêо-філолоãічним відділом
аêадемії, очолював Комісію для сêладання біоãрафічноãо словниêа діячів Уêраїни, Радó
Істориêо-літератóрноãо товариства. У 1929 р. заарештований, звинóвачений в орãанізації
націоналістичної спілêи СВУ (Спілêа Визволення Уêраїни). В 1930 р. засóджений на
10 роêів позбавлення волі. Помер ó 1939 р. ó Володимирсьêій тюрмі в Росії.
Миêола Міхновсьêий (1873–1924)
Народився ó с. Тóрівêа на Полтавщині. Заêінчив юридичний
фаêóльтет Київсьêоãо óніверситетó. Створив та очолив УНП. Став
лідером самостійницьêоãо рóхó в Уêраїні. Під час Першої світової
війни слóжив ó Київсьêомó оêрóжномó сóді. Вистóпав за створення
óêраїнсьêої армії. Долóчився до формóвання 1-ãо Уêраїнсьêоãо
полêó ім. Б. Хмельницьêоãо. Очолив «Уêраїнсьêий війсьêовий êлóб
ім. П. Полóботêа». Належав до сêладó Уêраїнсьêоãо ãенеральноãо
війсьêовоãо êомітетó (УГВК). За причетність до вистóпó
самостійниêів, ó серпні 1917 р. відправлений на Рóмóнсьêий фронт.
Восени 1917-ãо оселився на Полтавщині, обраний Лóбенсьêим
мировим сóддею. Став членом УДХП. Під час антиãетьмансьêоãо повстання вистóпав за
примирення П. Сêоропадсьêоãо й очільниêів Диреêторії. Співпрацював з отаманом
Н. Гриãор’євим. До 1924 р. перебóвав ó Новоросійсьêó, на Кóбані, де óчителював. У 1924 р.
повернóвся до Києва, бóв заарештований, через êільêа днів відпóщений. Через день
знайдений повішеним.
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§12

Уêраїнсьêа Держава.
Гетьман Павло Сêоропадсьêий.
 Що зробила УЦР для формóвання óêраїнсьêоãо війсьêа?
 Коли бóло створено Кримсьêó Народнó Респóбліêó?
 З яêою метою УНР підписала Берестейсьêий (Брестсьêий) мирний
доãовір?

1. Становлення Уêраїнсьêої Держави.
Державний переворот ó Києві відбóвся за підтримêи німецьêоãо війсьêовоãо
êомандóвання. Під êонтроль Гетьманатó перейшли óсі найважливіші інститóції.
29 êвітня 1918 р. П. Сêоропадсьêий опóбліêóвав «Грамотó до всьоãо óêраїнсьêоãо
народó», в яêій ãетьман таê визначив своє політичне завдання: «Створити здібний до
державної праці сильний óряд; відбóдóвати армію і адміністративний апарат… і за їх
поміччю відбóдóвати порядоê, опертий на праві». Цю проãрамó позитивно сприйняли
велиêі землевласниêи, промисловці, чиновництво, місьêий вищий і середній êлас,
яêі стали соціальною опорою нової влади.
Зміни розпочалися зі становлення новоãо апаратó óправління, яêий формóвався
ãоловно з дореволюційноãо чиновництва. УЦР і її орãани влади на місцях розпóстили,
Уêраїнó перейменóвали на Уêраїнсьêó Державó, замість Уêраїнсьêої Народної
Респóбліêи, а питання про її óстрій мав вирішити Уêраїнсьêий Сейм. До йоãо
сêлиêання діяли «Заêони про тимчасовий державний óстрій Уêраїни». Зãідно із
ними, ãетьман зосереджóвав заêонодавчó владó, затверджóвав сêлад óрядó, бóв
верховним ãоловноêомандóвачем, мав право оãолошóвати амністію, війсьêовий або
надзвичайний стан. Новий óряд — Рада Міністрів — сêладався з помірêованоêонсервативних чиновниêів, війсьêових і ãромадсьêих діячів. Гетьмана підтримали
монархічні і деяêі чорносотенні орãанізації. Уêраїнсьêі соціалістичні партії
відмовилися від співпраці з Гетьманатом. Очолив óряд відомий земсьêий діяч,
нащадоê давньоãо êозацьêо-старшинсьêоãо родó Федір Лизоãóб. Фóнêції поліції і
слóжби безпеêи виêонóвала Державна варта. Запрацювала сóдова система. Водночас
запровадили цензóрó, заборонили проведення зборів, мітинãів, маніфестацій,
обмежили демоêратичні свободи. Отже, П. Сêоропадсьêий праãнóв сформóвати новó
êонсервативнó модель державної влади, що ´рóнтóвалася б на приватній власності,
дотриманні правових норм і бóла спроможна зóпинити радиêалізацію,
дезорãанізацію та деãрадацію сóспільства.
Яê êадровий війсьêовий ãетьман намаãався створити реãóлярнó армію. Йомó
спершó довелося долати опір німців, яêі ãоворили: «Навіщо вам армія? Ми
перебóваємо тóт, нічоãо поãаноãо вашомó óрядові всередині êраїни не дозволимо.
Створіть собі невелиêий заãін із двох тисяч осіб для підтримання порядêó в Києві».
Проте збройні сили Гетьманатó почали формóвати. Найбоєздатнішими підрозділами
стали Сердюцьêа дивізія, Оêрема Запорізьêа дивізія, Сірожóпанна дивізія тощо.
Зãідно із заêоном від 16 жовтня 1918 р., відроджóвали óêраїнсьêе êозацтво яê
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оêремий стан сóспільства і резерв національної армії. До ньоãо записóвали нащадêів
êозаêів і селян, яêі зобов’язалися захищати приêордонні ãóбернії Уêраїни. У êожномó
êоші передбачали óтворити êільêа полêів, однаê їх не встиãли сформóвати.
1. Коли відбóвся ãетьмансьêий переворот? Хто став соціальною опорою нової влади?
2. Стисло охараêтеризóйте державотворчі процеси, здійснені за П. Сêоропадсьêоãо.
3. Яêі війсьêові формóвання створив ãетьман? Із яêою метою?

Мовою джерела. Із «Грамоти до всьоãо óêраїнсьêоãо народó» (29 êвітня 1918 р.):
«Громадяне Уêраїни!
Цією ãрамотою я оãолошóю себе Гетьманом всієї Уêраїни. Управління
Уêраїною бóде провадитися через посередство… Кабінетó Міністрів...
…Права приватної власності — яê фóндамент êóльтóри і цивілізації
відбóдовóються в повній мірі. …Порóч з цим бóдóть прийняті міри по відчóженню
земель по дійсній їх вартості від велиêих власниêів, для наділення земельними
óчастêами малоземельних хліборобів. Рівночасно бóдóть твердо забезпечені права
робітничоãо êласó... В області еêономічній і фінансовій відбóдовóється повна
свобода торãó і відчиняється широêий простір приватноãо підприємства.
Гетьман Всієї Уêраїни Павло Сêоропадсьêий».
1. На основі доêóмента з’ясóйте, яêі завдання намітив П. Сêоропадсьêий яê очільниê
держави. Яê збирався їх реалізовóвати?

Павло Сêоропадсьêий (1873–1945)
Народився в м. Вісбаден ó Німеччині.
Освіта: Петербóрзьêий пажесьêий êорпóс.
Походив із старовинноãо óêраїнсьêоãо êозацьêоãо родó
Сêоропадсьêих. Зробив війсьêовó êар’єрó, брав óчасть ó
російсьêо-японсьêій війні. Під час Першої світової
війни наãороджений Георãієвсьêим хрестом IV стóпеня,
отримав чин ãенерал-лейтенанта. Керóвав Першим
Уêраїнсьêим êорпóсом, яêий бóв визнаний найêращим
війсьêовим підрозділом. У жовтні 1917 р. на з’їзді
Вільноãо êозацтва обраний війсьêовим отаманом. У листопаді 1917 р. зóпинив
вторãнення в Уêраїнó більшовиêів. З 29 êвітня 1918 р. до 14 ãрóдня 1918 р. бóв
ãетьманом Уêраїнсьêої Держави. За час йоãо ãетьманóвання встановлена еêономічна
стабільність в êраїні. Сприяв розвитêó наóêи і êóльтóри. Еміãрóвав до Німеччини.
У êвітні 1945 р. поранений під час бомбóвання станції Платлінã поблизó Мюнхена.
Помер ó ліêарні монастиря Меттен.
«Що б не сталося, Уêраїна в тій чи іншій формі бóде. Не змóсиш річêó теêти назад,
таê й з народом, йоãо не примóсиш відмовитись від своїх ідеалів…»
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2. Еêономічна політиêа Гетьманатó.
Головним пріоритетом еêономічної політиêи залишалось аãрарне питання.
Відразó після ліêвідації більшовицьêої влади велиêі землевласниêи почали
повертатися до своїх маєтêів і за підтримêи війсьê забирати захопленó в них землю.
Вимаãаючи відшêодóвання заподіяних збитêів, вони нерідêо перебільшóвали їхні
розміри, чинили розправи над селянами, що виêлиêало їхнє незадоволення і
формóвало опозицію новій владі. Разом з тим, ó липні 1918 р. óряд опóбліêóвав
проеêт аãрарної реформи, що передбачала збільшення чисельності заможних селян за
рахóноê наділення їх державними та виêóпленими ó велиêих землевласниêів
приватними землями. Однаê цей проеêт реформи не знайшов підтримêи. До тоãо ж
óряд не пішов далі проãолошення реформи і нічоãо не зробив для її реалізації.
На час приходó до влади П. Сêоропадсьêоãо промисловість перебóвала ó
жалюãідномó становищі. Відтіê іноземноãо êапіталó після революції, початоê
війсьêових дій ó Росії, соціально-політична нестабільність на теренах Уêраїни
спричинили її занепад. За таêих óмов óряд вимóшений бóв запровадити державне
фінансóвання фабриê і заводів, залóчаючи до співпраці вітчизняних підприємців та
інвесторів. Гетьман заóважóвав, що «тільêи розвитоê на Уêраїні промисловості в
зв’язêó з… аãрарною реформою… здатні бóли витворити порядоê в народних масах, що
вимаãають права на êраще життя». Задля стабілізації промисловоãо виробництва
ліêвідовано робітничий êонтроль на виробництві, заборонено страйêи і встановлено
12-ãодинний робочий день. Налаãодилася таêож робота залізничноãо транспортó
завдяêи ремонтó лоêомотивів, відновленню залізничних êолій та мостів.
Успішно фóнêціонóвала реформована банêівсьêа система. Бóв óтворений
Уêраїнсьêий державний банê. Запроваджена ще з ініціативи УЦР ãрошова одиниця
ãривня залишалася стабільною. Наприêінці вересня 1918 р. запрацювала митна
слóжба та бóли відêриті приêордонні пропóсêні пóнêти. Ці заходи сприяли
стабілізації еêономічної ситóації заãалом.
1. Яê вирішóвали аãрарне питання в період Гетьманатó?
2. Що бóло зроблено для розвитêó промисловості ó êраїні?
3. Яêі заходи бóли здійснені для зміцнення фінансової системи?

Мовою джерела. Із «Грамоти до Уêраїнсьêоãо народó»
П. Сêоропадсьêоãо (22 жовтня 1918 р.)
«В області внóтрішньоãо життя Наше правительство
видало ряд заêонів, êотрі êладóть міцнó основó для
майбóтньої державності Уêраїни. … видано заêони про
ãромадянство, … про заведення двох óêраїнсьêих
óніверситетів, вироблено заêонопроеêт про встановлення
Уêраїнсьêої Аêадемії Наóê і Мистецтв; ... за цей час видано
більше 400 інших заêонодавчих аêтів, метою êотрих

Ф. Лизоãóб
і П. Сêоропадсьêий
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являлось óпорядêóвання політичноãо і еêономічноãо життя Уêраїни. Наслідêи всіх
заходів виявились ó заãальномó підвищенні еêономічноãо і êóльтóрноãо добробóтó
êраю, що являється ãоловною запорóêою тривалості самої держави».
1. Підтвердіть або спростóйте твердження: «За період Гетьманатó бóло впорядêоване
еêономічне життя êраїни».

Мовою джерела. Заêон «Про ãромадянство
Уêраїнсьêої Держави» (2 липня 1918 р.):
«Обіцяю та заприсяãаюсь бóти завжди вірним
Уêраїнсьêій Державі яê своїй Батьêівщині, охороняючи
інтереси Держави і всіма силами допомаãаючи її славі та
розцвітó, не жалêóючи для цьоãо і своãо життя. Обіцяю …
щиро виêонóвати всі обов'язêи ãромадянина, … завжди
маючи на дóмці, що добро та розцвіт моєї Батьêівщини
мóсить бóти для мене вище моїх особистих рахóнêів».
1. Спираючись на заêон,
Уêраїнсьêої Держави.

поясніть

êонцепцію

побóдови

Герб Уêраїнсьêої
Держави

3. Зовнішньополітичні пріоритети Уêраїнсьêої Держави.
Зовнішньополітичний êóрс Гетьманатó
бóв реãламентований óмовами Берестейсьêоãо (Брестсьêоãо) доãоворó, дотримання
яêоãо вимаãало німецьêе êомандóвання.
Однаê навіть за таêої ситóації вдалося
досяãти певних óспіхів на дипломатичній
ниві. Одним із ãоловних завдань зовнішньої
політиêи
óрядó
бóла
боротьба
за
міжнародне визнання Уêраїнсьêої Держави.
Міністерство
заêордонних
справ,
яêе
П. Сêоропадсьêий з ãрóпою
очолював Дмитро Дорошенêо, óпродовж
óêраїнсьêих
офіцерів. 1918 р.
восьми місяців діяло аêтивно. Уêраїнсьêó
Державó визнали тридцять êраїн, з-поміж яêих Рóмóнія, Швейцарія, Польща,
Фінляндія тощо. Бóли встановлені дипломатичні відносини із Німеччиною, яêа разом
із Австро-Уãорщиною стали ãоловними торãовельними партнерами. У серпні 1918 р.
бóла підписана óãода, за яêою до Центральних держав мали відправляти третинó
зібраноãо врожаю і металопродóêції, 10% виробленоãо цóêрó. Натомість Уêраїна
отримóвала êредит — мільярд німецьêих мароê, союзниêи зобов’язóвалися
поставляти вóãілля, нафтопродóêти, сільсьêоãосподарсьêó техніêó та промислове
óстатêóвання. Уêраїнсьêій Державі підпорядêóвали таêож частинó êораблів, яêі, за
óмовами Берестейсьêоãо (Брестсьêоãо) мирó, перейшли до Центральних держав.
Бóла вреãóльована проблема Кримó, яêий визнали автономною частиною
Уêраїнсьêої Держави. Цьомó рішенню передóвали ãострі сóперечності. Таê, ó травні
1918 р. з дозволó німців бóло сформовано óряд Кримó на чолі з ãенералом
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Сóлейманом Сóльêевичем. Він відновив дію заêонів Російсьêої держави, виданих до
більшовицьêоãо переворотó в Петроãраді, й оãолосив свій óряд ãарантом самостійності
Кримó, допоêи йоãо державна незалежність не бóде розв’язана на міжнародномó рівні.
П. Сêоропадсьêий вважав, що Крим повинен бóти ó сêладі Уêраїнсьêої Держави,
однаê Сóлейман Сóльêевич протидіяв цьомó. Томó в серпні 1918 р. ãетьман óстановив
блоêадó півострова, внаслідоê яêої йоãо еêономічне життя бóло паралізоване. Уряд
півострова змóшений бóв розпочати переãовори. Зãідно із прийнятими рішеннями,
Крим приєднóвався до Уêраїнсьêої Держави і йомó надавали широêó автономію.
Умови доãоворó мали затвердити Кóрóлтай êримсьêотатарсьêоãо народó і
представниêи інших національних та ãромадсьêих орãанізацій півострова. Однаê
незабаром Крим оêóпóвала Добровольча армія ãенерала А. Деніêіна.
Ще одним веêтором зовнішньополітичної діяльності стало вреãóлювання
відносин із Росією. Однаê переãовори ó Києві з російсьêою делеãацією під орóдою
Християна Раêовсьêоãо виявилися малопродóêтивними, позаяê вона свідомо
затяãóвала перемовини, вичіêóючи поразêи Німеччини. Відтаê східні êордони
Уêраїнсьêої Держави залишалися невизначеними, а майнові претензії —
невреãóльованими. А 13 листопада, після підписання Комп’єнсьêоãо перемир’я, що
поêлало êрай Першій світовій війні, більшовицьêа Росія анóлювала Берестейсьêий
(Брестсьêий) мирний доãовір з Німеччиною і відмовилася від зобов’язань визнати
Уêраїнó незалежною та сóверенною державою. Гетьманат не визнали таêож êраїни
Антанти, яêі орієнтóвалися на відновлення «єдиної і неділимої Росії».
1. Яêими óспіхами відзначилося зовнішньополітичне відомство Уêраїнсьêої Держави?
2. Коли Крим бóло приєднано до Уêраїнсьêої Держави? За яêих обставин це відбóлося?
3. В яêих відносинах перебóвала Уêраїнсьêа Держава з Росією та êраїнами Антанти?
Коли в Уêраїні П. Сêоропадсьêий видав óêаз про відродження óêраїнсьêоãо êозацтва, …
в Австро-Уãорсьêій імперії цісар Карл I оприлюднив маніфест, в êотромó визнав право
народів, що населяли імперію, на самовизначення.

Фільм «Гетьман П. Сêоропадсьêий»:
https://www.youtube.com/watch?v=564YGNMocv0
Левчóê Д. Гетьман Павло Сêоропадсьêий ó світлі
історичних фаêтів: http://booklya.com.ua/books/46547/#search
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 29 êвітня 1918 р. — П. Сêоропадсьêий оприлюднив «Грамотó до всьоãо óêраїнсьêоãо
народó»;
– 29 êвітня 1918 р. — встановлення Гетьманатó, проãолошення Уêраїнсьêої Держави на
чолі з П. Сêоропадсьêим;
– 16 жовтня 1918 р. — прийняття заêонó про відродження óêраїнсьêоãо êозацтва.
2. Поясніть значення понять: Уêраїнсьêа Держава, Рада Міністрів.
3. Підãотóйте есе на темó: «Кроêи Уêраїнсьêої Держави на шляхó до її становлення».
4. Охараêтеризóйте внóтрішню та зовнішню політиêó Уêраїнсьêої Держави.
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§13

Формóвання антиãетьмансьêої опозиції.
 За яêих обставин П. Сêоропадсьêий здобóв владó?
 Яê вирішóвали аãрарне питання в період Гетьманатó?
 Яêó модель орãанізації влади запропонóвав П. Сêоропадсьêий?

1. Зародження повстанського руху.
Уêраїнсьêій Державі під орóдою Павла Сêоропадсьêоãо вдалося забезпечити
стабілізацію еêономічноãо життя, сформóвати дієздатний чиновницьêий апарат,
досяãти певних óспіхів ó зовнішній політиці. Однаê порівняно вóзьêа соціальна база
Гетьманатó, тобто однобічна орієнтація на заможні верстви населення, відштовхнóла
від ньоãо селянство, національнó інтеліãенцію, робітниêів. Оêрім тоãо, опора на
німецьêó війсьêовó адміністрацію не виправдала сподівань П. Сêоропадсьêоãо, бо
Німеччина проãравала війнó, й на її території зріла революція.
Особливе незадоволення проявляло селянство, êотре підтримóвало лозóнã
«Земля — селянам!», яêий поширювали і лідери УЦР, і більшовиêи, і вже встиãло
частêово реалізóвати йоãо за перебóвання при владі цих політичних режимів. Яê
наслідоê, виниê повстансьêий рóх. Селяни воювали за свої інтереси, землю, проти
бóдь-яêої влади, яêа приходила ó село і намаãалася повернóти податêи і
централізоване óправління. Одночасно вони боролись із німецьêо-австрійсьêими
війсьêами, êотрі, намаãаючись забезпечити поставêи продовольства до своїх êраїн,
вилóчали йоãо ó селах. Повстансьêий рóх бóв переважно стихійним. Йоãо ідеолоãія і
мета зазвичай відображались ó заявах, наêазах, зверненнях êерівниêів-отаманів до
жителів Уêраїни, оêремих повітів чи оêрóã. Основною орãанізаційною формою рóхó
бóли місцеві ãрóпи, заãони, яêі здебільшоãо охороняли свій населений пóнêт або
найближчі оêолиці, спираючись на прихильне до них населення.
Улітêó 1918 р. розпочалися селянсьêі повстання ó Звениãородсьêомó і
Таращансьêомó повітах на Київщині. Під тисêом óрядових війсьê селянсьêі заãони
частêово вдалися до партизансьêої боротьби на Київщині, а частêово, переправившись
через Дніпро, з боями пройшли Лівобережнó Уêраїнó і зóпинились ó «нейтральній
зоні» (територія по лінії Сóраж–Унеча–Стародóб–Новãород-Сіверсьêий–Глóхів–
Рильсьê–Сóджа–Кóп’янсьê), на яêій, зãідно з óмовами Берестейсьêоãо (Брестсьêоãо)
мирó, не моãли розташовóватися більшовицьêі й німецьêі війсьêа. Селянсьêим
повстанням на Черніãівщині, спрямованим проти німецьêо-австрійсьêих війсьê,
êерóвав штаб на чолі з підполêовниêом російсьêої армії Миêолою Кропив’янсьêим.
На Катеринославщині й ó Північній Таврії селянсьêі протести набрали виразноãо
анархістсьêоãо забарвлення. Вони розпочалися з Гóляйполя Олеêсандрівсьêоãо повітó
Катеринославсьêої ãóбернії під орóдою Нестора Махна, яêий себе й своїх соратниêів
називав анархістами-êомóністами. Основною формою влади махновці вважали ради,
підêонтрольні місцевій людності, яêа визначатиме їхню політиêó без бóдь-яêоãо
впливó центрó. Після бою в Дібрівсьêомó лісі, де Н. Махно проявив особистó
хоробрість та риси êерівниêа, яêі дали заãонові змоãó вийти з оточення, повстанці
нареêли йоãо «батьêом». Цим повстансьêим титóлом він пишався і часто підписóвався
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таê під пóблічними доêóментами. 16 жовтня 1918 роêó махновці захопили Гóляйполе.
Реãóлярні війсьêа, êинóті проти них, не змоãли ефеêтивно боротись із повстанцями,
позаяê ті óниêали боїв з переважаючими силами, завдаючи дошêóльних óдарів
дрібним з’єднанням. До êінця 1918 р. Н. Махно об’єднав більшість повстансьêих
заãонів. Вони стали значною воєнною силою, на яêó влада та німецьêо-австрійсьêе
êомандóвання змóшені бóли серйозно зважати.
1. Яê ставилися до Гетьманатó різні ãрóпи сóспільства? Чомó?
2. Що привело до зародження повстансьêоãо рóхó в Уêраїні?
3. Стисло охараêтеризóйте селянсьêий рóх на Катеринославщині під проводом Н. Махна.

2. Комóністична партія більшовиêів Уêраїни. Уêраїнсьêий національний союз.
Консервативний режим, що встановив ãетьман, виêлиêав неãативнó реаêцію серед
представниêів політичних сил, яêі бóли при владі ó попередній період. Більшовиêи,
êотрі, за óмовами Берестейсьêоãо (Брестсьêоãо) мирó, залишили територію Уêраїни,
вважали таêó ситóацію тимчасовою і праãнóли відновити владó в Уêраїні. З цією
метою ó липні 1918 р. в Мосêві вони óтворили Комóністичнó партію більшовиêів
Уêраїни (КП(б)У яê автономнó орãанізацію ó сêладі Російсьêої êомóністичної партії
більшовиêів (РКП(б)) (таê почала називатися РСДРП із січня 1918 р.). Отже, на
майбóтні десятиліття бóло визначено статóс êомóністичної партії Уêраїни яê обласної
орãанізації РКП(б). Першим сеêретарем ЦК КП(б)У обрано Георãія П’ятаêова. Після
цьоãо відразó бóло заявлено про боротьбó з Гетьманатом яê «антинародною владою».
А 13 листопада 1918 р., після революції ó Німеччині, більшовиêи анóлювали
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положення Берестейсьêоãо (Брестсьêоãо) мирó, що стосóвалися визнання
незалежності Уêраїни, і почали ãотóвати новий настóп на Уêраїнó. В цьомó їм
допомаãала КП(б)У. Наприêінці листопада 1918 р. ó місті Сóджа (приêордонне з
Уêраїною місто в Росії) бóв óтворений залежний від Росії Тимчасовий робітничоселянсьêий óряд Уêраїни, яêий тоді ж оãолосив про відновлення влади рад і заêлиêав
до боротьби з «êонтрреволюційною владою».
Проãолошення Уêраїнсьêої Держави та óтвердження ó ній êонсервативних порядêів
виêлиêало незадоволення серед óêраїнсьêих національних партій, яêі заявили про
опозицію, хоча ãетьман запрошóвав їх до співпраці. Дисêóсії щодо ставлення до
Гетьманатó призвели до розêолó цих політичних сил. Прихильниêи радиêальних методів
боротьби із владою ãетьмана в УПСР вийшли з партії й об’єдналися навêоло
новоóтвореноãо дрóêованоãо орãанó «Боротьба». Вони стали називатися УПРСборотьбисти. Лідерами партії бóли Василь Еллан-Блаêитний, Олеêсандр Шóмсьêий.
Боротьбисти вважали, що êомóнізм не варто óніфіêóвати за російсьêим зразêом, а
необхідно пристосовóвати до специфічних óмов життя óêраїнсьêоãо сóспільства, і
відстоювали ідею óтворення незалежної від Росії Уêраїни. Натомість частина членів
УПСФ співпрацювала з владою, зоêрема Дмитро Дорошенêо, Володимир Леонтович,
Петро Стебницьêий, Олеêсандр Лотоцьêий стали міністрами óрядó Ф. Лизоãóба.
У серпні 1918 р. бóв óтворений Уêраїнсьêий національний союз (УНС) на чолі з
В. Винниченêом яê опозиційна до Гетьманатó орãанізація. До ньоãо óвійшли óêраїнсьêі
есери, есдеêи, есефи, деяêі ãромадсьêо-політичні орãанізації. За реформóвання
ãетьмансьêої влади вистóпала таêож Уêраїнсьêа демоêратично-хліборобсьêа партія.
1. Де й êоли бóло створено КП(б)У? Яêим бóв її статóс щодо РКП(б)?
2. Хто належав до лідерів боротьбистів?
3. З яêою метою і êоли бóв óтворений УНС?

Мовою джерела. Представниê Галицьêоãо óрядó Л. Цеãельсьêий про більшовицьêó заãрозó:
«Я остеріãав, що повалення ãетьмана бóде початêом êінця... що Німеччина і
Австрія самі стоять перед êрахом, що їх армії підóть з Уêраїни, а тоді
«Уêраїнсьêий Революційний óряд» одноãо місяця не продержиться в Києві,
большевиêи мосêалі йоãо заберóть... Все те одначе бóло даремно. Вони ãоріли
яêоюсь божевільною жадобою революції, на мене ãляділи фанатичними очами з
очевидною ненавистю до ãалицьêоãо êонтрреволюціонера… Я роздóмóвав, що
велиêа Уêраїна оце пропала, а Галичина мóсить дбати за себе сама».
1. Від чоãо застеріãав óêраїнців Наддніпрянщини Л. Цеãельсьêий?

Мовою джерела. Рішення І з’їздó КП(б)У в Мосêві:
«І з'їзд Комóністичної партії (більшовиêів) Уêраїни вважає, що завданням
нашої партії на Уêраїні є: рішóче порвавши з помилêами минóлоãо, боротися за
революційне об'єднання Уêраїни з Росією на засадах пролетарсьêоãо централізмó,
в межах Російсьêої Радянсьêої Соціалістичної Респóбліêи».
1. Визначте ãоловнó метó діяльності КП(б)У в Уêраїні.

3. Диреêторія. Антиãетьмансьêе повстання.
Час працював на противниêів ãетьмансьêоãо режимó — революція ó Німеччині,
дезорієнтація ó зв’язêó з цим оêóпаційних війсьê, посилення повстансьêоãо рóхó
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поãіршóвали ситóацію в Уêраїні. У таêій вêрай небезпечній обстановці
П. Сêоропадсьêий вдався до зміни політичноãо êóрсó і почав шóêати êонтаêтів з
державами Антанти — Велиêою Британією і Францією. Знаючи про прихильність
їхніх óрядів до ідеї «єдиної і неподільної Росії», 14 листопада 1918 р. ãетьман
опóбліêóвав ãрамотó про союз із небільшовицьêою Росією. Члени УНС витлóмачили
її яê зрадó ідеї самостійної Уêраїни і розпочали підãотовêó до повстання задля
відновлення УНР. 14 листопада 1918 р. вони óтворили надзвичайний орãан
óправління — Диреêторію в особовомó сêладі Володимира Винниченêа (ãолова),
Опанаса Андрієвсьêоãо, Андрія Маêаренêа, Симона Петлюри, Федора Швеця.
Тоãо ж дня Диреêторія виїхала ó Білó
Церêвó — центр антиãетьмансьêих сил, де
дислоêóвалися січові стрільці, збройне
ядро
повстання.
В
оприлюдненомó
óніверсалі Диреêторія заêлиêала населення
до
повстання
проти
Гетьманатó.
Реãóлярних війсьê ó Диреêторії бóло мало,
але її підтримали добровольці із селян та
містян. Німецьêі війсьêа дотримóвалися
нейтралітетó
й
шóêали
можливості
повернóтися додомó. 17 листопада 1918 р.
повстансьêа армія зайняла Білó Церêвó і
Фастів та рóшила на Київ. 18 листопада
Зліва направо: члени Диреêторії Ф. Швець,
вона розбила ãетьмансьêі війсьêа під
С. Петлюра.
Мотовилівêою — неподаліê від столиці.
Перші óспіхи повстанців вплинóли на ті
війсьêові частини, яêі підтримóвали óряд П. Сêоропадсьêоãо. На біê Диреêторії
перейшли Запорізьêа дивізія полêовниêа П. Болбочана, Сердюцьêа дивізія та інші
війсьêові підрозділи. За êільêа тижнів боїв війсьêа Диреêторії оволоділи Києвом.
14 ãрóдня 1918 р. П. Сêоропадсьêий зробив таêó заявó: «Я, ãетьман всієї Уêраїни, на
протязі семи з половиною місяців приêладав óсіх своїх сил, щоб вивести êрай з тоãо
тяжêоãо становища, в яêім він перебóває. Боã не дав мені сил справитись із цим
завданням, і нині я, з оãлядó на óмови, яêі тепер сêлались, êерóючись виêлючно
добром Уêраїни, відмовляюся від влади». 18 ãрóдня 1918 р. війсьêа Диреêторії під
êерівництвом отамана С. Петлюри встóпили ó Київ.
Падіння Гетьманатó зóмовили яê внóтрішні, таê і зовнішні чинниêи. Визначальним
внóтрішнім фаêтором стала вóзьêа соціальна база режимó, бо політиêа óрядів
Уêраїнсьêої Держави бóла розрахована на задоволення інтересів майнових êласів та
оêóпаційної влади. Гетьманові не вдалося вирішити аãрарне питання таê, щоб йоãо хоча
б частêово сприйняли селяни. Насторожено, а іноді навіть вороже ставилося до влади
робітниче середовище міст, ó яêоãо забрали право на страйêи та інші форми соціальноãо
протестó і êотре вже спробóвало ó попередній період реалізóвати попóлістсьêі лозóнãи,
не особливо задóмóючись, до чоãо вони можóть призвести. П. Сêоропадсьêий не зміã
порозóмітися з опозицією, зоêрема членами УНС. Неãативно позначилася на існóванні
Гетьманатó і відсóтність дієздатної армії. Не сприяли óсталенню Гетьманатó і зовнішні
обставини. Центральні держави, що йоãо підтримóвали, проãрали Першó світовó війнó, а
налаãодити діалоã із державами Антанти не вдалося. Дестрóêтивною бóла позиція
більшовиêів, яêі анóлювали Берестейсьêий (Брестсьêий) доãовір і розпочали війсьêові
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дії проти Уêраїнсьêої Держави. Натомість óêраїнсьêим політичним силам не вдалося
створити єдиний антибільшовицьêий фронт, осêільêи вони воювали між собою.
1. Коли бóла створена Диреêторія? Хто до неї належав?
2. Хто підтримав антиãетьмансьêий вистóп? Коли Диреêторія óтвердилась ó Києві?
3. Що зóмовило падіння Гетьманатó?

Мовою джерела. Універсал С. Петлюри від 18 листопада 1918 р.:
«По наêазó Диреêторії Уêраїнсьêої Респóбліêи, я, яêо верховний
ãлавноêомандóючий, заêлиêаю всіх óêраїнсьêих солдат і êозаêів боротися за
державнó самостійність Уêраїни, проти зрадниêа, бóвшоãо царсьêоãо наймита,
ãенерала Сêоропадсьêоãо, самочинно присвоївшоãо собі права ãетьмана Уêраїни…
Сêоропадсьêий оãолошений поза заêоном за óтворені ним злочинства проти
самостійности Уêраїнсьêої респóбліêи, за знищення її вільностей, за переповнення
тюрем найêращими синами óêраїнсьêоãо народó…»
Мовою джерела. Грамота П. Сêоропадсьêоãо про федерацію Уêраїни з Росією:
«...Нині перед нами нове державне завдання. Держави Зãоди бóли приятелями
єдиної Російсьêої держави. Тепер після пережитих Росією велиêих заворóшень óмови
її майбóтньоãо існóвання повинні безóмовно змінитися. На інших принципах,
принципах федеративних повинна бóти відновлена давня моãóтність і сила
всеросійсьêої держави. В цій федерації Уêраїні належить зайняти одне з перших місць,
бо від неї пішов порядоê і заêонність êраю. Від неї ж вийшла дрóжба і єднання з
славним Всевелиêим Доном і славним Кóбансьêим і Терсьêим Козацтвами. На тих
принципах… повинна бóти збóдована майбóтня політиêа нашої Уêраїни…»
1. Проаналізóйте дóмêи óчасниêів подій. Яêий доêóмент справив на вас більше
враження? Чомó?
Коли в Уêраїні бóло створено Комóністичнó партію більшовиêів Уêраїни, …
в Єêатеринбóрзі більшовиêи стратили êолишньоãо імператора Росії Миêолó ІІ
із сім’єю.
Фільм «Отаманщина. Авантюристи ãромадянсьêої війни»:
internet
https://www.youtube.com/watch?v=caDoVf695U0
Відозва Диреêторії Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи:
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(11)15.vidozva_unr.php

Підсóмóйте свої знання
1.

Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 16 жовтня 1918 р. — махновці захопили Гóляйполе;
– липень 1918 р. — óтворено Комóністичнó партію більшовиêів Уêраїни (КП(б)У);
– листопад 1918 р. — óтворено Тимчасовий робітничо-селянсьêий óряд Уêраїни;
– 14 листопада 1918 р. — óтворено Диреêторію;
– 18 листопада 1918 р. — ãетьмансьêі війсьêа розбиті під Мотовилівêою;
– 14 ãрóдня 1918 р. — П. Сêоропадсьêий зріêся ãетьмансьêої влади;
– 18 ãрóдня 1918 р. — війсьêа Диреêторії óвійшли до Києва.
2. Поясніть значення понять: повстансьêий рóх, Диреêторія, Уêраїнсьêий Національний
Союз (УНС), Тимчасовий робітничо-селянсьêий óряд.
3. Напишіть міні-есей на темó: «Нестор Махно — батьêо анархістсьêоãо рóхó в Уêраїні».
4. Помірêóйте, чомó Диреêторії не вдалося заêріпити досяãнóті резóльтати.
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§14

Диреêторія УНР.
 Коли відбóлася перша війна УНР з більшовицьêою Росією?
 Коли óтворилася Диреêторія? Хто входив до її сêладó?
 Чомó ãетьмана Павла Сêоропадсьêоãо не підтримóвало селянство?

1. Політична програма Директорії.
Після встóпó до Києва повстансьêих
війсьê, 19 ãрóдня 1918 р. до столиці óрочисто
в’їхала Диреêторія. У проãрамномó доêóменті —
Деêларації, яêó вона оприлюднила, — бóло
проãолошено
відновлення
Уêраїнсьêої
Народної Респóбліêи. Призначений óряд —
Рада Народних Міністрів на чолі з
Володимиром
Чехівсьêим.
Диреêторія
представляла в óêраїнсьêомó політиêóмі
Проãолошення Деêларації Диреêторії
прихильниêів соціалістичноãо спрямóвання,
на Софійсьêомó майдані. 1918 р.
êотрі опиралися насамперед на селянство.
Важливó роль ó формóванні її проãрами відіãравав В. Винниченêо, яêий належав до лівоãо
êрила УСДРП. Таêої ж орієнтації дотримóвався й очільниê óрядó В. Чехівсьêий.
С. Петлюра, бóдóчи одним із впливових членів Диреêторії, зосередився ãоловно на
формóванні армії і сóттєво не впливав на вироблення політичноãо êóрсó.
Для óсталення влади Диреêторія ініціювала сêлиêання 23 січня 1919 р. Трóдовоãо
êонãресó за óчастю 400 делеãатів, зоêрема 36 із Західної Уêраїни. Трóдовий êонãрес, яêий
обирали без «поміщиêів і êапіталістів», бóло проãолошено вищим заêонодавчим орãаном
влади. На місцях влада мала належати трóдовим радам селян, робітниêів і трóдової
інтеліãенції. Праãнóчи позбавити промисловó й аãрарнó бóржóазію виборчих прав,
Диреêторія намаãалася встановити в Уêраїні національний варіант радянсьêої влади, тим
самим протидіяти спробам більшовиêів відновити владó рад робітничих і солдатсьêих
депóтатів. Проте таêий політичний êóрс Диреêторії не враховóвав інтересів різних
соціальних ãрóп, що надалі посилило напрóãó і дестабілізацію ситóації ó сóспільстві.
Нова влада сêасóвала ãетьмансьêе заêонодавство та відновила дію заêонів УНР.
Бóло звільнено всіх призначених за Гетьманатó чиновниêів. Запроваджено державний
êонтроль над виробництвом і розподілом продóêції. Відновлено 8-ãодинний робочий
день, права на êолеêтивні доãовори, страйêи, професійні спілêи, заявлено про
запровадження демоêратичних свобод.
1. Яê називався óряд ó відновленій УНР? Хто йоãо очолював?
2. Задля чоãо Диреêторія намаãалася встановити національний варіант радянсьêої влади?
3. Яêі заходи здійснила Диреêторія в перші місяці перебóвання при владі?

Мовою джерела. З деêларації Диреêторії УНР:
«… Диреêторія Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи оãолосила: всі дрібні
селянсьêі ãосподарства і всі трóдові ãосподарства залишаються в êористóванні
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попередніх їх власниêів …, а решта земель переходить ó êористóвання
безземельних і малоземельних селян … Відновлено восьмиãодинний робочий день
... право страйêів, а таêож óсю повнотó прав робітничих фабричних êомітетів ...
Влада в Уêраїнсьêій Народній Респóбліці повинна належати лише êласам
працюючим — робітництвó й селянствó...»
1. На яêі соціальні ãрóпи опиралася Диреêторія? Чомó?

2. Внóтрішня політиêа Диреêторії.
Попри задеêларовані принципи, Диреêторії не вдалося налаãодити óправління
еêономіêою. Промисловість переживала не êращі часи. Сêоротили виробництво
більшість ãалóзей, а залізнорóдна і марãанцева промисловості майже не випóсêали
продóêції, зростала нестача паливно-енерãетичних матеріалів. Істотно зменшилося
виробництво цóêрó. В таêій ситóації перебóвали й інші ãалóзі харчової промисловості.
Усе це неãативно відбивалося на становищі населення, особливо місьêоãо.
Головним питанням нової влади, яê і попередніх політичних режимів,
залишалось аãрарне. Селяни, êотрі підтримали Диреêторію, сподівалися, що вона
вирішить земельне питання на їхню êористь. Водночас, формóючи проãрамó аãрарних
перетворень, Диреêторія змóшена бóла враховóвати демаãоãічнó пропаãандó
більшовиêів, яêа мала відãóê серед селян. Аãрарні заêони, óхвалені нею, бóли
êомпромісними. Сêасовано приватнó власність на землю, її передали земельним
óправам ó приватно-трóдове êористóвання, із настóпним розподілом між селянами. Ці
ж óправи встановлювали терміни землеêористóвання. Однаê селяни часто
відмовлялися відновлювати їхню діяльність, висловлювали невдоволення особовим
сêладом земельних óправ. Водночас не підляãали êонфісêації землі заможних селян,
промислових підприємств, цóêрових заводів, іноземних власниêів.
Проте, яê і за доби УЦР, таêа реформа не змоãла примирити селянсьêó біднотó
та велиêих землевласниêів. Селяни вважали, що їх óêотре обдóрили, відтаê
самочинно вирішóвали аãрарне питання силою. Замість трóдових рад на місцях
óтворювалися селянсьêі заãони, яêі очолювали отамани, êотрі перестали êоритися
Диреêторії, часто діючи на свій розсóд. В атмосфері зростаючої анархії розпочалися
єврейсьêі поãроми. Їх посилювали наявні в сóспільстві ще з імперсьêих часів
антиєврейсьêі настрої і значний відсотоê євреїв серед більшовиêів, політиêа яêих
виêлиêала незадоволення населення. Долóчалися до поãромів таêож отамани.
Незважаючи на всі зóсилля, Диреêторії таê і не вдалося їх зóпинити. Велиêі
землевласниêи і бóржóазія таêож виявляли невдоволення політиêою Диреêторії,
позаяê їхні інтереси іãнорóвали. Відтаê, балансóючи між еêономічною доцільністю та
попóлізмом, між реаліями життя та ідеолоãічними доãмами соціалістів, Диреêторія
втратила час і не домоãлася бажаних резóльтатів.
1. Стисло охараêтеризóйте становище в еêономіці.
2. Яêе питання бóло для нової влади пріоритетним? Яê йоãо вирішóвали?
3. До чоãо призвела аãрарна політиêа Диреêторії?
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Мовою джерела. Телеãрама зі зверненням С. Петлюри до êозаêів:
«По деяêих місцях Уêраїни оêремими ãрóпами êозаêів вчинялися насильства
над євреями. За перевіреними відомостями, êозаêів вербóвали провоêатори
ãетьманці, добровольці й ті, хто називав себе «большевіêами». Вони робили це, щоб
осоромити Уêраїнсьêó респóбліêансьêó армію, внести в êрай безладдя та
безчинство і таêими способами вернóти старе панóвання поміщиêів і бóржóазії…»
1. Хто, на дóмêó С. Петлюри, здійснював єврейсьêі поãроми?
2. Знайдіть підтвердження чи спростóвання цієї версії ó п. 2 параãрафа.
3. Зовнішня політиêа.
Сêладною залишалась і зовнішньополітична ситóація, в яêій опинилась УНР.
Диреêторія зóміла досяãти розширення міжнародних зв’язêів УНР, яêó визнали
Уãорщина, Чехословаччина, Голландія та інші êраїни. Проте важче бóло порозóмітись
із державами, що моãли вплинóти на існóвання УНР, зоêрема більшовицьêою Росією,
Велиêою Британією, Францією. До тоãо лідери УНР не мали êонсенсóсó щодо
зовнішньополітичних орієнтирів. Більшість на чолі з В. Винниченêом вистóпала за
союз із більшовицьêою Росією проти Антанти. Натомість прихильниêи С. Петлюри
наполяãали на союзі з êраїнами Антанти,
спрямованомó проти більшовиêів.
Анóлювавши Берестейсьêий (Брестсьêий) доãовір, більшовицьêа Росія розпочала
настóп на територію УНР. Переãовори про
мир, що відбóвалися ó ãрóдні 1918 р. між
Диреêторією УНР та РНК РСФРР, виявилися малопродóêтивними, позаяê більшовицьêе êерівництво лицемірно заявило, що
ніяêих реãóлярних російсьêих війсьê в
Уêраїні немає, воєнні дії тривають між
5 лютоãо 1919 р. більшовицьêі війсьêа
арміями Диреêторії і радянсьêоãо óрядó
óвійшли до Києва
Уêраїни. 16 січня 1919 р. УНР оãолосила
війнó більшовицьêій Росії. Проте війсьêові дії вела вêрай невдало. 5 лютоãо 1919 р.
Диреêторія залишила Київ, до яêоãо вдрóãе óвійшли більшовиêи, і переїхала до
Вінниці. Весною 1919 р. більшовиêи встановили êонтроль майже над óсією
Правобережною Уêраїною. Реформóвавши армію та зміцнивши дисциплінó,
Диреêторія ó травні 1919 р. змоãла зóпинити більшовицьêий настóп на лінії
Староêостянтинів–Просêóрів (нині Хмельницьêий)–Кам’янець–Подільсьê. Однаê
перехопити ініціативó вона таê і не спромоãлася. Війсьêо Диреêторії відчóвало
нестачó озброєння та матеріальних ресóрсів.
Праãнóчи знайти союзниêів ó протидії більшовицьêій аãресії, Диреêторія
розпочала переãовори з êраїнами Антанти. У листопаді 1918 р. анãло-францóзьêі
війсьêа висадилися на півдні Уêраїни, намаãаючись взяти під êонтроль óêраїнсьêі
землі, яêі, за óмовами Комп’єнсьêоãо перемир’я, залишили німецьêі війсьêа. Збройні
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сили Антанти, просóваючись óãлиб óêраїнсьêої території, зóпинилися на лінії
Тирасполь–Вознесенсьê–Олешêи. Заãальна чисельність антантівсьêих війсьê ó Кримó
і материêовій частині Уêраїни становила 60 тис. осіб. На їхню підтримêó сподівалася
Диреêторія, ведóчи в Одесі переãовори із францóзьêим êомандóванням. Проте
Франція орієнтóвалася на білоãвардійсьêó Росію, відновленó Польщó, а УНР
намаãалася виêористати для боротьби з більшовиêами. До тоãо ж êерівниêів УНР
вони вважали соціалістами і вимаãали їхньоãо óсóнення від óправління державою.
Для продовження переãоворів на початêó 1919 р. відбóлася реорãанізація Диреêторії:
В. Винниченêо і В. Чехівсьêий оãолосили про відставêó, óряд очолив Серãій
Остапенêо, а Диреêторію — Симон Петлюра. Однаê досяãнóтó óãодó про спільні дії
проти більшовиêів реалізóвати не вдалося. Наприêінці весни 1919 р. під êонтролем
Диреêторії залишилася тільêи смóжêа óêраїнсьêої території ó районі Надзбрóччя. Її
поразêó зóмовили низêа фаêторів. По-перше, ó розбóдові держави Диреêторія, яê і
УЦР, опиралася насамперед на інтеліãенцію і селянство, не залóчивши до співпраці
підприємців, велиêих землевласниêів, війсьêовó елітó. По-дрóãе, перебóдовóючи
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владні стрóêтóри Гетьманатó, вона не знайшла їм адеêватної заміни. По-третє,
більшість проãолошених еêономічних реформ виявилися деêларативними, осêільêи
Диреêторія не виробила механізмó їхньоãо впровадження, особливо в аãрарномó
питанні. Відтаê революційність стихійних селянсьêих формóвань, яêі óсóнóли від
влади Гетьманат, швидêо почала перетворюватися на рóйнівнó для Диреêторії
анархію. По-четверте, несприятливо позначилися на перебіãó подій в УНР і зовнішні
чинниêи — війна з більшовицьêою Росією та невдалі переãовори із êраїнами Антанти.
1. Яêими бóли зовнішньополітичні орієнтири êерівниêів Диреêторії?
2. Коли та чомó почалася дрóãа війна УНР з більшовицьêою Росією?
3. Стисло охараêтеризóйте відносини Диреêторії із êраїнами Антанти.

Симон Петлюра (1879–1926)
Народився в передмісті Полтави.
Освіта: Полтавсьêа дóховна семінарія.
Брав óчасть ó діяльності РУП, УСДРП. У роêи Першої світової
війни працював ó Земсьêомó союзі. Написав працю «Війна і
óêраїнці», в яêій заêлиêав óêраїнців підтримóвати Росію ó війні.
Входив до УЦР. У Генеральномó сеêретаріаті відповідав за
війсьêовó справó. Під час Гетьманатó вистóпав за обмеження прав
велиêих землевласниêів. Член Диреêторії, брав óчасть в антиãетьмансьêомó повстанні.
Від листопада 1918 р. — Керівний Отаман армії УНР. На початêó лютоãо 1919 р. став
Головою Диреêторії. Ініціатор підписання Варшавсьêої óãоди між Польсьêою
Респóбліêою та УНР про спільні дії проти більшовиêів. Після поразêи óêраїнсьêих
війсьê опинився в еміãрації. З 1920 до 1923 рр. êерóвав óрядом УНР в еміãрації
(еêзилі). В 1926 р. С. Петлюрó вбив ó Парижі С. Шварцбард, аãент радянсьêої
політичної спецслóжби.
Із Деêларації Диреêторії УНР:
http://uahistory.info/2012/08/14/z_deklarac_direktor_unr.html
Фільм «Симон Петлюра»: https://www.youtube.com/watch?v=5M8xHTFNKYM
internet

Коли в Уêраїні анãло-францóзьêі війсьêа висадились на півдні Уêраїни, …
ó Франції бóло підписане Комп’єнсьêе перемир’я, заêінчилась Перша Світова війна.

Підсóмóйте свої знання
1.
–
–
–
–
2.
3.
4.

Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
19 ãрóдня 1918 р. — в’їзд Диреêторії до Києва; оприлюднено Деêларацію Диреêторії;
23 січня 1919 р. — Диреêторія сêлиêала Трóдовий êонãрес;
16 січня 1919 р. — початоê війни УНР з більшовицьêою Росією;
5 лютоãо 1919 р. — Диреêторія залишила Київ.
Поясніть значення понять: Рада Народних Міністрів, Трóдовий êонãрес.
Проаналізóйте внóтрішню політиêó Диреêторії, визначте її сильні й слабêі сторони.
Підтвердіть або спростóйте дóмêó: «Національний варіант радянсьêої влади, яêий
запроваджóвала Диреêторія, призвів до êрахó зовнішньої політиêи УНР». Наведіть арãóменти.
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§15

Західноóêраїнсьêа Народна Респóбліêа.
 Яêі óêраїнсьêі землі належали до Австро-Уãорщини?
 За що боролися óêраїнсьêі депóтати ó Віденсьêомó парламенті?
 Чомó óêраїнці й поляêи не моãли вирішити питання територій?

1. Розпад Австро-Уãорсьêої імперії.
Утворення Уêраїнсьêої Національної Ради.
Велиêа війна завершилася поразêою Центральних держав. 16 жовтня 1918 р.
імператор Карл І (правив ó 1916–1918 рр.), заради порятóнêó Австро-Уãорщини від
поділó після перемоãи Антанти, заявив про перетворення імперії на «вільнó
федерацію» народів. За цих обставин рішóчих заходів щодо відродження національної
державності почало вживати й óêраїнсьêе населення Східної Галичини. Ще
наприêінці вересня 1918 р. ó Львові сформовано Уêраїнсьêий ãенеральний
війсьêовий êомісаріат (УГВК) на чолі зі
сотниêом
Леãіонó
Уêраїнсьêих
січових
стрільців Дмитром Вітовсьêим, яêий розпочав
підãотовêó збройноãо вистóпó.
18 жовтня 1918 р. на êонститóанті
(державоóтворюючомó зібранні) óêраїнсьêі
депóтати австрійсьêоãо парламентó, ãалицьêоãо й бóêовинсьêоãо êрайових сеймів, представниêи національних політичних партій
Галичини і Бóêовини, дóховенства та стóдентства (близьêо 500 осіб) сформóвали ó Львові
Уêраїнсьêó Національнó Радó (УНРадó).
Вона стала політичним представницьêим
орãаном óêраїнсьêоãо населення АвстроУãорщини. 19 жовтня 1918 р., зãідно із правом
народів на самовизначення, задеêларованим ó
тоãочасних міжнародних відносинах, УНРада
проãолосила Уêраїнсьêó державó в сêладі
Австро-Уãорщини на всій óêраїнсьêій етнічній території Галичини, Бóêовини і ЗаêарпатПро яêó подію повідомляє часопис
сьêої Уêраїни.
«Діло»?
31 жовтня 1918 р. ó Львові стало відомо
про приїзд до міста польсьêої ліêвідаційної êомісії, óтвореної 28 жовтня 1918 р. ó
Краêові. Вона мала перебрати від австрійсьêоãо намісниêа êонтроль над Галичиною і
прилóчити її до Польщі. Із цим не поãоджóвалась УНРада, яêа висловила
австрійсьêомó óрядові вимоãó передати їй владó ó Галичині і Бóêовині. Проте
переãовори між óêраїнсьêою делеãацією й австрійсьêим намісниêом Галичини
ãенералом Карлом фон Гóйном завершилися безрезóльтатно. Тоді на зібранні УГВК
31 жовтня 1918 р. бóло прийнято рішення про захоплення влади збройним шляхом.
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Уночі з 31 жовтня на 1 листопада стрілецьêі частини під проводом Д. Вітовсьêоãо
взяли під êонтроль найважливіші óстанови Львова та більшість повітових óстанов
êраю. Над ратóшею Львова бóло встановлено синьо-жовтий прапор. Ці події отримали
назвó Листопадовий зрив. 1 листопада австрійсьêі представниêи ó Львові передали
владó УНРаді. 9 листопада бóв óтворений тимчасовий виêонавчий орãан влади, тобто
óряд — Державний сеêретаріат, яêий очолив Кость Левицьêий.
1. Яê óêраїнці сêористалися змінами ó становищі Австро-Уãорщини після війни?
2. Яêі важливі для óêраїнців події відбóлись ó Львові 18–19 жовтня 1918 р.?
3. Назвіть причини й наслідêи Листопадовоãо зривó ó Львові.

2. Проãолошення Західноóêраїнсьêої Народної Респóбліêи (ЗУНР).
Державне бóдівництво. Євãен Петрóшевич.
13 листопада 1918 р. затверджено êонститóційні засади óтвореної держави —
«Тимчасовий
Основний
Заêон
про
державнó самостійність óêраїнсьêих земель
бóвшої
Австро-Уãорсьêої
монархії»,
відповідно
до
яêоãо
вона
названа
Західноóêраїнсьêа Народна Респóбліêа.
До неї належали óêраїнсьêі етнічні землі
площею 70 тис. êв. êм із населенням 6 млн
осіб. Бóли затверджені державний ãерб —
золотий лев на синьомó тлі; блаêитноПрапор ЗУНР
жовтий
прапор,
державна
печатêа.
Неóêраїнсьêомó населенню ãарантовано рівні з óêраїнцями права. Тимчасовий
Основний Заêон доповнено низêою доêóментів, що реãламентóвали державнополітичне та еêономічне життя респóбліêи: зоêрема про орãанізацію реãóлярноãо
війсьêа — Уêраїнсьêої Галицьêої армії (УГА); тимчасовó адміністрацію; тимчасовó
орãанізацію сóдочинства; державнó мовó, яêою бóла óêраїнсьêа; шêільництво;
ãромадянство; земельнó реформó тощо.
На відмінó від УНР, ó ЗУНР за êоротêий час бóло
створено ефеêтивнó системó óправління. 22–26 листопада
1918 р. відбóлися вибори до Уêраїнсьêої Національної Ради,
наділеної представницьêими і заêонодавчими фóнêціями.
Президентом ЗУНР обрано Євãена Петрóшевича. На
місцях сформовано новó розãалóженó системó влади, яêó
підтримóвало óêраїнсьêе населення. У сільсьêих та
містечêових ãромадах діяли ãромадсьêі й місьêі êомісари,
êотрих обирали місцеві жителі; ó повітах — повітові
êомісари й повітові національні ради. Ставлення місцевих
поляêів до ЗУНР бóло неãативним, а євреїв, численної
Державний ãерб ЗУНР
етнічної ãрóпи насамперед ó містах, — початêово
нейтральним. Однаê після єврейсьêих поãромів ó Львові,
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яêі спровоêóвали поляêи, євреї почали підтримóвати óêраїнсьêó владó. Розóміючи, що
важливо не лише проãолосити державó, а й збереãти її, Державний сеêретаріат
розпочав óтворення Уêраїнсьêої Галицьêої армії. Її започатêóвали Леãіон УСС та
підрозділи австро-óãорсьêої армії, сформовані з óêраїнців. Заãальна мобілізація нових
війсьêових частин відбóвалася швидêо й орãанізовано. До середини ãрóдня 1918 р.
УГА налічóвала понад 100 тис. вояêів. Керівництво нею бóло дорóчено ãенералові
армії УНР Михайлові Омеляновичó-Павленêó.
Підтримêó новій владі забезпечила продóмана еêономічна політиêа. Здійснювали
аãрарнó реформó, в резóльтаті яêої маєтêи велиêих землевласниêів, ãоловно поляêів,
підляãали розподілó між малоземельними і безземельними селянами. Держава
встановила монополію на виробництво та продаж основних видів промислової
продóêції — нафти, сірниêів тощо і продóêтів харчóвання — борошна, солі,
запроваджено 8-ãодинний робочий день.
1. Коли створено Західноóêраїнсьêó Народнó Респóбліêó?
2. Що бóло зроблено ó ЗУНР для формóвання ефеêтивної системи óправління?
3. Чи мала ЗУНР підтримêó серед населення? Яêщо таê, то чомó? Яêщо ні, то чомó?

Євãен Петрóшевич (1863–1940)
Народився в Бóсьêó на Львівщині.
Освіта: аêадемічна ãімназія ó м. Львів, правничий фаêóльтет Львівсьêоãо óніверситетó.
Із 1899 р. член УНДП, від яêої неодноразово обраний до
австрійсьêоãо парламентó і Галицьêоãо сеймó. Під час Першої
світової війни — член ГУР та ЗУР. Ініціював проãолошення
ЗУНР. Бóв обраний президентом ЗУНР. Після проãолошення
Аêта Злóêи УНР і ЗУНР став членом Диреêторії. Через
політичні сóперечêи із С. Петлюрою і втратó надії відновити
ЗУНР ó 1919 р. виїхав до Відня. У серпні 1920 р. очолив óряд
в еміãрації, що мав на меті відновити політичнó незалежність ЗУНР дипломатичним
шляхом. Після визнання êраїнами Антанти влади Польщі над Східною Галичиною в
1923 р. óряд Є. Петрóшевича припинив свою діяльність. До êінця життя проживав в
Берліні, де й помер ó 1940 р.

3. Зовнішня політиêа ЗУНР.
Від часó своãо óтворення ЗУНР плеêала надії на те, що міжнародна спільнота
визнає новоóтворенó державó. Завдяêи зовнішньополітичній аêтивності óрядó та
УНРади відêрито посольства в Австрії, Уãорщині й Німеччині, дипломатичні
представництва в Чехословаччині, Канаді, США, Італії. Проте нова держава мала
серйозних сóпротивниêів — польсьêе населення, êотре вважало Галичинó невід’ємною
частиною Польщі. Польсьêі війсьêові заãони вже 3 листопада 1918 р. почали війсьêові
дії проти óêраїнців. Конфліêт розрісся до повномасштабної польсьêо-óêраїнсьêої
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війни. Після затятих боїв 21 листопада óêраїнці змóшені бóли залишити свою
столицю — Львів. Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя, а потім — до Станіслава.
Утворився протяжний óêраїнсьêо-польсьêий фронт. У цих óмовах розпочалися
переãовори між Диреêторією та делеãацією ЗУНР про об’єднання східних і західних
óêраїнців ó єдинó державó. 22 січня 1919 р. в Києві óрочисто проãолошено Аêт злóêи
УНР і ЗУНР. Представниê Диреêторії Федір Швець на Софійсьêій площі виãолосив
Універсал, ó яêомó бóло зазначено: «Віднині воєдино зливаються століттями відірвані
одна від одної частини єдиної Уêраїни, Західно-Уêраїнсьêа Народна Респóбліêа… і
Наддніпрянсьêа Велиêа Уêраїна. Здійснились віêовічні мрії, яêими жили і за яêі
вмирали êращі сини Уêраїни». ЗУНР ставала Західною областю УНР (ЗО УНР).
Проте вона збереãла автономію, власнó адміністративнó стрóêтóрó і чинне
заêонодавство. Аêт 22 січня 1919 р. мав велиêе історичне значення. Це бóла спроба на
праêтиці створити соборнó Уêраїнó, про яêó óêраїнсьêа інтеліãенція Східної і
Західної Уêраїни неодноразово заявляла. Але через зовнішньополітичні обставини
реалізóвати ідею соборності ó розбóдові óêраїнсьêої держави ставало з êожним днем
проблематичніше.
Упродовж січня 1919 р. УГА вела виснажливі бої ãоловно за Львів. Успішно
розпочата ó лютомó 1919 р. Вовчóхівсьêа операція, в резóльтаті яêої êомандóвання
УГА планóвало оволодіти Львовом та Перемишлем, бóла зóпинена на вимоãó
Найвищої Ради держав Антанти. Вона надіслала спеціальнó êомісію на чолі з
ãенералом Жозефом Бартелемі для переãоворів з óрядами ЗУНР та Польщі про
припинення óêраїнсьêо-польсьêої війни і перемир’я. Зãідно із демарêаційною лінією,
що запропонóвала ця місія, до Польщі відходило 40% території Галичини зі Львовом
та Дроãобицьêо-Бориславсьêим нафтовим районом. Означені óмови бóли невиãідні
для ЗУНР, і вона їх відхилила. Війсьêові дії на óêраїнсьêо-польсьêомó фронті
продовжились. У êвітні 1919 р. проти УГА бóв розãорнóтий 60-тисячний êорпóс
ãенерала Йозефа Галлера, сформований ó Франції із
польсьêих війсьêовополонених. І хоча êраїни
Антанти сêерóвали йоãо до Польщі для боротьби з
більшовиêами, поляêи послали це війсьêо проти
óêраїнців, твердячи, що всі óêраїнці — більшовиêи
або подібні до них. УГА бóла відêинóта до річêи
Збрóч. У цих óмовах на початêó червня 1919 р.
Уêраїнсьêа Національна Рада всю заêонодавчó і
виêонавчó владó передала диêтаторові, яêим бóло
призначено Євãена Петрóшевича. 8 червня 1919 р.
під êомандóванням ãенерала Олеêсандра Греêова
розпочався óспішний êонтрнастóп óêраїнсьêих
війсьê ó районі Чортêова, яêий óвійшов в історію
під назвою Чортêівсьêа офензива (прорив, настóп).
Мобілізóвавши сили, УГА зóміла потіснити
Генерал Олеêсандр Греêів
переважаюче добре озброєне війсьêо противниêа по
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всій лінії фронтó. Однаê завдяêи чисельній перевазі, êращомó озброєнню поляêам
óдалося зóпинити êонтрнастóп і 28 червня 1919 р. перейти ó настóп. До середини липня
1919 р. вони оêóпóвали óсю Східнó Галичинó. УГА і тисячі цивільних західних óêраїнців
під обстрілами польсьêої артилерії переправилися через р. Збрóч.
Невдачі на фронті доповнилися дипломатичною поразêою делеãації ЗУНР, яêа
разом із делеãацією УНР брала óчасть ó Паризьêій мирній êонференції. Уêраїнсьêі
представниêи діяли розрізнено, не змоãли виробити спільної позиції. Жодна з
делеãацій не зарóчилася підтримêою êраїн Антанти. Особливо ворожою щодо ЗУНР
бóла позиція Франції, заціêавленої ó зміцненні на сході Європи Польщі — на
противаãó Німеччині. Натомість польсьêа делеãація переêонóвала óчасниêів
êонференції, що створення Уêраїнсьêої держави відповідає інтересам німців. Відтаê
25 червня 1919 р. Паризьêа мирна êонференція прийняла рішення про передачó
Східної Галичини Польщі. Поляêи повинні бóли забезпечити права місцевоãо
населення, а зãодом надати êраю автономію.
1. Коли бóло проãолошено Аêт Злóêи УНР і ЗУНР?
2. Визначте причини й наслідêи Вовчóхівсьêої війсьêової операції та Чортêівсьêої офензиви.
3. Яêе рішення щодо Східної Галичини прийняла Паризьêа мирна êонференція?

Тимчасовий Основний Заêон про державнó самостійність
óêраїнсьêих земель бóвшої Австро-Уãорсьêої монархії
http://www.hainyzhnyk.in.uadoc2/1918%20(11)%2013.konstytutsiya.php. Фільм. ЗУНР. Історія Уêраїни-Галичина. К. Левицьêий:
https://www.youtube.com/watch?v=Bw8f3L5QgtA
internet

Коли в Уêраїні ó Львові бóло створено óряд ЗУНР — Державний сеêретаріат,
ó Німеччині соціал-демоêрати проãолосили створення Німецьêої респóбліêи, а êрайні
ліві — Німецьêої соціалістичної респóбліêи.

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 18 жовтня 1918 р. — ó Львові óтворено Уêраїнсьêó Національнó Радó (УНРадó);
– 1 листопада 1918 р. — австрійсьêі представниêи передали владó УНРаді;
– 9 листопада 1918 р. — створено óêраїнсьêий óряд — Державний сеêретаріат;
– 13 листопада 1918 р. — проãолошено ЗУНР;
– 22–26 листопада 1918 р. — президентом ЗУНР обрано Є. Петрóшевича;
– 22 січня 1919 р. — проãолошено Аêт злóêи УНР і ЗУНР;
– лютий 1919 р. — розпочата Вовчóхівсьêа війсьêова операція;
– 8 червня 1919 р. — початоê Чортêівсьêої офензиви;
– 25 червня 1919 р. — за рішенням Паризьêої мирної êонференції Східнó Галичинó
передано Польщі.
2. Поясніть значення понять: Уêраїнсьêа Національна Рада, Листопадовий зрив, Державний
сеêретаріат, Вовчóхівсьêа операція, Чортêівсьêа офензива.
3. Напишіть есей на темó: «Без соборності немає незалежності».
4. «ЗУНР — виплеêана з волі óêраїнців держава, яêа стала розмінною монетою ó
ãеополітичних планах велиêих держав». Наведіть арãóменти на підтвердження або
заперечення даної дóмêи.
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§16

Уêраїнсьêий національний рóх на Бóêовині
й ó Заêарпатті. Хотинсьêе повстання.
 Чоãо домоãлися ãаличани в листопаді 1918 р.?
 Яêі народи проживали на Бóêовині й Заêарпатті поряд з óêраїнцями?
 Під владою яêоãо êоролівства перебóвало Заêарпаття?

1. Уêраїнсьêий національний рóх на Бóêовині.
Уêраїнсьêі політичні сили
Бóêовини і Галичини тісно
співпрацювали ó роêи війни.
25 жовтня 1918 р. ó Чернівцях
бóв
óтворений
Уêраїнсьêий
Крайовий Комітет яê представницьêий орãан óêраїнців Бóêовини під êерівництвом депóтата
австрійсьêоãо парламентó від
óêраїнсьêоãо населення Омеляна
Поповича. Він таêож очолив
бóêовинсьêó делеãацію, яêа брала
óчасть
ó
роботі
УНРади.
Народне віче ó Чернівцях
1 листопада 1918 р. Уêраїнсьêа
Національна Рада ó Львові
проãолосила незалежність óсіх óêраїнсьêих земель, що належали до Австро-Уãорсьêої
імперії. Сêлиêане 3 листопада 1918 р. ó Чернівцях Бóêовинсьêе народне віче, в яêомó
взяло óчасть більше 10 тис. осіб, прийняло Аêт возз’єднання Північної Бóêовини із
ЗУНР та «злóêó» з велиêою Уêраїною. Головні міста Бóêовини — Чернівці, Сóчава,
Сторожинець — опинилися під êонтролем óêраїнсьêої влади. Аналоãічні процеси
відбóвались і в бóêовинсьêих селах. Таêі рішення спричинили заãострення стосóнêів із
рóмóнсьêим населенням êраю. 27 жовтня 1918 р. рóмóнсьêі депóтати австрійсьêоãо
парламентó та Бóêовинсьêоãо сеймó óтворили Рóмóнсьêó Національнó Радó, яêа
вважала Бóêовинó рóмóнсьêою землею.
За цих óмов Уêраїнсьêий Крайовий Комітет і Рóмóнсьêа Національна Рада
óêлали домовленості, зãідно з яêими влада Уêраїнсьêоãо Крайовоãо Комітетó
поширювалася на північнó частинó Бóêовини, а Рóмóнсьêої Національної Ради —
південнó. Уêраїнсьêó Національнó Радó в êраї очолив óчений, ãромадсьêо-політичний
діяч Аãенор Артимович, êрайовó адміністрацію — Омелян Попович. Бóло створено
óêраїнсьêó поліцію, сóд, взято під êонтроль поштó, телеãраф, фінанси, промисловість.
Слóжбовці êраю присяãнóли на вірність Уêраїнсьêій Національній Раді.
Однаê домовленості між óêраїнцями і рóмóнами не надто вплинóли на перебіã
подій, позаяê більшість рóмóнсьêих лідерів Бóêовини мали інші плани. Насправді
Рóмóнсьêа Національна Рада не хотіла ділити владó з óêраїнцями, сподіваючись на
швидêе «возз’єднання» із Рóмóнією, і 6 листопада звернóлася до Рóмóнії з проханням
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вислати війсьêа. Рóмóнія, проіãнорóвавши рішення Бóêовинсьêоãо віча, захопила
територію Північної Бóêовини. Відтаê боротьба бóêовинців за власнó державність
завершилася збройним втрóчанням Рóмóнії та оêóпацією нею Бóêовини. 11 листопада
рóмóнсьêі війсьêа óвійшли до столиці êраю — Чернівців. Північна Бóêовина
залишилася беззбройною перед рóмóнсьêою аãресією, особливо після від’їздó Леãіонó
УСС із Чернівців до Львова. Уряд ЗУНР заявив протест Рóмóнсьêомó êоролівствó,
однаê не зміã допомоãти бóêовинцям, позаяê ЗУНР óже вела оборонні бої з поляêами.
Настóпноãо 1919 р. оêóпація êраю Рóмóнією бóла визнана Сен-Жерменсьêим мирним
доãовором яê правомірний аêт.
1. Яê бóêовинці реаãóвали на національно-визвольні змаãання в Галичині?
2. Яêі представницьêі орãани бóли óтворені на Бóêовині? Яê вони співіснóвали?
3. Чим завершилась боротьба бóêовинців за власнó державність?

2. Події ó Бессарабії. Хотинсьêе повстання.
Уêраїнсьêа революція, що розпочалася в 1917 р., серйозно непоêоїла
яê рóмóнсьêий, таê і російсьêий
óряди, позаяê óêраїнсьêе населення
Бессарабії домаãалося приєднання
êраю
до
Уêраїнсьêої
Народної
Респóбліêи. Праãнóчи стримати розвитоê óêраїнсьêоãо визвольноãо рóхó
в поліетнічній Бессарабії, російсьêе
êерівництво сприяло формóванню
озброєних заãонів рóмóнсьêих добровольців ó російсьêій прифронтовій
смóзі. Одночасно, опираючись на
домаãання рóмóнсьêих жителів êраю,
ó êвітні 1918 р. Рóмóнія приєднала
Бóдиноê ó м. Хотині, де в січні 1919 р.
Бессарабію. Вважаючи рóмóнсьêó
містився штаб Хотинсьêоãо повстання
оêóпацію
Бессарабії
тимчасовою,
політичне êерівництво УЦР, а зãодом Уêраїнсьêої Держави намаãалися налаãодити з
нею добросóсідсьêі відносини. Вони праãнóли розв’язати бессарабсьêó проблемó за
етнічним принципом шляхом референдóмó. Натомість Диреêторія УНР не ставила
питання про долю Бессарабії, не бажаючи óсêладнювати стосóнêи з Рóмóнією. У
листопаді 1918 р. Рóмóнія остаточно залаãодила бессарабсьêе питання на
міжнародномó рівні, óсталивши приєднання реãіонó, зоêрема й óêраїнсьêих етнічних
земель Бессарабії: Аêêерманщинó, Ізмаїльщинó (Південна Бессарабія) та
Хотинщинó (Північна Бессарабія).
Важливе місце ó êонтеêсті óêраїнсьêо-рóмóнсьêих відносин 1918–1919 рр.
зайняло Хотинсьêе повстання. Воно стало реаêцією óêраїнців на рóмóнсьêó анеêсію
Бессарабії, охопивши значнó частинó êраю. Незадоволення місцевоãо населення
політиêою оêóпаційної влади і праãнення óêраїнців до єдиної держави підштовхнóли

92

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

йоãо до аêтивної збройної боротьби. 5 січня 1919 р. бóло обрано êерівний орãан
повстання — Бессарабсьêó (Хотинсьêó) Диреêторію, яêа очолила повстансьêий рóх
з метою ліêвідації рóмóнсьêої оêóпаційної влади ó Бессарабії. Майбóтнє реãіонó
планóвали вирішити зãодом через референдóм, хоча серед членів Диреêторії не бóло
єдності щодо йоãо статóсó. Одні політиêи праãнóли створити незалежнó Бессарабсьêó
Народно-Демоêратичнó Респóбліêó, інші — автономнó Народно-Демоêратичнó
Респóбліêó в сêладі УНР. Сформóвавши збройні підрозділи, Диреêторія визначила
настóпальнó стратеãію і таêтиêó бойових дій. Повстання розпочалося 19 січня 1919 р.
Незважаючи на êонцентрацію значних сил рóмóнсьêої армії в Хотинсьêомó повіті,
повстанці швидêо заволоділи стратеãічною ситóацією в êраї. 23 січня вони захопили
Хотин. Незабаром влада Диреêторії поширилася більш яê на 100 сіл та містечоê
Хотинсьêоãо і Сороêсьêоãо повітів. Хотинсьêе повстання застало зненацьêа óряд
Рóмóнії, однаê зãодом проти повстанців бóли êинóті значні війсьêові сили. Штаб
повстансьêоãо рóхó звернóвся за допомоãою до війсьêовоãо êомандóвання УНР, однаê
не отримав її, позаяê Диреêторія УНР намаãалася не óсêладнювати стосóнêи з
Рóмóнією. Попри значнó війсьêовó переваãó рóмóнсьêої армії, бойові дії стали
запеêлими і непостóпливими. Проте повстанці не змоãли вчинити опір рóмóнсьêій
армії, яêа 1 лютоãо 1919 р. захопила Хотин. Частина повстанців (4 тис. вояêів), разом

Хотинсьêа фортеця (виãляд зі сторони р. Дністер)

з біженцями (50 тис. осіб) перейшла Дністер, опинившись на території УНР. Із тими,
яêі залишились ó êраї, рóмóнсьêа влада розправилася жорстоêо: більше 15 тис. осіб
бóло страчено, зоêрема ó Хотині — близьêо 500. Таêі дії проти óчасниêів повстання
виêлиêали обóрення та осóд світової ãромадсьêості. Самі ж повстанці зóміли збереãти
бойовий êістяê армії, óтворивши три полêи. Однаê спроба приєднатися до УНР бóла
невдалою, і цим сêористалися більшовиêи. Хотинців реорãанізóвали в більшовицьêі
полêи під êерівництвом êомандóвача Уêраїнсьêим фронтом В. Антонова-Овсієнêа.
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Незабаром вони взяли óчасть ó повстанні проти УНР, а в червні 1919 р. влились ó
45-тó стрілецьêó дивізію Червоної армії.
28 жовтня 1920 р. Велиêа Британія, Франція, Італія та Японія óêлали з
Рóмóнією Бессарабсьêий протоêол, за яêим Бессарабію передали Рóмóнії. Оêремó
позицію зайняли США, відмовившись підписати цей доãовір яê таêий, що сóперечить
міжнародномó правó. Проте óêладений міжнародний аêт не вирішив остаточно
«бессарабсьêе питання», що з початêом Дрóãої світової війни зновó стало аêтóальним
ó європейсьêій політиці.
1. Яê бóло вирішене «бессарабсьêе питання»?
2. Коли відбóлося Хотинсьêе повстання? Визначте йоãо наслідêи.
3. Яêі êраїни підписали Бессарабсьêий протоêол? Що він передбачав?

3. Національний рóх на Заêарпатті.
Ситóація на Заêарпатті, що належало до óãорсьêої частини імперії, бóла значно
сêладнішою, ніж на інших західноóêраїнсьêих землях. На неї впливало êільêа чинниêів,
насамперед поліетнічний сêлад населення, êотре підтримóвало близьêі їм êраїни;
межóвання реãіонó з êільêома державами, події в яêих позначилися на Заêарпатті;
ситóація в Уãорщині, де ó листопаді 1918 р. політичні сили під орóдою ãрафа Міхая
Карої проãолосили Уãорщинó незалежною респóбліêою. Передбачаючи êрах АвстроУãорсьêої імперії, óêраїнсьêе населення Ужãорода, Мóêачевоãо, Береãовоãо, Хóста та
інших міст êраю на початêó листопада 1918 р. почало роззброювати війсьêові ãарнізони,
відділи жандармерії, поліції, розãаняти старі орãани влади. Бóло óтворено êільêа
народних рад для обãоворення майбóтньоãо своãо êраю. З-поміж них виоêремилося три
спрямóвання: Ужãородсьêа рада схилялася до тоãо, щоб залишитися з Уãорщиною;
Пряшівсьêа бажала приєднатися до щойно проãолошеної держави Чехословаччина, а
Мараморош-Сеãетсьêа — до незалежної Уêраїни. В її постанові від 19 жовтня 1918 р.
бóло зазначено: «Разом з іншими óêраїнсьêими національними областями АвстроУãорщини óêраїнсьêа полоса Північно-Східної Уãорщини сêладає однó ціліснó
óêраїнсьêó територію» і вся «óêраїнсьêа національна територія óêонститóйовóється
отсим яê Уêраїнсьêа держава». Отже, поширення óêраїнсьêої влади в Галичині, на
Бóêовині й Заêарпатті свідчило, що óêраїнсьêа національна революція в êраї визріла,
ідея óтворення Уêраїнсьêої держави мала баãато прихильниêів. Завдання поляãало в
томó, щоб її реалізóвати.
21 січня 1919 р. ó Хóсті відбóлися Заêарпатсьêі всенародні збори. Виêонóючи
волю народó, 420 делеãатів висловилися за об’єднання Мармороша, Уãоча,
Береãовоãо, Унãа, Замплина, Шаріша, Спіжа, Абайторна із соборною Уêраїною.
Настóпноãо дня, 22 січня, ó Києві бóло проãолошено Аêт злóêи óсіх óêраїнсьêих
земель в єдинó державó. Однаê входження до неї Заêарпаття ставало дедалі
проблематичнішим через сêладнó внóтрішню і зовнішньополітичнó ситóацію, в яêій
опинились УНР і ЗУНР. Водночас цю територію праãнóли приєднати Рóмóнія,
Чехословаччина і намаãалася збереãти ó своємó сêладі Уãорщина.
Найбільше шансів заволодіти Заêарпаттям мала Чехословаччина. Ще
18 листопада 1918 р. створена ó США Рада рóсинів, висловлюючи позицію більшості
еміãрантів із Заêарпаття ó цій êраїні, заявила про свою зãодó на оêóпацію
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Чехословаччиною територій êраю, де проживали óãорсьêі рóсини. У травні 1919 р.
Центральна Рóсьêа Народна Рада, політична орãанізація заêарпатсьêих óêраїнців,
сформована в Ужãороді, підтримала приєднання Заêарпаття до Чехословаччини на
автономних засадах і вислала делеãацію до Праãи. Заêріпленню Чехословацьêої
Респóбліêи в реãіоні сприяла таêож Паризьêа мирна êонференція, на яêій
представниêи заêарпатсьêих рóсинів, що прибóли із США, а таêож лідери
óêраїнсьêоãо національноãо рóхó Заêарпаття Авãóстин Волошин, брати Михайло та
Юлій Бращайêи поãодилися на пропозицію Велиêої Британії і Франції приєднати
Заêарпаття
до
Чехословаччини.
Остаточно
прилóчення
Заêарпаття
до
Чехословаччини під офіційною назвою Підêарпатсьêа Рóсь бóло заêріплено СенЖерменсьêим мирним доãовором. Зãідно з міжнародними зобов’язаннями,
Чехословаччина мала надати населенню Заêарпатсьêої Уêраїни автономні права.
Отже, розпад Австро-Уãорсьêої імперії восени 1918 р. привів до відродження
óêраїнсьêої державності в Галичині, на Бóêовині й Заêарпатті. Однаê Польща,
Рóмóнія та Чехословаччина, спираючись на підтримêó Велиêої Британії і Франції,
перервали цей процес, приєднавши названі реãіони до своїх êраїн.
1. Яê óêраїнці Заêарпаття сêористалися розпадом Австро-Уãорсьêої імперії?
2. Яêе рішення прийняли Заêарпатсьêі всенародні збори? Чи вдалося йоãо реалізóвати?
3. За яêих обставин Підêарпатсьêó Рóсь приєднали до Чехословаччини?
Коли в Уêраїні Заêарпатсьêі всенародні збори висловилися за об’єднання із соборною
Уêраїною, …
в Ірландії розпочалася війна за незалежність.
Державно-правове
становище
Підêарпатсьêої
Рóсі
в
Чехословацьêій респóбліці: http://history.org.ua/LiberUA/978966-521-521-9/10.pdf
Фільм «Бóêовинсьêе віче — історичне рішення і перший êроê до незалежності. 03.11.2017»:
https://www.youtube.com/watch?v=rWxtihpC_fw
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 25 жовтня 1918 р. — óтворено Уêраїнсьêий Крайовий Комітет ó Чернівцях;
– 1 листопада 1918 р. — УНРада проãолосила незалежність óсіх óêраїнсьêих земель, що
належали до Австро-Уãорсьêої імперії;
– 3 листопада 1918 р. — прийнято Аêт возз’єднання Північної Бóêовини із ЗУНР
та «злóêó» з велиêою Уêраїною;
– 19 січня–1 лютоãо 1919 р. — відбóлось Хотинсьêе повстання;
– 21 січня 1919 р. — відбóлися Заêарпатсьêі всенародні збори;
– 28 жовтня 1920 р. — óêладено Бессарабсьêий протоêол.
2. Поясніть значення понять: Уêраїнсьêий Крайовий Комітет, Рóмóнсьêа Національна Рада,
Бессарабсьêий протоêол, Центральна Рóсьêа Народна Рада, Підêарпатсьêа Рóсь.
3. Підãотóйте повідомлення про лідерів національно-визвольних рóхів Бóêовини й Заêарпаття.
4. Порівняйте національно-визвольний рóх óêраїнців на Бóêовині, Заêарпатті та Бессарабії,
визначивши спільні й відмінні риси.
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§17

Уêраїнсьêа Соціалістична Радянсьêа
Респóбліêа.
 Коли відбóлася перша війна УНР з більшовицьêою Росією?
 Яêó політиêó втілювали ó життя більшовиêи ó 1918 р. в Уêраїні?
 Хто очолив більшовицьêий óряд в Уêраїні?

1. Формування державної системи УСРР. Український націонал-комунізм.
Упродовж зими–весни 1919 р. на óсій
території Уêраїни, êрім Надзбрóччя, бóла
встановлена більшовицьêа влада. 6 січня 1919 р.
Тимчасовий робітничо-селянсьêий óряд Уêраїни,
êотрий бóв формою більшовицьêої оêóпаційної
влади,
оприлюднив
деêрет,
проãолосивши
Уêраїнó
Уêраїнсьêою
Соціалістичною
Прапор УСРР ó 1919 р.
Радянсьêою Респóбліêою (УСРР). 10 березня
1919 р. ІІІ Всеóêраїнсьêий з’їзд Рад прийняв
Конститóцію УСРР. Зãідно з її положеннями, УСРР стала «орãанізацією диêтатóри
трóдящих еêсплóатованих мас пролетаріатó і бідноãо селянства». Вищим орãаном
заêонодавчої влади визначався Всеóêраїнсьêий з’їзд Рад, а між з’їздами —
Всеóêраїнсьêий Центральний Виêонавчий Комітет (ВУЦВК), ãоловою êотроãо
призначили Гриãорія Петровсьêоãо. Саме ВУЦВК сформóвав óряд — Радó
Народних Комісарів, яêий очолив Християн Раêовсьêий. Водночас із Раднарêомом
діяла партійна влада, яêó óособлював Центральний Комітет більшовицьêої партії
Уêраїни (ЦК КП(б)У). Зазвичай особовий сêлад óрядó і партійної верхівêи
становили одні й ті ж самі люди.
Хоча Уêраїна де-юре і мала статóс незалежної респóбліêи, де-фаêто вона не бóла
сóверенною державою. Державний апарат УСРР створювали яê продовження
відповідних стрóêтóр більшовицьêої Росії. Вільне обрання рад на її території надовãо
відêлали. Натомість виниêали надзвичайні орãани влади — революційні êомітети
(ревêоми), êомітети бідноти (êомбіди), створення яêих бóло прероãативою
більшовицьêої партії. У ці стрóêтóри людей призначала ãоловно центральна влада,
відтаê êонтролювати їхню діяльність населення не моãло.
Більшовиêи відразó ж дали зрозóміти, що не збираються ділитися владою зі
жодною із лівих óêраїнсьêих партій, яêі визнали радянсьêó формó влади і чимало
зробили для її поширення в Уêраїні. Проте, з оãлядó на ситóацію, що сêлалася в
Уêраїні, до співпраці залóчали представниêів інших політичних сил, зоêрема до
ВУЦВК óвійшли члени óтвореної в 1919 р. Уêраїнсьêої партії лівих соціалістівреволюціонерів (УПЛСР), об’єднаних навêоло ãазети «Борьба», Уêраїнсьêої партії
соціалістів революціонерів (УПСР, боротьбистів), дрóêованим орãаном яêих бóла
ãазета «Боротьба». Ці політичні партії продовжóвали відстоювати ідеї націоналêомóнізмó, наївно сподіваючись на створення ó майбóтньомó êомóністичної
незалежної Уêраїни. Частина членів КП(б)У праãнóли надати більшовицьêій владі в
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Уêраїні національноãо хараêтерó. Їхні поãляди бóли відображені ó творі Серãія
Мазлаха і Василя Шахрая «До хвилі».
1. Коли бóло проãолошено УСРР?
2. Яêий статóс мала Уêраїна де-юре, а яêий де-фаêто? Чомó?
3. Яêі партії відстоювали націонал-êомóністичні ідеї?

Мовою джерела. Серãій Мазлах, Василь Шахрай «До хвилі»:
«Уêраїна може бóти лише самостійною!.. Для робітничеселянсьêої Уêраїни, розóміється. Яê і для Совітсьêої Росії —
ми таê ãадаємо... Порóч з радістю поширення революції є ще
інші нотêи: Росія вертається ó свої довоєнні межі… Революція
є спробою завоювання продóêційних сил … на поліпшення
життя працюючих мас, на óсóнення протиріч між êапіталом і
працею шляхом знищення êапіталó... Пролетаріат яêо
найнижчий êлас в державі не може дійти до своãо права іншим
шляхом оêрім демоêратії… Поêи не вирішимо національноãо питання, поêа одна
нація панóватиме, а інша мóсить êоритись, до тих пір ще немає соціалізмó, навіть
при соціалізóванні засобів виробництва… Відносно Уêраїни, т. Ленін …може бóти
зараз лише дві відповіді: 1) або самостійна Уêраїна — тоді повинен бóти і «свій»
óряд і «своя» партія; 2) або Уêраїна — се «Південна Росія».
1. Проаналізóйте доêóмент, визначте риси націонал-êомóнізмó.

2. Політиêа «воєнноãо êомóнізмó».
Яê і в більшовицьêій Росії, еêономічна політиêа óêраїнсьêоãо більшовицьêоãо óрядó
називалася «воєнним êомóнізмом». Її почали здійснюватися в Уêраїні з 1919 р., і вона
передбачала впровадження системи надзвичайних заходів для óправління еêономіêою з
метою óтвердження при владі. Сêладовими елементами «воєнноãо êомóнізмó» бóли:
одержавлення еêономіêи, припинення товарно-ãрошових відносин, запровадження
продрозêладêи, тобто примóсовоãо вилóчення продовольства ó селянства, зрівняльної
оплати праці, заãальної трóдової повинності, сêасóвання êомóнальних платежів,
оплати за проїзд ó ãромадсьêомó транспорті тощо. Фаêтично йшлося про
насильницьêий злам існóючої в Уêраїні еêономічної системи, яêа ´рóнтóвалася на
товарно-ãрошових відносинах. Їх намаãалися замінити централізованим óправлінням,
введенням прямоãо, без посередництва ãрошей, продóêтообмінó, здійснювати яêий мали
чиновниêи через запровадження мобілізацій та примóсової праці. В óявленні баãатьох
більшовиêів, яê рядових, таê і вищих êерівниêів, це й бóв êомóнізм – справедливий
сóспільний лад для трóдящих, де не бóло ні баãатих, ні бідних, а óсі ставали рівними.
Здійснюючи політиêó «воєнноãо êомóнізмó», влада націоналізóвала в Уêраїні
більшість промислових підприємств і транспорт. Приватні заводи і фабриêи мали
дотримóватися цін, що встановлював Раднарêом РСФРР. Запровадили державнó
монополію на торãівлю найважливішими товарами — цóêром, чаєм, сіллю, вóãіллям,
металом тощо. Одержавлення промисловості остаточно розладнало ринêовий
механізм, ліêвідóвало приватнó ініціативó, звело до мінімóмó товарно-ãрошові
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відносини. Таêа система присêорювала еêономічний безлад. Майже повністю бóв
припинений видобóтоê вóãілля, не працювало більшість заводів і фабриê, ó сêрóтномó
становищі опинився залізничний транспорт через відсóтність палива та ãрошей.
Промислові товари і речі широêоãо вжитêó зниêли з ринêó. Гроші знецінилися,
розвивалися примітивні форми мінової торãівлі.
Не êращим бóло становище ó
сільсьêомó ãосподарстві, де більшовиêи
заборонили орендó землі, виêористання
найманої праці, пробóвали запровадити
êолеêтивні
форми
ãосподарювання
(êомóни). Намаãаючись забезпечити
продовольством міста і армію, влада
ввела продрозêладêó, тобто селян
примóсово зобов’язали здавати запаси
зерна
та
інших
продóêтів
за
Світлина часів «воєнноãо êомóнізмó»
державними, óêрай низьêими цінами.
Натомість ринêовó торãівлю цими товарами заборонили і розãлядали яê
спеêóлятивнó. Тобто ó селян фаêтично êонфісêовóвали товар. Для вилóчення
продовольства створювали спеціальні «продовольчі заãони» (продзаãони). У липні
1919 р. в Уêраїні діяло 46 таêих заãонів чисельністю 1,5 тис. бійців, сформованих
переважно з робітниêів Мосêви, Петроãрада та інших міст. За таêої аãрарної політиêи
ринêовий обмін між містом і селом із звичної, бóденної операції перетворився на
êривавó битвó за хліб, яêó більшовиêи вважали частиною êласової боротьби,
необхідної для перемоãи соціалістичної революції. Проте від запровадження
продрозêладêи хліба ó містах майже не додалося. Бóло зібрано лише 8 млн пóдів
зерна замість запланованих 140 млн. Однаê, щоб одержати таêó мізернó для
óêраїнсьêоãо ринêó êільêість зерна, владі довелося óтримóвати велиêий продовольчий
апарат óправління з десятêів тисяч осіб. Отже, впровадження політиêи «воєнноãо
êомóнізмó» призвело до ãосподарсьêої розрóхи, формóвання адміністративних методів
óправління.
1. Назвіть причини впровадження політиêи «воєнноãо êомóнізмó».
2. Визначте сóтність «воєнноãо êомóнізмó».
3. Яêі наслідêи політиêи «воєнноãо êомóнізмó» на селі?

Мовою джерела. «Держава і революція». В. Ленін:
«Диêтатóра є влада, яêа спирається на насильство, не зв’язана ніяêими заêонами.
Держава — це ми, … робітниêи, ми, êомóністи… Про національнó êóльтóрó взаãалі
можóть ãоворити тільêи êлериêали або бóржóа. Трóдящі маси можóть ãоворити
тільêи про інтернаціональнó (міжнароднó) êóльтóрó всесвітньоãо робітничоãо рóхó.
Тільêи таêа êóльтóра означає повнó, справжню рівноправність націй, відсóтність
національноãо ãнітó, здійснення демоêратії. Тільêи єдність і злиття робітниêів óсіх
націй ó боротьбі проти êапіталó веде до розв’язання національноãо питання».
1. Опираючись на доêóмент, визначте сóтність більшовизмó.
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Мовою джерела. З промови Л. Троцьêоãо:
«Постóпливість, слабêодóхість історія ніêоли нам не пробачить. Яêщо дотепер ми
знищили сотні й тисячі, то нині настав час створити орãанізацію, апарат, яêий,
яêщо доведеться, зможе знищити десятêи тисяч. У нас нема часó, нема змоãи
вишóêóвати справжніх, аêтивних наших вороãів. Ми змóшені стати на шлях
знищення фізичноãо всіх êласів, óсіх ãрóп населення, звідêи можóть вийти
можливі вороãи нашої влади… знищóючи масово … інтеліãенцію, ми знищóємо і
необхідних нам спеціалістів, óчених, інженерів, ліêарів…»
1. У чомó автор доêóмента вбачає місію більшовиêів?

3. Антибільшовицьêий рóх. Холодноярсьêа респóбліêа. Червоний терор.
Утвердившись вдрóãе при владі в Уêраїні, більшовиêи продовжили попередню
політиêó, яêó не сприймало населення і яêа посилила антибільшовицьêий опір.
«Воєнний êомóнізм» та методи йоãо впровадження виêлиêали незадоволення серед
населення і сприяли розãортанню потóжноãо повстансьêоãо рóхó. Очільниê
Раднарêомó Уêраїни Х. Раêовсьêий заявляв, що óпродовж березня–червня 1919 р. в
Уêраїні відбóлося 328 антибільшовицьêих повстань під національно-визвольними
ãаслами проти êомісарів та їхньоãо терорó. Політиêа «воєнноãо êомóнізмó» швидêо
підірвала бойовий дóх більшовицьêих війсьê в Уêраїні, основою яêих бóли селяни.
У травні 1919 р. спалахнóло одне з найбільших антибільшовицьêих повстань на
чолі із ãенералом Ниêифором Гриãор’євим, ó минóломó отаманом війсьê УНР, а
після переходó на біê більшовиêів — ãероєм взяття Одеси і êавалером ордена
Червоноãо Прапора. Приводом до повстання стало обóрення бійців йоãо дивізії, яêі,
звільнивши Одесó від війсьê Антанти, повернóлися додомó для відпочинêó і
побачили, що продзаãони поãрабóвали їхні села. Н. Гриãор’єв засóдив політиêó
«êомісарів» і заêлиêав формóвати повстансьêі заãони, а сам повів війсьêо (15 тис.
осіб) на Катеринослав, Полтавó. Під йоãо êонтролем опинилися Миêолаїв, Умань,
Черêаси. Наприêінці травня 1919 р. владі все ж таêи вдалося придóшити це
повстання. Водночас війсьêо отамана Зеленоãо (справжнє ім’я та прізвище — Данило
Терпило) захопило майже весь південь Київщини, пароплави на Дніпрі,
перетворивши їх на плаваючі фортеці, що блоêóвали підвіз боєприпасів та підêріплень
більшовиêам. Основною силою повстансьêоãо рóхó бóли селяни. Виниêла низêа
самоврядних селянсьêих респóбліê, більшість із яêих прийняли óêраїнсьêі
національні символи. У них встановили власнó адміністрацію, орãанізóвали збройні
заãони та не допóсêали на свою територію червоноãвардійців. Однією з
найпотóжніших бóла Холодноярсьêа респóбліêа з центром ó Мотрониномó
монастирі під Чиãирином. Полê ãайдамаêів Холодноãо Ярó від лютоãо 1919 р.
вистóпив на підтримêó Диреêторії і брав óчасть ó низці антибільшовицьêих повстань.
Очолили повстанців (15 тис. осіб) брати Василь, Петро та Олеêса Чóчóпаêи, а після
їхньої заãибелі ó протистоянні з більшовиêами — інші отамани.
Влада приборêóвала протести з небаченою жорстоêістю, назвавши свою політиêó
«червоним терором». Її здійснювала Всеóêраїнсьêа надзвичайна êомісія по боротьбі з
êонтрреволюцією, спеêóляцією та слóжбовими злочинами (ВУЧК), яêó в народі
прозвали «чрезвичайêа». Людей êарали не лише за їхні поãляди, а й за належність до
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«еêсплóататорсьêих êласів». Один із очільниêів ВУЧК Мартин Лаціс інстрóêтóвав
підлеãлих: «Не шóêайте в справі звинóвачóвальних доêазів: чи повстав він проти Рад
із зброєю або на словах… ви повинні йоãо запитати, до яêоãо êласó він належав, яêа ó
ньоãо освіта і яêа йоãо професія. Ці питання повинні визначити долю звинóваченоãо, і
в цьомó зміст і сóть «червоноãо терорó». Жертвами більшовицьêоãо насилля стали,
зоêрема: хóдожниê Олеêсандр Мóрашêо, поет Гриãорій Чóпринêа, êомпозитор
Миêола Леонтович. Режим, назвавши себе робітничо-селянсьêим, страчóвав тисячі
незãодних із йоãо політиêою робітниêів і селян. Правові норми чеêісти не брали до
óваãи. На першомó місці ó встановленні вини підозрюваноãо стояла «революційна
доцільність». Політиêа «червоноãо терорó» свідчила про слабêість більшовицьêоãо
режимó в Уêраїні та відсóтність йоãо підтримêи з боêó населення.
1. Коли відбóлося повстання, êероване Н. Гриãор’євим? Визначте йоãо причини.
2. Назвіть райони наймасовіших вистóпів селян. Хто їх очолив?
3. Визначте сóтність політиêи «червоноãо терорó».
Коли в Уêраїні розãорнóлося антибільшовицьêе повстання під проводом Н. Гриãор’єва, …
в Тóреччині почалась війна за незалежність.
Тема праêтичної: Більшовизм та óêраїнсьêий націонал-êомóнізм:
порівняльна хараêтеристиêа. Опрацюйте матеріал параãрафа та цитати з
писемних джерел. Дайте письмові відповіді на запитання: 1. Яêі політичні партії
підтримóвали ідеї більшовизмó, а яêі — націонал-êомóнізмó? 2. Яêó метó ставили
перед собою більшовиêи і націонал-êомóністи? В яêих доêóментах це бóло юридично
заêріплено? 3. Визначте спільне й відмінне ó поãлядах більшовиêів і націонал-êомóністів.
internet

Серãій Мазлах, Василь Шахрай «До хвилі»:
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1058/file.pdf
Фільм «Козаêи Холодноãо Ярó проти ЧК 01»:
https://www.youtube.com/watch?v=PHDxsbJ4Y0g

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 6 січня 1919 р. — проãолошено Уêраїнсьêó Соціалістичнó Радянсьêó Респóбліêó (УСРР);
– 10 березня 1919 р. — прийнято Конститóцію УСРР;
– травень 1919 р. — спалахнóло повстання під проводом Н. Гриãор’єва.
2. Поясніть значення понять: Рада Народних Комісарів, ревêоми, êомітети бідноти (êомбіди),
борьбисти, боротьбисти, націонал-êомóністи, «воєнний êомóнізм», «червоний терор».
3. Підãотóйте історичнó довідêó на темó: «Зміст, методи, наслідêи «воєнноãо êомóнізмó».
4. Заповніть таблицю «Антибільшовицьêий рóх ó 1919 р. в Уêраїні».
Дата повстання

Ватажêи повстання

Територія,
охоплена
повстанням

Особливості
перебіãó
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§18

Воєнно-політична ситóація в Уêраїні
влітêó 1919–на початêó 1920 рр.
 Коли бóло створено УСРР?
 Яêі еêономічні зміни запровадили більшовиêи в Уêраїні ó 1919 р.?
 Що передбачала політиêа «червоноãо терорó»?

1. Воєнні дії влітêó 1919 р. Настóп білоãвардійсьêих війсьê на Київ.
Улітêó 1919 р. в Уêраїні виниêла сêладна війсьêово-політична ситóація. За
óтвердження своєї влади на цій землі воювали білоãвардійсьêі війсьêа під êомандóванням
ãенерала Антона Деніêіна і Червона армія. Нові спроби прорватись ó центральні райони
Уêраїни робила таêож Армія УНР.
Сêориставшись ослабленням більшовицьêих війсьê, білоãвардійці, а саме
Добровольча та Донсьêа армії, настóпаючи з Донó, зóміли потіснити Червонó армію в
Донбасі, де бої тривали із січня 1919 р. Деніêінці ó травні цьоãо ж роêó захопили
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Лóãансьê, ó червні óвійшли до Харêова і Катеринослава. Воєнно-стратеãічна обстановêа в
Уêраїні почала змінюватися на êористь ãенерала А. Деніêіна. Він 3 липня 1919 р. ó
Царицині (нині Волãоãрад) підписав «Мосêовсьêó диреêтивó» збройним силам Півдня
Росії — наêаз про настóп на Мосêвó. Головноãо óдарó мала завдати Добровольча армія.
Білоãвардійці планóвали встановити повний êонтроль над Уêраїною, а потім оволодіти
Мосêвою. Вони, борючись проти більшовиêів, спиралися на фінансовó та війсьêовó
підтримêó êраїн Антанти. Ідеолоãією «білоãо» рóхó стало ãасло відновлення «єдиної і
неділимої Росії», майбóтній державний óстрій яêої мали визначати Установчі збори.
Спроби більшовиêів зóпинити деніêінсьêі війсьêа на території Уêраїни не вдалися.
Наприêінці серпня вони терміново залишили Київ. Більшовицьêа влада в Уêраїні,
втративши війсьêовó підтримêó, політичний авторитет та соціальнó опорó в місті й селі,
бóла ліêвідована вдрóãе.
На Правобережжі падіння більшовицьêоãо режимó присêорили війсьêа
Диреêторії УНР та óрядó ЗУНР.
Опинившись óлітêó 1919 р. в районі
Надзбрóччя після невдалих війсьêових
дій УНР проти більшовиêів, а УГА —
проти
польсьêих
війсьê,
обидві
сторони ó липні тоãо ж роêó
підписали óãодó про об’єднання
збройних сил задля спільної боротьби
за незалежність Уêраїни. Чисельність
об’єднаної армії становила 85 тис.
вояêів, із яêих близьêо 50 тис. бóли
Картина Леоніда Перфецьêоãо
ãаличанами.
Вона
êонтролювала
«Київ 31 серпня»
простір, оêреслений на півдні Дністром,
на заході — Збрóчем, на сході — лінією Жмеринêа–Вапнярêа, на півночі — Гóсятин–
Бар. Ця невелиêа смóãа землі, 90 êм óãлиб і 350 êм вшир, стала базою для
êонтрнастóпó з метою відновлення в Уêраїні національної влади. Водночас за лінією
фронтó діяли повстансьêі заãони отаманів Зеленоãо й Анãела, êотрі підтримóвали
Диреêторію. Проте повної óзãодженості дій між óêраїнсьêими політичними силами не
вдалося досяãти. Євãен Петрóшевич й óряд ЗУНР орієнтóвалися на боротьбó з
Польщею та більшовицьêою Росією і ãотові бóли óêласти ситóативний союз із
А. Деніêіним. Натомість С. Петлюра схилявся до переãоворів із більшовицьêим
óрядом В. Леніна для êоординації зóсиль проти деніêінсьêих війсьê. Відтаê план
воєнних дій óêраїнсьêих армій бóв êомпромісним: на Одесó, яêó захопили
білоãвардійці, спрямовóвали війсьêа УНР, на Київ — УГА. Він виявився невдалим,
позаяê передбачав розпорошення сил, хоча початêово настóп óêраїнсьêих армій, що
розпочався ó серпні 1919 р., розвивався óспішно. Червоні війсьêа, не маючи змоãи
стримóвати óêраїнсьêі підрозділи та білоãвардійців, 30 серпня 1919 р. залишили Київ,
до яêоãо майже одночасно óвійшли óêраїнсьêі та деніêінсьêі війсьêа, дотримóючись
при цьомó дрóжньоãо нейтралітетó. Діючи разом із «білими», óêраїнсьêий óряд
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сподівався зарóчитися підтримêою êраїн Антанти. Однаê Добровольча армія не
збиралася в жодній формі визнавати óêраїнсьêó державність. Уêраїнсьêі підрозділи,
не бажаючи воювати з потенційними союзниêами, залишили Київ та відійшли до
Васильêова. Здача Києва бóла рівносильна поразці. Ця подія óвійшла в історію яê
«Київсьêа êатастрофа». Отже, на початêó осені 1919 р. майже вся Уêраїна опинилася
під владою білоãвардійсьêих війсьê.
1. Чомó влітêó 1919 р. війсьêово-політична ситóація в Уêраїні заãострилася?
2. Яêе завдання стояло перед війсьêами білоãвардійців? Хто їх очолював?
3. Коли бóли об’єднані війсьêа УГА та УНР? Яêі протиріччя між ними виниêли?

Мовою джерела. Марêо Безрóчêо. «Від Просêóрова до Чарториї»:
«Велиêий вплив на все óêраїнсьêе війсьêо зробило залишення óêраїнсьêими
частинами тільêи що взятої столиці Уêраїни — Києва. Дóх підóпав, порив
охолонóв, ó дóшó почала заêрадатися зневіра в перемоãó».
Мовою джерела. Прем’єр УНР Ісааê Мазепа:
«Таê славно почався і таê безславно сêінчився похід об'єднаної Уêраїнсьêої
Армії на Київ».
1. «Київсьêа êатастрофа» відбóлася в серпні 1919 р.». Підберіть арãóменти
підтвердження або спростóвання цієї тези, сêориставшись матеріалами доêóментів.

на

2. Деніêінсьêий режим в Уêраїні.
Ще на початêó настóпó білоãвардійсьêих війсьê, ó січні 1919 р., А. Деніêін
сформóлював засади своєї політиêи: «єдина і неділима Росія», боротьба з більшовиêами
до êінця, встановлення порядêó і запровадження тимчасової війсьêової диêтатóри,
смертна êара за óчасть ó «бóнтах», більшовицьêих орãанізаціях, за дезертирство в армії.
Перші êроêи деніêінсьêоãо режимó
засвідчили
праãнення
нової
влади
знищити сліди існóвання в недалеêомó
минóломó не лише УСРР, а й УНР.
Антиóêраїнсьêа політиêа проявлялась ó
різних формах. Територію Уêраїни
поділили на три області: Київсьêó,
Харêівсьêó і Новоросійсьêó (центр Одеса)
на чолі з êерівниêами із необмеженими в
óмовах війсьêовоãо часó повноваженнями.
У Києві бóв сêинóтий із п’єдесталó і
розтрощений бюст Тараса Шевченêа. В óсі
óстанови надійшла інстрóêція зняти йоãо
портрети. Заêривали óêраїнсьêі шêоли.
Газета «Кієвлянин»
Уêраїнсьêою мовою моãли навчати дітей
лише ó приватних навчальних заêладах. Ледь животіла Уêраїнсьêа Аêадемія наóê, на
фінансóвання яêої не виділяли êоштів. Спеціальні цензори проãлядали запасниêи
êиївсьêих êниãарень і вилóчали навіть ті видання, яêі своãо часó дозволила імперсьêа
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цензóра. Уêраїнсьêі вивісêи на êрамницях замінили на російсьêі, óсі залізничні станції
перейменóвали російсьêою мовою. Ненависть деніêінців до більшовиêів, серед яêих бóло
баãато євреїв, подеêóди переростала ó єврейсьêі поãроми. Відповіддю на «червоний
терор» більшовиêів став «білий терор» деніêінців.
Еêономічна політиêа деніêінсьêоãо режимó передбачала відновлення велиêоãо
землеволодіння. У селян, за сприяння війсьêових êоманд, зновó забирали землю і
реманент. Зãідно із заêоном про врожай 1919 р. третинó зібраноãо зерна, половинó
сêошених трав і шостó частинó овочів селяни зобов’язóвалися безоплатно віддавати
поміщиêам та орендарям, яêщо останні заявляли про свої права на землю. Крім тоãо, їх
змóшóвали вносити на потреби деніêінсьêої армії разовий податоê — 5 пóдів зерна з
êожної десятини землі. За несвоєчаснó поставêó примóсово стяãали подвійнó сóмó. Отже,
білоãвардійсьêий податоê виãлядав не êраще, ніж більшовицьêа продрозêладêа. Внаслідоê
таêих дій влади ситóація в óêраїнсьêомó селі стала напрóженою яê ніêоли. Щоправда, ó
майбóтньомó білоãвардійці обіцяли наділити селян землею за виêóп, залишаючи за
поміщиêами значні земельні площі. Не êращою бóла ситóація ó промисловості. Фабриêи
і заводи повертали власниêам. Формально зберіãали 8-ãодинний робочий день, проте
реально він тривав 11–12 ãодин. Баãато підприємств через нестачó сировини й палива
працювали неповний робочий день або зóпинялися зовсім, і робітниêи залишалися без
зарплати. Праêтично перестали діяти профспілêи. Нормалізóвати еêономічне життя новій
владі таê і не вдалося.
1. Яêі завдання ставив А. Деніêін перед білоãвардійсьêими війсьêами?
2. У яêих формах проявлялася антиóêраїнсьêа політиêа деніêінсьêоãо режимó?
3. Визначте сóтність змін в еêономіці. В чиїх інтересах вони здійснювалися?

3. Боротьба проти деніêінців.
Перший Зимовий похід війсьê УНР. Повернення більшовицьêоãо режимó.
Політиêа деніêінців виêлиêала хвилю обóрення серед різних прошарêів
óêраїнсьêоãо сóспільства. Навіть ті, хто, сподіваючись на споêійне життя, початêово
симпатизóвали А. Деніêінó, перейшли в опозицію. До соціальних мотивів
неприйняття білоãвардійсьêоãо режимó в Уêраїні додались і національні. У містах
виниêло антиденіêінсьêе підпілля. Невдовзі проти білоãвардійсьêої влади розãорнóвся
масовий повстансьêий рóх, ãоловною силою яêоãо стали селяни. Значної шêоди
деніêінсьêим війсьêам завдали заãони Н. Махна, орãанізовані ó Революційнó
повстансьêó армію Уêраїни (махновців), яêа налічóвала близьêо 50 тис. вояêів. У
жовтні 1919 р. під їхнім êонтролем опинилися велиêі райони півдня Уêраїни, зоêрема
Катеринослав, Каховêа, Бердянсьê, Переêоп. На звільнених територіях землю
передавали селянам, фабриêи і заводи — робітниêам.
Наприêінці вересня 1919 р., в атмосфері заãальноãо невдоволення «білими»,
Диреêторія оãолосила їм війнó. Проте зітêнення з потóжною Добровольчою армією
заêінчилося для óêраїнців невдачею. Уêраїнсьêі армії опинились ó «триêóтниêó
смерті» й змóшені бóли вести бої із трьома силами, êожна з яêих переважала їх
чисельно: з більшовиêами, білоãвардійцями і поляêами, яêі оêóпóвали Західнó
Волинь та Поділля, залишивши óêраїнців без тилó. Першою припинила збройнó
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боротьбó УГА, перейшовши на біê А. Деніêіна. Євãен Петрóшевич виїхав до Відня.
Натомість війсьêа УНР ще деяêий час чинили опір, однаê зãодом прийняли рішення
перейти до партизансьêих методів боротьби. Частина війсьê УНР на чолі з ãенералом
М. Омеляновичем-Павленêом 6 ãрóдня 1919 р. вирóшила ó рейд по тилах
Добровольчої та Червоної армій, названий Першим Зимовим походом. Рейд тривав
понад п’ять місяців. Війсьêа подолали дві тисячі êілометрів, завдаючи втрат
противниêові. Навесні 1920 р. вони перейшли ó райони, що зайняли поляêи. 3 ãрóдня
1919 р. С. Петлюра ó Варшаві вів переãовори із польсьêим êерівництвом про спільні
дії проти більшовицьêої Росії.
У жовтні 1919 р. настóп проти деніêінців розпочала Червона армія. 12 ãрóдня
тоãо ж роêó білоãвардійсьêі війсьêа залишили Харêів, 16 ãрóдня — Київ. На початêó
1920 р. більшовиêи встановили êонтроль над Донбасом. У січні–лютомó 1920 р.
війсьêові дії розãорнóлися на Правобережжі. Упродовж лютоãо деніêінсьêі війсьêа
залишили південь Уêраїни. Під êонтролем білоãвардійців зостався лише Крим. Отже,
боротьба за Уêраїнó, що óпродовж дрóãої половини 1919—початêó 1920 рр. тривала
між óêраїнсьêими арміями, більшовиêами та білоãвардійцями, завершилася
перемоãою більшовиêів, яêі вêотре оêóпóвали території Уêраїни.
1. Яêою бóла реаêція в сóспільстві на деніêінсьêий режим?
2. Коли відбóвся Перший Зимовий похід війсьê УНР?
3. Чим завершилася боротьба між óêраїнсьêими, більшовицьêими та білоãвардійсьêими
війсьêами?
Коли в Уêраїні Київ бóло звільнено від більшовиêів та відбóлася «Київсьêа
êатастрофа», …
ó США розпочав роботó óстановчий з’їзд Комóністичної партії Америêи.
internet

Фільм «Невідома Уêраїна. «Більшовиêи перемаãають»:
https://www.youtube.com/watch?v=U0iatY5JwDU
Деêларація óрядó Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи про оãолошення війни А. І. Деніêінó:
https://history.vn.ua/book/-xrestomatia/480.html

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– липень 1919 р. — підписана óãода між УНР та УГА про спільні війсьêові дії;
– 30 серпня 1919 р. — більшовиêи поêинóли Київ;
– 31 серпня 1919 р. — «Київсьêа êатастрофа»;
– 6 ãрóдня 1919 р. — початоê Першоãо Зимовоãо походó Армії УНР;
– 16 ãрóдня 1919 р. — білоãвардійсьêі війсьêа залишили Київ.
2. Поясніть значення понять: деніêінсьêий режим, «білий терор», «триêóтниê смерті».
3. Напишіть есе на темó: «Зовнішній вороã чи внóтрішній розбрат? Хто більше заãрожóвав
сóверенітетові держави?».
4. Заповніть таблицю «Перший Зимовий похід війсьê УНР».
Час проходження

Керівниê походó

Завдання походó

Наслідêи походó

105

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

§ 19

Політиêа більшовиêів ó 1920 р. в Уêраїні.
 Що передбачала політиêа «воєнноãо êомóнізмó»?
 Яêі націонал-êомóністичні партії діяли в УСРР?
 Чомó в Уêраїні виниê і поширився повстансьêий рóх — отаманщина?

1. Відновлення більшовицьêої влади.
Утретє повернóвшись в Уêраїнó, більшовиêи зробили все для тоãо, щоб ніêоли
більше не втратити êонтроль над нею. Яê і в попередні роêи, політичний êóрс щодо
Уêраїни розробляли ó Мосêві, й він óраховóвав насамперед інтереси більшовицьêоãо
центрó. Вони передбачали óніфіêацію життя в Уêраїні за російсьêим зразêом. Один із
êерівниêів РСФРР Лев Троцьêий ãоворив: «Без Уêраїни немає Росії. Без óêраїнсьêоãо
вóãілля, заліза, рóди, хліба, солі, Чорноãо моря Росія існóвати не може, вона
задихнеться, а з нею і радянсьêа влада, і ми з вами». Водночас, праãнóчи зарóчитися
підтримêою населення, більшовиêи намаãалися проводити ãнóчêішó, ніж їхні політичні
сóпротивниêи, політиêó. Зоêрема, ó доêóментах, що прийняла РКП(б), бóло
деêларативно, позірно визнано незалежність УСРР і заявлено, що відносини між УСРР
та РСФРР бóдóватимóться на федеративних засадах.
За нової ситóації КП(б)У поãодилася на співробітництво з лівими óêраїнсьêими
партіями: боротьбистами, борьбистами та óтвореною ó 1920 р. Уêраїнсьêою
êомóністичною партією (óêапістами). Кóрс цих партій на примирення з більшовиêами
пояснювався деêільêома чинниêами. Насамперед настроями селянства, яêе з надією
зóстріло обіцянêи більшовицьêої влади здійснити справедливó аãрарнó реформó, а
таêож сподіваннями національної інтеліãенції на вільний розвитоê óêраїнсьêої êóльтóри
та власними праãненнями партійців створити в союзі з більшовиêами незалежнó
Уêраїнсьêó Радянсьêó Респóбліêó. Томó представниêи óêраїнсьêих партій óвійшли до
більшовицьêих орãанів влади.
11 ãрóдня 1919 р. ó Мосêві бóв óтворений Всеóêраїнсьêий революційний êомітет
(Всеóêрревêом), ãоловою яêоãо обрано Гриãорія Петровсьêоãо. На місцях
формóвалися революційні êомітети (ревêоми). Вони мали встановити повний
êонтроль над óсім ãромадсьêим, політичним та ãосподарсьêим життям на території
Уêраїни, сприяти впровадженню ó респóбліці «воєнноãо êомóнізмó» й забезпечити
політичні óмови, за яêих можна бóло б перейти до орãанізації постійних виборних
орãанів влади. У середині лютоãо 1920 р., зміцнивши позиції більшовиêів Уêраїни,
Всеóêрревêом припинив діяльність, передавши повноваження ВУЦВК на чолі з
Гриãорієм Петровсьêим та РНК УСРР, êерівниêом яêоãо бóв Xристиян Раêовсьêий.
У березні — на початêó êвітня 1920 р. пройшли вибори до рад різних рівнів. За óмов,
що сêлалися, більшовиêи завоювали більшість депóтатсьêих мандатів: ó повітових
виêонêомах — 70% місць, ó ãóбернсьêих — 80%. Вони переважали таêож серед делеãатів
IV Всеóêраїнсьêоãо з’їздó рад. Проте резóльтати виборів не відображали реальноãо
впливó опонентів більшовиêів ó масах, позаяê óмови для аãітаційної роботи бóли
обмежені, політичних противниêів нерідêо заарештовóвали або ж вони змóшені бóли
діяти ó підпіллі. Вибори не стали ні рівними, ні прямими, ні заãальними, ні таємними.
Зрештою, новообрані ради не мали реальної влади, позаяê і надалі основні засади
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політиêи визначали РКП(б) та її стрóêтóри на місцях. Водночас на селі бóли óтворені
êомітети незаможних селян (êомнезами), яêі óтверджóвали більшовицьêó владó.
1. До яêих деêларативних засобів вдалися більшовиêи, щоб остаточно встановити свою владó
в Уêраїні?
2. Чомó націонал-êомóністичні партії поãодилися на співпрацю з більшовиêами?
3. Яêі орãани влади створили більшовиêи в УСРР? Яêими повноваженнями бóли наділені ці
стрóêтóри?

2. Еêономічна політиêа.
В еêономічній сфері тривав «воєнний êомóнізм». Після відновлення влади в
Уêраїні більшовиêи втретє розãорнóли широêó націоналізацію промисловості,
торãівлі, транспортó, фінансів. До державноãо сеêтора передали 11 тис. промислових
підприємств. Особливó óваãó звертали на вóãільнó та війсьêовó ãалóзі, транспорт.
Запроваджóвали заãальнó трóдова повинність ãоловно для чоловіêів віêом від 18 до
45 роêів, для технічних працівниêів — до 65 роêів. Робітниêів заêріплювали за
підприємствами, встановлювали норми виробітêó, порóшниêів трóдової дисципліни
êарали.
Проте
одержавлення
еêономіêи
відбóвалося без належноãо об´рóнтóвання та
еêономічної доцільності. В óмовах розрóхи
більшість націоналізованих підприємств не
працювали.
Утіêаючи
від
злиднів,
невлаштованості,
відсóтності
джерел
для
існóвання, робітниêи переїжджали ó село.
Зãортаючи товарно-ãрошові відносини, державні
орãани широêо вдавалися до позаеêономічноãо
примóсó. Зоêрема, в січні 1920 р. бóло створено
Уêраїнсьêó трóдовó армію, 30 тис. бійців яêої
забезпечóвали
робочою
силою
оêремі
підприємства.
У
ãосподарсьêій
праêтиці
поширювали
мілітаризацію
праці,
трóдові
повинності. Засилля адміністративних методів,
сóвора централізація, нехтóвання еêономічними
заêонами,
диêтат
êомóністичної
ідеолоãії,
трóднощі воєнноãо часó — все це призвело до
повноãо розвалó еêономіêи. Голодні та холодні
Вибирайте до ради
міста ледь животіли.
біднотó і середняêів.
В аãрарномó питанні більшовиêи початêово
Женіть ó шию êóрêóлів!
намаãалися
проводити
ãнóчêішó
політиêó,
Плаêат. 1920 р.
застеріãаючи своїх представниêів на місцях від
насилля проти селян, яêі таê і не стали власниêами землі. Конститóція УСРР,
прийнята ó 1919 р., сêасóвала приватнó власність на землю, а деêрет ВУЦВК «Про
соціалістичний землеóстрій» ввів державнó власність на землю, заборонив бóдь-яêі
цивільно-правові óãоди з нею. Лише держава моãла визначати правила володіння і
êористóвання землею. Землеêористóвання встановлювалося ó формі êолеêтивноãо та
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індивідóально трóдовоãо. 5 лютоãо 1920 р. Всеóêрревêом прийняв заêон про землю.
Зãідно з йоãо положеннями, заêріплювалося зрівняльне землеêористóвання. Землю
розподіляли ãоловно між малоземельними і безземельними селянами та
сільсьêоãосподарсьêими робітниêами. Однаê серед них бóв чисельний прошароê, яêий
не зóмів її освоїти. Зазвичай не вистачало реманентó, а іноді й достатньоãо óміння для
ведення ãосподарства. Щодо поміщиêів, то їх не лише позбавляли землі та реманентó,
а й виселяли зі своїх маєтêів.
Проте більшовицьêій владі швидêо довелося видозмінити свою позицію ó
земельномó питанні. Потреби промислових центрів та Червоної армії ó продовольстві
змóсили її запровадити надзвичайні заходи: відновити державнó монополію на хліб і
продовольчó розêладêó. Зновó формóвали продзаãони, яêі вилóчали зерно ó селян.
Заãотівлею хліба дорóчили займатися таêож армії, яêа не ãребóвала розстрілами,
запровадженням êрóãової порóêи, іншими формами тисêó на селян. Продрозêладêó
поєднóвали з боротьбою проти вороãів більшовицьêої влади, насамперед
«êóрêóлями» (з-поміж різноãо значення цьоãо слова найóживанішим йоãо
відповідниêом є заможний селянин). Отже, спроба орãанізóвати еêономіêó на
êомóністичних засадах — без приватної власності, товарно-ãрошових відносин — ще
більше посилила рóйнівні процеси в промисловості, сільсьêомó ãосподарстві, торãівлі.
Натомість вона сприяла швидêомó зростанню державно-партійноãо апаратó, яêий
займався перерозподілом, що нерідêо сóпроводжóвався зловживаннями, задоволенням
особистих і êорпоративних інтересів, виêривленням моральних принципів.
1. В яêомó стані перебóвала еêономіêа УСРР ó 1920 р.? Чомó?
2. Яê більшовиêи втілювали ó життя заêон про землю?
3. Чомó більшовиêи змінили позицію щодо земельноãо питання? До яêих наслідêів це призвело?

3. «Червоний терор». Повстансьêий рóх ó 1920–1921 рр.
Яê і раніше, більшовиêи, не маючи достатньої підтримêи в сóспільстві, праãнóли
збереãти владó, вдаючись до деспотичних методів óправління, терорó проти óсіх
незадоволених. Створені ними êаральні орãани отримали широêі повноваження ó
боротьбі з вороãами більшовиêів і
здійснювали масові репресії проти óсіх
незãодних з їхньою політиêою.
Тож не дивно, що таêі дії
спричинили збільшення масовоãо невдоволення, êотре переросло в антибільшовицьêий повстансьêий рóх.
Йоãо основнó частинó, яê і в попередні роêи, становили селяни. За статистиêою більшовиêів, ó 1920 р. в Уêраїні налічóвалося 200–250 селянсьêих
повстансьêих заãонів, тобто 2–3 заãони на повіт. Більшовиêи називали
Прапор полêó ãайдамаêів Холодноãо Ярó
їх бандами. Повстансьêий рóх набóв
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заãрозливоãо для влади розмахó. Найаêтивніше діяла Революційна повстансьêа армія
Уêраїни (махновці), до яêої ó вересні 1920 р. входило понад 20 тис. бійців. Н. Махно
мав значний авторитет серед селян. Про це заявляли і більшовицьêі лідери: «Той
фаêт, що Махно ще існóє, той фаêт, що він, попри всі наші зóсилля, й досі не
знищений, а розпочинає рейд, яêий охоплює чотири ãóбернії (Катеринославсьêó,
Донецьêó, Харêівсьêó, Полтавсьêó), пояснюється не стільêи ãеніальністю Махна,
сêільêи підтримêою села». Продовжóвала боротьбó і Холодноярсьêа респóбліêа, яêó
більшовиêи змоãли ліêвідóвати лише ó 1922 р., обманом заарештóвавши її отаманів.
Отже, селянство вперто чинило опір диêтатóрі пролетаріатó та її еêономічній
системі — «воєнномó êомóнізмó». Воно стало останньою силою, яêа продовжóвала
боротьбó з більшовиêами. Проте селянсьêий рóх бóв розпорошений, йомó браêóвало
політичних сил, здатних зãóртóвати село. Власне томó на території Уêраїни діяли
сотні дрібних повстансьêих заãонів, яêі боролися тільêи в межах своãо повітó. Все це
створювало більшовиêам сприятливі óмови для їхньоãо знищення. Проти повстанців
бóли êинóті реãóлярні підрозділи Червоної армії, війсьêа ВЧК, частини особливоãо
призначення (ЧОН), що сêладалися лише з êомóністів і êомсомольців, запроваджена
винаãорода за повідомлення про селян, êотрі допомаãали повстанцям (віддавалася
частина êонфісêованоãо ó заарештованих майна). Над бóдь-êим постійно тяжіла
заãроза розстрілó. Однаê, не зміãши перемоãти ó масштабній війні проти селянства,
більшовиêи бóли вимóшені поãодитися на тимчасові постóпêи селянам, запровадивши
новó еêономічнó політиêó. Про це — ó настóпномó розділі.
1. Яêі êаральні орãани більшовицьêої влади існóвали в УСРР?
2. Яê селяни реаãóвали на політиêó «червоноãо терорó»?
3. Чи змоãли більшовиêи придóшити вистóпи селян?
Мовою джерела. Нестор Махно:
«... êоли революція ця, розãорівшись полóм’ям, охопить собою всю Уêраїнó та
звільнить її від óсіх насильниêів і володарів, — тоді ми, її вірні бійці, розчинимося
в міліонних лавах повстансьêоãо народó і перейдемо рóêа об рóêó з ними до
вільноãо бóдівництва анархії».
1. Опираючись на доêóмент, визначте ідейнó основó махновсьêоãо рóхó.

Мовою джерела. Проеêт Деêларації Революційної Повстансьêої армії Уêраїни
(махновців):
«Комóнізм, до яêоãо ми праãнóли, передбачає свободó особи, рівність
самоóправління, ініціативó, творчість, достатоê… Фóндамент сóспільства, яêий
заêлали êомóністи-більшовиêи, знищивши всі партії, всіх своїх êонêóрентів, —
нічоãо спільноãо з êомóнізмом не має. Це замêнена напіввійсьêова сеêта «солдатів
Марêса» зі сліпою дисципліною і претензіями на безпомилêовість та
безапеляційність, що поставила перед собою метó створення тоталітарної держави
без свобод і прав ãромадян, яêа проповідóє своєрідний ідеолоãічний расизм… Вони
позбавляють óсіх трóдівниêів ілюзій на êраще життя, вони створюють поліційне
сóспільство, найбільш жебрацьêе, найнесправедливіше, де бóдóть вилóчені радість
праці, творчості, самодіяльності…
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Для орãанізованоãо налаãодження новоãо ãосподарсьêоãо і ãромадсьêоãо життя
вільні селяни й робітниêи… створюють всюди на місцях свої ãромадсьêоеêономічні орãанізації, сільсьêі êомітети або ради».
1. Що бóло спільноãо, а що відмінноãо в поãлядах «махновців» та більшовиêів на поняття
«êомóнізм»?

Мовою джерела. Звернення «Брати селяни і êозаêи» «Інформаційноãо Бюро
Штабó Заãонó Холодноãо Ярó» (4 червня 1919 р.):
«Брати селяни і êозаêи! Настав час всім êращим синам Уêраїни… взятися за
зброю. Не на ãрабóнêи, не на вбивства лóнає цей заêлиê, ні, він заêлиêає до
боротьби… з насильством, неправдою, з яêими прийшли до нас êомóністи, яêі самі
робити не хотіли, а прийшли до нас, аби жити нашими трóдом… Отже, хто любить
споêій, хто любить волю, хто любить свій рідний êрай, хай зараз же іде êозаêом до
Холодноãо Ярó, хай бóде дійсно êозаêом. Хто має зброю, забирай її з собою, хто ж
таêої не має, але почóває себе здатним до êозацтва, хай іде до нас. Гóртом сêоріше
здобóдемо зброю. Знайте, брати, що Холодний Яр дійсно бóде нашим оплотом, і
він одіб’ється од óсіх вороãів...»
1. Визначте, до чоãо заêлиêали холодноярівці. Яêó формó протестó вони обрали?
Коли в Уêраїні, відповідно до політиêи «воєнноãо êомóнізмó», бóло створено
Уêраїнсьêó трóдовó армію, …
ó світі, відповідно до рішень Паризьêої мирної êонференції й Версальсьêоãо мирноãо
доãоворó, набóв чинності статóт Ліãи Націй.
Тема праêтичної: Отаманщина і повстансьêий антибільшовицьêий рóх:
ідейні основи і праêтиêа. Опрацюйте матеріал параãрафа та цитати з писемних
джерел. Виêонайте завдання до êарти. Дайте письмові відповіді на запитання:
1)Яêі причини зóмовили повстансьêий рóх? 2) В яêих доêóментах бóли
зафіêсовані заêлиêи до збройної боротьби? 3) На яêих ідейних основах ´рóнтóвався рóх
«махновців» та «холодноярівців»? 4) Яêа мета «махновців» та «холодноярівців»? Яê вони
намаãалися втілити її в життя?
Фільм «Нестор Махно. Золото або воля»:
https://www.youtube.com/watch?-v=eylHRXo0tpw
Наêаз армії Південноãо фронтó «Про ліêвідацію анархії і безпорядêів
ó повстансьêій армії Н. Махна» (1920 p.): https://history.vn.ua/book/-xrestomatia/
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– ãрóдень 1919–лютий 1920 рр. — діяльність в УСРР Всеóêраїнсьêоãо революційноãо
êомітетó (Всеóêревêом);
– січень 1920 р. — створено Уêраїнсьêó трóдовó армію;
– 5 лютоãо 1920 р. — прийнято заêон про землю.
2. Поясніть значення понять: êóрêóлі, отаманщина, Всеóêрревêом, êомнезами, заãальна
трóдова повинність.
3. Підãотóйте історичнó довідêó на темó: «Воєнний êомóнізм ó 1920 році».
4. «Більшовиêи бóдóвали тоталітарнó державó без свобод і прав ãромадян». Спростóйте або
підтвердіть дóмêó, навівши арãóменти.
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§20

Радянсьêо-польсьêа війна.
Наслідêи óêраїнсьêоãо визвольноãо рóхó.
 Поясніть значення терміна «отаманщина».
 Хто очолював білоãвардійсьêі війсьêа ó 1919 р.?
 Коли відбóвся Перший Зимовий похід війсьê УНР?

1. Варшавсьêа óãода.
Війна союзницьêих óêраїнсьêо-польсьêих війсьê проти більшовиêів ó 1920 р.
На події в Уêраїні, яê і ó попередньомó 1919 р., значно впливали зовнішні
чинниêи. Намаãаючись відновити УНР, С. Петлюра вважав тепер стратеãічним
союзниêом Польщó. Переãовори про спільні дії проти більшовиêів завершилися
підписанням 21 êвітня 1920 р. Варшавсьêої óãоди. Зãідно з нею, польсьêий óряд
визнав незалежність УНР та Диреêторію УНР на чолі зі С. Петлюрою верховною
владою в УНР. В обмін на це Польща отримала Східнó Галичинó, Західнó Волинь,
Холмщинó, Підляшшя, Полісся. Обидві сторони взаємно зобов’язалися не óêладати
міжнародних óãод, небажаних для бóдь-яêої з них. Аãрарне питання мали вирішити
Установчі збори, до сêлиêання яêих
óêраїнсьêа сторона зобов’язалася забезпечити права польсьêих землевласниêів.
Спільні дії проти більшовиêів передбачала воєнна êонвенція, причомó збройні
сили УНР підпорядêóвали польсьêомó
êомандóванню. Уêраїнсьêий політиêóм
сприйняв Варшавсьêó óãодó переважно
неãативно. Галичани вважали її зрадницьêою, позаяê поляêи отримóвали êонтСимон Петлюра та Юзеф Пілсóдсьêий
роль над західноóêраїнсьêими землями, а
приймають спільний парад. 1920 р.
êонференція óêраїнсьêих есерів на чолі з
М. Грóшевсьêим ó Празі назвала її незаêонною. В УНР óãода спричинила óрядовó
êризó. Однаê С. Петлюра бóв óпевнений, що цей ситóативний доãовір — єдино
можливий ó протидії більшовиêам.
25 êвітня 1920 р. розпочався настóп об’єднаних óêраїнсьêо-польсьêих війсьê на
Правобережнó Уêраїнó, під час яêоãо вже 7 травня вони оволоділи Києвом. Червона
армія відстóпала майже без бою. Однаê вона збереãла обороноздатність і заêріпилася
на південь та схід від Києва. Під час настóпó польсьêі війсьêа поводилися брóтально,
яê завойовниêи, не зважаючи на своїх союзниêів. Реêвізиції, поãрабóвання населення,
знóщання, терор — óсе це наãадóвало êолишні, здавалося б, тепер таêі далеêі часи.
Сподівання С. Петлюри на антибільшовицьêе повстання селян не виправдалися.
Втомлені майже безперервними змінами політичних режимів, вони проявляли апатію
до бóдь-яêої влади і бóли вêрай незадоволені діями оêóпантів. Невдовзі
співвідношення сил ó цій війні сêлалося на êористь більшовиêів, яêі розпочали
настóп силами Південно-Західноãо і Західноãо фронтів. 12 червня 1920 р. польсьêі
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війсьêа залишили Київ. Посередниêами ó війні, на прохання Ю. Пілсóдсьêоãо,
вистóпили êраїни Антанти. Міністр заêордонних справ Велиêої Британії лорд
Джордж Керзон запропонóвав більшовиêам зóпинитися за 50 êм від східноãо êордонó
Польщі, затвердженоãо на Паризьêій мирній êонференції. Зãідно з лінією Керзона, за
Польщею залишалися етнічні óêраїнсьêі землі: Лемêівщина, Підляшшя, Посяння,
Холмщина. Однаê російсьêа сторона відêинóла ці пропозиції і продовжила настóп. У
битві під м. Замостя, ó серпні 1920 р., більшовиêам óспішно протидіяли збройні сили
УНР під êомандóванням Марêа Безрóчêа. Не змоãли взяти більшовиêи і Варшави.
Перед заãрозою оêóпації поляêи провели додатêові мобілізації та, отримавши
допомоãó від Франції, завдали Червоній армії нищівної поразêи і відêинóли її за річêó
Бóã.
Знесилені війною, обидві сторони розпочали переãовори про мир. Представниêів
УНР до переãоворів не допóстили. 12 жовтня 1920 р. польсьêий і російсьêий óряди
óêлали перемир’я, а зãодом Ризьêий мирний доãовір, підписаний делеãаціями Польщі
та РСФРР і УСРР 18 березня 1921 р. Зãідно з йоãо óмовами, Польща визнала
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УСРР. До неї відходили Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь і Західне Полісся.
Інша частина Правобережної Уêраїни залишалася за УСРР.
1. Коли, з яêою метою бóла підписана Варшавсьêа óãода? Охараêтеризóйте її зміст.
2. Чим завершився спільний похід польсьêо-óêраїнсьêих війсьê? Що визначило йоãо долю?
3. Визначте óмови Ризьêоãо мирноãо доãоворó.

2. Розãром збройних сил Півдня Росії.
У розпал польсьêо-більшовицьêої війни із Кримó на материêовó частинó Уêраїни
почали настóпати білоãвардійсьêі війсьêа під êомандóванням барона Петра Вранãеля.
Він, вважаючи себе правонастóпниêом А. Деніêіна, створив óряд Півдня Росії і
реорãанізóвав збройні сили. Першочерãовим завданням П. Вранãель визначив
захоплення Донбасó, а êінцевим, яê і óсі йоãо попередниêи, — реставрацію «єдиної
і неділимої Росії».
Настóп білоãвардійців, що розпочався ó червні 1920 р., початêово мав óспіх.
Проте більшовицьêомó êомандóванню вдалося зóпинити війсьêа П. Вранãеля на лінії
Херсон–Ніêополь–Бердянсьê. Для боротьби із ними більшовиêи óтворили Південний
фронт на чолі із Михайлом Фрóнзе і óêлали союз із махновцями, обіцяючи їм після
завершення війни автономію Гóляйпільсьêомó повітó, безперешêодне пропаãóвання
анархістсьêих ідей, допомоãó боєприпасами і спорядженням. Настóп більшовиêів на
Каховсьêомó плацдармі змóсив війсьêа П. Вранãеля відстóпити. Під заãрозою оточення
більшість із них перейшла ó Крим, частина потрапила ó полон. Однаê більшовиêи не
змоãли з ходó взяти Крим. Їм перешêодив Тóрецьêий вал: штóчні óêріплення на всю
довжинó Переêопсьêоãо перешийêа (11 êм). 7 листопада 1920 р. розпочався
êровопролитний штóрм Переêопа, в ході яêоãо Червона армія прорвала оборонó
білоãвардійців та óвірвалася в Крим. П. Вранãель після цьоãо опорó не чинив, але
êапітóлювати відмовився. Рештêи йоãо армії морем еваêóювали до Тóреччини. За êільêа
днів на цивільних та війсьêових сóднах, ãоловно францóзьêих, виїхало в еміãрацію майже
150 тис. осіб. Доля більшості тих, хто залишився, сêлалася траãічно. Офіцерів, êотрі
припинили опір самостійно або повірили більшовицьêій владі, що обіцяла амністію,
знищили óсіх. Серед страчених бóли представниêи різних соціопрофесійних ãрóп
населення: війсьêові спеціалісти, заможні біженці з Росії, ліêарі, óчителі, жóрналісти тощо.
«Червоний терор» ó Кримó тривав більше тижня. Кільêість людей, яêих знищили
більшовиêи, за даними історичних джерел, — приблизно 50 тис. осіб, хоча називають і
цифрó 150 тис. осіб. Проте цифри — це сóха статистиêа. Тим часом за êожною з них —
заãóблене людсьêе життя.
Після розãромó війсьê П. Вранãеля більшовиêи взялися за своїх недавніх союзниêів —
махновців, яêих тепер вважали «вороãами радянсьêої респóбліêи і революції». Вони
намаãалися обеззброїти їх, розóміючи, що цілêом боєздатна Революційна повстансьêа
армія Н. Махна бóде тепер óже заãрозою для більшовицьêої влади. За наêазом М.
Фрóнзе, частинó махновсьêої армії більшовицьêі дивізії оточили поблизó Євпаторії.
Однаê знищити повстанців не вдалося. Вони прорвали êільце, вийшли на материê і
об’єдналися з основними силами. На їхній розãром бóло êинóто більшість війсьê
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Південноãо фронтó, яêі значно перевищóвали збройні сили Н. Махна. Проте,
застосовóючи партизансьêó таêтиêó боротьби, махновці зóміли опиратися більшовиêам
аж до осені 1921 р. Проте репресії та заãроза ãолодó спричинили постóпове спадання
повстансьêоãо рóхó. Відтаê ó серпні 1921 р. Н. Махно із невелиêою ãрóпою прибічниêів
перейшов êордон із Рóмóнією.
1. Яêі завдання намаãався реалізóвати óряд Півдня Росії?
2. Назвіть союзниêів більшовиêів.
3. Чим завершилося протистояння між більшовиêами і білоãвардійцями?

3. Дрóãий Зимовий похід. Поразêа та наслідêи óêраїнсьêоãо визвольноãо рóхó.
Останнім етапом воєнних дій в Уêраїні стали бої
на велиêій території між річêами Збрóч, Дністер та
Південний Бóã. Залишившись без союзниêів, Армія
УНР óтворила спільний антибільшовицьêий фронт із
êолишніми противниêами — білоãвардійцями. Їм
вдалося óвійти до м. Просêóрів (нині Хмельницьêий).
Однаê більшовиêи перехопили ініціативó, і ó листопаді
1920 р. óêраїнсьêі збройні сили перейшли êордон з
Польщею, де бóли інтерновані польсьêим óрядом. До
Польщі виїхав таêож óряд Диреêторії, оãолосивши про
припинення її діяльності.
Частина бійців, яêі опинилися на польсьêій
Меморіал пам’яті,
території, óтворили повстансьêó армію під орóдою
присвячений заãиблим
Юрія Тютюнниêа і продовжили боротьбó. У листопаді
ãероям Дрóãоãо Зимовоãо
1921 р. відбóвся Дрóãий Зимовий похід війсьê УНР на
походó ó с. Базар
Правобережнó
Уêраїнó
з
метою
повалення
Житомирсьêої обл.
більшовицьêої влади. Однаê біля містечêа Базар на
Житомирщині ці заãони оточили і розãромили більшовиêи. Із оточення вирвалася лише
невелиêа частина вояêів на чолі з Ю. Тютюнниêом, яêі зновó перейшли до Польщі.
Дрóãим Зимовим походом заêінчилися національно-визвольні змаãання óêраїнців,
метою яêих бóло óтворення незалежної Уêраїнсьêої держави. В резóльтаті поразêи
війсьê УНР Уêраїна бóла оêóпована більшовицьêою Росією, яêа фаêтично встановила
êолоніальний режим ó формі УСРР.
Отже, боротьба за збереження Уêраїнсьêої держави вилилась ó êровопролитнó
війнó 1918–1921 рр. Попри зóсилля різних політичних сил, ó цій боротьбі не вдалося
відстояти незалежність. Уêраїнсьêі землі бóли розділені між чотирма êраїнами —
більшовицьêою Росією, Польщею, Рóмóнією, Чехословаччиною. На таêі наслідêи
вплинóли яê внóтрішні, таê і зовнішні чинниêи. Визначальним внóтрішнім фаêтором
стала неãотовність сóспільства до ідей незалежності, роз’єднаність політичних сил, яêі
не зóміли виробити спільнó проãрамó дій, недостатнє óсвідомлення ними необхідності
створення боєздатної армії. Водночас спроба самоóтвердження Уêраїни, державне
бóдівництво відбóвалося в óмовах несêінченних воєн (досить сêазати, що лише ó Києві
влада переходила із рóê ó рóêи 14 разів). Не сприяли óтворенню Уêраїнсьêої держави і
зовнішні обставини. Уêраїна перебóвала ó ворожомó оточенні, не маючи на міжнародній
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арені жодноãо союзниêа, êотрий би підтримав її національні змаãання. Зоêрема,
національні сили не змоãли зарóчитися допомоãою êраїн Антанти — переможців
Велиêої війни. Не досяãли мети і ситóативні союзи, що óêладали óêраїнсьêі національні
óряди з іноземними êраїнами задля збереження Уêраїнсьêої держави. Уêраїнсьêій
революції не вдалося óтримати свою оêремішність. Вона бóла втяãнóта ó вир російсьêих
подій. Державнó незалежність відмовилися визнати білоãвардійці, êотрі праãнóли
реставрації «єдиної і неділимої Росії». Аãресивною бóла політиêа більшовиêів, яêі ó
підсóмêó оêóпóвали Уêраїнó. Однаê, ãоворячи про причини поразêи, варто поãодитися
із дóмêою óêраїнсьêоãо істориêа Івана Лисяêа-Рóдницьêоãо, що «бóло б помилêою
ãоворити про абсолютнó поразêó óêраїнсьêої революції. Вона не досяãла своєї
остаточної мети, але внóтрішньо переродила сóспільство Уêраїни…» і що «…немає
соромó в томó, щоб бóти переможеним ó боротьбі за свободó. Навпаêи, таêа поразêа
може стати джерелом дóховної обнови, що з ньоãо черпатимóть силó настóпні
поêоління, продовжóвачі тієї боротьби на настóпномó етапі».
1. Що спричинило припинення діяльності óрядó Диреêторії?
2. Коли відбóвся Дрóãий Зимовий похід війсьê УНР? Чим він завершився?
3. Чомó Уêраїнсьêа держава втратила в 1920 р. сóверенітет?
Коли в Уêраїні білоãвардійсьêі війсьêа на чолі з П. Вранãелем почали настóп на
материêовó частинó Уêраїни, …
ó Франції між державами Антанти та Уãорщиною бóло підписано Тріанонсьêий доãовір.
Фільм «Рейд ó безсмертя»:
https://www.youtube.com/watch?v-=RsQNCX7Z_OE
Владислав Верстюê. Ризьêий мирний доãовір 1921 р. і завершення боротьби за Уêраїнсьêó
Народнó Респóбліêó: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40672/14Verstyuk.pdf?sequence=1
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 21 êвітня 1920 р. — підписано Варшавсьêó óãодó між УНР та Польщею;
– 25 êвітня 1920 р. — початоê настóпó óêраїнсьêо-польсьêих війсьê на Правобережнó
Уêраїнó;
– червень 1920 р. — початоê настóпó білоãвардійсьêих війсьê на чолі з П. Вранãелем;
– 18 березня 1921 р. — підписано Ризьêий мирний доãовір між Польщею та РСФРР і
УСРР;
– листопад 1921 р. — відбóвся Дрóãий Зимовий похід війсьê УНР.
2. Поясніть значення понять: Варшавсьêа óãода, Ризьêий доãовір.
3. Порівняйте Варшавсьêий та Ризьêий доãовори, заповнивши таблицю:
Назва óãоди

Ріê
підписання

Сторони-підписанти

Зміст доãоворó

Наслідêи

Варшавсьêий
доãовір
Ризьêий доãовір
4. Визначте здобóтêи óêраїнсьêоãо визвольноãо рóхó та причини йоãо поразêи.
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§ 21

Нові тенденції розвитêó êóльтóри в 1914–1921 рр.
Освіта. Наóêа.
 Коли в Наддніпрянщині виниêли «Просвіти»?
 Назвіть óніверситети, створені ó Російсьêій імперії.
 Яêó політиêó вела Російсьêа імперія щодо óêраїнсьêої мови?

1. Сóперечливі процеси розвитêó êóльтóри.
Події 1914–1921 рр. неоднозначно вплинóли на розвитоê êóльтóри. Велиêа війна
поêлала êрай існóванню Російсьêої й Австро-Уãорсьêої імперій. Уêраїнці отримали
історичний шанс óтворити сóвереннó державó. Боротьба за незалежність сприяла дóховномó піднесенню в сóспільстві й створила небачені до цьоãо можливості для
відродження національної êóльтóри. Наóêовці, митці, освітяни не
моãли залишатись осторонь цих
подій. Почали аêтивно
діяти
національні êóльтóрно-освітні орãанізації — «Просвіти», члени яêих
створювали бібліотеêи, хорові êолеêтиви, леêторії, налаãоджóвали
видавничó справó, розповсюджóОãолошення Ради Товариства «Просвіта»
вали óêраїнсьêі êниãи, ãазети,
1. Проаналізóйте інформацію, поданó в оãолошежóрнали. В їхній роботі брали óчасть
ннях. Чи можна вважати, що «Просвіти» працювідомі óêраїнсьêі прозаїêи, поети,
вали над розвитêом óêраїнсьêої національної ідеї?
êомпозитори, співаêи, аêтори. З
часом, під впливом бóрхливих подій, цілеспрямованої діяльності політичних партій, робота
«Просвіт» стала виразніше політичною. Вони залóчали до визвольної боротьби тисячі
раніше байдóжих до національної справи óêраїнців. Натомість спроба більшовиêів
перетворити «Просвіти» на осередêи êомóністичноãо виховання виявилася невдалою,
відтаê ó 1921 р. їхню діяльність припинили.
Умови воєнноãо часó, жорстоêе соціальне протистояння, національно-визвольна
боротьба політизóвали свідомість óсіх соціальних ãрóп, розêолювали сóспільство на
ворожі табори, що спотворювало світосприймання людей і формóвало сêладнó й
сóперечливó êóльтóрно-ідеолоãічнó обстановêó. Це порóшóвало природний хід
êóльтóрних процесів, нехтóючи орãанічно властивими їм заãальнолюдсьêими
ãóманістичними тенденціями. У сóспільстві панóвали нетерпимість, жорстоêість,
зневаãа до людсьêоãо життя.
Значні зміни відбóлись ó середовищі інтеліãенції, тієї соціальної ãрóпи, яêа бóла
безпосередньо пов’язана з розвитêом êóльтóри. Вона втратила традиційні джерела
існóвання, а інтелеêтóальна праця — свою престижність. Непристосована до життя ó
винятêових óмовах війни, ãосподарсьêої розрóхи, хронічноãо дефіцитó інтеліãенція
першою ставала жертвою побóтових неãараздів, а надмірна політизація штовхала її
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представниêів ó епіцентр політичної боротьби, що сóпроводжóвалась особливо
велиêими жертвами. Томó втрати серед освічених людей ó 1917–1921 рр. бóли
значними. Водночас тисячі висоêоêваліфіêованих фахівців, óчених, діячів êóльтóри
еміãрóвали за êордон. Натомість інтеліãенція інтенсивно поповнювалася за рахóноê
інших соціальних верств, яêі вносили в її свідомість свої настрої і сподівання. У таêих
óмовах êóльтóрний процес в Уêраїні набóвав своєрідних, властивих лише цій
історичній добі проявів та форм.
1. Яê називалися національні êóльтóрно-освітні товариства? Чим вони займалися?
2. Яêó політиêó в сфері êóльтóри вели режими, що óтверджóвались при владі?
3. Яêі зміни відбóлись ó середовищі інтеліãенції?

2. Уêраїнізація освіти. Політиêа більшовиêів ó освітній ãалóзі.
Період 1914–1920 рр. означений доêорінними
змінами в освіті, яêі визначалися рóйнацією в
Уêраїні старої системи народної освіти, пошóêами її
нових форм, що відповідали б хараêтерó і завданням
політичних режимів.
Уêраїнізацію освіти проводили УНР, Уêраїнсьêа
Держава.
Розбóдовó
óêраїнсьêої
шêоли
започатêóвала УЦР. Засноване з її ініціативи
Уêраїнсьêе товариство шêільної освіти на чолі з
відомим наóêовцем і педаãоãом Іваном Стешенêом, ó
минóломó óчасниêом ãромадівсьêоãо рóхó, не лише
створювало óêраїнсьêі шêоли, а й домоãлося від
Тимчасовоãо óрядó дозволó на впровадження
óêраїнсьêої мови в інших навчальних заêладах. За
порівняно êоротêий період бóло розроблено план
óêраїнізації шêоли, на приватні та державні êошти
засновано 53 ãімназії, óêладено навчальні проãрами
для початêових шêіл. Уêраїнсьêі óчителі óтворили
Перший заãальноВсеóêраїнсьêó óчительсьêó спілêó. Для орãанізації
педаãоãічний часопис
методичної допомоãи, професійних порад óчителям
видавали часопис «Вільна Уêраїнсьêа шêола». Уêраїнізація шêільної справи тривала
й ó період Гетьманатó. Праãнóчи óниêнóти êонфліêтів із батьêівсьêими êомітетами,
Міністерство народної освіти óтрималося від реорãанізації російсьêих шêіл, ó них
лише впровадили óêраїнсьêó мовó, історію і ãеоãрафію Уêраїни яê обов’язêові
предмети. Кільêа мільйонів підрóчниêів бóло надрóêовано óêраїнсьêою мовою.
Наприêінці врядóвання ãетьмана П. Сêоропадсьêоãо в Уêраїні діяло 150 óêраїнсьêих
ãімназій. Осêільêи óêраїнізацію шêіл, особливо початêових, ãальмóвала насамперед
нестача êваліфіêованих педаãоãів, в óчительсьêих семінаріях запровадили вивчення
óêраїнсьêої мови. За доби Диреêторії шêоли óêраїнізóвали ще інтенсивніше, але ó
зв’язêó зі швидêим перебіãом політичних подій заêріпити резóльтати не вдалось. У
1919 р. óêраїнізацію народної освіти призóпинили.
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Новó шêолó праãнóли створити й більшовиêи, але відêидаючи яê дореволюційний
досвід, таê і надбання óêраїнсьêих óрядів. Більшовицьêа влада звертала основнó óваãó
на соціальне реформóвання шêоли, підпорядêóвання її завданням «êомóністичноãо
виховання». Зãідно з цим історію, літератóрó, інші ãóманітарні дисципліни
запропонóвали виêладати на засадах ідей соціалізмó. Сêасóвали навчання Заêонó
Божоãо. Уряд УСРР, êопіюючи відповідні аêти ó ãалóзі народної освіти в Росії,
намаãався започатêóвати «самообслóãовóючó шêолó-êомóнó, яêа ´рóнтóвалася на
вільномó вихованні». Передбачали таêож сêасóвання п’ятибальної системи в оцінюванні
знань óчнів. Ці сóмнівні нововведення, від яêих зãодом довелося відмовитися, бóли
зóмовлені спробами впровадити «воєнно-êомóністичні» засади в óсі форми сóспільноãо
життя. У липні 1919 р. Раднарêом УСРР прийняв «Положення про єдинó трóдовó
шêолó Уêраїнсьêої СРР», за яêим ó респóбліці впроваджóвали обов’язêове безплатне
навчання для всіх дітей віêом від 7 до 16 роêів. Із 1920 р. óсі початêові й середні
державні, ãромадсьêі та приватні шêоли Уêраїни реорãанізовóвали в єдинó заãальноосвітню трóдовó семирічнó шêолó, що мала два стóпені: 1–4 êласи та 5–7 êласи. Після
заêінчення семирічêи випóсêниêи моãли продовжóвати навчання ó середніх
професійно-технічних шêолах. Тоãо ж роêó більшовиêи почали впроваджóвати ó
шêолах навчання óêраїнсьêою мовою. Незважаючи на воєнний час, зóміли налаãодити
системó освіти. Однаê заãальна ситóація бóла, яê і раніше, невтішною. Близьêо 1 млн
дітей залишалося поза шêолою, а сотні тисяч записаних ó відповідні êласи, за óмов
ãолодó і розрóхи не відвідóвали заняття. Майже óсі шêільні приміщення потребóвали
невідêладноãо ремонтó, на яêий не вистачало êоштів. Чимало шêіл не бóли ãотові до
роботи, і їм довелося заêритися. Поряд з цим, більшовицьêа влада розпочала êампанію
подолання неписьменності серед дорослоãо населення. З цією метою в 1921 р. бóла
óтворена Всеóêраїнсьêа надзвичайна êомісія з боротьби із неписьменністю, яêó очолив
ãолова ВУЦВК Г. Петровсьêий.
1. Чомó 1914–1921 рр. можна вважати періодом доêорінних змін в освіті?
2. Яêі політичні режими займались óêраїнізацією освіти? У чомó це проявлялося?
3. Яê більшовиêи реорãанізовóвали системó освіти?
3. Вища шêола. Стан наóêи. Утворення Уêраїнсьêої Аêадемії наóê.
Сêладні й сóперечливі процеси відбóвались ó вищій шêолі. План заснóвання
вищих навчальних заêладів із óêраїнсьêою мовою навчання розробила УЦР. За доби
Гетьманатó 6 жовтня 1918 р. óрочисто відêрили перший державний óêраїнсьêий
óніверситет ó Києві, одночасно розпочав працювати óêраїнсьêий істориêофілолоãічний фаêóльтет ó Полтаві яê перший êроê до створення Полтавсьêоãо
óêраїнсьêоãо óніверситетó; 22 жовтня відкрили український університет ó Кам’янціПодільсьêó. В óмовах більшовицьêої влади реорãанізóвали системó вищої освіти, до
яêої більшість стóдентів і виêладачів вишів поставилися насторожено. Постановами
Раднарêомó УСРР бóли ліêвідовані права і привілеї, надані дипломами про вищó
освітó, сêасовані вчені стóпені та звання, для всіх запроваджена єдина посада —
виêладач, для молодших виêладачів — асистент. За новими правилами, встóп до
вищої шêоли став вільним і не потребóвав свідоцтва не лише про середню, а й бóдь-
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яêó освітó взаãалі. Особливо це стосóвалося робітниêів і селян, êотрі брали аêтивнó
óчасть ó революційній боротьбі. Для них відмінили встóпні іспити, сêасóвали платó за
навчання, а стóденти отримóвали стипендію. Осêільêи їх звільняли від призовó до
Червоної армії, пролетарсьêа молодь іноді зловживала своїми правами і записóвалася
до вищої шêоли тільêи для тоãо, щоб óниêнóти війсьêової слóжби. Задля підãотовêи
робітничої і селянсьêої молоді до встóпó ó виші відêривали робітничі фаêóльтети
(робітфаêи). І хоча серед прийнятих до
вищих навчальних заêладів ó ці роêи
бóло чимало талановитих молодих
людей, яêі зãодом стали видатними
вченими, інженерами, діячами êóльтóри, оволоділи іншими професіями,
заãальний рівень підãотовêи більшості
встóпниêів, особливо зарахованих ó
1919 і 1920 рр., залишався надзвичайно
слабêим. В óмовах ãолодó й розрóхи їм
доводилося більше дóмати про виживання, ніж про навчання. Недостатньою
виявилась і матеріальна база вишів.
Знизився рівень виêладацьêоãо сêладó,
Урочистості при відêритті óніверситетó
яêий часто поповнювали малоêомпев Кам’янці-Подільсьêó. 1918 р.
тентні, нерідêо випадêові люди, яêі не
мали досвідó роботи ó вищій шêолі.
Сêладними виявилися óмови життя і праці для наóêовоãо середовища.
Незважаючи на неспоêійний час, продовжили наóêовó діяльність відомий хіміê Лев
Писаржевсьêий, філолоã, істориê і сходознавець Аãатанãел Кримсьêий, істориêи
Дмитро Баãалій, Владислав Бóзесêóл, ãідромеханіê Георãій Просêóра, математиêи
Дмитро Граве і Михайло Кравчóê. Водночас частина вчених, насамперед тих, яêі
аêтивно прилóчилися до політичної боротьби, залишила Уêраїнó, рятóючись від
переслідóвань і ãолодної смерті. Баãато з них продовжили наóêовó роботó в еміãрації.
24 листопада 1918 р., за Гетьманатó, бóло óрочисто відêрито Уêраїнсьêó Аêадемію
наóê (УАН). Її очолив óчений зі світовим ім’ям Володимир Вернадсьêий. Першими
дійсними членами (аêадеміêами) бóли обрані В. Вернадсьêий (президент), А. Кримсьêий
(неодмінний сеêретар), Д. Баãалій, М. Кащенêо, В. Косинсьêий, О. Левицьêий,
М. Петров, С. Смаль-Стоцьêий, Ф. Тарановсьêий, С. Тимошенêо, М. ТóãанБарановсьêий, П. Тóтêовсьêий. Більшість із них працювала в Наóêовомó товаристві
імені Шевченêа ó Львові та Уêраїнсьêомó наóêовомó товаристві ó Києві. Своєю
подвижницьêою діяльністю вони підãотóвали створення Аêадемії наóê. За більшовицьêої
влади особовий сêлад УАН частêово змінився, позаяê деяêі видатні óчені-аêадеміêи
опинилися в еміãрації. Аêадемія наóê сêладалася з історично-філолоãічноãо, фізиêоматематичноãо і соціально-еêономічноãо відділів. При УАН діяла Національна бібліотеêа,
працювала Комісія з вивчення природних баãатств Уêраїни під орóдою В. Вернадсьêоãо.
У 1919–1920 рр. óчені розробили найновіші правила óêраїнсьêоãо правописó. У цей час
розпочали аêадемічне видання творів Тараса Шевченêа.
1. Яêі зміни відбóлись ó вищій шêолі за більшовицьêої влади?
2. Назвіть імена відомих наóêовців, яêі залишилися працювати в Уêраїні.
3. Коли бóло відêрито УАН? Хто її очолив?
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Наталя Осадча (1891–1982) зростала ó сім’ї щирих óêраїнців.
Батьêо — селянин, яêий самотóжêи здобóв освітó, бóв очільниêом
êооперативноãо рóхó на Конотопщині. Мати — óчительêа, яêа
відбóла п’ятирічне заслання ó Сибірó, а зãодом вивчилася на
ліêарêó. Тож і Наталя завжди виявляла аêтивнó ãромадянсьêó
позицію. Під час навчання ó Київсьêій жіночій ãімназії
долóчилася до діяльності таємних ãóртêів, збирала пожертви для
Червоноãо Хреста, потерпілим від єврейсьêих поãромів. Зãодом
встóпила на фізиêо-математичний фаêóльтет Київсьêих вищих
жіночих êóрсів, але ó зв’язêó з одрóженням та переїздом до
Сімферополя перервала навчання. Працювала ó Природничомó мóзеї Таврійсьêоãо
ãóбернсьêоãо земства, а таêож бóла співробітниêом ботанічної сеêції Кримсьêоãо
товариства природниêів. Після вислання з Кримó подрóжжя переїхало до Харêова.
Тóт Наталя Осадча-Яната і здобóла фах ботаніêа вищих рослин. У êолі її наóêових
заціêавлень — ліêарсьêі рослини, а таêож ботанічна номенêлатóра й термінолоãія.
Заãалом дослідниця обстежила 158 місцевостей, занотóвала народні назви
рослин, нанесла їх на êартó Уêраїни. З 1921 р. Наталя й Олеêсандр
працювали ó ВУАН. У 1930-х рр. чоловіê бóв репресований, тож під час
війни Наталя Осадча-Яната з доньêою та зятем виїхали ó Німеччинó, а
звідти — до США.

1. Назвіть êлючові події óêраїнсьêої історії, яêі вплинóли на життєвий шлях Наталі ОсадчоїЯнати.
Коли в Уêраїні зóсиллями Гетьманатó бóло відêрито óêраїнсьêий óніверситет ó
Кам’янці-Подільсьêó, …
в Австро-Уãорсьêій імперії ó Львові бóло створено Уêраїнсьêó Національнó Радó, яêó
очолив Кость Левицьêий.
internet

Фільм

«В.

І. Вернадсьêий. У пошóêах живої речовини»:

https://www.youtube.com/watch?v=NkNwzWXhD84.

Фільм «Феномен ó європейсьêій та óêраїнсьêій êóльтóрі — Аãатанãел Кримсьêий»:
https://www.youtube.com/watch?v=oYGtj3Aem-U

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 6 жовтня 1918 р. — відêрито перший державний óêраїнсьêий óніверситет ó Києві;
– 22 жовтня 1918 р. — відêрито óêраїнсьêий óніверситет ó Кам’янці-Подільсьêó;
– 24 листопада 1918 р. — відêрито Уêраїнсьêó Аêадемію наóê (УАН);
– липень 1919 р. — Раднарêом УСРР прийняв «Положення про єдинó трóдовó шêолó УСРР»;
– 1921 р. — óтворено Всеóêраїнсьêó надзвичайнó êомісію з боротьби із неписьменністю.
2. Поясніть значення понять: «Просвіта», робітфаêи, УАН.
3. Підãотóйте історичнó довідêó на темó: «Уêраїнсьêа Аêадемія наóê — початоê діяльності».
4. Проаналізóйте розвитоê освіти в 1917–1920 рр. Визначте позитивні й сóперечливі
тенденції розвитêó.
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§ 22

Літератóра. Мистецтво. Мóзиêа.
 Яêі літератóрні стилі бóли поширені в дрóãій половині XIX ст.?
 В яêих óêраїнсьêих містах діяли театри на початêó XX ст.?
 Назвіть імена відомих êомпозиторів дрóãої половини XIX — початêó XX ст.

1. Літератóрний процес в Уêраїні.
Літератóрне життя ó 1917–1921 рр. представляли яê відомі прозаїêи, поети,
драматóрãи, таê і нові автори, чий талант почав розêриватися в óмовах революції і
визвольних змаãань. Політичні симпатії більшості з них бóли на боці óêраїнсьêих
національних сил. Баãато літераторів стали аêтивними óчасниêами тих подій, яêі
відбóвалися в Уêраїні. Серед них — Олеêсандр Олесь, Остап Вишня, Володимир
Сосюра, Гриãорій Чóпринêа. Не всі вони зãодом змоãли залишитися на батьêівщині.
Частина зазнала ãірêої долі еміãрантів.
У роêи революції і визвольних змаãань плеядó творців óêраїнсьêої літератóри
поповнило поêоління письменниêів, яêі започатêóвали новий етап ó її розвитêó.
Літератóра цьоãо періодó відобразила надзвичайно сêладнó й сóперечливó панорамó
життя і боротьби, небóвалоãо злетó людсьêоãо дóхó, моральнó ницість, небаченó
траãедію братовбивчої війни. Вільні від óсталених êанонів та обов’язêових підходів,
поети, прозаїêи й драматóрãи по-різномó, відповідно до власних óподобань,
світосприймання, літератóрних традицій і політичних симпатій, відтворювали
дійсність, історичний процес, свідêами, а нерідêо й аêтивними óчасниêами яêоãо вони
бóли. У той сêладний час розпочали творчó діяльність майбóтні êласиêи óêраїнсьêої
прози Андрій Головêо, Олесь Донченêо, Іван Ле, Петро Панч тощо.
Із-поміж різноманіття творчих підходів ó літератóрі виоêремилося êільêа
óãрóпóвань. Помітною течією в поезії цьоãо періодó став романтизм, яêий
представляли Володимир Сосюра, Василь Чóмаê, Василь Еллан-Блаêитний. Збірêи
поезій В. Чóмаêа «Заспів» та В. Еллана-Блаêитноãо «Удари молота і серця» бóли
співзвóчними настроям радиêальної óêраїнсьêої молоді, êотра пов’язóвала з
революцією надії на створення незалежної Уêраїни. Гóртоê молодих óêраїнсьêих
літераторів: Миêола Зеров, Павло Филипович, Маêсим Рильсьêий, Михайло ДрайХмара, Юрій Клен (Освальд Бóр´ардт), об’єднаних навêоло жóрналó «Книãар»,
óтворив літератóрний напрямоê «неоêласиêів». Частина молодих óêраїнсьêих митців
приєдналася до символістів. Серед них — Павло Тичина, Яêів Савченêо, Дмитро
Заãóл. За доби УЦР П. Тичина разом з А. Ніêовсьêим і С. Єфремовим редаãóвали
попóлярнó національно-демоêратичнó ãазетó «Нова Рада», а поема П. Тичини
«Золотий ãомін» бóла присвячена святêóванням з наãоди проãолошення І Універсалó
УЦР. Відомим представниêом ще одноãо попóлярноãо літератóрноãо напрямó тих
часів — «панфóтóризмó» — бóв Михайло Семенêо.
1. Хто з літераторів підтримóвав національно-визвольні змаãання 1917–1920 рр.?
2. Яêі проблеми висвітлювали ó своїх творах письменниêи і поети?
3. Визначте літератóрні напрямêи даноãо періодó й назвіть їхніх представниêів.

2. Театр. Мóзиêа.
Театр і мóзиêа, зрозóміло, не моãли розвиватися осторонь тих процесів, яêі
відбóвалися в сóспільстві. Відтаê і вони ó цей період зазнали відчóтних змін. За доби
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Гетьманатó бóв заснований Уêраїнсьêий театр драми та опери.
Утворений ó 1919 р. Новий театр
імені І. Франêа очолив талановитий аêтор і режисер Гнат Юра.
Помітним явищем ó театральномó
житті став новаторсьêий театр
«Березіль» під êерівництвом Леся
Кóрбаса. Він відійшов від традиційних етноãрафічних форм ó театральномó мистецтві, застосóвав
новó сценоãрафію, імпресіоністсьêі
підходи. Однією з перших вистав
Київсьêий державний аêадемічний драматичний
театрó стали «Гайдамаêи» за однотеатр ім. І. Франêа
йменною поемою Т. Шевченêа.
Діяльність більшовицьêої влади в
театральній сфері позначена насамперед націоналізацією, перейменóванням і
заêриттям «аполітичних» та «ідейно ворожих» заêладів. У серпні 1919 р. óряд УСРР
перетворив на державні всі провідні театри.
Мóзичне мистецтво представляли яê професійні, таê і самодіяльні êолеêтиви. У
містах і селах виниêли самодіяльні орêестри народних інстрóментів, мандрівні хорові
êапели, професійні хори. Розвивалася симфонічна мóзиêа, ó Харêові, Катеринославі,
Одесі працювали симфонічні орêестри. За доби Гетьманатó бóло засновано
Державний симфонічний орêестр під проводом Олеêсандра Горілоãо. З 1919 р.
розпочала діяльність Державна óêраїнсьêа мандрівна êапела («ДУМКА»), яêою
êерóвав Нестор Городовенêо. За êоротêий час її óчасниêи освоїли велиêий
репертóар, що сêладався з творів Миêоли Лисенêа, Миêоли Леонтовича, óêраїнсьêих
народних пісень, êолядоê, щедрівоê, весняноê. Усі êонцерти «ДУМКИ», що
відбóвалися в містах та селах, на станціях, заводах і фабриêах Уêраїни,
перетворювалися на справжнє національне свято. Аêтивнó ãастрольнó діяльність
провадила óтворена з ініціативи очільниêів УНР ó 1919 р. Уêраїнсьêа
респóбліêансьêа êапела (УРК), яêою êерóвали Кирило Стеценêо та Олеêсандр
Кошиць. У 1919–1920 рр. êолеêтив із тріóмфом вистóпив ó Чехословаччині, Австрії,
Швейцарії, Франції, Бельãії, Велиêій Британії, Голландії. Поразêа УНР
óнеможливила повернення більшості співаêів до Уêраїни. УРК розпалася, давши
життя êільêом творчим êолеêтивам, êотрі залишилися в еміãрації.
У 1920 р. на базі мóзично-драматичної шêоли імені М. Лисенêа засновано
Київсьêий мóзично-драматичний інститóт. Серед йоãо фóндаторів бóли відомі
êомпозитори — Кирило Стеценêо, Миêола Леонтович, Пилип Козицьêий, Левêо
Ревóцьêий. Поряд із ними ó цей час плідно працювали відомі êомпозитори Яêів
Степовий, Гриãорій Верьовêа, Борис Лятошинсьêий.
1. Яêих змін зазнав театр за доби визвольних змаãань?
2. Назвіть мóзичні êолеêтиви, що виниêли в 1917–1920 рр.
3. Коли виниê Київсьêий мóзично-драматичний інститóт? Хто став йоãо фóндатором?
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3. Образотворче мистецтво. Сêóльптóра.
Національна революція і жорстоêа збройна
боротьба на захист її завоювань неоднозначно
вплинóли на óêраїнсьêе образотворче мистецтво. У
воãні війни і настóпних національно-визвольних
змаãаннях заãинóла частина хóдожніх цінностей:
êартин,
сêóльптóр,
монóментів,
архітеêтóрних
ансамблів. Але, разом з тим, побачили світ хóдожні
твори, що містили відбитоê часó. Образотворче
мистецтво тоãо періодó розвивалося в рóслі
європейсьêих напрямêів і жанрів, поєднóючи їх із
традиціями óêраїнсьêої живописної шêоли.
Малий державний ãерб
5 ãрóдня 1917 р., за доби УЦР, óрочисто відêрито
УНР В. Кричевсьêоãо
Уêраїнсьêó аêадемію мистецтв. Видатні óêраїнсьêі
хóдожниêи Михайло Бойчóê, Миêола Бóрачеê,
Михайло Жóê, Василь та Федір Кричевсьêі, Абрам Маневич, Олеêсандр Мóрашêо,
Георãій Нарбóт стали першими її членами. Реêтор Аêадемії мистецтв, óродженець
Тернопільщини Михайло Бойчóê зãóртóвав навêоло себе талановитó молодь,
переважно селянсьêоãо походження, яêій бóли відомі й зрозóмілі традиції народноãо
мистецтва. Хóдожні полотна майстрів шêоли М. Бойчóêа бóли ориãінальним явищем,
що не мало аналоãів. Ними бóли відроджені традиції
народноãо і церêовноãо монóментальноãо мистецтва.
Послідовниêи бойчóêівців творили ó баãатьох
êраїнах світó. Помітним явищем в історії
óêраїнсьêоãо і світовоãо мистецтва стала творчість
Казимира Малевича, одноãо із засновниêів
абстраêціонізмó. З 1917 р. в Уêраїні працював
видатний ãрафіê Георãій Нарбóт. На замовлення
УЦР і ãетьмансьêоãо óрядó він виêонав проеêти
ãрошових знаêів, поштових мароê, державноãо ãерба
М. Бойчóê. Політичний плаêат
і печатêи, форми для війсьêа, обêладиноê до
«Шевченêівсьêе свято»
ратифіêаційних аêтів, ãрамот із наãоди óрочистих
подій тощо. За більшовицьêої влади оформлював
êнижêові
видання,
жóрнали,
вистóпав
із
політичними êариêатóрами на білоãвардійців.
Василь Кричевсьêий створив дизайн державноãо
ãерба УНР, яêий ó 1918 р. затвердила Центральна
Рада. Саме цей проеêт виêористовóють нині яê
малий державний ãерб Уêраїни. Аêтивно розвивався
Г. Нарбóт.
жанр політичноãо плаêата, позаяê хóдожньо
Есêіз ãрошовоãо знаêа УНР
оформлені плаêати бóли достóпні й зрозóмілі
широêомó заãалó.
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У протистоянні різних політичних сил тоãо
часó важливó роль відводили монóментальній
пропаãанді. У жовтні 1918 р., ще в óмовах
Гетьманатó, в місті Ромни на Сóмщині бóло
відêрито перший в Уêраїні пам’ятниê Тарасові
Шевченêó роботи сêóльптора Івана Кавалерідзе.
Одним із основоположниêів êóбізмó в архітеêтóрі
бóв Олеêсандр Архипенêо, творчість яêоãо мала
Пам’ятниê Т. Шевченêó
значний вплив на сóчасниêів. Політиêа більшовиêів
ó м. Ромни.
ó цьомó напрямêó зводилася до демонтажó
Сêóльптор
І. Кавалерідзе
пам’ятниêів російсьêим імператорам, політичним
діячам минóлої доби, чимало із яêих мали êóльтóрнó цінність. У Києві бóло зрóйновано
пам’ятниê êняãині Ользі. Таêа сама ситóація спостеріãалася в інших містах. Натомість
встановлювали поãрóддя видатних революціонерів, іноді прижиттєві, яêі слóãóвали
своєрідними ідеолоãічними символами новоãо режимó. Отже, за порівняно невелиêий
часовий проміжоê — 1917–1921 рр. — êóльтóрні процеси зайняли в історії óêраїнсьêоãо
народó помітне місце. Вони відбóвалися на зламі історичних епох, втілюючи ó собі
ясêраві, неповторні ознаêи тоãо часó і баãато в чомó сóттєво сприяли подальшомó
розвитêові óêраїнсьêої êóльтóри.
1. Яêі риси поєдналися в óêраїнсьêомó образотворчомó мистецтві?
2. Коли бóло відêрито Уêраїнсьêó аêадемію мистецтв? Яêі хóдожниêи стали її першими
членами?
3. Хто автор першоãо в Уêраїні пам’ятниêа Т. Шевченêó?
Коли в Уêраїні відêрили Київсьêий мóзично-драматичний інститóт, …
ó Празі óтворилась Уêраїнсьêа війсьêова орãанізація на чолі з Євãеном Коновальцем.
Фільм «Молодий театр» Леся Кóрбаса:
https://www.youtube.com/watch?v=NYiXEXpzEnc
Фільм «Георãій Нарбóт. Живі êартини»: https://www.youtube.com/watch?v=BRKWUx6r2dY
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 5 ãрóдня 1917 р. — відêрито Уêраїнсьêó аêадемію мистецтв;
– жовтень 1918 р. — відêрито перший в Уêраїні пам’ятниê Т. Шевченêó; сêóльптор
І. Кавалерідзе;
– 1920 р. — засновано Київсьêий мóзично-драматичний інститóт.
2. Поясніть значення понять: романтизм, «неоêласицизм», символізм, «панфóтóризм».
3. Напишіть есей на темó: «Відомі хóдожниêи Уêраїнсьêої Аêадемії мистецтв».
4. Заповніть таблицю «Уêраїнсьêа êóльтóра в період національно-визвольних змаãань»:
Галóзь êóльтóри
Літератóра
Театр
Мóзиêа

Визначні представниêи

Здобóтêи/назви творів
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§ 23

Повсяêденне життя населення ó 1917–1921 рр.
 Яêі реліãійні êонфесії існóвали на території Уêраїни?
 Приãадайте, де óêраїнці переважали êільêісно: ó місті чи в селі?
 Яêе питання селяни праãнóли вирішити під час революції?

1. Реліãія і церêва.
У всі часи реліãія відіãравала сóттєвó роль ó житті óêраїнсьêоãо сóспільства яê
чинниê ментальності, самосвідомості óêраїнців, формóвання нації. Відомо, що 1914 р.
на óêраїнсьêих землях діяли 8606 православних парафій, 131 православний монастир.
Реліãійні потреби населення задовольняли 3174 парафій і 79 монастирів УГКЦ. Оêрім
тоãо, частина жителів дотримóвалась інших віросповідань: êатолицизмó,
протестантизмó, іóдаїзмó тощо. Події Уêраїнсьêої революції і боротьби за державнó
незалежність істотно вплинóли на реліãійнó ситóацію, відêривши шлях до
демоêратизації внóтріцерêовноãо життя та відносин між церêвою і державою.
Російсьêа православна церêва (РПЦ), ó лоні яêої перебóвала більшість вірян Уêраїни,
відреаãóвала на падіння імперсьêої влади відновленням Мосêовсьêоãо патріархатó і
спробами збереãти свій êонтроль над óсіма єпархіями êолишньої імперії.
Натомість серед дóховенства і вірян Уêраїни поширилося праãнення до
відновлення автоêефальної (незалежної) Уêраїнсьêої православної церêви. Саме
таêою вона бóла до 1686 р., êоли втратила автоêефалію, стала єпархією РПЦ та
однією з форм імперсьêоãо êонтролю над Уêраїною. Навесні 1917 р. з ініціативи
протоієрея Василя Липêівсьêоãо бóло засновано «Братство восêресіння», яêе очолило
рóх за óтворення УАПЦ. З часом воно перетворилося на Всеóêраїнсьêó православнó
церêовнó радó, що прийняла рішення про сêлиêання Всеóêраїнсьêоãо православноãо
соборó. Собор розпочав роботó в січні 1918 р. Але зміна політичної ситóації, вхід до
Києва більшовиêів не дозволили делеãатам дійти лоãічноãо рішення — óтвердити
незалежнó церêвó. Боротьба за неї виявилася довãою і тернистою. 1 січня 1919 р.
Диреêторія УНР, êерóючись принципом, що в незалежній державі повинна бóти і
незалежна церêва, проãолосила автоêефалію Уêраїнсьêої православної церêви.
Однаê політична нестабільність 1919 р. не сприяла реалізації цьоãо рішення.
Установивши тоãо ж роêó êонтроль над Уêраїною, більшовиêи, проповідóючи
атеїзм, проводили антиреліãійнó політиêó. Раднарêом УСРР óхвалив «Заêон про
відоêремлення церêви від держави і шêоли від церêви». Зãідно з ним, êóльтові
спорóди та óсе церêовне майно ставали державною власністю, а орãани влади моãли
на свій розсóд заêривати небажані їм храми, що вони, зрештою, і робили. Сотні
священиêів та вірян стали жертвами «червоноãо терорó». Реліãію влада оãолосила
«опіóмом для народó», віряни ставали неповноправними ãромадянами. Проте, не
зміãши поêінчити з реліãією і церêвою водночас, під тисêом населення держава
дозволила діяльність баãатьох реліãійних ãромад. Цим рішенням вона праãнóла
досяãти й іншої мети: внести êонфронтацію ó церêовне середовище Уêраїни й
одержати додатêові важелі впливó на церêвó.
1. Яê події Уêраїнсьêої революції вплинóли на реліãійне життя óêраїнців?
2. Коли бóла проãолошена автоêефалія Уêраїнсьêої православної церêви?
3. Яêою бóла політиêа більшовиêів відносно реліãії і Церêви?
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2. Повсяêденне життя містян.
Для більшості людей, яêі пережили ті події, національні інтереси та соціальні
вимоãи заãóбились ó щоденній боротьбі за виживання. За нестабільноãо політичноãо і
воєнноãо становища яêість життя містян завжди поãіршóється, адже вона залежить від
здатності влади забезпечити населення продовольством й паливом, налаãодити
належнó діяльність êомóнальноãо ãосподарства та ãóманітарної сфери. Жителі міст
потерпали таêож від численних êаральних аêцій яê більшовиêів, таê і білоãвардійців.
З різних причин неспоêійним бóло життя за Гетьманатó та Диреêторії УНР.
Визначальним чинниêом ó таêих óмовах став інстинêт самозбереження. Цю ситóацію
поêазово ілюстрóє таêий фаêт. Жителі містечêа Нападівêа (Київсьêа ãóбернія),
дізнавшись ó 1919 р. про прибóття інспеêторів Диреêторії УНР, приêрасили óправó
волості портретами Т. Шевченêа, В. Леніна та водночас імператора Олеêсандра III.
На питання інспеêторів: «Люди, що ви робите?» містяни відповіли таê: «Яêщо
Уêраїна переможе, то наш Шевченêо, яêщо Деніêін переможе, то наша Імператорсьêа
величність, а яêщо большевиêи, то в нас
є Ленін. Розóмієте, êрóãом нас вороãи, і
ми не знаємо, що робити».
Відбóлися зміни ó соціальномó
сêладі мешêанців міст. Більшість підприємців залишили їх через неможливість
продовжóвати виробництво, невизначеність ситóації. Дестабілізацію спричиняли таêож націоналізація більшовиêами
промисловості, транспортó й фінансів та
зворотні процеси денаціоналізації, яêі
Плаêат «По вітрó»
здійснювали Гетьманат і деніêінсьêий
режим. Відтаê порóшóвалися звичні óмови для ведення бізнесó. Заможні верстви
населення сповна відчóли «êласовó ненависть» пролетарсьêої держави, яêа, втім, не
привела до встановлення соціальної справедливості. За більшовицьêоãо режимó
життя робітниêів та місьêих низів не поліпшилося порівняно з тим, що бóло за
попередньої влади.
У більш сêладномó становищі перебóвали жителі столиці і велиêих міст. Черãова
зміна політичної влади відразó спричиняла продовольчі трóднощі. Бóла встановлена
êартêова система на хліб та інші продовольчі товари, ринêові ціни на продóêти
постійно зростали. Не менш сóттєво, ніж продовольча, на житті містян позначалась і
паливна êриза. Для опалення житлових бóдинêів жодна влада не мала палива, йоãо
виділяли тільêи для ліêарень, місьêих óстанов та підприємств. Місьêе ãосподарство і
соціальна сфера бóли занедбані й, по сóті, залишені напризволяще. У таêих óмовах
містяни виживали хто яê міã, сподіваючись, що прийдешній день бóде êращим.
1. Що впливало на ослаблення óêраїнсьêоãо національноãо рóхó?
2. Яê змінився соціальний сêлад містян?
3. В яêомó становищі перебóвали жителі велиêих міст?
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Мовою джерела. «Известия Киевсêой ãородсêой дóмы» про життя в Києві
(серпень 1917 р.):
«На êожній вóлиці хвости. Осêільêи вводяться êартêи на все нові продóêти,
ãородяни мають спершó вистояти черãи в районні попечительства, щоб отримати
êартêи на м’ясо, жири, êрóпó та інше, а потім — черãó за продóêтами, яêих
однаêово не можóть отримати в достатній êільêості. У баãатьох обивателів немає
доêóментів. Термін дії êартоê обмежений, їх часто міняють, жителі міста повинні
проводити значний час ó черãах. А тим часом насóвається осінь.»
1. Про яêе явище свідчить інформація, вміщена в періодичномó виданні?
2. Чи можна повністю довіряти даномó джерелó? Яêщо таê, то чомó, яêщо ні, то чомó?

Мовою джерела. Зі споãадів російсьêої
жóрналістêи Н. А. Теффі про враження
від Уêраїни влітêó 1918 р.:
«Чим ближче до Києва, тим
жвавіше станції. На воêзалах бóфети. По
платформі ходять люди, що жóють, з
масляними ãóбами і лиснючими щоêами.
Вираз облич здивований.»
1. Визначте, хто бóв при владі в Уêраїні в
описаний період.
2. Про що ãоворять споãади очевидиці подій?

Стихійний базар на залізничномó
воêзалі в Києві. 1918 р.

Мовою джерела. Зі споãадів êиянêи Н. Полонсьêої-Василенêо:
«…Я бóла цілêом самітня і винаймала три êімнатêи… Холод ó помешêанні бóв
таêий, що в êімнаті замерзла вода. … влітêó захворіла на черевний тиф… Слід
сêазати, що в êлініці я бóла оточена óваãою медичноãо персоналó, але óтримання
бóло жахливе: тифозні діставали ãороховий сóп і чорний ãлевêий хліб. Коли я
повернóлася додомó, в мене бóло зреêвізовано все, що я мала. Залишили мені по
парі білизни. То бóло «изъятие излишêов», яêе виêонóвали «робітничі бриãади». …
Приãадóю, яê один літній робітниê, яêий спроміãся непомітно від товаришів дещо
сховати для мене, сêазав мені: «Забираємо ó вас, товариш професор, а в цей час,
можливо, забирають ó моєї жінêи…»
1. Приãадайте, хто бóв при владі в Уêраїні в описаний період.
2. Про яêі óмови повсяêдення розповідає авторêа?

Мовою джерела. Зі споãадів російсьêоãо політичноãо діяча В. В. Шóльãіна:
«…взимêó 1920 р. бóв в Одесі. Свічêи бóли ó той час предметом розêоші.
Розмова продовжóвалася ó сóтінêах масляноãо êаãанця — інстрóментó, що бóв в
цю зимó ó заãальномó вживанні в Одесі… Треба стояти ó черзі за ãасом деêільêа
ãодин, потім біãти êóдись за хлібом. Потім прибирання êімнати, миття посóдó,
прання, лаãодження… У цьомó бóдинêó водó можна бóло отримати тільêи ó дворі.
Я тяãав відрами водó. Іноді я пиляв дрова.»
1. Яêó соціальнó верствó представляв автор доêóмента?
2. Чи бóли хараêтерні для представниêа даної соціальної ãрóпи описані види діяльності?
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3. Повсяêдення мешêанців села.
Етнічний сêлад сільсьêоãо населення не зазнав сóттєвих змін: óêраїнців ó селах
проживало понад 80%. Падіння існóючої владної системи, деморалізація і фаêтичний
розвал армії, невиêонання політичними режимами задеêларованих зобов’язань
спричинили поãлиблення êризових явищ на селі. Повсяêденне життя ó сільсьêій
місцевості наповнилося боротьбою за власне майно і життя. Новими йоãо реаліями
стали захоплення земель та óãідь, потрави полів і пасовисьê, поãроми поміщицьêих
маєтêів. До тоãо ж понівечені війною й óмовами êазарменоãо життя селяни-солдати
привносили в селянсьêе життя велиêó рóйнівнó силó, вêладали ó вирішення аãрарноãо
питання притаманнó їм рішóчість та нетерпіння, ініціювали аãрарні хвилювання і
здебільшоãо очолювали селянсьêі вистóпи.
Селянствó, яêе не мислило державно-правовими êатеãоріями, бóло незрозóмілим
зволіêання державної влади з проведенням аãрарної реформи. Томó вістря своєї
боротьби за землю воно часто спрямовóвало саме проти орãанів влади, вважаючи їх
захисниêами пансьêоãо землеволодіння. Особливоãо розмахó вона набóвала, êоли
селяни потрапляли під вплив більшовиêів з їхніми попóлістсьêими ãаслами й
безперешêодно забирали поміщицьêі землі, привласнювали чóже майно,
влаштовóвали безпорядêи і поãроми. Поширилися злочини на побóтовомó рівні,
навіть щодо близьêих родичів, яêі вчиняли здебільшоãо через надмірне вживання
спиртноãо, виробництво êотроãо набóло значних масштабів.
Водночас ó сільсьêомó побóті з’явилися нові риси. Урізноманітнилися форми та
методи дозвілля селян, яêі поєднóвали традиціоналізм óêраїнсьêоãо селянства з
відзначенням революційних свят і запровадженням нової символіêи. Однаê, за óмов
низьêоãо освітньоãо рівня населення, êатаêлізмів і протиріч, революційні мітинãи, віча
та свята з їхніми символами зазвичай поãлиблювали соціальнó напрóãó. Ядром
національно-êóльтóрноãо відродження на селі стала «Просвіта», осередêи яêої
відіãравали важливó роль в орãанізації дозвілля й мали ó своїй стрóêтóрі театральні
ãóртêи, хорові êолеêтиви, орêестри, бібліотеêи. Відêриття заêладів êóльтóри, зоêрема
хат-читалень, товариств «Просвіта», ставали знаêовими подіями ó повсяêденні селян.
Незважаючи на сóттєві зміни ó житті сільсьêоãо населення, йоãо визначальною рисою
стала боротьба за майно і життя.
1. Яêі явища стали притаманними для села?
2. Яêе питання для селян залишалося невирішеним? Чомó?
3. Чи óрізноманітнилися форми і методи дозвілля селян?

Мовою джерела. Телеãрама Я. Ціховича від 30 вересня 1917 р.:
«Озвірілі солдати, що втратили бóдь-яêі людсьêі риси, ó своїх розбоях не
зóпиняються ні перед чим. Вони розбивають не тільêи сховища спиртó, яêі
êоштóють величезні ãроші, але й знищóють хліб, живність, ãрабóють і спалюють
бóдинêи в той час, êоли армія ãолодóє, а êоні дедалі більше втрачають силó від
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недоїдання. Місцями поãрабовані запаси таêоãо дороãоцінноãо продóêтó, яê цóêор,
що йоãо… в Росії не можна дістати за жодні ãроші.»
1. Про яêі події повідомив автор телеãрами?
2. Висловіть припóщення, яêа політична сила мала стосóноê до даних подій. Чомó?

Мовою джерела. Зі споãадів очевидця:
«В місцях, захоплених більшовиêами, неãайно наêладалися êонтрибóції,
проводяться реêвізиції. На села, яêі не хотять дати хліба, висилаються êаральні
еêспедиції і найбільше посилаються частини із êитайців і латишів… Заãальний
настрій населення приãнічений. Всюди обóрення й боязнь — здається, що це
населення захопленоãо острова. … робітничі êадри, але далеêо не всі, поêи йдóть за
більшовиêами. …йдóть зовсім безземельні селяни, але ця частина невелиêа».
1. Визначте, êоли моãли відбóватись описані події.
2. На представниêів яêих соціальних ãрóп опиралися більшовиêи?

Мовою джерела. Газета «Нова рада» від 17 жовтня 1917 р.:
«Звідóсіль йдóть до Генеральноãо сеêретаріатó розпачливі телеãрами про те, що
настала страшна анархія, ãрабóнêи, нищення ãромадсьêоãо добра і різанина… поãромні
еêсцеси, êоли робляться замахи на добро й життя єврейсьêої людності, яê бóло за
старих часів, а поãроми приватноãо добра, оêремих осіб і ãрóп людності є звичайним
явищем, при чомó свідомість безêарності за лихі вчинêи надає злодіям небóвалої
сміливості.»
1. Чи можна описані події віднести до явища антисемітизмó? Чомó?
2. Помірêóйте, про яêі старі часи йдеться в ãазеті.
Коли в Уêраїні бóло проãолошено автоêефалію Уêраїнсьêої православної церêви, …
ó Білорóсії бóло встановлено радянсьêó владó.
Тема праêтичної: Повсяêдення óêраїнців ó 1917–1921 рр. Опрацюйте матеріал
параãрафа та цитати з писемних джерел. Дайте письмові відповіді на завдання:
1) Яê вплинóли події 1917–1921 рр. на повсяêдення óêраїнців? 2) Представниêи
яêих соціальних верств змінили свій звичний óêлад? Чомó? 3) Визначте спільне й
відмінне ó житті жителів міста і села.
internet

Стаття «Афтоêефалія для Уêраїнсьêої церêви спроба №…?»:
https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/religious_digest/34937/.
Фільм «Сміх êрізь сльози: повсяêденне життя в революційній Уêраїні (1917–22 рр.)»:
https://www.youtube.com/watch?v=Vq0PFTcOaXg.

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1 січня 1919 р. — проãолошено автоêефалію Уêраїнсьêої православної церêви;
2. Поясніть значення понять: автоêефальна церêва. єпархія.
3. Напишіть есей на темó: «Відродження Уêраїнсьêої автоêефальної церêви».
4. «Для більшості людей, яêі пережили ті події в Уêраїні, національні інтереси та соціальні
вимоãи заãóбились ó щоденній боротьбі за виживання». Спростóйте або підтвердіть тезó,
навівши арãóменти.
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Узаãальнення за розділом: РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ
1. Розставте переліê подій ó хронолоãічній послідовності, сêладіть хронолоãічнó
таблицю.
Чортêівсьêа офензива; Варшавсьêа óãода; Перший Зимовий похід армії УНР;
заснóвання Уêраїнсьêої Аêадемії наóê; проãолошення Аêта злóêи УНР та ЗУНР;
Хотинсьêе повстання; Листопадовий зрив ó Львові; сêлиêання Трóдовоãо êонãресó
в Києві.
2. Попрацюйте з лоãічними ланцюжêами. З’ясóйте, яêе з понять зайве і чомó.
А) приватизація; воєнний êомóнізм; продовольча розêладêа; реêвізиція.
Б) боротьба з неписьменністю; робітничі фаêóльтети; «Просвіта»; трóдова
семирічна шêола.
В) «Київсьêа êатастрофа»; деніêінсьêий режим; націонал-êомóнізм; російсьêий
шовінізм.
Г) лінія Керзона; Заêарпаття; Паризьêа мирна êонференція; óêраїнсьêо-польсьêа
війна.
3. Виêонайте завдання за історичною êартою:
а) визначте територію Уêраїнсьêої Держави періодó Гетьманатó
Сêоропадсьêоãо;
б) оêресліть деêларовані Аêтом злóêи межі УНР;
в) простежте напрямоê Дрóãоãо Зимовоãо походó Армії УНР;
ã) лоêалізóйте територію УНР зãідно з Варшавсьêим доãовором.

Павла

4. Приãадайте, з яêими політичними режимами пов’язані «червоний» та «білий
терор». Визначте їхні передóмови, зміст і наслідêи для Уêраїни.
5. Порівняйте, яêі ознаêи державності бóли притаманні УНР за доби Центральної
Ради, Уêраїнсьêій Державі за Гетьманатó, УНР за періодó Диреêторії, ЗУНР,
виêористовóючи таêі êритерії: територія, апарат пóблічної влади, фінансова
система; нормативно-правова база; державна символіêа.
6. Проаналізóйте, яê на óêраїнсьêó êóльтóрó та повсяêденне життя óêраїнців
впливали події 1914–1921 рр.
7. Помірêóйте, чомó боротьба óêраїнців за відновлення національної державності
завершилася поразêою. Чи бóв можливий інший сценарій розвитêó подій?
Відповідь об´рóнтóйте.
8. Попрацюйте з хараêтеристиêами історичних особистостей, поданих нижче та
розміщених ó § 12 (Павло Сêоропадсьêий), § 14 (Симон Петлюра), § 15 (Євãен
Петрóшевич). Стисло, одним реченням, вêажіть, яêий внесоê зробили ó
вітчизнянó історію ці історичні постаті, чим вони óславилися. Займіть позицію:
чи спроможна одна людина змінити хід історії?
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Марêо Безрóчêо (1883–1944)
Народився ó м. Велиêий Тоêмаê на Херсонщині.
Заêінчив óчительсьêó семінарію, Одесьêе юнêерсьêе
óчилище, Миêолаївсьêó аêадемію Генеральноãо штабó в
Петербóрзі. Під час Першої світової війни бóв начальниêом
штабó піхотної дивізії. В 1917 р. брав óчасть ó створенні
частин óêраїнсьêої армії. При ãетьмані П. Сêоропадсьêомó
слóжив ó Генеральномó штабі. Не поãоджóвався з політиêою
ãетьмана щодо засилля російсьêих монархістів ó армії. Томó
під час протиãетьмансьêоãо повстання перейшов на біê
Диреêторії. Слóжив начальниêом оперативноãо відділó
Генеральноãо штабó Армії УНР, займався розвідêою та êонтррозвідêою. З 1919 р. бóв
начальниêом штабó і членом Стрілецьêої ради Корпóсó січових стрільців. У 1920 р.
очолив шостó стрілецьêó дивізію січових стрільців, яêа разом з поляêами брала óчасть
ó визволенні Києва від більшовиêів. Проявив війсьêовий талант, розãромивши
війсьêа більшовиêів під орóдою С. Бóдьонноãо під Замостям (Польща), таêим чином
допоміã поляêам врятóватися від більшовизмó. До 1924 р. проживав ó таборі для
інтернованих. Після ліêвідації таêих таборів працював ó Картоãрафічномó інститóті
Війсьêа Польсьêоãо ó Варшаві, очолював Уêраїнсьêе воєнно-історичне товариство і
редаãóвав альманах «За державність», яêий став цінним джерелом з історії
національно-визвольних змаãань 1917–1921 рр. Описав події, свідêами яêих бóв, ó
êниãах: «Від Просêóрова до Чорториї», «Уêраїнсьêі Січові Стрільці на слóжбі
Батьêівщині». Помер ó 1944 р. ó Варшаві.
Нестор Махно (1888–1934)
Народився ó с. Гóляйполе на Катеринославщині. Навчався
в Гóляйпільсьêій початêовій шêолі. У 1906 р. став членом
анархістсьêої орãанізації «Спілêа бідних хліборобів». 1910 р.
бóв засóджений до смертної êари за розбійницьêі аêції.
Помилóваний, і до 1917 р. перебóвав ó Бóтирсьêій тюрмі в
Мосêві. Після Лютневої революції
повернóвся на
Катеринославщинó. Створив Селянсьêó спілêó, члени яêої
займались орãанізацією місцевих рад. Сприяв óстановленню
робітничоãо êонтролю на підприємствах, проведенню виборів
до земств. Впродовж 1917 р. займав посадó ãолови земства й
ãолови з’їздó Рад. У 1918 р. орãанізóвав заãін, яêий вистóпив
проти óрядó П. Сêоропадсьêоãо та німецьêих війсьê. Заãалом
Н. Махно вистóпав проти бóдь-яêої влади: і проти Диреêторії,
і проти більшовиêів, хоча й допоміã Червоній армії розбити війсьêа А. Деніêіна та П.
Вранãеля. Від листопада 1920 р. до серпня 1921 р. заãони під йоãо êерівництвом запеêло
воювали проти більшовиêів. Наприêінці серпня 1921 р. разом із 77 бійцями перейшов
êордон з Рóмóнією. У êвітні 1925 р. переїхав до Франції. Помер ó 1934 р. ó Парижі.
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Михайло Омелянович-Павленêо (1878–1952)
Народився в м. Тифліс, Грóзія. Заêінчив аêадемію
Генеральноãо штабó. В роêи Першої світової війни
очолював штаб êорпóсó. Третьоãо березня 1917 р. вивів
юнêерів Одесьêої шêоли, яêó очолював, під óêраїнсьêими
прапорами на велелюднó місьêó маніфестацію. Аêтивний
óчасниê Уêраїнсьêої революції, займався óêраїнізацією
армії, орãанізацією Вільноãо êозацтва, створенням
óêраїнсьêих війсьêових óстанов. Перебóвав на êомандних
посадах в Армії УНР та збройних силах Уêраїнсьêої
Держави. В ãрóдні 1918 р. на прохання óрядó ЗУНР
очолив війсьêа УГА. Після проãолошення Аêта злóêи
слóжив ó штабі Головноãо отамана С. Петлюри. Керóвав Армією УНР, êоли вона з
боями виривалася з «триêóтниêа смерті». Очолив Перший Зимовий похід війсьê УНР
по тилах Червоної і Білої армій. Перебóваючи в еміãрації, заснóвав і очолив Мóзей
визвольної боротьби ó Празі, очолював Товариство êолишніх вояêів УНР, виêонóвав
обов’язêи війсьêовоãо міністра УНР в еêзилі, написав мемóари «На Уêраїні». Помер
1952 р. в Парижі.
Олеêсандр Удовиченêо (1887–1975)
Народився ó Черêасьêій волості на Орловщині.
Заêінчив Війсьêово-топоãрафічне óчилище, Миêолаївсьêó війсьêовó аêадемію в Петроãраді. Під час Першої
світової війни слóжив ó Бессарабсьêомó пішомó полêó,
в штабі Південно-Західноãо фронтó. Після революції
1917 р. брав óчасть в óêраїнізації 3-ãо Кавêазьêоãо
êорпóсó. Очолював Уêраїнсьêó êорпóснó радó, штаб
Гайдамацьêоãо êоша Слобідсьêої Уêраїни, 3-й Гайдамацьêий полê Армії УНР. Від березня 1919 р. êерóвав
штабом Гóцóльсьêоãо êоша Дієвої армії УНР,
16-м піхотним заãоном Уêраїнсьêої Галицьêої армії, яêий сêладався з наддніпрянців і
бóв перейменований на Третю оêремó стрілецьêó дивізію. В жовтні 1919 р. потрапив ó
полон до білоãвардійців, зóмів óтеêти. Бóв ãенеральним інспеêтором Армії УНР,
членом Вищої війсьêової Ради УНР. В еміãрації очолював Товариство воїнів УНР, бóв
міністром війсьêових справ виêонавчоãо орãанó Уêраїнсьêої національної ради, віцепрезидентом УНР в еêзилі. Написав історичні праці «Уêраїна ó війні за державність»,
«Третя залізна дивізія». Помер 1975 р. ó Франції.
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§24

Утворення СРСР: наслідки для України.
 В яêомó році бóла óтворена УСРР?
 Яêó посадó в РСФРР займав В. Ленін?
 Яêі повноваження мали орãани влади ВУЦВК та Раднарêом Уêраїни?

1. Міжнародне становище УСРР ó 1921–1922 рр.
Після завершення війсьêових дій більшість óêраїнсьêих земель стала основною
територією УСРР — однієї з 13 держав, що виниêли на рóїнах êолишньої Російсьêої
імперії. Яêщо Польща, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія насправді здобóли
незалежність, то Уêраїна, оêóпована більшовицьêою Росією, мала лише формальний
статóс незалежної держави, хоча Конститóція УСРР 1919 р. йоãо деêларóвала. Першоãо
і праêтично вирішальноãо óдарó по деêларованомó сóверенітетові УСРР завдав ЦВК
РСФРР, на сесії яêоãо за óчастю представниêів більшовицьêих респóбліê — Уêраїни,
Латвії, Литви, Білорóсії та Кримó 1 червня 1919 р. бóло проãолошено óтворення
воєнноãо союзó цих респóбліê, причомó не óêладанням міжнародної óãоди, а всьоãо
лише диреêтивою (êерівною вêазівêою зверхньої óстанови підлеãлій, обов’язêовою до
виêонання) Росії. Об’єднóвалися життєві сфери діяльності респóбліê — оборона,
фінанси, транспорт, телеãраф тощо. Цей доêóмент призвів до заãострення внóтрішньоãо
становища в Уêраїні, збільшив чисельність об’єднаних армій УНР та ЗУНР, різêо
аêтивізóвав повстансьêий рóх. Щоб надати диреêтиві заêонності, ó ãрóдні 1920 р.
РСФРР нав’язала УСРР нерівноправний êолоніальний Союзний робітничоселянсьêий доãовір, яêий підписали з боêó Росії В. Ленін та Г. Чичерін, з боêó Уêраїни —
Х. Раêовсьêий. За ним, підтверджóвали попередню диреêтивó і, водночас, об’єднóвали
êомісаріати війсьêових і морсьêих справ, зовнішньої торãівлі, êонтроль над яêими
зазвичай є ознаêою незалежної держави. Назвавши ці відносини доãовірною
федерацією, що по сóті таêими не бóли, Росія фаêтично встановила êолоніальний
режим в УСРР.
Незважаючи на обмеження своїх прав, УСРР з дозволó РНК РСФРР намаãалася
проводити, хоча б частêово, самостійнó зовнішню політиêó. Натомість Раднарêом пішов
на таêі постóпêи, праãнóчи леãітимізóвати óряд УСРР на міжнародній арені і
протидіяти тим самим óрядó УНР в еміãрації (еêзилі). Упродовж 1921 р. бóли
встановлені дипломатичні відносини УСРР з Латвією та Естонією і підписаний доãовір
з Литвою і Ризьêий доãовір, що óсталив êордон між УСРР та Польсьêою Респóбліêою;
схвалено óãодó між УСРР і Німеччиною про обмін війсьêовополоненими та
інтернованими ãромадянами. На початêó січня 1922 р. óêладений доãовір про дрóжбó з
Тóреччиною. Торãовельні óãоди бóли підписані таêож із Польщею, Чехословаччиною,
Рóмóнією, балêансьêими êраїнами. Водночас на цьомó етапі тривала розбóдова
дипломатичних стрóêтóр. Таêó роботó здійснював нарêомат заêордонних справ УСРР,
яêим êерóвав ãолова Раднарêомó Уêраїни Х. Раêовсьêий.
Аêтивність Уêраїни ó сфері зовнішньої політиêи стóрбóвала очільниêів РСФРР.
Томó центром óсе чітêіше оêреслювалася тенденція до обмеження дипломатичних
зóсиль УСРР. Уêраїнсьêих представниêів залóчали до переãоворів лише ó тих
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випадêах, êоли виниêала потреба виêористати ãеополітичне становище Уêраїни для
розв’язання російсьêих проблем. Спільні делеãації формóвали таê, щоб забезпечóвати
ó їхньомó особовомó сêладі переваãó росіянам. Отже, êерівництво РСФРР не бажало,
аби Уêраїна бóла рівноправним сóб’єêтом міжнародноãо права.
1. Яêий хараêтер мав Союзний робітничо-селянсьêий доãовір?
2. Визначте зовнішньополітичні пріоритети УСРР.
3. Яêим чином РСФРР обмежóвала дипломатичнó діяльність УСРР?

2. Утворення СРСР. Позиція Х. Раêовсьêоãо.
Після диреêтиви 1919 р. та доãоворó 1920 р. немає жодних підстав ãоворити, що
УСРР ó 1922 р. ãотóвала Союзнó óãодó яê незалежна держава, бо óсі фóнêції,
притаманні сóверенній державі, забрала Росія. Та навіть óламêи óêраїнсьêої
державності — тепер сóто зовнішні і формальні — непоêоїли мосêовсьêий центр. Тож
заêономірно, що тисê на УСРР продовжився.
30 ãрóдня 1922 р. I з’їзд Рад СРСР проãолосив Деêларацію про створення Союзó
та Союзний доãовір. Зãідно Деêларації, РСФРР, УСРР, БСРР (Білорóсьêа
Соціалістична Радянсьêа Респóбліêа), ЗСФРР (Заêавêазьêа Соціалістична
Федеративна Радянсьêа Респóбліêа, ó сêладі Азербайджансьêої, Вірменсьêої,
Грóзинсьêої соціалістичних радянсьêих респóбліê) започатêовóвали на засадах
федерації новó державó — СРСР. Ці доêóменти мали розãлянóти ЦВК респóбліê,
після чоãо найближча черãова сесія новоóтвореноãо ЦВК СРСР повинна бóла
затвердити теêст Деêларації та Союзноãо доãоворó і ввести їх ó дію. Нав’язавши своє
бачення форми союзної держави, більшовиêи розпочали серед населення респóбліê
масовó êампанію на її підтримêó. Коли Голова РНК УСРР X. Раêовсьêий
запропонóвав перевести нарêомати заêордонних справ і зовнішньої торãівлі з êатеãорії
заãальносоюзних ó союзно-респóбліêансьêі та чітêіше оêреслити права союзних
респóбліê, це стало підставою для йоãо звільнення з посади ãолови óрядó УСРР. Йоãо
настóпниê Влас Чóбар намаãався не êонфліêтóвати з центром.
Проте óтворення СРСР не бóло оформлено зãідно із нормами міжнародноãо
права. Союзний доãовір таê і не бóв підписаний. Замість цьоãо доêóмента, що повинен
бóв мати хараêтер міжнародної óãоди, прийняли внóтрідержавний аêт — Конститóцію
СРСР, яêó затвердив ІІ з’їзд Рад СРСР 31 січня 1924 р. Вона деêларóвала право
êожної союзної респóбліêи на вільний вихід із Союзó; встановила, що території
респóбліê не можóть бóти змінені без їхньої зãоди. Проте реальна влада в респóбліêах
належала РКП(б), томó здійснення ними сóверенних прав залишалося формальним.
До тоãо ж не бóв передбачений механізм можливоãо виходó з СРСР.
1. Коли бóло проãолошено Деêларацію про óтворення СРСР та Союзний доãовір?
2. Визначте позицію Х. Раêовсьêоãо. Чим вона обóмовлювалася?
3. Яêі рішення бóли прийняті на ІІ з’їзді Рад СРСР?

3. Статóс Уêраїни в СРСР. Адміністративно-територіальний поділ УСРР.
У травні 1925 р. відбóвся ІХ Всеóêраїнсьêий з’їзд Рад, яêий затвердив новий
теêст Конститóції УСРР. У ньомó юридично заêріпили новий статóс УСРР яê союзної
респóбліêи ó сêладі СРСР, визначили êомпетенцію і фóнêції союзних та
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респóбліêансьêих владних стрóêтóр. Вищим орãаном заêонодавчої влади бóв
Всеóêраїнсьêий з’їзд Рад, однаê початêово всі рішення приймалися партійними
стрóêтóрами. У перервах між з’їздами діяв Всеóêраїнсьêий центральний виêонавчий
êомітет (ВУЦВК). Орãаном виêонавчої влади став Раднарêом Уêраїни. Для
безпосередньоãо êерівництва оêремими ãалóзями державноãо óправління створювали
народні êомісаріати. П’ять нарêоматів, що визначали ãоловні фóнêції держави, —
заêордонних справ, війсьêовий, морсьêий, зовнішньої торãівлі, шляхів сполóчення, пошти і
телеãрафó — бóли заãальносоюзними, тобто êерóвалися центром; п’ять — народноãо
ãосподарства, продовольства, праці, фінансів, робітничо-селянсьêої інспеêції — союзнореспóбліêансьêими. Усі інші ãалóзі державноãо óправління, зоêрема освіта, соціальне
забезпечення населення, охорона здоров’я, належали до êомпетенції союзних респóбліê.
УСРР бóла дрóãою після Росії за чисельністю населення і територією респóбліêою
Радянсьêоãо Союзó. У 1925 р. тóт проживало 28 млн осіб. Столицею УСРР став Харêів,
óправління здійснювали за тристóпеневою системою центр–оêрóãа–район. Бóло
сформовано 41 оêрóãó та 706 районів, а ó місцях êомпаêтноãо проживання неóêраїнсьêоãо
населення створено 12 національних районів і 538 сільсьêих рад — болãарсьêих,
ãрецьêих, єврейсьêих, німецьêих, польсьêих тощо. В 1924 р. ó сêладі УСРР óтворили
Молдавсьêó Автономнó Соціалістичнó Радянсьêó Респóбліêó (Молдавсьêó АСРР). До
неї, оêрім молдавсьêоãо населення, êотре проживало на Лівобережжі Дністра, бóли
приєднані êільêа районів Одещини та Поділля, де мешêали переважно óêраїнці. У
Молдавсьêій АСРР тоді проживало більше 545 тис. осіб. Її óтворення бóло продиêтоване
насамперед мілітаристсьêими планами Мосêви, яêа формóвала правничі засади для
приєднання óсієї Молдови, що перебóвала ó сêладі Рóмóнії. Натомість на Кримсьêомó
півострові ó жовтні 1921 р. бóло óтворено Кримсьêó Автономнó Соціалістичнó
Радянсьêó Респóбліêó (Кримсьêó АСРР) ó сêладі Російсьêої СФРР.
Входження УСРР до СРСР неоднозначно оцінювали сóчасниêи тих подій і
дослідниêи. З одноãо боêó, стрóêтóра СРСР не давала змоãи різним народам на власний
розсóд влаштовóвати свої справи. Остаточні рішення, що стосóвалися Уêраїни, і надалі
óхвалювалися ó Мосêві, а не ó Харêові. Проте óêраїнці мали територію, державні та
ãромадсьêі стрóêтóри — основи для майбóтньоãо відоêремлення Уêраїни. Право на
національно-êóльтóрне життя отримало і неóêраїнсьêе населення, êотре здавна
êомпаêтно тóт проживало. Проте без óтворення в період óêраїнсьêої революції УНР
більшовиêи навряд чи поãодилися б на існóвання УСРР.
1. Яêі орãани влади УСРР óтворилися відповідно до Конститóції?
2. Охараêтеризóйте адміністративно-територіальний поділ УСРР.
3. Чим êерóвався мосêовсьêий центр, óтворивши Молдавсьêó АСРР?

Населення УСРР (1925 р.)
українці — 22 млн.
росіяни, євреї, поляки
та інші — 6 млн.
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Населення Молдавсьêої АСРР (1925 р.) 545 тис. осіб
українці ‐ 48,5 %
молдавани — 30,1%
євреї — 8,5%
росіяни — 8,5%
інші — 4,4%

1. Проаналізóйте діаãрами. Запропонóйте свої висновêи.

Коли в Уêраїні оêóповані більшовицьêою Росією землі бóли вêлючені до сêладó СРСР, …
з Ірландсьêої Вільної держави бóли виведені останні підрозділи британсьêих війсьê.
Союзний робітничо-селянсьêий доãовір між УСРР і РСФРР
(1920 p., ãрóдня 28):
https://history.vn.ua/book/xrestomatia/495.html. Фільм «День в історії. Створення СРСР та
Конститóції СРСР»: https://www.youtube.com/watch?v=2p7PGaQyeSo.
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 30 ãрóдня 1922 р. — І з’їзд Рад проãолосив Деêларацію про створення СРСР;
– 31 січня 1924 р. — ІІ з’їзд Рад СРСР прийняв Конститóцію СРСР;
– травень 1925 р. — затверджено Конститóцію УСРР.
2. Поясніть значення понять: «доãовірна федерація», автономізація, êонфедерація,
федерація, Всеóêраїнсьêий з’їзд Рад.
3. Сêладіть історичнó довідêó «Уêраїна в сêладі СРСР».
4. «Доãовірна федерація — система рівноправних відносин чи пастêа для óêраїнців».
Займіть позицію. Свій вибір арãóментóйте.
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§ 25

Нова еêономічна політиêа більшовиêів
та її впровадження в УСРР.
 Проти êоãо бóв спрямований повстансьêий рóх ó 1919–1920 рр.?
 Яêі елементи «воєнноãо êомóнізмó» запроваджóвали на селі?
 Хто очолював óряд УСРР ó 1919–1923 рр.?

1. Антибільшовицьêий повстансьêий рóх.
Наполеãливі спроби більшовиêів óпродовж 1918–1920 рр. побóдóвати безтоварнó
централізованó еêономіêó мали зãóбні наслідêи, але їх масêóвали війною. В Уêраїні,
де воєнні дії тривали майже безперервно з 1914 р., еêономіêа справді істотно
постраждала. Але параліч виробництва, що невідворотно насóвався, бóв пов’язаний
насамперед зі спробами більшовиêів зрóйнóвати ринêовий механізм. Відтаê,
переміãши ó воєнних діях, вони зітêнóлись із ще більшою небезпеêою для себе —
масовим невдоволенням населення.
Селян обóрювала продрозêладêа та пов’язана з нею заборона торãівлі. Селянсьêий опір
часто набóвав форм партизансьêоãо рóхó. Влада розãлядала
йоãо яê êóрêóльсьêий бандитизм,
хоча більшість óчасниêів повстансьêих заãонів бóли вихідці з
бідняцьêоãо чи середняцьêоãо
середовища. Наприêінці 1920–
початêó 1921 рр. лише ó велиêих
повстансьêих заãонах налічóвалося понад 100 тис. осіб.
Стяã 1-ãо êóреня Холодноярсьêої респóбліêи
Більшовиêи жорстоêо розправлялись із повстанцями. За непоêорó запроваджóвали êрóãовó порóêó, êоли êарали
óсіх мешêанців сіл, і навіть знищóвали цілі села. Проти бóнтівних селян бóли êинóті
найбоєздатніші війсьêові частини. Армію виêористовóвали і для реêвізиції хліба.
Наприêінці 1921 р. владі вдалося нейтралізóвати 52 повстансьêих заãони, зоêрема
Махна, Чорноãо, Боãатиренêа, Колесниêова, різними способами бóло виведено з
боротьби більше чотирьох сотень отаманів.
Узятий обов’язоê ãодóвати працівниêів націоналізованої промисловості держава
виêонóвала вêрай незадовільно. Робітничий пайоê зменшився до 100 ãрамів хліба на
день, êотрий до тоãо ж моãли отримóвати не щодня. Голодóючі робітниêи вдавалися
до різних форм протестó, зоêрема «італійсьêих страйêів», тобто óповільнення темпів
праці на робочомó місці. Вперше їх апробóвали італійсьêі робітниêи яê ефеêтивнó
формó боротьби. Коли ж страйêарі полишали місце роботи, вимаãаючи поêращення
óмов життя і праці, їх позбавляли продóêтових пайêів. Містяни вимінювали на їжó
залишêи своãо майна, помирали від ãолодó, епідемій, нещадної еêсплóатації. Отже, в
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Уêраїні перед більшовиêами постало дві ãострі проблеми: óтихомирити непоêірне
селянство і залóчити на свій біê містян.
1. Чим завершилися спроби більшовиêів побóдóвати безтоварнó централізованó еêономіêó?
2. Яê селяни реаãóвали на еêономічнó політиêó більшовиêів?
3. В яêомó становищі перебóвали робітниêи?

2. Масовий ãолод 1921–1923 рр.
У 1921–1923 рр. на території Уêраїни бóв масовий ãолод. Виниêнення цьоãо лиха
зóмовила низêа причин. Ними стали передóсім наслідêи Першої світової війни, яêі
призвели до еêономічноãо послаблення селянсьêих ãосподарств, зменшення врожайності
зернових, сêорочення посівних площ. Не менш зãóбною для села бóла проведена
більшовиêами аãрарна революція. Таê, заãальний рівень сільсьêоãо ãосподарства різêо
поãіршився через ліêвідацію ãосподарств поміщиêів, êóпців, верхівêи заможних селян,
êотрі мали передовó аãротехніêó і забезпечóвали основнó масó товарних надлишêів
продовольства. У 1920 р. валовий збір зерна та іншої сільсьêоãосподарсьêої продóêції
сêладав лише 38,5% від рівня 1913 р. Поширенню ãолодó сприяли таêож несприятливі
поãодні óмови, яêі спричинили засóхи 1921–1922 рр., що охопили південні степові райони
Уêраїни, і неврожай. Однаê ãоловною йоãо причиною стало поãрабóвання більшовицьêою
владою селян ó ході хлібозаãотівель і вивезення хліба з Уêраїни в промислові центри
Росії, а з 1922 р. — й за êордон.
Катастрофічне становище сêлалося на Катеринославщині, Донеччині, Запоріжжі,
Одещині, Миêолаївщині, Харêівщині. За даними істориêів, навесні 1922 р. ãолодóвало
близьêо 10 млн осіб, з-поміж яêих 40% — діти. Влада праãнóла ізолювати райони,
охоплені ãолодом, від іншої частини Уêраїни; війсьêові підрозділи переêривали
шляхи сполóчення між північними та південними ãóберніями, êонфісêовóвали
продовольство ó тих, хто праãнóв провезти йоãо на південь. Виêористовóючи масовий
ãолод, більшовицьêе êерівництво намаãалося придóшити селянсьêий повстансьêий
рóх, яêий бóв найсильнішим саме в охоплених засóхою і ãолодом ãóберніях. Утрати
від ãолодó збільшилися внаслідоê епідемії холери, яêа взимêó 1921–1922 pp.
поширилася з Поволжя на Уêраїнó. До новоãо врожаю не дожили сотні тисяч селян.
Вимоãи про допомоãó підрадянсьêій Уêраїні, яêі лóнали від óêраїнсьêих
еміãрантів, та свідчення представниêів іноземних допомоãових місій, êотрі працювали
в РСФРР і мали інформацію про ситóацію в Уêраїні, змóсили владó зняти
інформаційнó блоêадó, яêа заперечóвала ãолод. Навесні 1922 р. сюди бóли допóщені
міжнародні орãанізації — Америêансьêа адміністрація допомоãи, фонд Нансена,
єврейсьêа орãанізація «Джойнт», відділення Червоноãо Хреста тощо. Їм дозволили
ãодóвати обідами ó першó черãó жителів міст, адже ті бóли сêóпчені, орãанізовані
працею на заводах і моãли піднятися проти влади. Іноземні орãанізації ãодóвали
таêож дітей ó притóлêах. Населенню надавали посильнó допомоãó óêраїнсьêі
êооперативні, мистецьêі та інші ãромадсьêі орãанізації. Завдяêи цьомó в 1922 р.
вдалося зменшити смертність серед ãолодóючих. Проте внаслідоê масовоãо ãолодó
1921–1923 рр. в Уêраїні померло, за різними даними, 500-550 тис. осіб. В óмовах
ãолодó почав спадати повстансьêий рóх. За рахóноê óêраїнсьêоãо селянства
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більшовиêи спромоãлися розв’язати проблемó
промислові центри і тим самим втримати владó.

постачання

продовольства

ó

1. Яêими бóли причини ãолодó 1921–1923 рр.?
2. Визначте області, охоплені ãолодом. Яêою бóла реаêція влади?
3. Яêі заходи бóли вжиті для подолання ãолодó?

Мовою джерела. Наêаз Вознесенсьêоãо повітовоãо продовольчоãо êомітетó про
поêарання зарóчниêів на випадоê нездачі продподатêó від 15 листопада 1921 р.:
«Взяти в êожній волості від 15 до 25 чоловіê зарóчниêів, êоли село
відмовляється дати підписêó про êрóãовó відповідальність, або ж, давши підписêó
про виêонання продподатêó в 48 ãодин, не виêонає, таêі села бóдóть оãолошені
вороãами влади. Половина зарóчниêів має бóти засóджена аж до … вищої міри
поêарання — розстрілó, після чоãо бóде взято настóпнó ãрóпó. Все зерно,
незалежно від продподатêó, êонфісêóється».
1. Дайте яê правовó, таê і моральнó оцінêó óрядовій інстрóêції.

Мовою джерела. Газета «Селянсьêа правда» (5 березня 1922 р.):
«В Харêівсьêій ãóбернії сотні й тисячі селян лежать по холодних хатах і не
мають сил піти пошóêати їжі. Порóч них і трóпи, яêі нема êомó поховати. Від
ãолодó виниêають хвороби, з яêими медичний персонал безпорадний в боротьбі».
Мовою джерела. Газета «Канадсьêий фермер», стаття Івана Герасимовича «Хто
є причиною ãолодó на Уêраїні?» (22 червня 1922 р.):
«І яê довãо Уêраїна бóде зв’язана з російсьêим (однаêово êомóністичним,
білим чи чорним) царством, яê довãо мосêовсьêий молох бóде смоêтати з неї всі
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живóчі соêи, таê довãо для населення сеї найбоãатшої молоêом і медом êраїни в
Европі не мине постійна небезпеêа страшної ãолодової смерти. Тільêи сóверенна,
независима Уêраїна зможе в êоротêомó часі власними силами виліêóватися зі
страшних ран, завданих мосêовсьêими імперіалістами, та бóти в бóдóччині
ãоловною житницею Европи».
1. Проаналізóйте óривêи зі статей ó пресі. Чи є вміщена інформація достовірною?
2. В яêих періодичних виданнях наведені дані інформативні, а в яêих аналітичні? Чомó?

Мовою джерела. Свідчення Островерха Миêоли Миêолайовича, 1918 р. н.,
óродженця хóтора Замірці Дерãачівсьêоãо районó Харêівсьêої області:
«Пам’ятаю, ще трирічним хлопчиêом ó 1921–1922 році, êоли бóв велиêий
неóрожай, тоді бóв ãолод. Діти і вся сім’я їли те, що наросло, лободó, êропивó, все
перемелювали чи перерізали і ліпили êоржиêи, пеêли, і дітям мати роздавала…»
1. Що ви óявляєте, читаючи ці споãади? Яêі емоції вони виêлиêали ó вас?

3. Особливості впровадження непó в УСРР.
Більшовиêи моãли óтримати владó, лише й надалі
застосовóючи терор проти населення. Але репресії
мали свої межі. Ситóація вимаãала від них зміни
еêономічноãо êóрсó. Керівництво партії запропонóвало
вимóшений тимчасовий відстóп, яêий надалі міã би
забезпечити можливість для настóпó. У березні 1921 р.
відбóвся Х з’їзд РКП(б), яêий прийняв новó
еêономічнó політиêó (неп). Таêó назвó запровадили з
ініціативи В. Леніна, щоб відрізнити її від попередньої
політиêи «воєнноãо êомóнізмó».
Неп передбачала частêове повернення до
ринêової
еêономіêи.
Основне
її
положення
Золотий червонець СРСР.
стосóвалося селян, зоêрема продрозêладêó замінили
1923 р.
продподатêом, розмір яêоãо бóв заздалеãідь відомий.
Після йоãо здачі селяни моãли розпоряджатися надлишêами своєї продóêції.
Дозволено орендó землі, вільнонайманó працю, різні форми êооперації. Сêасовано
заãальнó трóдовó повинність. Відновлено торãівлю, яêа замінила притаманний
«воєнномó êомóнізмові» товарообмін. У 1922–1924 рр. проведено ãрошовó реформó,
яêа запроваджóвала ó ãрошовий обіã êонвертованó валютó — червонець, що
дорівнював 10 золотим êарбованцям. У промисловості передбачено продаж ó
приватнó власність дрібних і середніх підприємств. Велиêі підприємства об’єднали ó
трести і перевели на ãоспрозрахóноê, тобто вони отримали певнó самостійність.
Проте, відсóтність êонêóренції з боêó підприємств інших форм власності, залежність
від державноãо óправлінсьêоãо апаратó, державної монополії на зовнішню торãівлю,
яêа фаêтично відрізала трести від світовоãо торãово-еêономічноãо просторó,
перетворили трестівсьêий ãоспрозрахóноê ó бліде відображення реальної ринêової
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еêономіêи. Леãалізація приватної ініціативи і зміцнення фінансів привели до появи
торãовців-оптовиêів, власниêів або орендаторів підприємств, броêерів тощо.
Більшовиêи êористóвалися їхніми послóãами, але досить презирливо називали їх
непманами. В. Ленін вêазóвав, що непмани потрібні, щоб знаходити ринêовó змичêó
між містом і селом. Бóдóвати êомóністичне сóспільство рóêами êомóністів — це
дитяча ідея, томó що êомóністи — êрапля в народномó морі. Ця óстановêа вимаãала
застосóвання насильства, про яêе заявляв лідер більшовиêів: «Величезна помилêа
дóмати, що неп поêлав êрай теророві. Ми ще повернемося до терорó і терорó
еêономічноãо». І вже із середини 1920-х рр. розпочався настóп на непманів. Для них
бóв встановлений одноразовий податоê. Зãодом ó приватних підприємців почали
вилóчати валютó і êоштовності.
Реалізація непó в УСРР відбóвалася сóперечливо. 1921 р. ВУЦВК прийняв
рішення про замінó продрозêладêи продовольчим податêом. Проте в Уêраїні вона
бóла відмінена пізніше — ó 1922 р., бо влада праãнóла «виêачати» з óêраїнсьêоãо села
яêнайбільше продовольства сóто силовими методами. Поряд з тим, розмір
продподатêó в Уêраїні бóв більшим, ніж в інших респóбліêах, а перехід до непó
сóпроводжóвався боротьбою із селянсьêим повстансьêим рóхом. Віддалив
нормалізацію ситóації ó сільсьêомó ãосподарстві таêож ãолод 1921–1923 рр. Лише ó
липні 1922 р. ВУЦВК заêонодавчо заêріпив право приватної власності на майно
підприємств. Неп сприйняли не всі яê ó правлячій партії, таê і серед простих
ãромадян, êотрі здійснили революцію під ãаслами соціальної рівності; відтаê майнове
розшарóвання при непі виêлиêало в одних обóрення, а в інших — розчарóвання.
1. Визначте причини, яêі спонóêали більшовиêів відійти від êóрсó «воєнноãо êомóнізмó».
2. Що передбачала нова еêономічна політиêа?
3. Яêі особливості впровадження непó в УСРР?
Коли в Уêраїні південні ãóбернії охопив ãолод, …
ó Німеччині Адольф Гітлер очолив Націонал-соціалістичнó робітничó партію Німеччини.
Фільм «Уêраїна в 20-х — на поч. 30-х рр. Воєнний êомóнізм.
НЕП» (óêр.). ЗНО з історії Уêраїни»:
https://www.youtube.com/watch?v=qup6n3pA3VA
Фільм «Голодомор 1921–1922»: https://www.youtube.com/watch?v-=bfXQjdTfZeA
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1921–1923 рр. — масовий ãолод на території Уêраїни;
– березень 1921 р. — X з’їздом РКП(б) прийнято новó еêономічнó політиêó (неп);
– 27 березня 1921 р. — ВУЦВК óтвердив рішення про замінó продрозêладêи
продподатêом; встóпило в силó восени 1922 р.
2. Поясніть значення понять: неп, продподатоê, червонець.
3. Сêладіть історичнó довідêó: «Причини, масштаби, наслідêи ãолодó 1921–1923 рр.».
4. «Нова еêономічна політиêа — це розв’язання проблеми еêономічними чи диреêтивними
методами?» Висловіть арãóментовані сóдження.
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§ 26

Політиêа êоренізації в УСРР:
ставлення влади і населення.
 Виниêнення яêої держави бóло задеêлароване ó 1922 р.?
 Яêó метó переслідóвали більшовиêи, змінюючи еêономічний êóрс?
 Яê вплинóла на життя людей нова еêономічна політиêа?

1. Причини впровадження êоренізації.
Важливою сêладовою частиною êóльтóрно-політичних процесів 1920-х рр. в Уêраїні
стала політиêа êоренізації, яêó проãолосив ó 1923 р. XII з’їзд РКП(б). Її
впровадження зóмовлювали низêа зовнішніх і внóтрішніх причин. Основний
зовнішній фаêтор — формóвання серед міжнародної спільноти привабливоãо іміджó
СРСР яê держави, що забезпечила ãармонійний розвитоê більшовицьêих респóбліê.
Сóттєвішими виявилися внóтрішні чинниêи. Насамперед необхідно бóло зміцнити
позиції ВКП(б) ó сóспільстві. Комóністична партія і надалі залишалася нечисленною,
переважно російсьêою та місьêою орãанізацією, що невпевнено почóвалася серед
селянства і неросійсьêих народів, êотрі хитались ó своїх настроях, не знаючи, яêó
владó підтримóвати. Томó наãальною стала потреба досяãнення êомпромісó із
селянством — переважаючою соціальною верствою ó національних респóбліêах, і
національною інтеліãенцією, лібералізóвавши національні відносини.
Не останню роль відіãравало намаãання більшовицьêої влади очолити і
êонтролювати процес національноãо відродження та праãнення розширити соціальнó
базó своєї системи, залóчивши до партії і до óправління респóбліêою представниêів
неросійсьêих народів. Тоãочасна статистиêа свідчила не на êористь більшовиêів.
Зоêрема, в 1920 р. ó КП(б)У óêраїнців бóло 19%, тим часом вони становили 80%
населення УСРР. Лише 11% êомóністів вважали рідною мовою óêраїнсьêó, а
розмовляли нею тільêи 2%. Влада праãнóла таêож зміцнити СРСР, розширивши
права респóбліê. Таêó постóпêó розãлядали яê тимчасовó êомпенсацію їм за
втрачений державний сóверенітет.
Рішення з’їздó передбачали посилення óваãи до підãотовêи, виховання і
висóвання êадрів êорінної національності насамперед ó партійний апарат та державні
орãани; впровадження навчання, орãанізацію êóльтóрно-освітніх заêладів, видання
êниã, ãазет, жóрналів мовами êорінних національностей; вивчення в óправлінсьêих
стрóêтóрах мови і êóльтóрних традицій місцевоãо населення. В Уêраїні ця політиêа
називалася óêраїнізацією.
1. Коли XII з’їзд РКП(б) проãолосив політиêó êоренізації?
2. Назвіть причини впровадження політиêи êоренізації.
3. Що передбачала óêраїнізація?
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2. Ставлення влади і населення до óêраїнізації.
Перш ніж братися за óêраїнізацію,
належало провести змінó в партійномó
êерівництві, яêе сêладалося з присланих із
Мосêви більшовицьêих óрядовців. Вони не
виявляли велиêоãо розóміння необхідності
óêраїнізації і ще менше бóли схильні її
втілювати. До тоãо ж баãато з них
стверджóвали
свою
зверхність
над
«місцевими». Таê, один із найвищих
чиновниêів КП(б)У росіянин Дмитро Лебідь
навіть не намаãався приховóвати ворожість
до óêраїнсьêої мови, об´рóнтóвавши тезó про
Плаêат «Уêраїнізація»
«боротьбó двох êóльтóр» — передової
російсьêої, пов’язаної з робітниêами і містом, і відсталої óêраїнсьêої селянсьêої. За
йоãо лоãіêою, в цьомó протистоянні рано чи пізно переможе російсьêа êóльтóра.
Отже, завдання êомóністів — підтримати таêий «природний процес». Хоча ці ідеї
мали баãато прихильниêів ó Мосêві, центр вважав їх передчасними. Томó Д. Лебедя і
ще êільêох чиновниêів неóêраїнців відêлиêали з респóбліêи. На їхні місця
призначили лояльних і дисциплінованих представниêів мосêовсьêоãо центрó, зоêрема
Лазаря Каãановича, êотрий очолив ЦК КП(б)У і ãотовий бóв проводити лінію партії
на óêраїнізацію. Водночас ó êерівництві різними партійними та державними
стрóêтóрами збільшилося представництво óêраїнців, яêі щиро зичили óспіхó
óêраїнізації. До них належали таêі діячі, яê Олеêсандр Шóмсьêий, Миêола Сêрипниê,
Гриãорій Гриньêо.
Перші заходи óêраїнізації мали на меті розширити вживання óêраїнсьêої мови,
особливо серед партійців і óрядовців. Відтаê партійні та державні слóжбовці ó 1923 р.
отримали вêазівêó пройти спеціально орãанізовані êóрси з óêраїнсьêої мови. Тим,
êомó не вдалося їх óспішно заêінчити, заãрожóвало звільнення. У 1925 р. чиновниêам
наêазали êористóватися óêраїнсьêою мовою ó листóванні й пóбліêаціях, а зãодом
óêраїнсьêа мова бóла впроваджена ó діловодство партійних стрóêтóр. Уêраїнізація
охопила óсі сторони життя УСРР, її позитивно сприймало населення. Збереження в
середовищі óêраїнців рідної мови пояснювалося тим, що óêраїнсьêа мова êраще, ніж
бóдь-яêа інша, давала змоãó здобóти освітó, брати êориснó інформацію з ãазет і
жóрналів, спілêóватись із чиновниêами та виêонóвати професійні обов’язêи. Завдяêи
політиці óêраїнізації óêраїнсьêа мова перестала бóти романтичною й малозрозóмілою
ідеєю нечисленної ãрóпи інтеліãенції чи ознаêою відсталоãо селянства. Натомість вона
перетворилася на основний засіб спілêóвання і самовираження óêраїнців.
У 1920-ті рр. на світосприйняття більшості óêраїнців продовжóвала впливати
церêва. Намаãаючись послабити Російсьêó Православнó Церêвó, держава терпимо
ставилася до інших реліãій і цим сêористалася óêраїнсьêа інтеліãенція, яêа мріяла про
створення національної церêви. У 1921 р. на Першомó Всеóêраїнсьêомó Соборі ó
Києві бóло óхвалено óтворити Уêраїнсьêó Автоêефальнó Православнó Церêвó
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(УАПЦ). Митрополитом обрано Василя Липêівсьêоãо. Прийнятим рішенням
завершився тривалий процес формóвання óêраїнсьêої незалежної православної
церêви, розпочатий ще за доби Уêраїнсьêої Центральної Ради.
1. Яêі зміни відбóлися в êерівництві УСРР ó зв’язêó із впровадженням політиêи óêраїнізації?
2. Яêоãо статóсó набóвала óêраїнсьêа мова під час процесó êоренізації?
3. Коли бóло óхвалено рішення про óтворення УАПЦ? Хто став її митрополитом?

Василь Липêівсьêий (1864–1937)
Народився в с. Попóдні на Київщині.
Освіта: Київсьêа дóховна аêадемія.
Настоятель соборó в м. Липовець Київсьêої ãóбернії та
Поêровсьêої церêви Києва ó передмісті Солом’янêа, опіêóн
церêовних шêіл ó томó ж повіті. Диреêтор Київсьêої церêовновчительсьêої шêоли. Вистóпав проти свавілля вищоãо
дóховенства та безправності церêовних ãромад. Із 1917 р. —
лідер церêовно-визвольноãо рóхó за óтворення УАПЦ.
22 травня 1919 р. відслóжив першó літóрãію óêраїнсьêою мовою ó ВійсьêовоМиêільсьêомó соборі. Ініціатор сêлиêання першоãо Всеóêраїнсьêоãо Церêовноãо
Соборó в Софії Київсьêій. Митрополит УАПЦ ó 1921–1927 рр. Провів церêовні
реформи: впровадження боãослóжінь óêраїнсьêою мовою, розширення прав парафіян
ó церêовних ãромадах, відродження національних традицій ó церêовномó житті. В
1927 р. за резóльтатами сфабриêованоãо «Дрóãоãо соборó УАПЦ» «звільнений від
тяãаря митрополичоãо слóжіння». Упродовж десяти роêів проживав ó злиднях і
забóтті в передмісті Києва. Та, несêорений дóхом, продовжóвав працювати, писав
«Історію óêраїнсьêої церêви», переêладав церêовні êниãи óêраїнсьêою мовою.
27 листопада 1937 р. розстріляний за вироêом НКВС.
«Єдиний спосіб відновити в нашім народі силó своãо рідноãо вільноãо життя, любов до
своєї отчизни Уêраїни — це зãадати своїх предêів, óвійти з ними в дóховне єднання,
раз назавжди твердо і яêісно зрозóміти, «чиї ми діти».
3. Резóльтати óêраїнізації.
Політиêа óêраїнізації сприяла піднесенню óêраїнсьêої êóльтóри, розвитêó
національних мов і êóльтóри численних етнічних ãрóп, яêі населяли Уêраїнó. У
діловодстві, освіті, êóльтóрі національних районів можна бóло виêористовóвати
національнó мовó. До êінця 1920-х рр. помітним стало відродження єврейсьêої
êóльтóри мовою ідиш (в Уêраїні на той час проживало 1,6 млн євреїв), а таêож
êóльтóри êримсьêих татар (але не забóваймо, що Крим тоді не належав до УСРР).
Крім тоãо, ця політиêа давала більшовицьêомó êерівництвó змоãó êонтролювати
процес національноãо відродження.
Уêраїнізація виявилася привабливою для націонал-êомóністів, яêі праãнóли
поãлиблювати національний рóх під своїм êонтролем. Зросла чисельність óêраїнців ó
партійномó і державномó апараті — з 25% ó 1923 р. до 52–54% ó 1926–1927 рр. Серед
рядових членів КП(б)У таêож переважали óêраїнці. Натомість ó êерівних стрóêтóрах
партії представництво êорінноãо етносó не перевищóвало чверті. Зі санêції
мосêовсьêоãо центрó КП(б)У очолювали неóêраїнці: німець Емманóїл Квірінã, єврей
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Лазар Каãанович, поляê Станіслав Косіор. Уêраїнізація розãлядалася ними яê
вимóшений êроê і тимчасова постóпêа заради зміцнення êомóністичної влади на
місцях. Досяãнóвши цьоãо, партійне êерівництво із дрóãої половини 1920-х рр.
розпочало зводити нанівець досяãнення óêраїнізації, і на початêó 1930-х рр. її
припинили. Коренізація виявилася резóльтатом не лише зóсиль більшовицьêої партії, а
бóла насамперед далеêим відãомоном óêраїнсьêої національної революції 1917–1921 рр.
Яêщо націонал-êомóністи вистóпали êерівними êадрами політиêи «óêраїнізації», то
велиêа армія виêонавців сêладалася переважно з óêраїнсьêої інтеліãенції, значна
частина яêої брала óчасть ó національно-визвольних змаãаннях.
1. Визначте резóльтати óêраїнізації в містах.
2. Яê політиêа óêраїнізації впливала на життя етнічних меншин?
3. Що мало на меті мосêовсьêе êерівництво, впроваджóючи êоренізацію?

1.

Яêий процес відображає діаãрама? Про що він свідчив?
Коли в Уêраїні на Всеóêраїнсьêомó православномó церêовномó соборі бóло підтверджено
автоêефалію Уêраїнсьêої Православної Церêви, а митрополитом обрано Василя
Липêівсьêоãо, …
ó Велиêій Британії вперше застосóвали дорожнє марêóвання — пішохіднó зебрó.
internet

Фільм «Уêраїнізація»:
https://www.youtube.com/watch?v=41j0Wcoeyv0
Фільм «Політиêа óêраїнізації та êоренізації 1920–1930 роêів. Пишемо історію»:
https://www.youtube.com/watch?v=LjtDSc3tdp8

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1921 р. — óхвалено рішення про óтворення УАПЦ;
– 1923 р. — XІІ з’їзд РКП(б) проãолосив політиêó êоренізації.
2. Поясніть значення понять: êоренізація, óêраїнізація, УАПЦ.
3. Напишіть есей «Василь Липêівсьêий — апостол реліãійно-національноãо відродження».
4. Заповніть таблицю «Процес óêраїнізації в УСРР»:
Роêи впровадження

Причини

Зміст

Наслідêи
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§ 27

Сóспільно-політичне життя
в Уêраїні в роêи непó.
 Назвіть націонал-êомóністичні партії УСРР.
 Хто очолював КП(б)У в роêи непó?
 В яêих ãалóзях сóспільства бóли досяãнóті óспіхи ó період óêраїнізації?

1. Ліêвідація баãатопартійності.
Утвердження монопольноãо становища КП(б)У.
Лібералізація еêономічноãо життя не сóпроводжóвалася перебóдовою сóспільнополітичних відносин. Політичні порядêи за доби непó, яêó істориêи оêреслюють
зазвичай 1921–1928 рр., ó респóбліці мало змінилися. Диêтатóра пролетаріатó, що
проãолосили більшовиêи, бóла фаêтично диêтатóрою партійно-державної верхівêи
більшовицьêої партії, яêа реалізовóвалася через відповіднó системó. Вона вêлючала
державні і ãромадсьêі орãанізації. До державних відносилися ради, êомітети незаможних
селян, êотрі діяли ще на селі. Яê державна стрóêтóра фóнêціонóвала і КП(б)У.
Під партійно-державним тисêом почали розпадатись і прийняли рішення про
саморозпóсê більшість політичних партій. Проти їхніх членів бóли задіяні êаральні
орãани, яêі піддавали їх не тільêи ãласномó й неãласномó наãлядó, а й реальним
арештам, застосóванню фізичних і моральних êатóвань. Більшовиêи неодноразово
заявляли, що не дадóть леãально існóвати тим,
хто претендóє на сóперництво із ними. Таê, ще
ó 1920 р. зãорнóла свою діяльність Уêраїнсьêа
êомóністична партія (боротьбистів). Основна
частина її членів тоді поповнила ряди КП(б)У.
В 1925 р. оãолосила про саморозпóсê
Уêраїнсьêа êомóністична партія (УКП), яêа
праãнóла поєднати соціалістичні ідеї з óêраїнсьêим національним рóхом. Припинення діяльності інших партій сприяли томó, що ВКП(б) і
КП(б)У яê одна з її найбільших обласних
орãанізацій зміцнили і заêріпили свої владні
позиції.
В óмовах однопартійної системи праêтично зниêли можливості для альтернативності і
В. Ленін і Й. Сталін. 1922 р.
змаãання ó формóванні засад раціональної
політиêи. З óтвердженням після смерті В. Леніна (1924 р.) на посаді Генеральноãо сеêретаря ВКП(б) Й. Сталіна посилилася
партійна номенêлатóра, розширилися привілеї, яêі надавались їй за рішенням партії.
1. Чи змінилися політичні порядêи за часів непó? Чомó?
2. Яê відбóвся процес формóвання однопартійності в УСРР?
3. Що змінилось ó партійномó êерівництві після смерті В. Леніна?
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Мовою джерела. Голова Петроãрадсьêої ради робочих і селянсьêих депóтатів
Г. Зінов’єв ó звіті ХІ з’їздó РКП(б) в 1922 р.:
«Ми маємо монополію леãальності, ми відмовили ó політичній свободі нашим
противниêам. Ми не даємо можливості леãально існóвати тим, хто претендóє на
сóперництво з нами».
1. Яêий зміст вêлав ó слова «монополія леãальності» автор доêóмента?
2. Діяльність ãромадсьêих орãанізацій.
У 1920-і рр. ради, яê задеêларовані більшовиêами орãани влади, не відіãравали
сóттєвої ролі ó житті сóспільства. Про це свідчить і низьêа óчасть населення в їхньомó
обранні. Наприêлад, ó виборчій êампанії 1924 р. проãолосóвало ó середньомó по
респóбліці 55% виборців. Основні фóнêції влади фаêтично зосередили партійні
стрóêтóри.
Сóспільнó аêтивність проявляли добровільні ãромадсьêі орãанізації, чисельність
яêих ó 1920-х рр. залишалася порівняно
значною. За хараêтером своєї діяльності вони
бóли різні: професійні, наóêові, інженернотехнічні, молодіжні, жіночі, спортивні,
Червоноãо Хреста, дрóзів дітей, êолишніх
політêаторжан тощо. В 1928 р. ó респóбліці
діяло близьêо 60 добровільних орãанізацій.
Однаê постóпово їхня чисельність зменшóвалась, а на початêó 1930-х рр. більшість із
них припинила своє існóвання. Залишилися,
за деяêим винятêом, лише ті, яêі êонтролювалися владою: профспілêові, êомсомольсьêі,
êооперативні орãанізації. Одночасно з óтвердженням êомандно-адміністративної системи зменшóвалася реальна їхня роль ó
Плаêат «Батьêівшина êличе
державномó óправлінні та ãромадсьêомó
êомсомол вперед!»
житті.
Приêметною рисою сóспільно-політичної дійсності тоãо часó стало посилення
державно-адміністративноãо апаратó, êотрий розширював не лише свої повноваження,
а й матеріальні та моральні привілеї. У 1920-ті рр. бóли прийняті спеціальні
постанови центральних орãанів партії про поліпшення добробóтó відповідальних
партійних, радянсьêих і ãосподарсьêих працівниêів, підвищення їхніх ставоê. До тоãо
ж ці êатеãорії та прирівняні до них особи, члени їхніх сімей одержóвали спеціальні
пайêи, безплатне житло, персональний транспорт тощо.
1. Яêі процеси відбóвались ó радах?
2. Проаналізóйте сóспільно-ãромадсьêе життя в 1920–1930-х рр.
3. Визначте статóс представниêів державно-адміністративноãо апаратó.
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3. Націонал-êомóнізм за доби непó.
Упродовж 1920-х рр. прихильниêи націонал-êомóністичних поãлядів поширювали їх ó респóбліці, праãнóчи примирити êомóністичні ідеї із завданням
національноãо розвитêó Уêраїни. Сплесê націонал-êомóністичних настроїв
спричинила
й
óêраїнізація,
яêó
підтримóвала
національно свідома інтеліãенція. Визнаючи ідею
диêтатóри пролетаріатó, óêраїнсьêі націонал-êомóністи
хотіли більше влади залишити в Уêраїні.
Ідеолоãом національноãо êомóнізмó та йоãо
неформальним лідером став óêраїнсьêий поет, прозаїê,
пóбліцист Миêола Хвильовий. Йоãо ãасла: «Геть від
Мосêви» та «Орієнтація на дóховнó Європó» бóли
попóлярні серед широêоãо заãалó і заêлиêали до зміни
êóльтóрної орієнтації. Миêола Сêрипниê, яêий займав
висоêі посади в більшовицьêих орãанах влади, вимаãав
рівноправноãо фóнêціонóвання óêраїнсьêої і російсьêої
мов, слóжби в армії за місцем проживання, припинення
рóсифіêації óêраїнців через освітню й армійсьêó
системи; намаãався вбереãти від заêриття óêраїнсьêі
Миêола Сêрипниê
заêлади шêільної та спеціалізованої освіти на території
Кóбані, Кóрщини і Воронежчини, місцях êомпаêтноãо
проживання óêраїнців. Він стверджóвав, що не місцеве населення повинно
пристосовóватися до партійних ієрархів, переймаючи їхню мовó і êóльтóрó, а навпаêи,
партійці мають доносити êомóністичні істини ó національній, леãêій для сприйняття
формі.
Олеêсандр Шóмсьêий — нарêом освіти Уêраїни, ó
1926 р. розêритиêóвав êадровó політиêó більшовиêів,
спрямованó на призначення на вищі державні і партійні
посади респóбліêи неóêраїнців, яêим бóли байдóжі
праãнення населення до національноãо відродження. На
одномó з партійних засідань він заявив: «Російсьêий
êомóніст править ó партії з підозрою і недрóжелюбністю.
… Тепер він співає про фальшивий інтернаціоналізм,
відêидає з байдóжим виãлядом óсе óêраїнсьêе і завжди
ãотовий наплювати на ньоãо, яêщо це дасть йомó
можливість зайняти êращó посадó». Він звинóватив
тоãочасноãо ãенеральноãо сеêретаря ЦК КП(б)У Лазаря
Каãановича ó хибній êадровій політиці й реêомендóвав
відêлиêати йоãо з Уêраїни. О. Шóмсьêий таêож
засóджóвав тих óêраїнців, êотрі, деêларóючи вірне
Олеêсандр Шóмсьêий
слóжіння партії, потóрали централізмові Мосêви.
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Натомість Михайло Волобóєв, молодий êомóніст,
вистóпив із êритиêою еêономічної політиêи ВКП(б) в
Уêраїні. У 1928 р. в жóрналі «Більшовиê Уêраїни» бóла
надрóêована яê дисêóсійна стаття «До проблеми
óêраїнсьêої еêономіêи», де автор порóшив ãострі еêономічні
проблеми. Про них не наважóвалися писати інші вчені.
Зоêрема, М. Волобóєв стверджóвав, що Уêраїна яê
«історично оформлений народноãосподарсьêий орãанізм»
має власні шляхи еêономічноãо розвитêó. Він êритиêóвав
численні порóшення центрó при формóванні бюджетó,
розміщенні промисловості, нехтóванні еêономічними
правами респóбліê. Оперóючи êонêретними фаêтами,
вчений доводив, що за радянсьêої влади, яê і за óмов
Михайло Волобóєв
імперії, Уêраїна залишалася еêономічною êолонією Росії.
М. Волобóєв стверджóвав, що óêраїнсьêа еêономіêа може
розвиватися за рахóноê власних можливостей. Отже, доба непó стала періодом
поширення націонал-êомóністичних поãлядів ó довоєнній Уêраїні. Більшовицьêий
центр певний час терпимо ставився до подібних настроїв, позаяê óêраїнсьêі націоналêомóністи підтримóвали боротьбó сталінсьêоãо êерівництва з óêраїнсьêою
неêомóністичною інтеліãенцією та ретельно і свідомо виêонóвали сталінсьêі настанови ó
політиці щодо села. Однаê, зміцнивши свої позиції, більшовицьêа влада перейшла ó
настóп, репресóвавши більшість прихильниêів óêраїнсьêоãо націонал-êомóнізмó.
1. Яêі поãляди на національний розвитоê УСРР мав М. Сêрипниê?
2. Яê відстоював інтереси óêраїнсьêоãо народó О. Шóмсьêий?
3. Чомó М. Волобóєв вистóпив із êритиêою еêономічної політиêи ВКП(б)?
Коли в Уêраїні молодий êомóніст Михайло Волобóєв вистóпив із êритиêою еêономічної
політиêи ВКП(б) в Уêраїні на сторінêах жóрналó «Більшовиê Уêраїни», …
ó Відні вийшли дрóêом перші примірниêи жóрналó «Розбóдова нації» Проводó
Уêраїнсьêих Націоналістів.

Фільм «Прихід Й. Сталіна до влади (óêр.). ЗНО з історії
Уêраїни»: https://www.youtube.com/watch?v=CWiaCHj6K4U
Фільм «Цей день 2.12.1890 — народився Олеêсандр Шóмсьêий,
один із «батьêів óêраїнізації» 1920–1930-х рр.»:
https://www.youtube.com/watch?v=g2WlFPXHI-s
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1921–1928 рр. — тривала доба непó.
2. Що об’єднóє політичних діячів: М. Сêрипниêа, О. Шóмсьêоãо, М. Волобóєва? Стисло
охараêтеризóйте їхні політичні або еêономічні поãляди.
3. Визначте етапи формóвання політичної монополії КП(б)У в УСРР. Оформіть це ó
виãляді планó.
4. За допомоãою методó «Прес» доведіть, що сóспільнó аêтивність ãромадян поãлинóла
диêтатóра пролетаріатó.
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§ 28

Форсована індóстріалізація.
 Назвіть хронолоãічні межі доби непó в УСРР.
 Яêі сóперечливі тенденції розвитêó óêраїнсьêоãо сóспільства породив неп?
 Коли в УСРР бóла сформована однопартійна система?

1. Відбóдова промисловості. Кóрс на індóстріалізацію.
До дрóãої половини 1920-х рр. промисловість УСРР бóла заãалом відбóдована.
Більшість ãалóзей виробництва досяãли довоєнноãо рівня, а деяêі йоãо перевершили.
Першочерãовó óваãó приділяли відновленню
важêої промисловості. У 1925/26 ãосподарсьêомó році в УСРР бóло виплавлено
89% союзноãо виробництва чавóнó, 53% сталі і
57% проêатó чорних металів. Інтенсивно
розвивалося
машинобóдóвання,
особливо
сільсьêоãосподарсьêе. На 32 велиêих заводах
цьоãо профілю довоєнний обсяã виробництва
зріс більш яê ó 1,5 рази. Позитивна динаміêа
розвитêó бóла в енерãетиці. До êінця 1925 р. в
Уêраїні
відбóдóвали
óсі
перспеêтивні
елеêтростанції і спорóджóвали ще п’ятдесят.
Вдалося відновити вóãільне виробництво на
Перший óêраїнсьêий траêтор,
Донбасі. У 1928/29 ãосподарсьêомó році бóло
яêий випóстив Харêівсьêий
видобóто 30,73 млн тонн вóãілля, більше
траêторний завод ó 1931 році
найвищоãо довоєнноãо поêазниêа (28 млн тонн
ó 1916 р.).
Швидêими темпами відбóдовóвали леãêó
і харчовó промисловість, позаяê вони потребóвали менше êапіталовêладень, ó них
застосовóвалися простіші технолоãії, швидшою бóла віддача від вêладених êоштів.
Визначальнó роль ó розвитêó цих сфер виробництва відіãравав приватний сеêтор,
яêий володів більшістю дрібних і середніх підприємств. У перші роêи непó вони
давали майже третинó всієї промислової продóêції респóбліêи.
Однаê відбóдована еêономіêа СРСР за баãатьма поêазниêами значно постóпалася
провідним êраїнам. Яê і в довоєнний період, ó ній переважав аãрарний сеêтор.
Більшовицьêе êерівництво СРСР праãнóло виправити ситóацію. У ãрóдні 1925 р.
XIV з’їзд ВКП(б) проãолосив êóрс на індóстріалізацію. Основні завдання
соціалістичної індóстріалізації передбачали ліêвідацію техніêо-еêономічної відсталості
êраїни, розвитоê промисловості ãрóпи «А» (виробництво засобів виробництва), тоді
яê ãалóзям ãрóпи «Б» відводилася дрóãорядна роль; створення війсьêовопромисловоãо êомплеêсó за óмов «ворожоãо оточення» та можливої ізоляції СРСР.
Водночас влада праãнóла змінити соціальнó стрóêтóрó населення ó біê зростання
чисельності робітничоãо êласó яê своєї соціальної опори.
1. Стисло охараêтеризóйте стан промисловості УСРР на серединó 1920-х рр.
2. Яêі форми власності сформóвалися в добó непó?
3. Яêий êóрс ó промисловості проãолосив XIV з’їзд ВКП(б)?
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2. Перехід до диреêтивної еêономіêи. Джерела індóстріалізації.
Серед більшовицьêоãо êерівництва не бóло єдиної дóмêи щодо шляхів і методів
індóстріалізації. Одна йоãо частина вистóпала за продовження непó, зважаючи на
позитивнó динаміêó в еêономіці. А ãрóпа на чолі із Й. Сталіним зробила вибір на êористь
присêореноãо розвитêó важêої промисловості ãоловно за рахóноê інших сфер
виробництва, насамперед сільсьêоãо ãосподарства. Дисêóсію завершили висновêом, що
неп — це êоротêий перехідний етап ó розвитêó радянсьêоãо сóспільства, отже, надалі
визначальним напрямêом розбóдови еêономіêи повинна стати форсована
індóстріалізація. В Уêраїні Й. Сталіна підтримóвали більшість êерівниêів партійних і
державних орãанів, а можливі опоненти бóли óсóнóті від прийняття принципових рішень.
Влада намаãалася мобілізóвати óсі наявні ресóрси для реалізації наміченоãо
маãістральноãо ãосподарсьêоãо завдання. Головними джерелами наêопичення засобів
для індóстріалізації стали: «переêачóвання» êоштів із села в місто; з леãêої і харчової ó
важêó промисловість; збільшення прямих та непрямих податêів; внóтрішні позиêи;
випóсê паперових ãрошей, не забезпечених золотом; розширення продажó ãорілêи;
збільшення еêспортó за êордон зерна, лісó, хóтра. У велиêих масштабах
виêористовóвали фаêтично неоплачóванó працю баãатьох мільйонів в’язнів ГУЛАГó
(ГУТАБó — Головноãо Управління Таборів). Комóністичне êерівництво створювало ó
державі атмосферó напрóженості, титанічної боротьби, еêономічної війни з
êапіталізмом, резóльтат яêої нібито залежав від
зóсиль êожноãо. Щоби збóдити ентóзіазм
населення, виêористовóвали різні методи,
зоêрема таê зване соціалістичне змаãання яê
формó позаеêономічноãо примóсó. Одним із
йоãо різновидів став стахановсьêий рóх ó
вóãільній промисловості, що за вêазівêою
партії започатêóвав шахтар Олеêсій Стаханов,
êотрий,
виêориставши
новий
спосіб
видобóвання вóãілля, значно перевершив
заплановані
поêазниêи.
Послідовниêи
О. Стаханова бóли ó баãатьох виробництвах,
діючи переважно з примóсó або за невелиêе
заохочення. Упродовж дрóãої п’ятирічêи
соціалістичне змаãання тривало під лозóнãами
«Техніêа вирішóє все», «Кадри вирішóють óсе»
і бóло спрямоване на технічне переоснащення
фабриê і заводів та підãотовêó висоêоêваліфіêованих êадрів. Тоãочасна преса писала
про
ãосподарсьêó
діяльність,
вживаючи
Сталінці! Ширше фронт
війсьêовó
термінолоãію:
«прорив
на
стахановсьêоãо рóхó!
траêторобóдівномó фронті», «штóрм нових
Плаêат Г. Фóтерфаса. 1936 р.
висот», «перемоãи óдарних робітничих бриãад».
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Уêраїні, яê і за часів Російсьêої імперії, відводилася роль сировинноãо додатêа до
промисловості Росії. Керівництво еêономічними процесами постóпово набóло
êомандно-адміністративних форм, одним із проявів яêих стали п’ятирічні плани. За
першим п’ятирічним планом, розрахованим на 1928–1933 рр., Уêраїна отримóвала
20% êапіталовêладень для бóдівництва промислових об’єêтів ãоловно ó металóрãії,
вóãільній промисловості та машинобóдóванні, пов’язаноãо із цими ãалóзями. Із
1500 підприємств, що їх спорóджóвали в СРСР, 460 бóдóвали в УСРР. У дрóãій
(1933–1937 рр.) і третій (1938–1942 рр.) п’ятирічêах êапіталовêладення в
промисловість респóбліêи зменшилися. Їхні обсяãи визначав центр, яêий планóвав
бóдівництво та реêонстрóêцію промислових об’єêтів. Присêорені темпи бóдівництва
нерідêо сóпроводжóвалися разючим безладдям, невмілістю і марнотратством. У
деяêих випадêах фабриêи стояли через відсóтність обладнання, неправильно
сплановані êорпóси часто перешêоджали монтажó механізмів. У той час, яê на одномó
заводі поãано навчені оператори псóвали машини, на іншомó через нестачó потрібноãо
óстатêóвання просиджóвали досвідчені робітниêи. До тоãо ж баãато виробів бóло
невисоêої яêості. Попри заплановані поêазниêи, жоднó з п’ятирічоê не виêонали,
позаяê плани бóли ãрандіозними, однаê нереальними. Відтаê партійне êерівництво
заборонило оприлюднювати їхні резóльтати. Отже, ринêовó еêономіêó змінювала
диреêтивна, óтримання яêої потребóвало ãроміздêоãо апаратó. Всіх, хто вистóпав
проти цьоãо, вважали неблаãонадійними і репресовóвали.
1. Яêий напрямоê розбóдови еêономіêи став визначальним?
2. Визначте джерела індóстріалізації.
3. Яêа еêономіêа змінювала ринêовó? Охараêтеризóйте її.

Мовою джерела. З постанови бюро Полтавсьêоãо
місьêêомó КП(б)У «Про орãанізацію соціалістичноãо змаãання — походó імені 20-річчя Жовтня»
(9 травня 1937 p.):
«…Бюро
МПК
зобов’язóє
êерівництво
паровозоремонтноãо заводó на основі відозви наради
стахановців при редаêції ãазети «Комóніст» яê
важливоãо політичноãо доêóмента по підãотовці до
велиêоãо свята 20-річчя Жовтня неãайно розãорнóти
політично-масовó і ãосподарчо-орãанізаційнó роботó
на заводі по мобілізації всіх робітниêів, óдарниêів,
стахановців, інженерно-технічноãо персоналó на
вêлючення в соціалістичне змаãання — похід
ім. 20-річчя Жовтня…»
1. Проаналізóйте доêóмент. Про яêе джерело індóстріалізації в ньомó йдеться?

Радянсьêий аãітаційний
плаêат. 1930 р.
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3. Резóльтати перших п’ятирічоê.
Резóльтати перших п’ятирічоê не можна оцінити однозначно. Внаслідоê
надзвичайноãо напрóження людсьêих та матеріальних ресóрсів владі вдалося
частêово реалізóвати плани індóстріалізації. Почали випóсêати промисловó
продóêцію металóрãійні підприємства:
«Азовсталь»,
«Запоріжсталь», «Криворіжсталь». Стали до ладó Харêівсьêий
траêторний і Краматорсьêий машинобóдівний заводи. Бóдóвали нові шахти,
дала перший стрóм найбільша в Європі
Дніпровсьêа ãідроелеêтростанція (Дніпрельстан, Дніпроãес). Водночас реêонстрóювали збóдовані раніше підприємства.
З-поміж них Лóãансьêий паровозобóдівний, Маêіївсьêий, ДніпродзержинБóдівництво Дніпроãесó. 1930 р.
сьêий та інші металóрãійні заводи.
Проте за блисêóчим еêономічним
фасадом індóстріалізації радянсьêоãо типó приховали не зовсім втішні резóльтати.
Виниêла диспропорція ó формóванні промисловоãо потенціалó респóбліêи:
посилилася промислова моãóтність Півдня і Сходó Уêраїни. Донбас став «всесоюзною
êочеãарêою». У стрóêтóрі еêономіêи зросла частêа війсьêово-промисловоãо
êомплеêсó. Бóрхливий розвитоê важêої промисловості не сóпроводжóвався
відповідним приростом ó леãêій і харчовій ãалóзях та соціально-побóтовій сфері.
Створювалася неяêісна техніêа, яêа швидêо псóвалася. Монополізм державної
власності, відсóтність êонêóренції та матеріальної заціêавленості призвели до
сповільнення темпів еêономічноãо розвитêó. Сформована ó 1930-х рр. модель
óправління виробництвом бóла êомандно-адміністративною. Керівництво держави
виêористовóвало ресóрси цілêом підпорядêованоãо йомó сóспільства таê, яê вважало
за потрібне.
Індóстріалізація спричинила збільшення êільêості робітниêів. Проте чисельне
зростання не завжди відповідало їхній êваліфіêації. Частина із них бóла вчорашніми
селянами, êотрі втіêали від репресій і ãолодó до міста. Владі, з одноãо боêó, вдалося
добитися еêзальтованоãо ентóзіазмó мас, а з іншоãо — êраїнó охопив тотальний страх
бóти репресованим. Метод «підхльостóвання» поляãав не тільêи ó запровадженні
завищених планів, але й ó спробах змóсити виêонавців втілювати ці плани ó життя за
допомоãою терористичних методів. У цей період політичні репресії досяãли апоãею.
Уêраїнці ãинóли на бóдівництві Біломоро-Балтійсьêоãо êаналó, розêóрêóлені óêраїнці
освоїли заплави річоê Об, Іртиш, Єнісей, ó величезних масштабах валили ліс на
еêспорт ó Північномó êраї, добóвали вóãілля та рóди на Уралі, за Полярним êолом
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Росії. Зазвичай позитивна динаміêа еêономічноãо розвитêó має сприяти підвищенню
життєвоãо рівня населення. Однаê ó êомóністичномó варіанті індóстріалізації цьоãо
майже не відбóлось. Еêономічна моãóтність держави бóла спрямована не на
задоволення насóщних потреб людей, а на зміцнення тоталітарноãо режимó і
затвердження ó свідомості людей ідеолоãічних доãм більшовизмó. Індóстріальна
ãонитва призвела до обмеження життєвоãо рівня населення. Еêономічні трóднощі
оãолошóвалися владою неминóчими і цілêом природними. У 1930-ті рр. зновó
з’явилися величезні черãи, продовольчі êартêи, дефіцит найнеобхіднішоãо.
Урбанізація спричинила óсêладнення житлової та продовольчої проблем. Отже, не все
бóло таê добре, яê писала преса за велінням влади.
1. Яêими поêазниêами визначали досяãнення в еêономіці?
2. Яê змінилася стрóêтóра еêономіêи за перші п’ятирічêи?
3. Чи сприяла індóстріалізація підвищенню життєвоãо рівня населення?

Коли в Уêраїні Олеêсій Стаханов перевиêонав нормó видобóтêó вóãілля ó понад
14 разів, …
ó США Конãрес прийняв заêон про нейтралітет, що фаêтично «розв’язало» рóêи
нацистсьêій Німеччині та фашистсьêій Італії.
Фільм «Сталінсьêа індóстріалізація (óêр.). ЗНО з історії
Уêраїни»: https://www.youtube.com/watch?v=xiYfuBI_EtM
Фільм «Уêраїна ó сêладі СРСР. Індóстріалізація і
êолеêтивізація»: https://www.youtube.com/watch?v=VvRbtS9Vy2М
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– ãрóдень 1925 р. — тривала доба непó; XIV з’їзд ВКП(б) проãолосив êóрс на
індóстріалізацію;
– 1928–1933 рр. — перша п’ятирічêа;
– 1933–1937 рр. — дрóãа п’ятирічêа;
– 1938–1942 рр. — третя п’ятирічêа.
2. Поясніть значення понять: індóстріалізація, стахановсьêий рóх, соціалістичні змаãання,
п’ятирічний план, диреêтивна еêономіêа.
3. Сêладіть історичнó довідêó «Соціалістична індóстріалізація».
4. Арãóментовано доведіть або спростóйте дóмêó: «Диреêтивні методи êерóвання є
ефеêтивними».
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§ 29

Сóцільна êолеêтивізація сільсьêоãо
ãосподарства. Голодомор 1932–1933 рр. —
ãеноцид óêраїнсьêоãо народó.
 Яêі форми землеêористóвання існóвали в добó непó?
 Що стало ãоловними джерелами індóстріалізації?
 Яêа форма ãосподарювання прийшла на змінó ринêовій еêономіці?

1. Хлібозаãотівельна êриза 1927–1928 рр. Кóрс на сóцільнó êолеêтивізацію.
Більшовиêи завжди доводили, що без ліêвідації приватної власності на землю і
перетворення одноосібних селянсьêих ãосподарств на êолеêтивні побóдова соціалізмó
неможлива. Саме томó вони й поширювали ідею óтворення êолеêтивних ãосподарств, бо з
їхньою допомоãою можна бóло примóсити селян працювати безплатно. Ще в перші роêи
більшовицьêої влади óтворювали êомóни, товариства спільноãо обробітêó землі, радãоспи.
Натомість за доби непó на селі відновилися приватновласницьêий аãрарний сеêтор та
різні форми добровільної êооперації, а до нечисленних сільсьêоãосподарсьêих артілей та
êомóн ó 1927 р. належало тільêи 3% селянсьêих ãосподарств.
Визнавши пріоритетом розвитоê промисловості, держава здійснювала йоãо ãоловно за
рахóноê сільсьêоãо ãосподарства. Виниêли ножиці цін: низьêі ціни на сільсьêоãосподарсьêі
товари і висоêі — на промислові. Наслідêом таêої політиêи стала відмова селян здавати
зерно за надмірó заниженими державними заêóпівельними цінами і êóпóвати необхідні їм
промислові товари за надто завищеними цінами. У промисловості почалася êриза збóтó, в
аãрарномó сеêторі — хлібозаãотівельна êриза. Осêільêи після сêасóвання продрозверстêи
хлібний фонд формóвався майже повністю заêóпівлями з ринêó, в держави не вистачало
хліба для забезпечення міст, новобóдов, армії; різêо зменшився еêспорт зерна, яêий давав
валютó для оплати імпортованої техніêи.
Із хлібозаãотівельної êризи бóло два виходи: підвищити ціни на зерно і тим
самим — попит селянства на товари широêоãо вжитêó й засоби виробництва; або під
заãрозою штрафних санêцій аж до êонфісêації майна примóсити селян здавати хліб за
невиãідними цінами. Упродовж 1922–1927 pp. більшовицьêе êерівництво діяло
першим шляхом. Однаê таêа політиêа тривала недовãо. На XV з’їзді ВКП(б) ó ãрóдні
1927 р. проãолошено êóрс на êолеêтивізацію сільсьêоãо ãосподарства. В січні 1928 р.
бóло прийнято рішення про вилóчення ó селян «зернових надлишêів» і відновлення
надзвичайних заходів ó хлібозаãотівлях. Під час особистої подорожі Й. Сталіна до
Сибірó в січні 1928 р. відбóлося опробóвання цих «надзвичайних заходів», а влітêó й
восени 1928 р. їх застосóвання і в Уêраїні, êоли респóбліêа через вимерзання
60% озимих втратила понад половинó очіêóваноãо врожаю. Тоді ж в Уêраїнó
повернóлися репресії проти незãодних із новою продрозêладêою. При доведенні
хлібозаãотівельноãо планó «до дворó» виêористовóвали протиставлення бідняêів і
заможних, наслідêом чоãо стало різêе зростання напрóження на селі. У листопаді
1929 р. óхвалено рішення про сóцільнó êолеêтивізацію, яêó в Уêраїні планóвали
завершити навесні 1932 р. Місцеве êерівництво сêоротило цей термін: ó степових
районах — весною 1930 р., на іншій території Уêраїни — до осені тоãо ж роêó. Таêі
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висоêі темпи міã забезпечити лише примóс. Для óправління новоóтвореними
êолãоспами часто сêеровóвали робітниêів-êомóністів, більшість із яêих не мали
жодноãо óявлення про сільсьêе ãосподарство, а діяли за девізом: «Нема таêих
фортець, яêих більшовиêи не моãли б óзяти».
1. Чомó більшовиêи праãнóли запровадити на селі êолеêтивнó формó ãосподарювання?
2. Визначте причини хлібозаãотівельної êризи.
3. Яêий вихід із хлібозаãотівельної êризи знайшло більшовицьêе êерівництво?

Темпи êолеêтивізації в Уêраїні

1. Охараêтеризóйте темпи êолеêтивізації в Уêраїні. Поясніть, яêі
чинниêи впливали на присêорення
êолеêтивізації ó листопаді 1931 р.

2. Насильницьêе створення êолãоспів. «Розêóрêóлення» селян.
Основними заходами êолеêтивізації стали: насильницьêе створення êолãоспів;
ліêвідація заможноãо селянства («êóрêóлів» за термінолоãією більшовиêів), яêих
вважали вороãами êомóністичної влади; обмеження процесó переселення селян до
міст. Насильством, неправдивими обіцянêами ó березні 1930 р. в Уêраїні майже
63% селянсьêих ãосподарств бóло охоплено êолãоспами, яêі створювали початêово за
зразêом êомóн. До них
забирали óсе майно селян: óсóспільнювалася óся хóдоба,
часто óся птиця, óвесь сільсьêоãосподарсьêий реманент. Таêі дії влади породжóвали
опір, êотрий набóв різних форм. Селяни відмовлялися йти в êолãоспи, забирали з них
своє зерно і хóдобó, навмисно псóвали інвентар, яêий підляãав êолеêтивізації, тощо.
Найпоширеніша форма протестó зводилася до тоãо, що селяни стали різати домашню
хóдобó, не бажаючи віддавати її владцям. Селянсьêі протести нерідêо переростали ó
відêриті збройні повстання, яêі охоплювали цілі райони. В оêремих місцевостях
спротив проходив під ãаслами: «Геть радянсьêó владó! Хай живе самостійна
Уêраїна!». За підрахóнêами британсьêоãо істориêа Роберта Конêвеста, êільêість
óчасниêів селянсьêих повстань в Уêраїні перевищóвала 40 тис. осіб. У деяêих районах
проти повсталих бóла задіяна армія. 2 березня 1930 р. ãазета «Правда» видрóêóвала
статтю Й. Сталіна «Запаморочення від óспіхів», ó яêій він êритиêóвав «переãини» ó
êолãоспномó бóдівництві і всю провинó за репресивні методи êолеêтивізації поêлав на
місцевих êерівниêів. Селянам дозволили виходити з êолãоспів. Але їхній відтіê бóв
настільêи масовим, що наприêінці 1930 р. вирішили йоãо призóпинити.
У процесі êолеêтивізації постало питання про долю заможних селян. За
пропозицією Й. Сталіна, влада визначила стратеãічне завдання щодо цієї соціальної
ãрóпи — ліêвідóвати êóрêóльство яê êлас. У січні 1930 р. політбюро ЦК ВКП(б)
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схвалило таємнó постановó «Про заходи по ліêвідації êóрêóльсьêих ãосподарств ó
районах сóцільної êолеêтивізації». Зãідно з нею, всі розêóрêóлювані поділялися на
тих, хто підляãав: а) ізоляції в êонцтаборах або розстрілó; б) висилці ó «віддалені
місцевості СРСР»; в) переселенню на землі за межами створюваних êолãоспів. Під
«розêóрêóлювання» потрапили не тільêи заможні селяни, а й ті, хто не бажав іти в
êолãосп. Їх оãолошóвали «підêóрêóльниêами». Отже, політиêа ліêвідації «êóрêóльства
яê êласó» бóла формою репресій стосовно всьоãо селянства. За період êолеêтивізації
постраждало понад 1 млн осіб. Частина з них бóла виселена ó Сибір і на Північ. Там
цих людей називали «спецпереселенцями» і виêористовóвали на важêих роботах:
лісорозробêах, рибних та інших промислах ó віддалених районах, що потребóвали
робочої сили. Право пересóвання спецпереселенців і їхніх сімей бóло обмежено. Вони
моãли залишати територію поселення тільêи за спеціальним дозволом. Доля більшості
цих людей сêлалася траãічно. Баãато «розêóрêóлених» заãинóли.
У 1932 р. в Уêраїні бóло óсóспільнено майже 70% ãосподарств з охопленням
понад 80% посівних площ. Колеêтивізацію тóт вважали в основномó завершеною. Її
наслідêи бóли невтішними. Встановлювався повний êонтроль êомóністичноãо режимó
над сільсьêим ãосподарством, в яêомó óтверджóвалася êомандно-адміністративна
система óправління; забезпечені дармові джерела для індóстріалізації та розвитêó
війсьêово-промисловоãо êомплеêсó; відбóлася дезорãанізація аãрарноãо сеêтора. Селян
перетворили в «зарóчниêів» держави, а найбільш êваліфіêованих і працьовитих
ãосподарів фізично знищили. Селянство втрачало вироблені століттями риси:
хазяйновитість, ініціативність, працелюбність. Реаліями життя стали зрівнялівêа,
безãосподарність, відсóтність еêономічних стимóлів розвитêó, повна незаціêавленість
в ефеêтивній, продóêтивній праці. Створені ó 1928–1929 рр. для технічної допомоãи
êолãоспам машинно-траêторні станції (МТС) не поêращили ситóації. Траêторів
поставляли небаãато, до тоãо ж вони бóли низьêої яêості й часто ламалися.
Колеêтивізація, яêа стала еêономічною та соціальною êатастрофою для óêраїнсьêоãо села,
спричинила ще більше лихо — Голодомор 1932–1933 рр.
1. Назвіть основні заходи êолеêтивізації.
2. Яêа доля спітêала заможних селян під час êолеêтивізації?
3. Визначте соціально-еêономічні наслідêи êолеêтивізації.

3. Голодомор 1932–1933 рр. — ãеноцид óêраїнсьêоãо народó.
У Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня
1948 р. поняття «геноцид» визначено як «дії, вчинені з наміром знищити повністю або
частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку».
Голодомор 1932–1933 рр. бóв штóчно орãанізований сталінсьêим êерівництвом з
одноãо боêó, щоб поêарати óêраїнців за протидію êолеêтивізації, з дрóãоãо —
заляêати, зробити неможливим їхній спротив êомóністичній владі ó майбóтньомó.
Однією із безпосередніх йоãо причин стали надвисоêі норми хлібозаãотівель, яêі
визначили без врахóвання можливостей сільсьêоãо ãосподарства Уêраїни. До них
долóчилися êліматичні аномалії: вимерзання озимих і засóха. Проте, яê свідчать
джерела, хліба в Уêраїні бóло достатньо, але йоãо з Уêраїни забрали. Видані владою

158

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

постанови та їхнє ретельне виêонання засвідчóють створення нею таêих óмов життя
для сільсьêоãо населення, яêі призвели до йоãо відверто фізичноãо винищення.
7 серпня 1932 р. ЦВК та РНК СРСР прийняли постановó «Про охоронó майна
державних підприємств, êолãоспів і êооперації та зміцнення сóспільної
(соціалістичної) власності», яêó ó народі назвали «заêоном про п’ять êолосêів». За
êрадіжêó державної власності бóло передбачено розстріл із êонфісêацією майна або
позбавлення волі строêом не менше яê на 10 роêів з êонфісêацією майна. Яê êрадіжêó
êваліфіêóвали навіть спробó принести додомó з êолãоспноãо поля жменьêó зерна, щоб
наãодóвати ãолодних дітей. Постанова ЦК КП(б)У про хлібозаãотівлі від 18 листопада
1932 р. вимаãала повне виêонання планó хлібозаãотівель до 1 січня 1933 р. До тих
êолãоспів, яêі не виêонали плани, наêазóвали «застосóвати натóральні штрафи
порядêом додатêовоãо завдання з м’ясозаãотівель ó розмірі 15-місячної норми
здавання даним êолãоспом м’яса яê óсóспільненої хóдоби, таê і хóдоби êолãоспниêів».
Для вилóчення хліба ó респóбліêó прибóла спеціальна êомісія ЦК ВКП(б) на
чолі з ãоловою Раднарêомó СРСР В’ячеславом Молотовим і Лазарем Каãановичем.
Оêремі села та цілі райони (88 із 358) яê «найбільш злісні саботажниêи» заносили до
«чорних дощоê». Головним ó цьомó поêаранні бóло блоêóвання села чи цілоãо
районó озброєними заãонами, встановлення заãороджóвальних постів, проведення
повальних подвірних обшóêів із вилóченням óсьоãо їстівноãо, наêладення
натóральних штрафів м’ясом та êартоплею. Коли людей позбавляють óсієї їжі й
одночасно можливості врятóватися самотóжêи, поêинóвши територію смерті, — це і є
вбивство, знаряддям яêоãо бóв ãолод. Населення ó цих селах, яêщо ó ньоãо не
залишилося
запасів
їжі,
вимирало
поãоловно. Диреêтива політбюро ЦК
ВКП(б) та РНК СРСР від 22 січня 1933 р.
забороняла селянам виїздити з Уêраїни. З
метою реêвізицій ó села надсилали
війсьêові заãони та міліцію. Їм допомаãали і
місцеві
аêтивісти.
Озброєні
довãими
заãостреними щóпами, вони обшóêóвали
хати, садиби, щоб вилóчити прихований
хліб. Забирали не лише необхіднó для
виêонання планó êільêість зерна, а й запаси
Фраãмент пóбліêації в ãазеті
бóдь-яêої їжі. На початêó 1933 р. в Уêраїні
«Більшовицьêа бóдова» 1932 р.
з матеріалами про хлібозаãотівлі
фаêтично
не
залишилося
запасів
із сóмновідомими «чорними дошêами»
продовольства. Дії партійноãо êерівництва
приреêли мільйони людей на повільнó
мóченицьêó смерть. Люди вмирали цілими селами; живі не мали сил ховати
померлих. А в цей час на залізничних станціях під збройною охороною зберіãали
тисячі тонн зерна, призначеноãо для вивезення, зоêрема і за êордон. Уражені ãолодом
райони оточили внóтрішні війсьêа, яêі завертали тих, хто намаãався потрапити до
міста. Охоплені розпачем батьêи, рятóючи дітей, везли їх ó міста і залишали там — ó
ліêарнях, êрамницях або прямо на вóлицях.
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Голодомор 1932–1933 рр. спричинив значні людсьêі втрати. Останні дослідження
істориêів поêазóють, що тільêи в 1932-1933 рр. в Уêраїні померло понад 7 млн. осіб, а
за її межами, ó місцях êомпаêтноãо проживання óêраїнців ó РСФРР — ще близьêо
3 млн людей. Демоãрафи називають цифрó надсмертності за 1932–1934 рр. (тобто
тільêи тих, хто помер від ãолодó) 3 942 тис. осіб, об´рóнтовóючи свої підрахóнêи
матеріалами Всесоюзних переписів. Вдóмайтесь, адже за êожною цифрою стояло
людсьêе життя. У спорожнілі óêраїнсьêі села масово переселялися жителі з інших
реãіонів СРСР, зоêрема з Росії і Білорóсі. Крім цьоãо та величезноãо моральноãо óдарó,
ãолод завдав непоправної шêоди óêраїнсьêомó національномó життю. Він праêтично
знищив старе óêраїнсьêе село з йоãо баãатими традиціями. Замість ньоãо стало
реальністю таê зване êолãоспне село, яêе вже ніêоли не піднімалося проти
більшовицьêої влади. 28 листопада 2006 р. Верховна Рада Уêраїни óхвалила Заêон
«Про Голодомор 1932–1933 роêів в Уêраїні», яêим це явище визнане ãеноцидом
óêраїнсьêоãо народó. 13 січня 2010 р. Апеляційний сóд м. Києва прийняв постановó ó
êримінальній справі УСБУ № 475, ó яêій сóдово підтверджено, що Голодомор 1932–
1933 рр. в Уêраїні є злочином ãеноцидó, і доведено винó ãоловних йоãо орãанізаторів.
1. Назвіть причини Голодоморó 1932–1933 рр.
2. За яêі «провини» населені пóнêти заносили до «чорних дощоê»?
3. Яêі наслідêи Голодоморó 1932–1933 рр. для óêраїнсьêоãо народó?

Мовою джерела. З листа сеêретаря Троянівсьêоãо райпартêомó (Житомирщина) Михайлова Київсьêомó обêомó
КП(б)У:
«Троянівсьêий район на 8 ãрóдня по даним райфілії
Заãотзерно виêонав річний план хлібозаãотівлі 2197 т., або
87%; êолãоспний сеêтор — на 80%. Фаêтично невиêонання
затримóють 2–3 села: Велиêа Татарнівêа, де по одноосібномó
сеêторó ще недовиêонано до 64 т. хліба; Кодня — до 60 т.
Репресивних заходів (сóди, штрафи, безмірне стяãнення) до
них застосовóвалось в достатній мірі, хліб в цих селах є, але
вся біда в томó, що хліб заêопаний в землю, перехований…».
Через це зãідно з диреêтивою ЦК ВКП(б) РПК просить
занести ці два села: на чорнó дошêó…».
1. Визначте наслідêи виêонання планó заãотівлі за доêóментом.

Михайло Михалевич.
Листівêа «Хліба!!!».
1933 р.

Мовою джерела. Америêансьêий дослідниê Голодоморó
Джеймс Мейс:
«Примóсова êолеêтивізація бóла траãедією для всьоãо радянсьêоãо селянства,
та для óêраїнців то бóла особлива траãедія. Зважаючи на фаêтичне знищення
місьêих еліт, вона означала ліêвідацію їх яê соціальноãо орãанізмó й політичноãо
фаêтора, приречення на становище, яêе німці зазвичай називали naturvolk
(«первісний народ»)».
1. У чомó дослідниê вбачає траãедію óêраїнців?
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Мовою джерела. Споãади óродженêи села Нова Борова ВолодарсьêВолинсьêоãо районó (Житомирщина) Аделіни Свінціцьêої (1923 р. н.):
«Нас ó сім’ї бóло 9 дітей. Ми бóли середняêами, в ãосподарстві мали êоровó,
тільнó телицю, поросят, птицю. Але прийшли êомóністи і забрали все: хóдобó,
нажите майно. Мати випросила в них тільнó телицю, але за деêільêа днів забрали і
її, зарізали, пили, ãóляли цілó ніч. Після тоãо вся наша сім’я вимерла, а мене від
ãолодó врятóвали родичі, яêі виходили мене, і завдяêи їм я залишилася жити».
Мовою джерела. Споãади жительêи села Дóбище Чóднівсьêоãо районó
(Житомирщина):
«Люди пóхли, вмирали, не бóло що їсти. У сім’ї Сêолóбів вимерли майже всі
члени родини: мати, батьêо, троє маленьêих дітоê, залишився тільêи 17-літній
син... Часто-ãóсто траплялися випадêи êанібалізмó. Жителі села, рятóючись від
ãолодó, ловили і їли ãоробців, собаê, êотів, ховрахів».
1. Проаналізóйте споãади очевидців. Яêі почóття вони ó вас виêлиêають? Чомó?

Мовою джерела. Помічниê Сталіна в Уêраїні Мендель Хатаєвич ó 1933 р.:
«Між селянами і нашою владою точиться жорстоêа боротьба. Це боротьба на
смерть. Цей ріê став випробóванням нашої сили і їхньої витривалості. Голод довів
їм, хто тóт ãосподар. Він вартóвав мільйони життів, але êолãоспна система
існóватиме завжди. Ми виãрали війнó!»
1.

Про що йдеться в доêóменті? Чи можна до ньоãо застосóвати тезó: «Мета виправдовóє
засоби»? Чомó?
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Тема праêтичної: «Голодомор мовою доêóментів, свідчень, чисел…». Опрацюйте
матеріал параãрафа та цитати з писемних джерел. Дайте письмові відповіді на
запитання: 1) Яêими бóли причини Голодоморó 1932–1933 рр.? 2) До яêих
наслідêів призвів Голодомор 1932–1933 рр.? 3) Чомó Голодомор 1932–1933 рр. є
злочином ãеноцидó óêраїнсьêоãо народó?
Коли в Уêраїні більшовицьêа влада цілеспрямовано розпочала ãеноцид óêраїнсьêоãо
народó, …
ó США Велиêа депресія досяãла своãо піêó.
internet

Фільм «Голодомор 1932–1933 рр. Постãеноцидний синдром»:
https://www.youtube.com/watch?v=bHFo_8cthSY
Фільм «Сóцільна êолеêтивізація в СРСР (óêр.). ЗНО з історії Уêраїни»:
https://www.youtube.com/watch?v=KlR1vUwF_Gg

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– листопад 1929 р. — óзято êóрс на сóцільнó êолеêтивізацію;
– січень 1930 р. — прийнято постановó політбюро ЦК ВКП(б) «Про заходи по
ліêвідації êóрêóльсьêих ãосподарств ó районах сóцільної êолеêтивізації»;
– 7 серпня 1932 р. — прийнято постановó «Про охоронó майна державних
підприємств, êолãоспів і êооперації та зміцнення сóспільної (соціалістичної)
власності»;
– 18 листопада 1932 р. — затверджено постановó політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи
по посиленню хлібозаãотівель»;
– 22 січня 1933 р. — затверджено диреêтивó політбюро ЦК ВКП(б) та РНК СРСР
«Про запобіãання масовоãо виїздó селян, яêі ãолодóють»;
– 28 листопада 2006 р. — Верховна Рада Уêраїни óхвалила Заêон «Про Голодомор
1932–1933 роêів в Уêраїні»;
– 13 січня 2010 р. — прийнято постановó Апеляційноãо сóдó м. Києва, ó яêій сóдово
підтверджено, що Голодомор 1932–1933 рр. в Уêраїні є злочином ãеноцидó, і доведено
винó ãоловних йоãо орãанізаторів.
2. Поясніть значення понять: ножиці цін, хлібозаãотівельна êриза, сóцільна êолеêтивізація,
êóрêóль, розêóрêóлення, «спецпереселенці», «чорні дошêи».
3. Напишіть есей «Голодомор 1932–1933 рр. — злочин ãеноцидó проти óêраїнсьêої нації».
4. Заповніть таблицю «Сóцільна êолеêтивізація в УСРР»:
Період здійснення

Причини

Заходи

Наслідêи
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§ 30

Велиêий терор 1930-х рр.
 Яêі зміни відбóлися в сóспільстві в ході óêраїнізації?
 Що вам відомо про М. Сêрипниêа, О. Шóмсьêоãо?
 Поясніть значення терміна «тоталітаризм».

1. Формóвання êóльтó особи Й. Сталіна.
Наприêінці 1920-х — початêó 1930-х рр. політична система СРСР перетворилася
на різновид тоталітарної — сталінізм. В одномó із чисел ãазети «Правда», що вийшла
наприêінці 1929 р. напередодні 50-річчя від дня народження Генеральноãо сеêретаря
ВКП(б) Й. Сталіна, більша частина статей мала таêі заãоловêи: «Сталін і партія»,
«Сталін і Червона Армія», «Сталін та індóстріалізація êраїни», «Стальний солдат
більшовицьêої ãвардії». Це свідчило про початоê óтвердження режимó особистої
влади Й. Сталіна, яêомó вдалось розправитися зі своїми політичними опонентами.
Партійний і державний апарат формóвався на принципах особистої відданості вождю
та ãотовності реалізóвати бóдь-яêий наêаз зãори. ЦК КП(б)У тоді очолювали люди,
êотрі сóмлінно виêонóвали волю Й. Сталіна, зоêрема Л. Каãанович (1925–1928 рр.) та
С. Косіор (1928–1938 рр.). Тоталітарний режим базóвався на своєрідній системі
монополій: монополії на політичнó владó, на ідеолоãію, на êерівництво еêономіêою.
Більшовиêи óсóнóли з політичноãо життя УСРР óсі політичні партії, оêрім своєї
автономної частини КП(б)У. Бóла заборонена діяльність лівих есерів, êомóністівборотьбистів, óêапістів та інших політичних партій, яêі пропонóвали альтернативні
шляхи розвитêó. Вищий представницьêий орãан Уêраїни — з’їзд рад — став
однопартійним, більшовицьêим. Із 304 депóтатів, обраних до Верховної Ради Уêраїни ó
1938 р., 222 бóли êомóністами, 36 êомсомольцями і 46 безпартійними. Відбóлось
об’єднання партійноãо і державноãо апаратів. Ключові посади в державномó апараті
моãли належати лише членам КП(б)У. Серед диреêторів підприємств на початоê дрóãої
п’ятирічêи близьêо 70% становили êомóністи. Більшовиêи забезпечили свій êонтроль
над óсіма ãромадсьêими об’єднаннями, а їхньою опорою бóли профспілêові та
êомсомольсьêі орãанізації. На одномó з партійних більшовицьêих форóмів наãолосили:
«Наша партія êерóє óсіма орãанізаціями пролетаріатó і всіма сторонами діяльності
пролетарсьêої диêтатóри, починаючи з придóшення êласових вороãів і заêінчóючи
питаннями êоноплі, льонó, свинарства…» У сóспільстві óтвердилася монополія
êомóністичної ідеолоãії: право на істинó визнавали тільêи за марêсизмом-ленінізмом.
Головнó роль ó насадженні офіційної ідеолоãії відіãравала цензóра, за допомоãою яêої
більшовиêи êонтролювали всі засоби впливó на дóховне життя — пресó, радіо, освітó,
êóльтóрó. Для цьоãо óтворили спеціальнó стрóêтóрó — Головполітосвітó, яêа
співпрацювала з орãанами ГПУ (Державноãо політичноãо óправління — ДПУ).
Монополія більшовиêів на óправління еêономіêою спричинила одержавлення
óсіх форм власності, óтвердження êомандно-адміністративних методів óправління
еêономічними процесами, яêі стали наслідêами форсованої індóстріалізації і
насильницьêої сóцільної êолеêтивізації.
1. Яêий різновид тоталітарної системи наприêінці 1920-х рр. сформóвався в СРСР?
2. Яêі ознаêи тоталітаризмó проявились в УСРР?
3. До чоãо призвела монополія більшовиêів ó êерівництві еêономіêою?
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2. Масові репресії та їхнє ідеолоãічне виправдання.
Невід’ємною частиною тоталітарної системи влади став репресивний апарат, яêий
повинен бóв знищóвати бóдь-яêó опозицію сталінсьêомó режимові. Знаряддям
здійснення масових репресій бóли êаральні орãани ГПУ (з 1934 р. — Головне
óправління державної безпеêи), підпорядêованоãо нарêоматó внóтрішніх справ
(НКВС). Репресії торêнóлись óсіх прошарêів населення. Вони стали своєрідною
захисною реаêцією та способом існóвання режимó, осêільêи за наявності опозиції та
відсóтності страхó в підлеãлих він просто не зміã би фóнêціонóвати. Ідейним
об´рóнтóванням масовоãо терорó стала теза Й. Сталіна про неминóче заãострення з
побóдовою соціалізмó êласової боротьби. Отже, за йоãо переêонанням, необхідно
бóло посилювати пильність і боротися проти «вороãів народó». Каральні орãани
аêтивізóвали пошóê «вороãів народó», «êонтрреволюціонерів», «вороãів соціалізмó»,
збільшóвали масштаби насильства. Репресії здійснювались із порóшенням
êонститóційних норм. Сóдовими
орãанами бóли зазвичай «трійêи»:
перший сеêретар обêомó партії,
начальниê обласноãо óправління
внóтрішніх справ і проêóрор
області. Вироêи виносили без
свідêів, без захистó і навіть без
підсóдноãо. Найбільшоãо розмахó
репресії досяãли ó дрóãій половині
1930-х рр., перетворившись на
масовий терор. В Уêраїні їх
здійснювали в особливо велиêих
масштабах:
сталінсьêий
режим
Сóдове засідання ó «шахтинсьêій справі»
праãнóв
знищити
рóх
за
самоствердження óêраїнсьêої нації.
У 1928 р. бóв проведений сóдовий процес над спеціалістами вóãільної промисловості
Донбасó, яêих влада безпідставно звинóватила ó шêідництві. Він отримав назвó
«шахтинсьêа справа». П’ять осіб із 53 бóли засóджені до страти, інші — до різних
термінів óв’язнення. Навесні 1930 р. респóбліêансьêе êерівництво влаштóвало
поêазовий процес над 45 членами виãаданої Спілêи визволення Уêраїни (СВУ) на
чолі з віце-президентом Аêадемії наóê, відомим літератóрознавцем Серãієм
Єфремовим. Сóдові засідання відбóвались ó Харêівсьêомó оперномó театрі. Їх
транслювали по радіо. Таê більшовицьêе êерівництво намаãалося сêомпрометóвати
старó інтеліãенцію. Підсóдних звинóватили ó причетності до змови, яêа нібито мала
на меті відділити Уêраїнó від СРСР, а таêож ó зриві êолеêтивізації і навіть підãотовці
замахó на Й. Сталіна. Люди, що постали перед сóдом, належали ãоловно до поêоління,
êотре під час революції та в 1920-ті рр. баãато зробило для розвитêó сóчасної
óêраїнсьêої êóльтóри. Після процесó над СВУ почалися сфабриêовані владою сóди
над виãаданими орãанізаціями, яê-то: «Уêраїнсьêий національний центр», на лідера
яêоãо «призначали» М. Грóшевсьêоãо, звинóвативши óченоãо в óêраїнсьêомó
бóржóазномó націоналізмі; «Уêраїнсьêа війсьêова орãанізація», за óчасть ó яêій бóло
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заарештовано
148
осіб,
зоêрема
О. Шóмсьêоãо. Упродовж 1930–1937 рр.
в Уêраїні влада «виêрила» п’ятнадцять
велиêих «підпільних терористичних та
диверсійних
орãанізацій
націоналістів». Репресії торêнóлися і членів
КП(б)У,
яêих
звинóватили
в
«óêраїнсьêомó бóржóазномó націоналізмові»,
«відсóтності
пильності»,
«ворожій діяльності». Бóло знищено
майже половинó особовоãо сêладó
Члени «Спілêи визволення Уêраїни»
КП(б)У, переважнó більшість членів
під час сóдовоãо процесó. Харêів, 1930 р.
ЦК КП(б)У, óêраїнсьêоãо óрядó.
Заãинóли Х. Раêовсьêий, С. Косіор,
В. Чóбар. Серед репресованих бóли êомандóвачі êиївсьêоãо і харêівсьêоãо війсьêових
оêрóãів Йона Яêір та Павло Дибенêо. Репресії зачепили навіть робітниêів.
Яê і в інших респóбліêах, найãірший період «велиêоãо терорó» в Уêраїні
припав на 1937–1938 рр.: тоді заарештóвали 267 579 осіб, із них 122 237 —
розстріляли. Найбільшим місцем масових поховань жертв êомóністично-політичних репресій в
Уêраїні став лісовий масив неподаліê селища
Биêівня, нині — північно-східна оêолиця Києва.
За різними даними, останній спочиноê тóт
знайшли від 45 до 100 тис. осіб, заêатованих під
час допитів або ж розстріляних. Нині в Уêраїні
встановлено 18 місць захоронення жертв
сталінсьêих репресій. Усі їх, яê правило,
старанно
приховóвала
влада:
ці
місця
бетонóвали, відводили під бóдівництва або
Меморіальний êомплеêс
видавали за êладовища померлих від тифó чи
«Биêівнянсьêі моãили».
інших
інфеêційних
хвороб.
Дослідниêи
Місце розстрілó жертв репресій
«велиêоãо терорó»
стверджóють, що поховання є біля баãатьох
приміщень, де êолись розташовóвались орãани
НКВС.
1. Яêі орãани влади здійснювали репресивнó політиêó? Проти êоãо вона бóла спрямована?
2. Коли в Уêраїні відбóлися перші сфабриêовані сóдові процеси?
3. На яêі роêи припав найãірший період «велиêоãо терорó»?

3. Припинення óêраїнізації. Посилення рóсифіêаторсьêої політиêи.
Політиêа óêраїнізації, що охопила óсе сóспільно-політичне життя респóбліêи,
почала виходити за óмовні рамêи, дозволені владою. Збільшився прошароê
óêраїнсьêої інтеліãенції, яêій режим Й. Сталіна не довіряв, осêільêи вбачав ó ній
ідейноãо êонêóрента партії. Уêраїнізація сприяла зростанню національної свідомості
óêраїнців, стимóлювала націонал-êомóністичні настрої, прихильниêи яêих вважали,
що óêраїнсьêий народ повинен іти до êомóнізмó своїм шляхом, пристосовóючи йоãо
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до національних óмов. З êінця 1920-х рр.
óêраїнізацію почали постóпово зãортати.
Її аêтивні провідниêи М. Сêрипниê,
О. Шóмсьêий, Г. Гриньêо бóли репресовані. Відбóлося повернення до рóсифіêації.
Зміни ó національній політиці мали
сóмні наслідêи для неóêраїнсьêоãо
населення Уêраїни: євреїв, поляêів,
німців, ãреêів тощо. Причомó їхня
ситóація бóла ще ãіршою, адже режим з
велиêою недовірою ставився до народів,
яêі проживали тóт яê ó діаспорі, бо вони
моãли зберіãати прихильність до своєї
історичної батьêівщини за межами
СРСР. На початêó 1930 р. óряд припинив
політиêó êоренізації і розпочав репресії
проти національної інтеліãенції. У 1934–
1936 рр. поляêів та німців депортóвали з
приêордонних районів
Уêраїни
до
Середньої Азії. Серед заарештованих
1937 р. бóло 18,9% поляêів та 10,2%
німців, тим часом їхня частêа в населенні
Уêраїни сêладала відповідно 1,5% і 1,4%.
У 1938–1939 рр. óряд ліêвідóвав óсі
національні райони та сільсьêі ради.
Радянсьêий плаêат «Пильність — наша
Настóпó óниêли лише росіяни, яêі
зброя! Бóдьте пильними!»
становили 10% населення респóбліêи.
Утім від тотальноãо терорó 1934–1938 рр. постраждали і росіяни, й óêраїнці, й
представниêи інших національностей.
Соціально-психолоãічні наслідêи терорó бóли значними. В Уêраїні знищене
політичне поêоління, êотре брало óчасть ó революції яê на боці óêраїнсьêих, таê і
більшовицьêих óрядів. Репресії óсóнóли навіть теоретичнó можливість орãанізованоãо
опорó режимó і створили таê званó радянсьêó елітó — поêоління чиновниêівпристосóванців, більшість із яêих своїм становищем бóли зобов’язані не революції і
становленню нації, а тільêи êремлівсьêомó начальствó. Більшовиêи наãнітали істерію
страхó, підозрілості, виховóвали сліпе поêлоніння владі, насаджóвали бездóховність.
Репресії спричинили значні демоãрафічні втрати, особливо серед молодших ãрóп
населення (до 50 роêів). Зãідно зі статистиêою, заãинóло 15% чоловіêів, 7% жіноê.
Підсóмовóючи траãічний досвід 1930-х рр., не можна не поãодитись зі словами
відомоãо істориêа Боãдана Кравченêа: «Найбільшим досяãненням óêраїнців ó це
десятиліття бóло те, що вони пережили йоãо».
1. Коли відбóлося зãортання політиêи óêраїнізації? Чомó?
2. Яê зміни ó національній політиці вплинóли на життя неóêраїнсьêоãо населення УСРР?
3. За допомоãою яêих методів бóло створено таê званó радянсьêó елітó?
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Мовою джерела. Начальниê Київсьêоãо обласноãо óправління НКВС М. Шаров:
«…з серпня 1936 р. по травень 1937 р. заарештовано 900 троцьêістів, 811 чол.
звинóвачених ó націоналістичній êонтрреволюції, 412 — по польсьêо-німецьêій
êонтррозвідці, по терорó і диверсії — 156, церêовниêів і сеêтантів — близьêо 400…»
Мовою джерела. Нарêом внóтрішніх справ СРСР М. Єжов:
«Усі повинні підãотóватися до масових арештів харбінців, поляêів, німців,
óчасниêів êóрêóльсьêо-білоãвардійсьêих óãрóповань і антирадянсьêих óãрóповань
всередині партії і в апараті рад…»
1. Проаналізóйте доêóменти. Чи можна застосóвати до них вислів: «Ліс рóбають — трісêи
летять»? Об´рóнтóйте відповідь.
Людмила Старицьêа-Черняхівсьêа (1868–1941) належала до
поêоління óêраїнсьêих дітей, «яêих батьêи виховóвали вперше серед
ворожих обставин свідомими óêраїнцями із сповитêó». Та й родинне
середовище сприяло томó: батьêо Михайло Старицьêий бóв відомим
прозаїêом і драматóрãом, а дядьêо Миêола Лисенêо — знаний
êомпозитор. Бóдóчи звинóваченою ó справі СВУ, на допиті вона
стверджóвала: «Вже з восьми роêів, з моментó першоãо пробóдження
свідомості, в мене бóяли два почóття — любов до своєї нації,
оãаньбленої й приãнобленої, і ненависть до тиранів. З тоãо моментó
сêрізь на êожномó êроці своãо дитячоãо й юнацьêоãо життя я
обстоювала свої національні і соціальні переêонання». Її життя —
пряме томó свідчення. Під час Велиêої війни бóла сестрою милосердя ó
шпиталі для поранених, дитячомó притóлêó для сиріт, Київсьêомó êомітеті для допомоãи
біженцям з Галичини й Холмщини. Аêтивна óчасниця Уêраїнсьêої революції, належала до
членів УЦР. В часи Диреêторії ініціювала заснóвання Національної ради óêраїнсьêих жіноê. У
1920-х рр. працювала ó ВУАН, зоêрема долóчилася до переêладó Біблії óêраїнсьêою мовою. У
1930 р. бóла заарештована і звинóвачена ó приналежності до СВУ. Засóджена до 5 роêів
позбавлення волі. Зãодом її звільнили з-під варти, строê óв’язнення замінили на óмовний і
відправили ó заслання до м. Сталіно (нині Донецьê). Написала низêó драматичних творів
історичної тематиêи, споãади про Лесю Уêраїнêó, Миêолó Лисенêа. Важêо сêазати, êим вона
бóла більше: прозаїêом, драматóрãом, переêладачем чи ãромадсьêою діячêою. Достеменно відомо:
Людмила Старицьêа-Черняхівсьêа — справжня óêраїнêа.
Коли в Уêраїні розпочався сфабриêований сóдовий процес «шахтинсьêа справа», …
в Амстердамі (Нідерланди) стартóвали ІХ Олімпійсьêі іãри.
Фільм «Велиêий терор в Уêраїні ó 1937–1938 роêах. Пишемо
історію»: https://www.youtube.com/watch?v=YlTrSNC5DZU
Фільм «Кóльт особи Сталіна. Масові репресії (óêр.). ЗНО з історії Уêраїни»:
https://www.youtube.com/watch?v=XkVfGxFZyj0

internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1928 р. — судовий процес «шахтинська справа»;
– 1929–1930 рр. — процес над СВУ;
– 1937–1938 рр. — роêи «велиêоãо терорó».
2. Поясніть значення понять: сталінізм, «велиêий терор».
3. Сêладіть історичнó довідêó «Перехід від óêраїнізації до рóсифіêації».
4. Визначте причини й наслідêи «велиêоãо терорó».
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§ 31

Сóспільство УСРР ó 1930-х рр.
 Назвіть соціальні ãрóпи, яêі існóвали в сóспільстві ó 1920-х рр.
 Яêі молодіжні орãанізації бóли створені в радянсьêомó сóспільстві?
 В яêомó році прийнято першó Конститóцію УСРР?

1. Зміни ó соціальній стрóêтóрі населення.
Громадсьêо-політичне життя УСРР наприêінці 1930-х рр. розвивалося під
впливом сóперечливих фаêторів. Кардинально змінився соціальний сêлад населення.
Праêтично зниêли еêономічно аêтивні за доби непó соціальні ãрóпи приватних
торãовців, власниêів, підприємців, яêих зазвичай називали непманами. Натомість
значно зросла чисельність робітниêів, спричинена форсованою індóстріалізацією.
Уперше в історії Уêраїни більше половини із них бóли óêраїнцями. Поповнювався
робітничий êлас насамперед за рахóноê селян, êотрі переселялися до міст, ãоловно
шóêаючи êращоãо життя. Упродовж 1928–1940 рр. óчетверо зросла чисельність
слóжбовців і спеціалістів. Із них понад 25% мали середню та вищó освітó. Зниêло
баãатомільйонне селянство, яêе досі ãосподарювало самостійно. Тепер селяни стали
підневільними, êолãоспними.
Індóстріалізація сóпроводжóвалася бóрхливим розвитêом міст. У 1926–1939 рр.
êільêість місьêих жителів УСРР збільшилась із 5,4 до 11,2 млн осіб. Причомó міста ó
цей період зростали переважно за рахóноê óêраїнців. Яêщо ó 1920 р. вони становили
третинó місьêих жителів, то в 1939 р. — 58%. Водночас ãостро відчóвалися нестача
житла, продовольства, êваліфіêованоãо медичноãо обслóãовóвання, побóтова
невлаштованість. У 1932 р. óряд запровадив внóтрішні паспорти і прописêó в містах.
Цим рішенням забезпечили адміністративне сêорочення êільêості містян, êотрих
централізовано постачали продóêтами харчóвання. А запобіãти міãрації робітниêів і
боротися з проãóлами мали: заêон, за яêим робітниêа моãли за найменшó провинó
звільнити з роботи, залишаючи без êартêи споживача із настóпним виселенням йоãо
сім’ї із êвартири, і заêон про запровадження трóдових êнижоê.
Разом з тим, роêи індóстріалізації і êолеêтивізації позначені інтенсивним
соціальним рóхом по «вертиêалі». Партія сприяла висóванню робітниêів і селян на
óправлінсьêі посади та їхньомó навчанню ó вишах. Відтаê ó ãосподарсьêий апарат, до
êерівництва êолãоспами, підприємствами, в орãани державноãо óправління,
офіцерсьêий êорпóс Червоної армії, міліцію прийшли тисячі робітниêів і селян. В
СРСР формóвався новий правлячий êлас — номенêлатóрна верхівêа партійнодержавноãо, ãосподарсьêоãо апаратó, забезпечена всіма матеріальними блаãами та
відãороджена від мільйонів співãромадян щільним мóром різноманітних привілеїв.
Отже, соціальна диференціація ó сóспільстві стала реальністю.
1. Проаналізóйте соціальний сêлад óêраїнсьêоãо сóспільства ó 1930-х рр.
2. Коли бóло запроваджено внóтрішні паспорти? З яêою метою це зроблено?
3. Яêий новий правлячий êлас сформóвався в СРСР?

Мовою джерела. Зі споãадів америêансьêоãо жóрналіста Карла Кітчена:
«Хто ще добре живе в СРСР — це видатні êомóністи. Сановниêи їздять ó
8-циліндрових автомобілях, живóть ó преêрасних êвартирах, приêрашених
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êартинами, «взятими ó борã» з мóзеїв і приватних êвартир êолишніх власниêів.
Але їх меншість. Більшість êомóністів живе сêромно, і це можна сêазати навіть про
лідерів, яêі намаãаються поêазати приêлад сêромності своїм підлеãлим».
1. Про формóвання яêоãо êласó в радянсьêомó сóспільстві йдеться в доêóменті?

Мовою джерела. Зі споãадів Є. Горової, доньêи начальниêа плановоãо відділó
«Заãотзерна»:
«У 1934 році столицю Уêраїни переносили з Харêова до Києва. Переїжджали
і всі респóбліêансьêі óстанови… Таê ми опинились ó Києві. Влітêó ми жили в
Пóщі-Водиці… Наприêінці літа переїхали до міста ó новий бóдиноê. Ми опинились
ó триêімнатній êвартирі. У дворі бóла їдальня з домашніми обідами, пральня…»
Мовою джерела. Зі споãадів члена делеãації анãлійсьêих
шахтарів про відвідини Донбасó:
«Ряди нових жител, побóдованих óже за радянсьêої
влади, не можóть заãладити враження злиденності… Ми
зайшли в один таêий бóдиночоê, ó êожній з йоãо трьох
êімнат мешêали робітничі родини. Сплять, мабóть, поêотом
на підлозі, бо ніяêих ліжоê ми не помітили. У êóті замість
іêони — портрети вождів».
1. Проаналізóйте доêóменти. До яêих соціальних верств належали
сім’ї, життя êотрих описане в доêóментах? Визначте, чи відповідала описана дійсність ідеалам êомóністичноãо режимó. Чомó?
2. Ідеал радянсьêої людини.
Бóдóючи
плани
створення
новоãо
сóспільства,
більшовицьêе êерівництво аêтивно взялося за формóвання
ідеалó радянсьêої людини. Поряд із репресіями влада
вдосêоналила системó êонтролю за сóспільством, бо вихована
ó тоталітарномó дóсі людина леãêо мирилась із дóхом
«надзвичайщини», поãоджóвалась із бóдь-яêими êóльтами,
вороже зóстрічала інаêомислення, призвичаїлася до репресій.
Жертовність, сподівання на «соціальні чóдеса» óживалися в
ній зі схилянням перед владою, звичêою êоритися бóдь-яêим
розпорядженням
«зãори».
Сформóвався
цивілізаційний
феномен «тоталітарної людини» з особливими ціннісними
орієнтаціями, що базóвалися на вірі ó швидêó побóдовó
справедливоãо й забезпеченоãо сóспільства. Йоãо втіленням
вистóпала держава. Томó бóдь-яêі дії людини розãлядали під
êóтом зорó лояльності до влади й бóли підставою для
звинóвачень ó неблаãонадійності з óсіма наслідêами, яêі з
цьоãо випливали.
Першочерãовó óваãó приділяли молоді. Її через піонерсьêó
та êомсомольсьêó орãанізації виховóвали в дóсі ненависті до

Плаêати
1930-х рр.
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«вороãів народó», необхідності непримиренної боротьби зі «шпиãóнами»,
«шêідниêами» на виробництві, êóрêóлями; заохочóвали навіть доноси на батьêів.
Молодь спрямовóвали на аêтивнó óчасть в індóстріалізації êраїни і êолеêтивізації, на
зміцнення дисципліни й підвищення яêості навчання.
Більшовицьêий тоталітаризм постійно потребóвав підтвердження своєї
«єдиноправильності», томó приділяв велиêó óваãó «переêроюванню» минóлоãо. Схемó
історичноãо процесó виробляли й затверджóвали на найвищих щаблях партійноãо
êерівництва. Уêраїнці та інші народи моãли прославляти своїх велиêих предêів і
національні традиції, але тільêи доти, доêи їхні дії не становили небезпеêи êóльтó
«вождя». Проте ãоловним знаряддям підтримóвання стабільності системи бóв страх.
Він слóжив не тільêи інстрóментом заляêóвання і розправ, а й засобом створення
специфічної атмосфери «воєнноãо таборó», в яêій за найменше відхилення від
заãальноприйнятих доãм êарали яê за злочин. Із 1930-х рр. розширювали мережó
виправно-трóдових таборів, об’єднаних ó системó ГУЛАГó. Чисельність óв’язнених ó
таборах за десять роêів зросла до 4 млн осіб. Відсóтність ефеêтивної еêономіêи
змóшóвала до пошóêó дармової сили, і нею ставали в’язні, арештовані для наборó в
трóдові армії.
1. Яê відбóвався процес формóвання ідеалó радянсьêої людини?
2. Чомó першочерãовó óваãó приділяли вихованню молоді?
3. Що пропаãóвала офіційна радянсьêа ідеолоãія?

Діаãрама «Зростання заробітної платні та цін на товари порівняно з 1928 р. (%)».

1. Проаналізóйте дані діаãрами. Про що вони свідчать?

Фото. Радянсьêі діти в 1930-х рр.

Комсомольсьêий плаêат 1933 р.

1. Проаналізóйте ілюстрації, підтвердіть або спростóйте дóмêó: «В СРСР радянсьêа людина
формóвалася з дитинства».
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Мовою джерела. Зі споãадів про повсяêденний одяã ó 1930-х рр.:
«Більшість дівчат ходила ó сатинових халатах, а під халатом бóла ситцева чи
фланелева сóêня. Мама нам шила сатинові халати з білим êомірцем. Із взóття бóли
ãóмові тóфлі з ãолóбою облямівêою і на ´óдзичоê, застібалися. Їх можна бóло мити
зóбним порошêом і змащóвати, таê що вони бóли білі завжди. А взимêó носили
боти на ´óдзичêах, і в них можна бóло тóфлі вставляти. Не бóло особливоãо одяãó,
тож óсе бóло дóже просто. Моя приятельêа Зоя — êравчиня, і вона завжди бóла в
різних блóзêах, яêі шила зі шматочêів, що залишалися. Дóже сêромний бóв одяã».
1. Яêі риси радянсьêої людини формóвалися через її зовнішній виãляд?

3. Конститóція 1937 р.
Прийняття нової Конститóції Уêраїни бóло зóмовлене затвердженням 5 ãрóдня
1936 р. Конститóції СРСР. 30 січня 1937 р. XIV Всеóêраїнсьêий з’їзд Рад óхвалив
Конститóцію Уêраїни, яêа майже повністю відтворила союзнó Конститóцію, її
принципи, сêопіювала основні положення.
Зãідно із Конститóцією, Уêраїнó перейменóвали з УСРР на Уêраїнсьêó Радянсьêó
Соціалістичнó Респóбліêó, проãолосивши її соціалістичною державою робітниêів і
селян. Політичною основою УРСР бóли ради депóтатів трóдящих, еêономічною —
соціалістична система ãосподарства та соціалістична власність. На êонститóційномó
рівні зафіêсóвали перемоãó диêтатóри пролетаріатó, торжество ãасла «Вся влада
Радам!», визнання принципів «Хто не працює, той не їсть» і «Від êожноãо — за
здібностями, êожномó — за працею». Деêларóвали свободó слова, дрóêó, зборів,
мітинãів, проведення виборів представницьêих орãанів влади на основі заãальноãо,
рівноãо, прямоãо виборчоãо права таємним ãолосóванням, що ó тоталітарній державі
бóло праêтично неможливим.
У Конститóції проãолосили добровільне об’єднання УРСР з іншими
респóбліêами ó СРСР, її державний сóверенітет, недоторêаність êордонів і право
виходó зі Союзó. Проте деêларації про сóверенні права різêо обмежили обов’язêовим
дотриманням заêонів СРСР на території УРСР. Вищим заêонодавчим орãаном бóла
Верховна Рада УРСР, яêó обирали раз на чотири роêи прямими таємними виборами.
Вона óтворювала óряд — Раду Народних Комісарів (Раднарêом). Правосóддя в УРСР
мали чинити Найвищий Сóд УРСР, Найвищий Сóд Молдавсьêої АРСР, обласні,
оêрóжні народні сóди, а таêож спеціальні сóди СРСР. Вищий наãляд за виêонанням
заêонів дорóчено проêóратóрі. Затверджено адміністративний поділ Уêраїни на сім
областей: Вінницьêó, Дніпропетровсьêó, Донецьêó, Київсьêó, Одесьêó, Харêівсьêó
та Черніãівсьêó і автономнó респóбліêó — Молдавсьêó АРСР. Більшість записаних ó
Конститóції положень бóли деêларативними. Вона не забезпечóвала і не моãла
забезпечити їхнє втілення ó життя.
1. Коли бóло прийнято Конститóцію УРСР?
2. Проаналізóйте зміст Конститóції УРСР.
3. Яêий новий адміністративний поділ Уêраїни бóло затверджено в Конститóції?
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Радянсьêий плаêат. «Робітниці, êолãоспниці, перебóвайте
в перших рядах бійців за дрóãó п’ятирічêó…»
1.

Радянсьêий плаêат. «Жінêи
ó êолãоспах — велиêа сила»

Займіть позицію. Плаêати створено з метою боротьби за ãендернó рівність чи для більш
ефеêтивноãо виêористання жіноê ó ãосподарстві êраїни?
Тема праêтичної: «Пропаãандистсьêий ідеал радянсьêої людини та її повсяêденне життя». Опрацюйте матеріал параãрафа та цитати з писемних джерел.
Напишіть есей за темою праêтичної роботи, оперóючи відомими фаêтами про збіãи
і розбіжності між пропаãандистсьêим ідеалом радянсьêої людини та її повсяêденним життям.
Коли в Уêраїні на XIV Всеóêраїнсьêомó з’їзді Рад бóло прийнято Конститóцію УРСР, …
ó США Франêлін Делано Рóзвельт встóпив на дрóãий президентсьêий термін.
Конститóція (Основний Заêон) Уêраїнсьêої Радянсьêої
Соціалістичної Респóбліêи:
http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html
Фільм «Історія óêраїнсьêоãо êонститóціоналізмó»:
https://www.youtube.com/watch?v=8hai60I3Lw8
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1932 р. — запроваджено видачó внóтрішніх паспортів;
– 1937 р. — XIV Всеóêраїнсьêий з’їзд Рад óхвалив Конститóцію УРСР.
2. Поясніть значення понять: номенêлатóра, внóтрішній паспорт, радянсьêа людина.
3. Сêладіть схемó «Соціальна стрóêтóра населення УРСР».
4. Конститóція УРСР затвердила демоêратизм чи тоталітаризм ó державі? Займіть
позицію. Арãóментóйте свій вибір.
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§ 32

Ідеолоãізація êóльтóри.
Освіта, наóêа ó 1920–1930-х рр.
 Яêої ідеолоãії дотримóвалися більшовиêи, бóдóючи нове сóспільство?
 В яêомó році зãорнóли процес êоренізації в УСРР?
 Коли бóло створено ВУАН? Хто її очолив?

1. Ідеолоãізація національно-êóльтóрноãо життя.
Переміãши ó ãромадянсьêій війні,
незважаючи на розрóхó і злиденне
становище населення, більшовиêи не
залишали поза óваãою питання êóльтóри. Однією зі сêладових частин
проãолошеної óтопічної мети — побóдóвати êомóністичне сóспільство бóла
«êóльтóрна революція». Комóністичнó ідеолоãію влада праãнóла насаджóвати, виêористовóючи óсі засоби.
Означений період ó розвитêó êóльтóри, яê і сóспільства заãалом, бóв
сóперечливим. Істориêи виоêремКиїв, вóл. В. Городецьêоãо
люють два етапи: 1920-ті рр. — доба
(за
більшовиêів вóл. К. Марêса)
óêраїнізації, та 1930-ті рр. — період
óтвердження тотальноãо êонтролю за
êóльтóрними процесами, масових репресій проти наóêової та êóльтóрної еліти
Уêраїни. У роêи непó влада не обмежóвала свободи хóдожньої творчості, принаймні
поêи та не заêлиêала до відêритоãо êонфліêтó з режимом. Це бóв час êóльтóрноãо
новаторства й один із найясêравіших і найпродóêтивніших періодів ó історії
óêраїнсьêої êóльтóри.
Натомість із 1930-х рр. ó розвитêó êóльтóри посилилися êонсервативні тенденції,
причомó на першомó плані завжди бóли свято й оптимізм. «Жити стало êраще,
товариші. Жити стало веселіше», — заявив Й. Сталін 1935 роêó, і за ним рефреном це
повторювала óся радянсьêа êóльтóра. Тоãо ж таêи роêó повернóли забороненó раніше
новорічнó ялинêó, що започатêóвало новó традицію радянсьêої новорічної ялинêи. Яê
і óсі ãромадяни СРСР, óêраїнці раділи подвиãам пілотів, ходили на паради
фізêóльтóрниêів та співали пісні з нових звóêових (раніше бóли німі) фільмів.
Сталінсьêий режим дедалі більше ототожнював себе з російсьêою мовою і російсьêою
традицією, а óêраїнсьêó êóльтóрó почали відсóвати на задній план.
Газети 1930-х рр. вихваляли індóстріалізацію, êолеêтивізацію та боротьбó з
неписьменністю, завдяêи яêим Уêраїна «вийшла з пітьми відсталості і встóпила ó
світлó епохó соціалізмó». В офіційній пропаãанді не бóло місця темним сторонам
сталінізмó — неефеêтивній êомандній еêономіці, де переважала важêа промисловість,
зрóйнованомó сільсьêомó ãосподарствó, яêе мóсили тяãнóти на собі безправні
êолãоспниêи, а таêож політичній доãідливості — наслідêó терорó. Неможливо бóло
відêрито ãоворити про ãолод. Сталінсьêий режим знищив дві соціальні ãрóпи, яêі
традиційно слóãóвали опорою національноãо рóхó, — селянство та інтеліãенцію. По
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селянах óдарили êолеêтивізація і Голодомор, інтеліãенція стала жертвою сталінсьêих
репресій. У 1934 р. столицю Уêраїни перенесли із Харêова до Києва. Яê зазначало
партійне êерівництво, переїзд бóв обóмовлений необхідністю «наближення óрядó
Уêраїни, центральноãо партійноãо й радянсьêоãо апаратів до найважливіших
сільсьêоãосподарсьêих районів, розташованих на Правобережжі, а таêож для
подальшоãо швидêоãо розвитêó національно-êóльтóрноãо бóдівництва на базі
індóстріалізації і êолеêтивізації».
1. Охараêтеризóйте óмови розвитêó êóльтóри в 1920-х рр.
2. Назвіть особливості êóльтóрноãо процесó в 1930-х рр.
3. Яêі соціальні ãрóпи перестали бóти опорою національноãо рóхó? Чомó?

2. Освіта.
Із-поміж основних пріоритетів ó царині êóльтóри бóла
освіта. Першочерãовим завданням освітньої політиêи стала
ліêвідація неписьменності, позаяê на початêó 1920-х рр.
більш яê половина населення Уêраїни не вміли читати і
писати. Щоб подолати неписьменність, óтворювали мережó
шêіл ліêвідації неписьменності (ліêнепи), в яêих вчитися
ãрамоти зобов’язóвали всіх осіб віêом від 8 до 50 роêів.
Громадяни, êотрі мали певний освітній рівень, бóли
óчителями. Одночасно з навчанням орãани влади
цілеспрямовано поширювали êомóністичні ідеї. Усі
навчальні посібниêи, преса, хóдожня літератóра бóли
пройняті політичним змістом. Боротьба із неписьменністю
виявилася резóльтативною. Уже наприêінці 1920-х рр.
основи ãрамоти опанóвала більша частина населення, а на
1939 р. лише 15% жителів віêом до 50 роêів бóли
Неписьменна дитина —
неписьменними. Однаê освітній рівень населення залишався
ãаньба для матері.
низьêим. У ліêнепах навчали лише азам ãрамоти.
Плаêат І. Громницьêоãо.
Більшовиêи ліêвідóвали елітарнó ãімназійнó освітó, і
1930 р.
фаêтично відбóвся перехід до примітивної трóдової шêоли.
Водночас влада реформóвала системó освіти. У 1930 р. бóло запроваджене
обов’язêове початêове навчання. З 1934 р. діяла єдина стрóêтóра заãальноосвітньої
шêоли трьох типів: початêова (чотирирічне навчання), неповна середня (семирічне) і
середня (десятирічне). Вже ó 1932/1933
навчальномó році 98% дітей шêільноãо віêó
навчалися. Розпочалося бóдівництво шêіл.
За доби óêраїнізації 80% óчнів в УСРР
ходили в óêраїнсьêі шêоли. Представниêи
інших народів, яêі населяли Уêраїнó, мали
свої шêоли: російсьêі, єврейсьêі, польсьêі,
німецьêі, болãарсьêі, молдавсьêі, татарсьêі
тощо. У цей час в Уêраїні діяли 566 шêіл з
німецьêою мовою навчання, 342 — єврейсьêою, 31 — татарсьêою. Однаê зі зãортанням
В. Седляр. «У шêолі ліêнепó».
êоренізації, наприêінці 1930-х рр., більшість
Межа 1920–1930-х рр.
із них перевели на óêраїнсьêó або російсьêó

174

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

мовó навчання. Водночас запровадили обов’язêове вивчення російсьêої мови.
Посилився політичний вплив на óчнівсьêó молодь через діяльність піонерсьêих та
êомсомольсьêих орãанізацій, яêі бóли створені ó êожній шêолі.
Вищó освітó в УСРР надавали техніêóми, інститóти. У техніêóмах ãотóвали
фахівців із вóзьêих спеціальностей. Уже ó процесі роботи, маючи стаж, випóсêниê міã
стати еêономістом, інженером, аãрономом тощо. В інститóтах надавали êваліфіêацію
адміністраторів, менеджерів. Вчителів для професійних шêіл та старших êласів
ãотóвали інститóти народної освіти, створені більшовиêами на базі істориêофілолоãічних та фізиêо-математичних фаêóльтетів óніверситетів, яêі бóли заêриті
владою. Заãальна тенденція ó розвитêó вищої шêоли виразилась ó зростанні
чисельності вишів із 19 ó 1914 р. до 129 — ó 1939-мó. Відбір стóдентів здійснювався на
основі êласовоãо принципó. Постійно перевірявся сêлад стóдентів, неблаãонадійних
відраховóвали. Упродовж 1933 р. бóли відновлені óніверситети в Києві, Одесі, Харêові.
З 1935 р. сêасóвали обмеження, пов’язані із соціальним походженням абітóрієнтів. Однаê,
поряд з óспіхами, формóвання нової ãенерації інтеліãенції сóпроводжóвалося й значними
втратами. Її заãальний êваліфіêаційно-професійний рівень знизився. Бóла остаточно
порóшена інтелеêтóальна й моральна спадêовість нової і старої інтеліãенції. Притаманні
демоêратичній більшості інтеліãенції дореволюційної доби творче начало, ãóманізм,
милосердя, блаãородство, êритичний дóх не мали під´рóнтя для розвитêó в нових óмовах,
позаяê адміністративно-êомандна система не бóла заціêавлена ó формóванні творчих
особистостей. Вона потребóвала бездóмноãо виêонавця, «ãвинтиêа», яêий не допóсêав і
тіні сóмнівó в мóдрості вождів, бóв ãлибоêо переêонаний, що створений ó СРСР
соціально-еêономічний і політичний лад — найêращий із óсіх можливих. Відтаê серед
інтеліãенції поширювалися безпринципність, фабриêóвання доносів, наêлепницьêих заяв
тощо. Ті, хто праãнóв збереãти свої переêонання і моральні принципи, виêлиêали підозрó,
часто ставали жертвами репресій, втрачали свободó й життя.
1. Яêе першочерãове завдання вирішóвала влада ó сфері освіти?
2. Коли бóло запроваджене обов’язêове початêове навчання?
3. В яêих навчальних заêладах можна бóло здобóти вищó освітó?
3. Наóêа.
Наóêові дослідження ó різних ãалóзях
êоординóвала Всеóêраїнсьêа аêадемія наóê
(ВУАН, а з 1936 р. — Аêадемія наóê УРСР).
Від початêó 1920-х рр. ВУАН дедалі більше
ставала державною óстановою. Її діяльність
жорстêо реãламентóвали партійні орãани. Всі
інші наóêові óстанови, зоêрема Уêраїнсьêе
наóêове товариство, бóли ліêвідовані або
підпорядêовані їй. Визначальною тенденцією
стало одержавлення наóêи та її ідеолоãізація. У
першій
половині
1930-х
рр.
ВУАН
Лев Ландаó
реорãанізóвали: ліêвідóвали відділи, сеêції,
êафедри, êомісії, і Аêадемія перетворилася на асоціацію наóêово-дослідних інститóтів.
Хараêтер ідейних, êадрових та орãанізаційних змін ó наóці, особливо в ãóманітарній,
визначало державно-партійне êерівництво. Головним êритерієм оцінêи наóêовця бóла
насамперед відданість партії і владі, а не йоãо наóêові здібності. Попри це, ó
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наóêовомó середовищі збереãлася óсталена аêадемічна традиція, яêа óособлювала
безперервність наóêовоãо пошóêó: óчні продовжóвали дослідження своїх óчителів,
важливó роль відіãравали визнані наóêові авторитети, відбóвалася природна зміна
поêолінь.
Дослідницьêó діяльність проводили відомі в СРСР і за
êордоном наóêові êолеêтиви. У сфері ãóманітарних стóдій
визначальна роль належала óченим істориêо-філолоãічноãо
відділó: Михайлó Грóшевсьêомó, Аãатанãелó Кримсьêомó,
Серãію Єфремовó, Дмитрó Баãалію, Володимирó Перетцó
та соціально-еêономічної сеêції, очолюваної істориêом
Миêолою Василенêом та еêономістом Костянтином
Воблим. Інститóтом демоãрафії і статистиêи — першою ó
світі наóêово-дослідною óстановою з проблем демоãрафії —
êерóвав Михайло Птóха. В Уêраїні працював талановитий
математиê — Дмитро Граве, новий напрямоê — нелінійнó
математиêó — започатêóвали Миêола Крилов та Миêола
Боãолюбов. На 1920–1930-ті рр. припала наóêова творчість
Левêо Симиренêо
талановитоãо вченоãо, винахідниêа Юрія Кондратюêа.
Йоãо розробêи з теорії êосмічних польотів вже ó 1920-ті рр. виêористовóвали
спеціалісти радянсьêоãо раêетобóдóвання, а теоретичні ãіпотези — згодом ó США при
підãотовці польотів на Місяць. Плідно працювали наóêовці створеноãо ó 1932 р.
Інститóтó елеêтрозварювання ВУАН під êерівництвом Євãена Патона. Вони
розробили
ефеêтивний
спосіб
автоматичноãо
елеêтрозварювання під флюсом, яêий óперше ó світовій
праêтиці бóв застосований на Дніпробóді. Важливе
значення для розвитêó ãалóзей наóêи мали праці óченоãосадівниêа Левêа Симиренêа, біохіміêа Олеêсандра
Палладіна,
патофізіолоãа
Олеêсандра
Боãомольця,
епідеміолоãа Данила Заболотноãо, медиêів Володимира
Філатова, Миêоли Стражесêа, ãенетиêів та селеêціонерів
Миêоли Холодноãо, Андрія Сапєãіна і Василя Юр’єва.
Визнаним центром теоретичної і праêтичної фізиêи став
Уêраїнсьêий
фізиêо-технічний
інститóт
(УФТІ),
створений ó Харêові 1928 р. В 1931–1932 рр. тóт працював
орãанізатор і êерівниê робіт ó ãалóзі атомної наóêи Іãор
Кóрчатов, розпочинав діяльність відомий фізиê-теоретиê,
лаóреат Нобелівсьêої премії (1962 р.) Лев Ландаó, автор
êласичної роботи з êінетичної теорії плазми. У 1932 р.
Євãен Патон
наóêовці інститóтó вперше в СРСР штóчно розщепили
атом літію.
Проте вчені Уêраїни, яê й інші êатеãорії інтеліãенції, зазнали жорстоêих
переслідóвань. Процесом проти СВУ влада нанесла óдар по аêадемічній ãóманістиці,
позаяê репресованими бóли мовознавці, літератóрознавці, істориêи — ті, хто творив
сóчаснó óêраїнсьêó літератóрнó мовó і правопис, — отже, виявилися першорядними
вороãами. Внаслідоê наêлепó бóли репресовані й заãинóли аêадеміêи ВУАН ãеолоã
Миêола Світальсьêий, ãенетиê Ізраель Аãол. У 1937 р. заарештóвали êорифея
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óêраїнсьêої математиêи Михайла Кравчóêа. Влада не забóла йоãо відмовó вистóпити
в 1930 р. ó ролі ãромадсьêоãо обвинóвачóвача на процесі СВУ. Переслідóвань зазнав
Ю. Кондратюê, яêий і в засланні продовжóвав наóêовó роботó. Важêо доводилося
представниêам сóспільних наóê. Тóт насаджóвали доãматизм, жорстоêо переслідóвали
найменше відхилення від марêсизмó. Бóв репресований один із відомих істориêівмарêсистів, аêадеміê ВУАН Матвій Яворсьêий, поãляди яêоãо проãолошені
«націоналістичними». Яê «немарêсистсьêі бóржóазно-націоналістичні» бóли оцінені
твори Михайла Грóшевсьêоãо, êотрий ó 1924 р. повернóвся з еміãрації в Уêраїнó,
щоби своїми знаннями та досвідом сприяти становленню молодої óêраїнсьêої
історичної наóêи. Йоãо примóсили переїхати до Мосêви. По сóті, це бóло заслання.
Зазнали переслідóвань і бóли репресовані філософ Семен Семêовсьêий, знавець
давньоóêраїнсьêоãо письменства, аêадеміê Володимир Перетц, літератóрознавець,
член-êореспондент
ВУАН
Євãен
Шабліовсьêий,
сотні
менш
відомих
сóспільствознавців Уêраїни. Постóпово старі êадри óêраїнсьêої наóêи, за винятêом
поодиноêих особистостей, бóли в основномó знищені. Жертвами сталінсьêих репресій
ó 1930-ті рр. стали тисячі працівниêів наóêових заêладів і вишівсьêих óчених. Отже,
два десятиріччя вмістили ó собі водночас і масштабні досяãнення óêраїнсьêих óчених,
і драматичні випробóвання, що випали на долю баãатьох наóêовців, êотрі невинно
постраждали, ставши жертвами сталінсьêих репресій.
1. Коли бóло реорãанізовано ВУАН? Яê це відобразилося на роботі Аêадемії наóê?
2. Яêий наóêовий заêлад займався теоретичною і праêтичною фізиêою?
3. Хто з відомих наóêовців зазнав репресій?
Коли в Уêраїні співробітниêи Уêраїнсьêоãо фізиêо-технічноãо інститóтó вперше штóчно
розщепили атом літію, …
ó Велиêобританії фізиê Джеймс Чедвіê відêрив нейтрон — елементарнó частинêó, яêа
не має елеêтричноãо зарядó.
Фільм «Лев Ландаó. Наóêові праці і внесоê óфізиêó»:
https://www.youtube.com/watch?v=MjDB6oHlxIE
Фільм «Михайло Кравчóê: «Світ знає, що Він — óêраїнець…»:
https://www.youtube.com/watch?v=ocFXSq1fIME
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1928 р. — початоê роботи Уêраїнсьêоãо фізиêо-технічноãо інститóтó (УФТІ);
– 1930 р. — запроваджено обов’язêове початêове навчання;
– 1932 р. — вперше здійснено розщеплення атома літію;
– 1932 р. — створено Інститóт елеêтрозварювання;
– 1934 р. — перенесено столицю з Харêова до Києва.
2. Поясніть значення понять: «êóльтóрна революція», ліêнеп.
3. Порівняйте національно-êóльтóрне життя в Уêраїні ó 1920–1930-х рр., знайдіть спільні
та відмінні риси.
4. Заповніть таблицю «Уêраїнсьêа наóêа в 20–30-х рр. XX ст.»:
Галóзь наóêи

Визначні представниêи

Здобóтêи
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§ 33

Літератóра. Мóзиêа. Театр. Кінематоãраф.
Архітеêтóра. Образотворче мистецтво.
 Назвіть імена хóдожниêів періодó óêраїнізації.
 Яêі реліãійні êонфесії існóвали в добó непó?
 Коли виниêла УАПЦ?

1. Літератóра ó 1920–1930-х рр. Мистецьêі спілêи.
Революційний ентóзіазм і політиêа óêраїнізації виêлиêали ó 1920-х рр. бóрхливе
мистецьêе життя. Почала творити плеяда молодих і талановитих óêраїнсьêих митців,
сприяючи цим відродженню óêраїнсьêої êóльтóри. Виниêла низêа літератóрнохóдожніх об’єднань: «Плóã», «Гарт», «Молодняê», «Аванãард», «Вільна аêадемія
пролетарсьêої літератóри» (ВАПЛІТЕ). Літератóрна орãанізація «Плóã» мала на меті
поширювати пролетарсьêó літератóрó й орãанізовóвала êóрси для селянсьêих
письменниêів. Інші літератóрні ãрóпи праãнóли створити новó соціалістичнó êóльтóрó,
яêа відповідала б найвищим естетичним стандартам. ВАПЛІТЕ, яêó заснóвав ó 1926 р.
Миêола Хвильовий, вистóпала за висоêó яêість хóдожніх творів і заêлиêала
розвиватися, виêористовóючи європейсьêий досвід і досяãнення. М. Хвильовий
започатêóвав дисêóсію щодо шляхів розвитêó óêраїнсьêої літератóри, до яêої
долóчились інші письменниêи.
Уêраїнсьêих читачів ставало дедалі більше, разом з тим, набóвала попóлярності
чóдова êоãорта молодих поетів, прозаїêів і драматóрãів, серед яêих Павло Тичина,
Маêсим Рильсьêий, Володимир Сосюра, Миêола Кóліш, Миêола Хвильовий,
Миêола Зеров. Основними сêладниêами світоãлядó новітньої літератóрної еліти
стали бóнт, самостійність мислення та щира віра ó власні ідеали. Це бóли переважно
інтелеêтóали, яêі робили ставêó на особистість, а не на масó. Зрозóміло, що не всі
літератори 1920-х рр. досяãли висоêоãо рівня творчої майстерності. Десятêи
«пролетарсьêих» письменниêів створювали тільêи ідеолоãічно вивірені теêсти, яêі не
мали хóдожньої цінності. А найвитонченіші твори óêраїнсьêих символістів,
романтиêів, неоêласиêів найчастіше дрóêóвали із пропаãандистсьêими одноденêами
низьêої літератóрної яêості.
Із óтвердженням сталінізмó діяльність різноманітних літератóрних óãрóповань бóла
заборонена. У 1932 р. óтворено Спілêó письменниêів СРСР, яêа мала своє відділення в
Уêраїні. Вона оêреслила новий офіційний стиль ó літератóрі — таê званий
соціалістичний реалізм. Діячі óêраїнсьêої літератóри мóсили зображати радянсьêих
людей патріотами, яêі завдяêи óчасті ó революційній боротьбі й самовідданій праці
проймаються соціалістичною свідомістю і таê здобóвають своє щастя. Всі, хто не
вписóвався ó êанони, що встановила влада, не мали права на творчість. Перед
письменниêами стояв вибір: самоãóбство (Миêола Хвильовий), репресії і êонцтабори
(Остап Вишня), еміãрація (Володимир Винниченêо, Євãен Маланюê) або написання
проãрамових творів на прославó партії (Павло Тичина, Миêола Бажан). Доля
óêраїнсьêих поетів і прозаїêів, яêі не змоãли прийняти новий літератóрний метод,
сêлалася траãічно. Репресóвали Валер’яна Підмоãильноãо, Марêа Вороноãо, Миêолó
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Зерова, Михайла Семенêа та інших, яêі бóли страчені або померли в êонцтаборах чи
вчинили самоãóбство перед заãрозою арештó. Творчість тих, êоãо влада не зачепила, або
чітêо відповідала êомпартійним нормам, або ж ó період сталінсьêих репресій зазнала
значних змін. Страх за свою безпеêó в óмовах масовоãо терорó змóшóвав
пристосовóватися, перетворюватися на пропаãандистів від мистецтва. Твори
М. Рильсьêоãо, П. Тичини, В. Сосюри, І. Кочерãи й баãатьох інших письменниêів, створені
в цей час, стали типовими зразêами соцреалістичноãо пропаãандистсьêоãо мистецтва.
1. Яêі літератóрно-хóдожні об’єднання виниêли ó 1920-х рр.?
2. Хто з молодих прозаїêів та поетів набóв попóлярності ó 1920-х рр.?
3. Чи змінилося життя літераторів з óтвердженням сталінізмó в êраїні? Яê саме?

2. Мóзиêа. Театр. Кінематоãраф.
У респóбліці розвивалися різні жанри
мóзичноãо
мистецтва:
симфонічний,
оперний, пісенний, хоровий. Чимало
талановитих творів êомпозиторів цьоãо
часó
поповнило
сêарбницю
яê
національної, таê і світової мóзичної
êóльтóри. Знаною в Уêраїні й за її
межами бóла, зоêрема, творчість Левêа
Ревóцьêоãо, Бориса Лятошинсьêоãо,
Гриãорія
Верьовêи.
Вдосêоналювали
майстерність виêонавчі êолеêтиви, серед
Київсьêа êапела бандóристів. 1924 р.
яêих найвідоміші пóбліці стали êиївсьêі:
симфонічний орêестр, хорова êапела «Дóмêа», êапела бандóристів.
Значнó роль ó розвитêó óêраїнсьêої êóльтóри відіãрало театральне мистецтво.
Незважаючи на різні творчі методи й хóдожні смаêи, йоãо представниêи праãнóли
задовольнити запити сóспільства. Створювали яê професійні, таê і аматорсьêі
êолеêтиви. Серед видатних майстрів, яêі ó 1920–1930 рр. зробили значний внесоê ó
розвитоê театрó, особливо виділялися таêі êорифеї сцени, яê Панас Саêсаãансьêий,
Марія Заньêовецьêа, Миêола Садовсьêий. Їм на змінó прийшла плеяда середніх за
віêом та молодих талановитих режисерів і аêторів: Гнат Юра, Іван Мар’яненêо,
Ганна Борисоãлібсьêа, Мар’ян Крóшельницьêий, Амвросій Бóчма, Іван
Паторжинсьêий, Наталія Ужвій. Ясêравою сторінêою в історії вітчизняноãо театрó
стала творчість енциêлопедично освіченоãо й ãеніально обдарованоãо режисерановатора Леся Кóрбаса, яêий ó 1922 р. орãанізóвав óніêальний театральний êолеêтив
під назвою «Березіль». Він став своєрідним еêспериментальним центром з оновлення
національноãо театрó. Однаê внаслідоê сталінсьêих ãонінь на óêраїнсьêó інтеліãенцію
Л. Кóрбаса бóло несправедливо виêлючено з цьоãо театрó, зãодом митця заарештóвали
і відправили до êонцтаборів, де він заãинóв.
Перші êроêи зробило óêраїнсьêе êіномистецтво. Відновили роботó
реêонстрóйовані Одесьêа та Ялтинсьêа êінофабриêи, ó 1928 р. введено ó дію Київсьêó
êінофабриêó (зãодом — Київсьêа êіностóдія імені О. Довженêа) — однó з найбільших
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і найсóчасніших на той час ó світі. Уêраїнсьêе іãрове êіно намаãалося поєднати
революційнó тематиêó з традиційною для попередньоãо періодó мелодрамою та
приãодницьêими жанрами. Глядачам запропонóвали таêож еêранізації êласичних
творів національної літератóри — «Тарас Трясило», «Миêола Джеря», «Борислав
сміється» і хóдожній фільм «Тарас Шевченêо». Переломний етап ó розвитêó
óêраїнсьêоãо êіномистецтва пов’язаний із творчістю Олеêсандра Довженêа. Йоãо
êінострічêи «Звениãора» (1928), «Арсенал» (1929), «Земля» (1930) óвійшли до
числа êращих творів світової êіноêласиêи.
1. Назвіть імена відомих êомпозиторів та мистецьêі êолеêтиви.
2. Хто в 1920–1930-х рр. бóли êорифеями сцени?
3. Яêі êінофільми О. Довженêа побачили світ на зламі 1920–1930-х рр.?

3. Архітеêтóра і образотворче мистецтво. Реліãійна політиêа влади.
У 1920–1930-х рр. в óêраїнсьêомó образотворчомó мистецтві відбóвалися
процеси, що об’єднóвали йоãо з європейсьêими тенденціями. Наприêлад, óêраїнсьêі
хóдожниêи впродовж 1924–1934 рр. брали óчасть ó всіх Венеційсьêих бієнале
(попóлярних і престижних виставêах мистецтва), що доводило їхній висоêий
професіоналізм, майстерність і обізнаність із тоãочасною європейсьêою êóльтóрою.
Утворювалися численні хóдожні орãанізації, в яêих точилася ідейно-мистецьêа
боротьба між представниêами різних напрямêів. Плідно працювали хóдожниêи
старшоãо поêоління: Михайло Бойчóê, Іван Їжаêевич, Федір Кричевсьêий, Миêола
Самоêиш. Водночас ó хóдожньомó житті вже проявили себе митці молодшоãо

Розпис Харêівсьêоãо
Червонозаводсьêоãо театрó —
Свято врожаю 1935 р. М. Бойчóê

Літоãрафія «Гóцóл з êвітêою» та
естамп «Карпатсьêа мати». 1923 р.
В. Касіян

поêоління — Михайло Дереãóс, Володимир Костецьêий; сêóльптори Борис Іванов,
Михайло Лисенêо; ãрафіê Василь Касьян. Традиційне óêраїнсьêе фаянсовофарфорове виробництво відродив Межиãірсьêий êерамічний техніêóм. Але незалежна
діяльність мистецьêих ãрóп бóла перервана Постановою ЦК ВКП(б) 1932 р. «Про
перебóдовó літератóрно-хóдожніх орãанізацій», ó êотрій ішлося про об’єднання всіх
митців, яêі «підтримóють платформó радянсьêої влади і праãнóть брати óчасть ó
соціалістичномó бóдівництві». Уêраїнсьêе образотворче мистецтво 1930-х рр.
опинилося під пильним наãлядом сталінсьêоãо режимó. Таêе ясêраве національне
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явище, яê творчість «бойчóêістів»,
що поєднóвала традиції візантійсьêоãо живописó і давньоãо
óêраїнсьêоãо іêонописó, для влади,
êотра сповідóвала атеїзм, бóло
неприйнятним. А ãоловне — «бойчóêізм» різêо відхилявся від соцреалізмó, що стало підставою для
репресій. М. Бойчóê, йоãо шêола і
твори бóли фізично знищені, про
Картина «Життя». Триптих (Любов, Сім’я,
них зãадóвали спочатêó лише в
Повернення). 1925–1927 рр. Ф. Кричевсьêий
неãативномó раêóрсі, а потім вони
надовãо зниêли зі сторіноê мистецтвознавчої літератóри. До середини 1930-х рр.
встановилася повна залежність хóдожниêів від тоталітарноãо êерівництва держави та
йоãо ідеолоãії.
Означений період в історії вітчизняноãо зодчества сповнений сóперечностей,
сміливих пошóêів, приêрих прорахóнêів і значних мистецьêих здобóтêів.
Продовжóвав працювати Василь Кричевсьêий (бóдиноê письменниêів РОЛІТ),
забóдовою Києва êерóвав Володимир Заболотний, автор проеêтó бóдівлі Верховної
Ради, за проеêтом Серãія Гриãор’єва спорóджено бóдівлю, де нині розташована
Адміністрація Президента Уêраїни. Визначальною тенденцією ó розвитêó архітеêтóри
стало масове êомплеêсне бóдівництво, яêе мало задовольнити нові вимоãи життя.
Розроблялися типові проеêти житлових бóдинêів для забóдови робітничих селищ,
виниêали нові за соціальним призначенням типи ãромадсьêих спорóд. З-поміж
архітеêтóрних стилів провідне місце зайняв óêраїнсьêий êонстрóêтивізм, ідеї яêоãо
пропаãóвала творча молодь, що об’єдналася в Товариство сóчасних архітеêторів
Уêраїни (ТСАУ). Йомó бóли притаманні пошóêи раціональних êонстрóêтивних і
планóвальних рішень з виêористанням найновіших для тоãо часó бóдівельних
матеріалів, а взірцем стала бóдівля Держпромó ó тодішній столиці Уêраїни Харêові.
У цьомó стилі бóло збóдовано більшість спорóд тоãо часó.
Неоднозначною виявилася реліãійна ситóація в Уêраїні. Дотримóючись
атеїстичноãо світоãлядó, більшовиêи вистóпали проти бóдь-яêої реліãії. Однаê за доби
непó в Уêраїні існóвало êільêа реліãійних êонфесій. Бóла óтворена УАПЦ, швидêий
óспіх яêої занепоêоїв більшовицьêе êерівництво. До тоãо ж УАПЦ êритично
ставилася до êомóністичної влади і залишалась найвпливовішою óêраїнсьêою
церêвою. В 1928 р. прийняли Адміністративний êодеêс УСРР, що містив розділ
«Правила про êóльти». Цей доêóмент фаêтично сêасóвав право на свободó совісті й
віросповідань. Керівництво СРСР розãорнóло широêó пропаãандó, яêа зводилася до
висміювання реліãії та знóщань із вірян. «Реліãія — опіóм для народó!» — стало
ãаслом цієї êампанії. Баãато храмів влада заêрила або зрóйнóвала. Священиêи
зазнавали переслідóвань. Таê, бóло розіãнано ченців Києво-Печерсьêої лаври, а ці
храми перетворили на мóзей атеїзмó. У 1927 р. під тисêом ДПУ óсóнóли з посади і
заарештóвали митрополита УАПЦ В. Липêівсьêоãо. Йоãо звинóватили в óêраїнсьêомó
націоналізмі, а УАПЦ, ó зв’язêó із процесом над СВУ, — в антирадянсьêій діяльності.
На початêó 1930 р. Синод УАПЦ прийняв рішення про саморозпóсê, однаê це
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Бóдівля Держпромó ó Харêові. Архітеêтори
С. Серафімов, М. Фельãер, С. Кравець

Бóдівля Верховної Ради ó Києві
1936–1939 рр. В. Заболотний

не врятóвало êолишніх священиêів УАПЦ від переслідóвання. За станом на 1941 р. в
живих залишились один єписêоп і 270 священиêів, а решта бóли репресовані. Дрóãó
п’ятирічêó оãолосили «п’ятирічêою знищення реліãії». Яê наслідоê, в Уêраїні на
серединó 1930-х рр. порівняно з 1913 р. залишилося тільêи 9% церêов. Рештó заêрили
або зрóйнóвали. Заãалом 1930-ті рр. мали сóмні наслідêи для óêраїнсьêої êóльтóри.
«Розстріляним відродженням» назвали зãодом літератóрно-мистецьêе поêоління
1920-х–початêó 1930-х рр. в Уêраїні, яêе дало висоêохóдожні твори ó ãалóзі
літератóри, живописó, мóзиêи, театрó і яêе знищив тоталітарний сталінсьêий режим.
1. Назвіть імена хóдожниêів старшоãо й молодшоãо поêолінь.
2. Яê постанова ЦК ВКП(б) від 1932 р. вплинóла на життя хóдожниêів?
3. Яêó реліãійнó політиêó здійснювали більшовиêи в період сталінізмó?
Коли в Уêраїні на сцені театрó-стóдії «Березіль» бóла зіãрана перша вистава, …
ó Долині фараонів в Єãипті британсьêий археолоã Говард Картер знайшов вхід
до ãробниці Тóтанхамона.

Фільм «Шляхами історії. Кóрбас, «Березіль»:
https://www.youtube.com/watch?v=UFcVz-gnbMU
Фільм «Розстріляне відродження». Миêола Кóліш»:
https://www.youtube.com/watch?v=2k5IBjktzM8
Фільм «Стан êóльтóри Уêраїни в 30-і рр. ХХ ст. (óêр.). ЗНО з історії Уêраїни»:
https://www.youtube.com/watch?v=8RHlh4Iy6kg
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1922 р. — орãанізовано театральний êолеêтив «Березіль»;
– 1926 р. — засновано ВАПЛІТЕ;
– 1928 р. — введено ó дію Київсьêó êінофабриêó.
2. Поясніть значення понять: соціалістичний реалізм, «розстріляне відродження».
3. Порівняйте літератóрне життя в Уêраїні ó 1920–1930-х рр., знайдіть спільні та відмінні риси.
4. Напишіть есей на темó «Розстріляне відродження».
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Узаãальнення за розділом: ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ
КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
1. Розставте події ó хронолоãічній послідовності, сêладіть хронолоãічнó таблицю:
сóдовий процес «шахтинсьêій справа»; сóдовий процес над членами «Спілêи
визволення Уêраїни»; приєднання УСРР до СРСР; проãолошення êóрсó на
індóстріалізацію; перенесення столиці УСРР з Харêова до Києва; початоê
насильницьêої êолеêтивізації; óтворення УАПЦ; Голодомор в Уêраїні.
2. Попрацюйте з лоãічними ланцюжêами. З’ясóйте, яêе з понять зайве і чомó.
А) «велиêий терор», репресії, націонал-êомóнізм, «розстріляне відродження».
Б) індóстріалізація, соціалістичне змаãання, диреêтивна еêономіêа, соціалістичний
реалізм.
В) «заêон про п’ять êолосêів», «чорна дошêа», штóрмівщина, сóцільна
êолеêтивізація.
Г) рóсифіêація, êоренізація, УАПЦ, óêраїнізація.
3. Виêонайте завдання за історичною êартою:
а) поêажіть реãіони масовоãо ãолодó 1921–1923 рр.;
б) віднайдіть території, охоплені Голодомором;
в) лоêалізóйте місця антибільшовицьêих повстань;
ã) визначте розташóвання індóстріальних новобóдов УРСР.
4. Приãадайте причини, етапи та особливості «êóльтóрної революції» в УРСР.
Визначте її здобóтêи й прорахóнêи.
5. Порівняйте новó еêономічнó політиêó з політиêою форсованої індóстріалізації і
масової êолеêтивізації за êритеріями: сóть, засоби впровадження і наслідêи.
6. Проаналізóйте (на вибір), чомó виниêло протиріччя між: а) êомóністичним
вченням і новою еêономічною політиêою; б) доêтриною інтернаціоналізмó та
політиêою êоренізації; в) розвитêом індóстрії та планованою індóстріалізацією;
ã) êооперацією і êолеêтивізацією; д) між дійсним та визначеним êонститóцією
1937 р. державно-політичним статóсом УРСР; е) пропаãандистсьêим ідеалом і
реальним образом радянсьêої людини.
7. Помірêóйте, чомó Голодомор 1932–1933 рр. вважають ãеноцидом. Яêі ще
злочини здійснила радянсьêа влада ó 1920–1930-х рр.?
8. Попрацюйте з хараêтеристиêами історичних особистостей на стор. 184-185. Хто
з цих діячів êóльтóри належить до «розстріляноãо відродження»? Чомó
літератóрно-мистецьêе поêоління 1920-х–початêó 1930-х рр. в Уêраїні, яêе знищив
тоталітарний сталінсьêий режим, називають «розстріляним відродженням»?
Відповідь об´рóнтóйте.
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Олеêсандр Довженêо (1894–1956)
Уêраїнсьêий письменниê і êінорежисер
Народився в м. Сосниця на Черніãівщині. Навчався
в Глóхівсьêомó
óчительсьêомó
інститóті,
Київсьêомó
êомерційномó інститóті, Київсьêій аêадемії мистецтв.
Слóжив ó Червоній армії, працював ó Києві завідóвачем
відділó мистецтв ó ãóбернсьêомó óправлінні народної освіти,
в êонсóльствах ó Варшаві та Берліні, де вивчав модерне
європейсьêе мистецтво; êариêатóристом та хóдожниêомілюстратором ó редаêції харêівсьêої ãазети «Вісті». На
тридцять третьомó році життя переїхав до Одеси, де почав
працювати режисером на êіностóдії. У 1920-ті роêи зняв таêі
фільми:
«Яãідêа
êохання»,
«Сóмêа
дипêóр’єра»,
«Звениãора», «Арсенал», «Земля». Картина «Земля» визнана однією з десяти êращих
стрічоê óсіх часів і народів, але режисер отримав від радянсьêої влади за неї тавро
«óêраїнсьêоãо бóржóазноãо націоналіста». В 1934 р., рятóючись від репресій, переїхав
до Мосêви, де вимóшено звернóвся до Й. Сталіна з проханням «захистити мене й
допомоãти мені творчо розвиватися».
Лесь Кóрбас (1887–1937)
Аêтор, режисер, теоретиê театрó
Народився ó м. Самборі на Львівщині. Навчався
ó Тернопільсьêій ãімназії, Віденсьêомó та Львівсьêомó
óніверситетах. Від 1916 роêó — аêтор Київсьêоãо театрó
М. Садовсьêоãо. Очолив стóдію молодих аêторів і став її
режисером. Таê óтворився «Молодий театр», яêий
працював три роêи — до 1920-ãо. Орãанізóвав Київсьêий
драматичний театр («Кийдрамте»), яêий óлітêó 1920 р.
ãастролював містами Київщини. Створив філософсьêоноваторсьêий театр «Березіль», яêий діяв з 1922 р.
Співпрацював із драматóрãом Миêолою Кóлішем: бóли
поставлені п’єси «Комóна в степах», «Народний Малахій»,
«Мина Мазайло». Дві останні зазнали êритиêи, проти Л. Кóрбаса й М. Кóліша бóли
висóнóті звинóвачення ó виêривленні «оптимістичної радянсьêої дійсності». Не
зрозóміли êритиêи й філософсьêó драмó М. Кóліша «Маêлена ¥раса». 5 жовтня
1933 р. ó спеціальній постанові óрядó театр «Березіль» названо «шêідницьêою
орãанізацією», Л. Кóрбаса — «націоналістом, яêий сêотився до фашизмó». Йоãо
звільнили з посади ãоловноãо режисера, а театр розформóвали. Митця спочатêó
вислали на бóдівництво Біломорсьêо-Балтійсьêоãо êаналó, зãодом відправили на
Соловêи, де в 1937 р. розстріляли в óрочищі «Сандормо».
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Миêола Хвильовий (1893–1933)
Уêраїнсьêий письменниê, поет
Народився ó с. Тростянець на Харêівщині (нині
Сóмсьêої області). Навчався в Боãодóхівсьêій ãімназії.
Брав óчасть ó Першій світовій та ãромадянсьêій
війнах, бóв дописóвачем ó фронтові óêраїнсьêі ãазети.
Перші поезії та фейлетони пóбліêóвав під псевдо
«Дядьêо Миêола». 1919 р. встóпив до КП(б)У.
В 1920-х рр. переїхав до Харêова, де продовжив
творити. Став членом-засновниêом літератóрних
орãанізацій «Гарт», «Урбіно», ВАПЛІТЕ, Пролітфронт.
Розãорнóв літератóрнó дисêóсію про масовість або
професіоналізм ó êóльтóрі. Підтримóвав і впроваджóвав ó життя політиêó
óêраїнізації, вистóпав проти рóсифіêаторсьêоãо напрямêó розвитêó óêраїнсьêої
радянсьêої êóльтóри під ãаслами: «Геть від Мосêви!», «Уêраїна або Малоросія?». За
це підданий êритиці, змóшений пóблічно засóдити свої поãляди та відмовитися від
них. У 1930-х рр. бóли заêриті редаãовані Хвильовим жóрнали «Літератóрний
ярмароê» та «Пролітфронт», а він сам — ізольований від літератóрноãо життя. На
знаê протестó проти ãолодó 1932–1933 рр. і арештó своãо приятеля М. Яловоãо
поêінчив життя самоãóбством.
Михайло Бойчóê (1881–1937)
Уêраїнсьêий хóдожниê
Народився в с. Романівêа на Тернопільщині. Навчався
ó Віденсьêій та Краêівсьêій хóдожніх аêадеміях. Працював ó
Парижі, де заснóвав власнó шêолó-майстерню неовізантійсьêоãо мистецтва. Прийшов до монóменталізмó та орієнтації
на мистецтво Візантії і Київсьêої Рóсі. З 1917 р. жив ó
Києві. Співзасновниê і реêтор Уêраїнсьêої Аêадемії
Мистецтв. Брав óчасть ó монóментальній пропаãанді, очолив
перші державні майстерні. Працював над реставрацією іêон,
пробóвав себе ó ãрафічномó мистецтві, виêонав театральні
деêорації для постановоê «Молодоãо театрó» ó Києві. Він та
йоãо óчні — «бойчóêісти» – зробили розписи санаторію на
Хаджибейсьêомó лимані в Одесі, хóдожньо оформили
приміщення Харêівсьêоãо театрó тощо. За йоãо сприяння продовжóвав роботó
Межиãірсьêий êерамічний техніêóм, яêий відродив óêраїнсьêе традиційне фарфорофаянсове мистецтво. Там йомó допомаãали Василь Седляр та Іван Падалêа. У 1926–
1927 рр. здійснив творчó подорож Європою, що стало підставою для арештó й
звинóвачення йоãо ó шпиãóнстві. В 1936 р. М. Бойчóêа заарештóвали й зãодом
розстріляли, а більшість робіт знищили.
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§34

Уêраїнсьêі землі ó сêладі Польщі.
 Унаслідоê яêих подій óêраїнсьêі землі приєднали до Польщі?
 Яêó позицію щодо ЗУНР зайняли êраїни Антанти?
 Назвіть óêраїнсьêі землі, яêі потрапили під владó Польщі.

1. Правовий статóс óêраїнсьêих земель.
Після завершення Першої світової війни й óêраїнсьêих національно-визвольних
змаãань 1917–1921 pp. під владою Польщі опинилася частина етнічних óêраїнсьêих
земель: Східна Галичина і Західна Волинь. Їхня належність до Дрóãої Речі Посполитої
бóла заêріплена міжнародними óãодами. Західна Волинь відійшла до Польщі за
óмовами Ризьêоãо доãоворó 1921 р. Питання щодо статóсó Східної Галичини
вреãóлювала Рада послів Антанти ó 1923 р. Західні держави, насамперед Велиêа
Британія і Франція, поãодилися на те, щоб цей êрай залишився ó сêладі Польщі за
óмови надання йомó автономії і поважання національних прав óêраїнсьêоãо
населення. Уêраїнці стали найчисельнішою національною ãрóпою в êраїні після
поляêів: близьêо 5 млн мешêанців (15%) від óсьоãо населення.
Уêраїнсьêе населення в Польщі сêладалось із двох оêремих ãромад, і óряд робив
óсе можливе, щоб підêреслити відмінність між ними. Влада встановила адміністративнó межó між Галичиною та óêраїнсьêими північно-західними землями —
Волинню і Холмщиною, óмовно названó «соêальсьêим êордоном» (від міста Соêаль
на Львівщині). Більшість óêраїнців проживало на території Східної Галичини, що ó
довоєнний період належала до Австро-Уãорщини. У 1920 р. тóт óтворили три
воєводства: Львівсьêе, Тернопільсьêе, Станіславсьêе. Понад три мільйони ãалицьêих
óêраїнців, ãоловно ãреêо-êатолиêів, бóли добре орãанізованими, національно
свідомими, мали досвід відстоювання своїх прав.
Решта óêраїнців населяли Західнó Волинь, Полісся і Холмщинó, землі, що до
Першої світової війни належали до Російсьêої імперії. Тóт проживали приблизно 2 млн
осіб, переважно православноãо віросповідання. На цих територіях польсьêий óряд
óтворив два воєводства: Волинсьêе і Полісьêе. Місцеве населення не вирізнялося
висоêим рівнем політичної аêтивності, адже ó Російсьêій імперії, на відмінó від АвстроУãорщини, праêтично неможливо бóло набóти досвід ãромадсьêо-політичної діяльності.
1. Назвіть міжнародні óãоди, що юридично заêріпили приєднання óêраїнсьêих земель до Польщі.
2. Яêий адміністративно-територіальний поділ встановили поляêи на óêраїнсьêих територіях?
3. У чомó бóла різниця між óêраїнцями Галичини й óêраїнцями Волині й Холмщини?

2. Національна політиêа польсьêоãо óрядó.
Польсьêий óряд неодноразово обіцяв забезпечити належним чином права
óêраїнсьêоãо населення і надати автономію óêраїнсьêим землям. Уêраїнсьêі політичні
сили пропаãóвали ідею відновлення êолишньої Галицьêо-Волинсьêої держави, вважаючи
її основою, від яêої почнеться розбóдова соборної Уêраїни. Але в правлячих êолах
Дрóãої Речі Посполитої переважали óнітаристсьêі настрої, і свої зóсилля вони
спрямовóвали на посилення êонтролю над óêраїнсьêими територіями. Дисêримінаційна
політиêа проявилася вже при êомплеêтóванні орãанів місцевоãо самоврядóвання, на
êерівні посади в яêих призначали ãоловно поляêів. Влада створювала таêі óмови, що
óêраїнці майже не моãли займати їх ó державних óстановах, а таêож не моãли стати
вищими офіцерсьêими чинами в армії, поліції, таємних слóжбах.
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Одержимий ідеєю створення національно однорідної держави, польсьêий óряд
праãнóв асимілювати óêраїнців. У 1920 р. для Східної Галичини офіційно
запропонóвали назвó «Східна Малопольща». Уêраїнсьêі імена та прізвища
замінювали на польсьêі. Польсьêа мова витіснила óêраїнсьêó з óсіх державних і
мóніципальних óстанов. Головним засобом ополячення влада визначила освітню
політиêó, що бóла відверто дисêримінаційною. Крім заêриття óêраїнсьêих шêіл,
31 липня 1924 р. польсьêий óряд затвердив «êресовий» заêон про освітó, за яêим
основним типом шêоли ставала óтраêвістична, тобто двомовна. Таêі навчальні
заêлади фаêтично перетворювалися на польсьêі, бо в них запроваджóвали обов’язêове
вивчення польсьêої мови, нею виêладали польсьêó історію та інші навчальні
дисципліни. До тоãо ж серед óчителів óтраêвістичних шêіл переважали поляêи, яêі не
знали óêраїнсьêої мови. До західноóêраїнсьêих земель часто відряджали вчительство
із центральної Польщі, а вчителям-óêраїнцям реêомендóвали роботó в центральних
воєводствах êраїни. Наслідêи таêої політиêи бóли невтішними для óêраїнсьêої шêоли.
Яêщо напередодні Першої світової війни ó Східній Галичині працювало
2420 óêраїнсьêих початêових шêіл, то в 1930-х рр. — лише êільêа сотень. Доêорінно
бóла реорãанізована система освіти ó Волинсьêомó та Полісьêомó воєводствах, де
óêраїнсьêі шêоли заснóвали óсóси в роêи Першої світової війни. Рівень освіченості
населення цих реãіонів бóв одним із найнижчих ó державі. Зãідно із переписом 1921 р.,
75% місцевих жителів не мали навіть початêової освіти. У селах частêа неписьменних
бóла óдвічі більшою, ніж ó містах. І хоча за міжвоєнний період чисельність
початêових шêіл ó цьомó реãіоні зросла, ó них зберіãалася велиêа диспропорція не на
êористь óêраїнців. Яêщо серед дітей поляêів початêовою освітою бóло охоплено
95,5%, то цей поêазниê серед óêраїнців становив близьêо 70%. Не êращою бóла
ситóація з національним сêладом óчителів початêових шêіл, серед яêих майже 80%
становили поляêи, і лише трохи більше 10% — óêраїнці.
У ще ãіршомó становищі бóла середня і фахова освіта. Із 138 заãальноосвітніх середніх
шêіл Галичини ó 1939 р. працювали тільêи п’ять óêраїнсьêих державних шêіл, ó яêих
навчалося 2050 óчнів, та 18 приватних з 3571 óчнем. У 1928/29 навчальномó році серед 22
середніх навчальних заêладів Волині не фóнêціонóвало жодноãо державноãо з óêраїнсьêою
мовою навчання. Уêраїнці моãли здобóвати середню освітó лише в трьох приватних
заêладах таêоãо типó. Їх óтримóвали êоштом батьêів і блаãодійних óстанов. Заãалом 16,2%
óчнівства óêраїнсьêої національності, êотрі навчалися в середніх шêолах, представляли
майже 70% населення Волині. Ще меншим бóв відсотоê óчителів-óêраїнців, яêі працювали
в системі середньоãо шêільництва. Вищó освітó можна бóло здобóти в чотирьох вищих
навчальних заêладах: Львівсьêомó óніверситеті, Політехніці, Аêадемії ветеринарної
медицини та Вищій шêолі заêордонної торãівлі. Для óêраїнців можливість навчатись ó
середніх і вищих навчальних заêладах залишалася недосяжною через висоêó платó. Крім
тоãо, діяла відсотêова норма прийомó до вишів молоді óêраїнсьêої національності, яêа
становила, наприêлад, ó Львівсьêомó óніверситеті 5%. Отже, шêільництво виявилося
сóттєвим питанням ó польсьêо-óêраїнсьêомó протистоянні з оãлядó на те, що óêраїнці
бажали, аби шêоли, êрім надання знань, забезпечóвали підвищення національної свідомості
та êóльтóри населення. Натомість поляêи сподівалися, що система шêільництва
виховóватиме з неполяêів відданих ãромадян Польсьêої держави.
1. Чи забезпечóвав польсьêий óряд права óêраїнців?
2. Навіщо польсьêий óряд праãнóв асимілювати óêраїнців? Яêі заходи для цьоãо здійснював?
3. Стисло охараêтеризóйте стан óêраїнсьêої середньої і фахової освіти в Польсьêій державі.
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3. Еêономічне і соціальне становище населення. Уêраїнсьêа êооперація.
На початêó 1920-х рр. Польщі майже вдалося ліêвідóвати наслідêи Першої
світової війни в еêономічній сфері. На відбóдовó та пожвавлення еêономічноãо життя
позитивно вплинóло приєднання нових територій. Влада перетворила їх на аãрарносировинні придатêи, ринêи збóтó й джерела сировини та дешевої робочої сили.
Основою еêономіêи західноóêраїнсьêих земель і надалі залишалося сільсьêе
ãосподарство. Аãрарні реформи, що здійснив óряд, праêтично зберіãали велиêе
землеволодіння. У власності держави, церêви та велиêих землевласниêів перебóвали
близьêо половини орної землі, майже всі ліси, значна êільêість лóêів. Лише частинó їх
розподілили між селянами. Відтаê і надалі зберіãалося малоземелля та безземелля.
Водночас заохочóвалася êолонізація óêраїнсьêих земель, тобто переселення сюди
вихідців з êорінних польсьêих територій. У
êолонізаційний фонд Східної Галичини,
Волині та Західноãо Полісся бóло виділено
445 тис. ãа землі. Тих поляêів, яêі
переселялися до Східної Галичини, і особливо
до Волині й Західноãо Полісся, де ãóстота
населення бóла значно меншою, називали
осадниêами.
Держава
всіляêо
сприяла
осадниêам, особливо війсьêовим. Право на
безплатне отримання землі мали солдати, яêі
відзначились ó боях. Решта êолишніх вояêів і
цивільних отримóвали землю в êредит на
Пацифіêація óêраїнців. 1930 р.
тридцять роêів, яêий моãли почати поãашати
через п’ять роêів після набóття права власності. Крім тоãо, осадниêам на пільãових
óмовах надавали êредити яê ãотівêою, таê і сільãоспінвентарем, і збіжжям.
Маêсимальний розмір земельних діляноê осадниêів мав не перевищóвати 45 ãеêтарів.
Ті, хто вирішив не обробляти землі, займали привілейовані посади сільсьêих поліцаїв,
поштових, залізничних працівниêів та дрібних чиновниêів. Стосóнêи між місцевим
óêраїнсьêим населенням і осадниêами сêладалися по-різномó: від приязних до
êонфронтаційних. Улітêó 1930 р. Галичиною проêотилася хвиля нападів на польсьêі
маєтêи, що зводилася до підпалів. У відповідь на це óряд вдався до масових та
жорстоêих дій. У вересні 1930 р. на óêраїнсьêі села налетіли велиêі підрозділи поліції і
êавалерії, розпочавши êампанію пацифіêації (óмиротворення). Озброєні заãони
рóйнóвали осередêи óêраїнсьêих ãромад, церêви, заêривали «Просвіти» з читальнями і
бібліотеêами, народні доми, óêраїнсьêі êооперативи, êонфісêовóвали майно і продóêти,
фізично êарали тих, хто протестóвав. Бóло заарештовано близьêо 2 тис. осіб, êожноãо
третьоãо із яêих óв’язнили. Уêраїнсьêих депóтатів польсьêоãо сеймó посадили під
домашній арешт, щоби не допóстити їхньої óчасті ó виборах, а виборців змóшóвали
ãолосóвати за польсьêих êандидатів. За даними óêраїнсьêих істориêів, пацифіêації бóло
піддано близьêо 750 сіл, 250 із яêих зазнали важêих матеріальних втрат і рóйнóвань.
Офіційні польсьêі джерела підтверджóвали пацифіêацію лише щодо 450 сіл (10% óсіх
сіл Галичини). Кампанія «óмиротворення» виêлиêала міжнародний резонанс, і її
засóдили європейці. Вона ще більше посилила незадоволення населення êраю діями
влади.
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Промислова політиêа бóла дисêримінаційною щодо
жителів óêраїнсьêих земель. Уряд поділив êраїнó на дві
території — Польщó «А» і Польщó «Б». До першої
належали êорінні польсьêі землі, до дрóãої — переважно
західноóêраїнсьêі
та
західнобілорóсьêі.
Сприяючи
розвитêові промисловості ó Польщі «А», óряд свідомо
ãальмóвав промислове бóдівництво в Польщі «Б». Таê, ó
Польщі «Б» óтрóднювали видачó дозволів на
підприємницьêó діяльність, а висоêі залізничні тарифи,
що встановив óряд, обмежóвали її зв’язêи з ринêами
Польщі «А». Внаслідоê таêої політиêи в Польщі «А»
сêонцентрóвали понад 80% металообробної, елеêтротехнічної, теêстильної, хімічної і паперової ãалóзей,
виробництво цеãли, вапна та цóêрó. Умови життя і праці
Читальня «Просвіти» ó
робітниêів таêож бажали бóти êращими. Реальна
с. Княãиничі Роãатинсьêоãо
заробітна плата збільшóвалася повільно і не забезпечóповітó після пацифіêації
вала потреб сім’ї, а із сільсьêоãосподарсьêими робітниêами нерідêо розраховóвалися продóêтами. Тривалість робочоãо дня на óêраїнсьêих
землях Польщі становила до десяти і навіть більше ãодин. Широêо виêористовóвали
жіночó та дитячó працю. Значним бóв таêож відсотоê безробітних.
Уêраїнсьêе населення намаãалося протистояти польсьêомó еêономічномó впливó.
«Спираймося на власні сили», або ж «Свій до своãо по своє» — таêими бóли їхні
ãасла. Розóміючи, що óêраїнцям ó їхніх починах польсьêий óряд не допоможе, вони
заêлиêали допомоãти самим собі, вбачаючи один із êращих способів ó досяãненні
таêої мети в êооперативах. За добó міжвоєння бóла сформована розãалóжена мережа
êооперативів, яêа охоплювала êредитні спілêи, об’єднані в асоціацію
«Центробанê», сільсьêі споживчі й торãові спілêи, діяльність яêих êоординóвав
«Центросоюз», молочні êооперативи, об’єднані спілêою «Маслосоюз». Зоêрема,
вплив «Маслосоюзó» поширювався далеêо за межі Польщі. Об’єднання еêспортóвало
продóêцію до Австрії, Чехо-Словаччини, Швеції. Місьêó торãівлю представляла
мережа êооперативів «Народна торãівля». Заãалом чисельність óêраїнсьêих
êооперативів ó Східній Галичині зросла з 580 ó 1921 р. до 4000 напередодні Дрóãої
світової війни. Вони об’єднóвали до 700 тис. осіб. Польсьêа влада намаãалася
стримати розвитоê óêраїнсьêої êооперації, надаючи пільãи польсьêим êооперативам,
обмежóючи діяльність óêраїнців дрóãорядними ãосподарсьêими формами. Шóêаючи
êращої долі, óêраїнці виїздили в інші êраїни, ãоловно до США, Канади, êраїн
Латинсьêої Америêи. У міжвоєнний період зі Східної Галичини еміãрóвало
190 тис. осіб, Західної Волині й Західноãо Полісся — приблизно 50 тис. мешêанців.
Еміãрація західноóêраїнсьêоãо населення сóпроводжóвалась інтенсивним заселенням
êраю іноземцями. Упродовж міжвоєнноãо періодó на óêраїнсьêих територіях Польщі
оселилося близьêо 300 тис. поляêів, із яêих 200 тис. ó селах, 100 тис. ó містах. Отже,
становище населення ó міжвоєнній Польщі не відповідало очіêóванням óêраїнців.
Політиêа влади щодо них бóла відверто дисêримінаційною.
1. Поясніть метó і сóть політиêи осадництва і пацифіêації.
2. Яêó промисловó політиêó на óêраїнсьêих землях провадили поляêи?
3. Яê óêраїнці протистояли польсьêомó еêономічномó впливó?

190

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Коли в Уêраїні польсьêий óряд почав впроваджóвати «êресовий» заêон про освітó,
спрямований на асиміляцію óêраїнців, …
ó Греції óряд прийняв рішення про депортацію з êраїни 50 тис. вірмен.
Фільм «Польсьêі осадниêи»:
https://www.youtube.com/watch?v=0HfkTlsmU0g
Фільм «Пацифіêація Галичини»:
https://www.youtube.com/watch?v=etUSTl1LIGY

internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 31 липня 1924 р. — польсьêий óряд затвердив «êресовий» заêон про освітó;
– вересень 1930 р. — розпочато êампанію пацифіêації.
2. Поясніть значення понять: «соêальсьêий êордон», óтраêвістична шêола, осадництво,
пацифіêація.
3. Напишіть есей «Уêраїнці в óмовах польсьêої оêóпації».
4. «Завдання польсьêоãо óрядó — це створення національно однорідної держави».
Спростóйте або підтвердіть цю тезó, навівши арãóменти.

§35

Політичне життя: óêраїнсьêі землі ó сêладі Польщі.
 Яêі правові аêти заêріпили за Польщею óêраїнсьêі землі?
 З яêою метою польсьêий óряд проводив політиêó пацифіêації?
 Яêі політичні партії діяли в Галичині на початêó XX ст.?

1. Уêраїнсьêе національно-демоêратичне об’єднання.
Польсьêа політична система ´рóнтóвалася на êонститóційних засадах, відтаê
óêраїнці, попри постійнó дисêримінацію, все ж таêи моãли обстоювати свої інтереси в
інститóтах державної влади, виêористовóючи леãальні форми боротьби. Політична
палітра на західноóêраїнсьêих землях бóла різноманітною. У 1925 р. óêраїнці мали тóт
дванадцять політичних партій, баãато орãанізацій і ãрóп, яêі ідеолоãічно охоплювали
прихильниêів різних поãлядів — від êрайніх лівих до êрайніх правих.
Наймасовішою леãальною óêраїнсьêою політичною силою стало Уêраїнсьêе
національно-демоêратичне об’єднання (УНДО), засноване ó Львові 1925 р. Воно бóло
спадêоємницею довоєнної Уêраїнсьêої національно-демоêратичної партії. Головою
об’єднання обрали Дмитра Левицьêоãо, а з 1935 р. — Василя Мóдроãо. До лідерів
партії належали таêож Стефан Баран, Остап Лóцьêий, Мілена Рóдницьêа. Основне
завдання УНДО бачило ó створенні óмов для розвитêó óêраїнсьêоãо національноãо
êапіталó, освоєння ринêів збóтó продóêції óêраїнсьêими товаровиробниêами на всій
території Польщі, досяãнення для óêраїнців рівних прав ó сóспільно-політичномó
житті. Метою діяльності бóло здобóття незалежності Уêраїни. УНДО підтримóвало
êооперативний рóх, яêий забезпечóвав зайнятість населення. Зоêрема її члени
êонтролювали óêраїнсьêі êооперативні орãанізації «Центросоюз», «Маслосоюз»,
«Народнó торãівлю». Йоãо підтримóвали фінансові êола, велиêі і середні
землевласниêи, інтеліãенція. Партія мала вплив на товариства «Просвіта», «Рідна
шêола». На виборах до польсьêоãо сеймó УНДО завойовóвала більшість óêраїнсьêих
мандатів. Партія видавала ãазетó «Діло» із найбільшим тиражем на
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західноóêраїнсьêих землях. У 1933 р. УНДО ініціювало êампанію зі зборó допомоãи
для жителів Наддніпрянсьêої Уêраїни, яêі потерпали від ãолодó.
Задля вреãóлювання польсьêо-óêраїнсьêих відносин УНДО óпродовж 1935–1938 рр.
провадило політиêó порозóміння з польсьêим óрядом, названó нормалізація. Вона
передбачала відмовó УНДО від антиóрядової боротьби. Натомість польсьêа влада
зобов’язóвалася припинити переслідóвання óêраїнсьêих демоêратичних орãанізацій,
православноãо дóховенства, примóсовó асиміляцію óêраїнців, розширити навчання
óêраїнсьêої мови в освітніх заêладах, збільшити представництво óêраїнців ó польсьêомó
сеймі. У 1935 р. йоãо віце-маршалêом бóв обраний Василь Мóдрий. Проте більшість
вимоã УНДО польсьêий óряд не виêонав, що призóпинило політиêó нормалізації. Попри
це партія і надалі залишалася впливовою політичною силою.
1. Яêими леãальними методами óêраїнці відстоювали свої права?
2. Яêа óêраїнсьêа політична партія бóла найвпливовішою? Чомó?
3. Визначте причинó й сóтність політиêи нормалізації.

Мовою джерела. З вистóпó Д. Левицьêоãо, лідера УНДО, ó польсьêомó сеймі:
«… найвищим, святим і непорóшним ідеалом нашим є: Незалежна, Сóверенна і
Соборна Уêраїнсьêа Національна Держава на всій óêраїнсьêій території. …всі
міжнародні аêти, яêими споêонвічні частини óêраїнсьêої землі — Східної
Галичини з Лемêівщиною, землі Холмщини, Волині, Підляшшя та Полісся, —
признано Польщі, а саме: мирний доãовір ó Ризі з 18 березня 1921 р. і рішення
Конференції Амбасадорів ó Парижі з 14 березня 1923 р., яêі то аêти насилóють
право óêраїнсьêоãо народó на самовизначення, óважаємо де-юре неправосильними.»
1. Чим об´рóнтовóвав свою позицію Д. Левицьêий?

2. Уêраїнсьêа війсьêова орãанізація. Орãанізація óêраїнсьêих націоналістів.
На початêó 1920-х рр. в óêраїнсьêій політиці заявило про себе радиêальне êрило.
Молодь, особливо êолишні вояêи УГА, вистóпивши проти репресій польсьêоãо óрядó,
вирішили продовжити боротьбó насильницьêими методами. В 1920 р. вони заснóвали
ó Празі Уêраїнсьêó війсьêовó орãанізацію (УВО) на чолі з Євãеном Коновальцем,
яêа діяла підпільно. Основною територією впливó УВО бóла Галичина, а переважна
форма боротьби — терор яê засіб підривó влади поляêів над óêраїнцями. Зоêрема,
УВО влаштóвала êільêа замахів на польсьêих чиновниêів ó Західній Уêраїні. У
дрóêованомó орãані ãазеті «Сóрма» вона зазначила, що «УВО є орãанізацією, для яêої
інтерес óêраїнсьêої нації бóде рішальний ó її діяльності».
1929 роêó на з’їзді ó Відні УВО об’єдналася з іншими стóдентсьêими та
еміãрантсьêими ãрóпами в Орãанізацію óêраїнсьêих націоналістів (ОУН). Її лідером
став Є. Коновалець, а ідеолоãом Д. Донцов, яêий проповідóвав інтеãральний
націоналізм. Ця доêтрина звеличóвала етнічнó націю яê вищó формó людсьêої
орãанізації, що має право на власнó державó. ОУН бóла підпільною орãанізацією,
дотримóвалася війсьêових засад êерівництва і проводила êампанію політичноãо
терорó проти Польсьêої держави та її представниêів. Проте вона таêож праãнóла
очолити широêий рóх задля створення незалежної Уêраїни. Особливих зóсиль ОУН
доêладала для попóляризації своїх поãлядів, насамперед серед молоді. І це їй вдалося,
позаяê схильність до радиêальних дій імпонóвала молодим людям, доведеним до
відчаю безробіттям і розчарованим поразêами батьêів. Майже сêрізь ó Польщі й за
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êордоном, де вчилась óêраїнсьêа молодь, бóли осередêи ОУН. Найбільшим з-поміж
них став Аêадемічний дім óêраїнсьêих стóдентів Львівсьêоãо óніверситетó. Заãалом
чисельність членів ОУН напередодні Дрóãої світової війни становила 20 тис. осіб.
ОУН праêтиêóвала різні форми боротьби: влаштовóвала демонстрації,
стóдентсьêі протести, бойêот польсьêих товарів, видавала численні ãазети, брошóри,
поширюючи тим самим свої ідеї серед жителів Галичини та Волині. У цій діяльності
їй допомаãали молоді обдаровані письменниêи Євãен Маланюê, Олеã Ольжич, Олена
Теліãа, Боãдан Кравців. На початêó 1930-х рр. члени ОУН орãанізóвали близьêо 60
замахів та вбивств представниêів польсьêої влади і óêраїнсьêих діячів, êотрі
співпрацювали з нею. Найрезонанснішим стало óбивство в 1934 р. міністра
внóтрішніх справ Польщі Броніслава Пєрацьêоãо, яêоãо орãанізація вважала
відповідальним за пацифіêацію. Але політиêа насильства дороãо êоштóвала ОУН.
Після заãибелі Б. Пєрацьêоãо польсьêа поліція розпочала êаральнó аêцію, внаслідоê
яêої заарештóвали весь êрайовий провід ОУН ó Галичині, зоêрема Степана Бандерó
та Миêолó Лебедя, êотрі орãанізóвали замах. Їх засóдили на тривалі терміни
óв’язнення в êонцтаборі Береза Картóзьêа, óтворений владою для політв’язнів. До
них приєднали сотні рядових членів ОУН, схоплених ó той час. Заãалом таêтиêа
ОУН виêлиêала неоднозначнó реаêцію яê серед óêраїнсьêоãо політиêóмó, таê і її
членів, частина із яêих засóджóвала тераêти. До терорó неãативно ставилися УНДО і
митрополит А. Шептицьêий. Радиêалів звинóватили в томó, що своїми діями вони
шêодили леãальній роботі та провоêóвали польсьêий óряд до êаральних аêтів.
Заêордонний провід ОУН на чолі з Є. Коновальцем таêож відстоював цивілізовані
методи боротьби і праãнóв зарóчитися підтримêою іноземних êраїн, ãоловно
Німеччини, задля створення незалежної Уêраїнсьêої держави. Разом з тим, ó ньоãо
вистачило авторитетó, щоб поãасити êонфліêт ó самій орãанізації. Йоãо вбивство
аãентом НКВС ó 1938 р. стало дошêóльним óдаром по ОУН. Відтаê напередодні
Дрóãої світової війни орãанізація опинилася без авторитетноãо êерівниêа. Її новим
лідером обрали Андрія Мельниêа. Все ж таêи, незалежно від óподобань, ОУН
сприймалася баãатьма яê провідна сила ó національномó рóсі.
1. Коли та з яêою метою бóло засновано Уêраїнсьêó війсьêовó орãанізацію (УВО)?
2. Коли створена ОУН? Хто став її лідером?
3. Яêі форми боротьби застосовóвали члени ОУН?

Євãен Коновалець (1891–1938)
Народився в с. Зашêів поблизó Львова. Навчався ó Львівсьêій
аêадемічній ãімназії та Львівсьêомó óніверситеті. Воював ó
австрійсьêій армії. Під час боїв на ãорі Маêівці потрапив ó
російсьêий полон, з яêоãо звільнився в резóльтаті Лютневої
революції 1917 р. Орãанізóвав і очолив Галицьêо-Бóêовинсьêий
êóрінь Січових стрільців. Бóв êомендантом війсьêової залоãи Києва.
Підтримав Диреêторію УНР в боротьбі проти П. Сêоропадсьêоãо.
Воював проти більшовиêів та білоãвардійців. У 1921 р. повернóвся
до Львова й очолив Начальнó Командó УВО. Із ãрóдня 1922 р. вимóшено еміãрóвав
до Чехословаччини, звідти — до Німеччини, Швейцарії, Італії. В 1929 р. ó Відні
створив ОУН, яêою êерóвав до своєї смерті. Бóв óбитий аãентом НКВС.
«Волі óêраїнсьêоãо народó до самостійноãо життя не знищать ні ворожі тюрми, ні
заслання, бо Уêраїна є нездобóтнім бастіоном ãероїв і борців».
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Василь Мóдрий (1909–1966)
Народився в с. Віêно на Тернопільщині. Навчався на
філолоãічномó фаêóльтеті Львівсьêоãо óніверситетó. В 1917–
1920 рр. жив ó Наддніпрянщині. Вів êóрси óêраїнсьêої мови та
історії в м. Просêóрові та бóв місьêим êомісаром освіти.
У 1920 р. повернóвся до Галичини. Став співорãанізатором
Уêраїнсьêоãо таємноãо óніверситетó (м. Львів). Один з
ініціаторів óтворення УНДО, редаãóвав щотижневиê «Діло». У
1930-х рр. підтримав політиêó нормалізації. 1935 р. обраний депóтатом польсьêоãо
сеймó й ãоловою Уêраїнсьêої парламентсьêої репрезентації. Від 1945 р. проживав ó
Німеччині, США, бóв ãоловою Об’єднання óêраїнців ó Америці «Cамопоміч» і
редаêтором йоãо дрóêованоãо орãанó «Новий Світ». Писав нариси з історії
óêраїнсьêоãо національноãо рóхó XIX–XX ст. Помер ó Нью-Йорêó.
«Ми свідомі тоãо, що перед лицем небезпеê, яêі ãрозять óсім поневоленим народам
Сходó від німецьêоãо і мосêовсьêоãо імперіялізмів, тільêи спільний фронт … і ліêвідація
внóтрішніх спорів є … правильною відповіддю поневолених воюючим імперіялізмам».

Ольãа Басараб (1889–1924)
Народилася в с. Підãороддя на Роãатинщині. О. Басараб, яêа ó
15 роêів залишилася сиротою, довелося óсьоãо в житті добиватися
наполеãливою працею. У 1914 р. разом із О. Степанів стала
ініціатором творення жіночої чоти ó сêладі УСС-ІІ. Через
обмеження австрійсьêою владою чисельності леãіонó УСС,
присвятила себе ãромадсьêій роботі. Допомаãала пораненим
óêраїнсьêим воїнам, постраждаломó цивільномó населенню, за що
наãороджена срібним орденом Червоноãо Хреста. У 1918–1923 рр. перебóвала на
державній слóжбі УНР, працювала ó посольствах УНР ó Фінляндії та Австрії. В
інтересах Уêраїнсьêої держави займалася розвідóвальною діяльністю. Після ліêвідації
дипломатичних представництв УНР ó 1923 р. переїхала до Львова, де бóла членом
Союзó óêраїноê та УВО. Проте її ім’я стало відомим широêомó заãалó в дóже траãічний
спосіб. 9 лютоãо 1924 р. в резóльтаті обшóêó на êвартирі О. Басараб поліція виявила паêет
із розвідóвальними матеріалами про розташóвання польсьêих війсьêових частин та
розêвартирóвання їхніх êомандирів. Через êільêа днів її бóло знайдено повішеною ó
êамері львівсьêої в’язниці. Версія про самоãóбство й досі залишається сóмнівною. На
в’язничній стіні зберіãся запис: «Вмираю замóчена. Помстіть!»
3. Ліві політичні партії.
Серед леãальних óêраїнсьêих партій важливе місце займала Уêраїнсьêа
соціалістично-радиêальна партія (УСРП) — лівоцентристсьêа політична орãанізація,
óтворена ще ó 1890 р. під назвою РУРП. Після Першої світової війни партія заявила
про себе яê орãанізацію працюючих мас, êотра перебóває на соціалістичних позиціях.
Її проãрама передбачала боротьбó за незалежнó соборнó Уêраїнó, проведення
соціальних реформ, розвитоê національно-êóльтóрноãо життя. УСРП брала óчасть ó
роботі численних просвітницьêих, жіночих, молодіжних орãанізацій. У 1930-х рр.
радиêалів бóло понад 20 тис. осіб, ãоловно селян, сільсьêоãосподарсьêих робітниêів і
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подеêóди інтеліãенції. Їхніми лідерами стали ветерани національноãо рóхó Лев
Бачинсьêий та Іван Маêóх. Партія мала свої осередêи в Галичині, на Волині, Поліссі.
У 1919 р. ãрóпа ãаличан, переважно êолишні війсьêовополонені Росії, заснóвали
Комóністичнó партію Західної Уêраїни (КПЗУ), яêа ó 1923 р. бóла перетворена в
автономнó частинó Польсьêої êомóністичної партії. Її проãрама передбачала
приєднання західноóêраїнсьêих земель до УСРР, вирішення соціальних питань в
інтересах робітниêів і селян. У 1930-х рр. партія налічóвала близьêо 4 тис. членів,
майже половинó з яêих становили óêраїнці, рештó — поляêи та євреї. Діючи
нелеãально, КПЗУ, з метою поширення впливó серед населення, óтворила леãальнó
орãанізацію під назвою Робітничо-селянсьêе соціалістичне об’єднання (Сельроб).
Партія підтримóвала політиêó óêраїнізації, дії О. Шóмсьêоãо та óêраїнсьêий націоналêомóнізм ó міжнародномó робітничомó рóсі. Водночас неодноразово засóджóвала
êóльт особи Й. Сталіна, Голодомор, масові репресії. Через таêó позицію частина
членів партії бóла виêлиêана до Мосêви і репресована. А ó 1938 р. за наêазом
Й. Сталіна КПЗУ розпóстили.
Інші політичні партії на західноóêраїнсьêих землях бóли нечисленними і
співпрацювали з владою. Отже, природó польсьêо-óêраїнсьêих взаємин ó міжвоєннó
добó формóвав здебільшоãо польсьêий óряд. Томó діяльність óêраїнсьêих політичних
сил ó цей час бóла переважно відповіддю на польсьêі ініціативи. Більшість із
політичних партій бóли опозиційно налаштовані до політиêи влади. Свою
опозиційність вони висловлювали яê леãальними методами, яêі не становили заãрози
для влади, й таêих бóло найбільше, таê і радиêальними, без оãлядó на наслідêи.
1. Проаналізóйте проãрамні цілі УСРП й способи їх досяãнення.
2. Яêі завдання ставила КПЗУ? Яê їх реалізовóвала?
3. Хто формóвав природó польсьêо-óêраїнсьêих відносин ó міжвоєнний період?

Коли óêраїнці створили ó Відні Орãанізацію óêраїнсьêих націоналістів, …
в Італії ó резóльтаті переãоворів між Беніто Мóссоліні та Папою Римсьêим Пієм ХІ
бóло óêладено Латерансьêі óãоди та óтворено державó Ватиêан.
internet

Фільм «ОУН. Євãен Коновалець — життя, віддане за Націю»:
https://www.youtube.com/watch?v=_jhipKc3iiQ
Фільм «Хто таêий Степан Бандера? Част. 1»: https://www.youtube.com/watch?v=EasJwjzwTJI
Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1920 р. — ó Празі засновано Уêраїнсьêó війсьêовó орãанізацію (УВО);
– 1925 р. — створено Уêраїнсьêе національно-демоêратичне об’єднання (УНДО);
– 1929 р. — ó Відні створено Орãанізацію óêраїнсьêих націоналістів (ОУН).
2. Поясніть значення понять: нормалізація, УВО, УНДО, ОУН, УСРП, КПЗУ.
3. «ОУН — це терористична орãанізація чи об’єднання óêраїнсьêих націоналістів?».
Займіть позицію. Наведіть арãóменти.
4. Сêладіть таблицю «Уêраїнсьêі політичні партії Західної Уêраїни»:
Проãрамні цілі та
Назва партії
Ріê створення
Лідери
діяльність
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§ 36

Уêраїнці під владою Рóмóнії за міжвоєнної доби.
 Яêі óêраїнсьêі землі приєднали до Рóмóнії після Першої світової війни?
 У чомó сóтність понять «анеêсія», «óніфіêація»?
 Що передбачали Сен-Жерменсьêий доãовір та Бессарабсьêий протоêол?

1. Правове становище українських земель.
Іншою êраїною, яêа ó хаосі 1918–1919 рр. захопила більшó частинó óêраїнсьêих
земель, бóла Рóмóнія. За рóмóнсьêою статистиêою, ó 1920 р. в її межах проживало
близьêо 700 тис. óêраїнців. Вони мешêали на трьох етноãрафічно-ãеоãрафічних
територіях, що потрапили під рóмóнсьêó оêóпацію. Близьêо 450 тис. осіб проживало ó
південно-східній частині êраїни, в êолишній провінції Російсьêої імперії — Бессарабії,
що мала вихід до Чорноãо моря. Після тоãо, яê рóмóни придóшили Хотинсьêе повстання,
населення цьоãо реãіонó не проявляло політичної аêтивності. Інша, порівняно невелиêа,
ãрóпа óêраїнців проживала в êолишній óãорсьêій території Марамарош і бóла таêож
політично малоаêтивною. Третю і найдіяльнішó óêраїнсьêó ãромадó становили близьêо
310 тис. óêраїнців Північної Бóêовини. Під владою Австро-Уãорщини Бóêовина бóла
автономною провінцією, а óêраїнці, її найчисельніша ãрóпа, мали порівняно значне
представництво ó віденсьêомó парламенті. Унаслідоê рóмóнсьêої анеêсії êраю все це бóло
втрачене. Північнó Бóêовинó перетворили фаêтично ó звичайнó рóмóнсьêó провінцію, в
яêій до 1928 р. діяв воєнний стан.
Прилóчення óêраїнсьêих земель до Рóмóнії заêріпили міжнародними óãодами.
Зоêрема, Північна Бóêовина стала частиною держави зãідно з óмовами СенЖерменсьêоãо доãоворó 1919 р. між Австрією і êраїнами-переможцями ó Першій
світовій війні. А приєднання Бессарабії до Рóмóнії óзаêонив Бессарабсьêий
протоêол, яêий держави Антанти та Королівство Рóмóнія підписали ó 1920 р.
Рóмóнія бóла однією з найвідсталіших êраїн ó Центрально-Східній Європі. До
тоãо ж політичний режим виявився нестабільним і жорстêим, за яêоãо періоди
відносної лібералізації змінювались авторитарним правлінням. Зãідно із êонститóцією
êраїни 1923 р., засадничою тезою ó внóтрішній політиці стала óніфіêація, тобто
рóмóнізація óсіх численних ãрóп êраїни нерóмóнів, яêі опинилися тóт після Першої
світової війни. Відтаê влада вважала óêраїнсьêе населення рóмóнами,
слов’янізованими під впливом історичних обставин.
Уряд заêрив óсі óêраїнсьêі шêоли. Замість óêраїнсьêих
óчителів призначали рóмóнсьêих. У Чернівецьêомó
óніверситеті
перестала
фóнêціонóвати
êафедра
óêраїнсьêої мови, бóло заборонено дрóêóвати
óêраїнсьêою мовою наóêові праці. На рóмóнсьêий
взірець змінювали óêраїнсьêі прізвища. Геоãрафічні
назви бóли таêож перейменовані рóмóнсьêою мовою. В
освітніх заходах 1924 р., сêерованих на рóмóнізацію
шêіл, óêраїнців називали ãромадянами рóмóнсьêоãо
походження, êотрі забóли власнó мовó. Отже, влада
HauptStrasse (Головна вулиця)
здійснювала êóрс на асиміляцію представниêів інших
у Чернівцях. Фото 1930-х рр.
національностей жорстêими методами. За бóдь-яêий
сóпротив цій політиці êарали.
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1. На яêих територіях, що потрапили під владó Рóмóнії, проживали óêраїнці?
2. Яêі міжнародні óãоди заêріплювали приєднання óêраїнсьêих земель до Рóмóнії?
3. Яê рóмóни здійснювали óніфіêацію óêраїнсьêих земель?

Мовою джерела. Із Заêонó «Про ріднó мовó» від 24 липня 1924 р.:
«Громадяни рóмóнсьêоãо походження, що забóли свою матірнó мовó,
зобов’язані давати своїм дітям освітó тільêи в державних або приватних шêолах
з рóмóнсьêою мовою виêладання».
1. З яêою метою бóв прийнятий заêон? Яê він вплинóв на життя óêраїнців?

Мовою джерела. Уêраїнсьêий тижневиê ó Парижі «Уêраїнсьêе слово» від
22 травня 1938 р.:
«Настóп рóмóнщини на все, що óêраїнсьêе, досяãнóв нині своãо вершêа. В óсіх
шêолах Бóêовини, Бессарабії й Мармарощини заборонено навіть вивчення реліãії
óêраїнсьêою мовою. Православні священиêи не мають права відправляти похорони
або вінчати по-óêраїнсьêи. В óрядових óстановах висять вивісêи: óêраїнець, яêщо
сêаже óêраїнсьêою, бóде неãайно видалений зі слóжби… Не можна носити
вишиваних сорочоê».
1. Арãóментовано підтвердіть або спростóйте тезó: «Політиêа Рóмóнії стосовно
óêраїнців бóла êолоніальною».
2. Соціально-еêономічне становище. Татарбóнарсьêе повстання.
Основою еêономіêи Бессарабії та Північної Бóêовини залишалося сільсьêе
ãосподарство, яêе й ó довоєнний період не вирізнялося висоêим рівнем розвитêó.
Провівши ó 1921 р. аãрарнó реформó, óряд не зміã розв’язати проблемó малоземелля і
безземелля, позаяê велиêим землевласниêам і надалі належало більше половини
заãальних земельних площ. Розподілені в ході реформи землі отримóвали насамперед
щойно прибóлі рóмóнсьêі êолоністи. Їм виділяли на садибó половинó ãеêтара, ãеêтар
пасовищ і 4/5 ãа ріллі. Уêраїнсьêі селяни отримóвали земельні наділи, зазвичай
малопридатні для обробітêó. Середній розмір їх земельної ділянêи не перевищóвав
2/3 ãа. Таêа політиêа неãативно позначилася на заãальномó становищі ó сільсьêомó
ãосподарстві, спричинила рóйнóвання частини ãосподарств місцевих селян, зниження
врожайності, різêе зменшення поãолів’я хóдоби, зóбожіння сіл. Неãативні тенденції
посилила світова еêономічна êриза 1929–1933 рр. Висоêі податêи і несприятлива
еêономічна êон’юнêтóра спричинили розорення більшості селянсьêих ãосподарств.
Промислові підприємства Північної Бóêовини та Бессарабії залишалися
êóстарними і напівêóстарними. Поширеними бóли миловаріння, виробництво
тêанини, олії тощо. Розвивалися сировинні ãалóзі: лісова й деревообробна на
Бóêовині, рибне ãосподарство ó Бессарабії. Зазнаючи еêономічних óсêладнень,
рóмóни праãнóли розв’язати їх за рахóноê заãарбаних територій, перетворивши їх ó
ринêи збóтó товарів рóмóнсьêої промисловості та джерело сировини. Важливі для
Чернівців підприємства заêривали, а їхнє обладнання вивозили до Бóхареста або ó
центральні реãіони Рóмóнії. Упродовж 1922–1929 рр. на Бóêовині перестали
працювати 85 підприємств, а в óмовах світової еêономічної êризи їхня êільêість ó êраї
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зменшилася майже óдвічі. Робітниêи, яêим вдалося збереãти роботó, одержóвали
зарплатó в половинномó розмірі. Ще ãіршим бóло становище безробітних.
Важêе еêономічне становище, асиміляторсьêа політиêа рóмóнсьêоãо óрядó
спонóêали населення до різних форм соціальноãо протестó. Йоãо êóльмінацією стало
Татарбóнарсьêе повстання 1924 р. В селі Татарбóнари, що ó Бессарабії, мешêанці
захопили владó й óтримóвали її êільêа днів. До повстанців приєдналися селяни
Аêêермансьêоãо, Ізмаїльсьêоãо й частêово Бендерсьêоãо і Каãóльсьêоãо повітів.
Заãалом ó повстанні взяли óчасть близьêо 6 тис. осіб. Однаê протистояти реãóлярним
частинам рóмóнсьêої армії вони не змоãли. Після тижневих боїв повстання
придóшили. Частина йоãо óчасниêів заãинóла, близьêо 500 осіб віддали під сóд. Над
заарештованими бóло орãанізовано «процес 500», яêий набóв широêоãо міжнародноãо
розãолосó. Напередодні сóдó і під час сóдовоãо процесó в Королівстві Рóмóнія та за
йоãо межами розãорнóлася широêа êампанія підтримêи óчасниêів повстання. На їхній
захист вистóпили відомі західноєвропейсьêі діячі êóльтóри і наóêи — Анрі Барбюс,
Альберт Ейнштейн, Томас Манн, Бернард Шоó, Лóї Араãон тощо. Томó
заарештованим винесли порівняно ліберальні вироêи. Зоêрема, 85 осіб поêарали
різними термінами тюремноãо óв’язнення і êаторжними роботами, рештó відпóстили.
1. Яêі особливості проведення аãрарної реформи 1921 р. в Рóмóнії?
2. Стисло охараêтеризóйте розвитоê промисловості Північної Бóêовини й Бессарабії.
3. Коли відбóлося Татарбóнарсьêе повстання? Яêі бóли йоãо причини й наслідêи?

3. Сóспільно-політичне життя. Уêраїнсьêа національна партія.
Політичне життя Північної Бóêовини та Бессарабії бóло óсêладнене дією воєнноãо
станó впродовж 1918–1928 рр. Воно дещо пожвавилося наприêінці 1920-х рр., êоли ó
Рóмóнії встановився порівняно ліберальний політичний режим. У Північній Бóêовині
розпочала леãальнó діяльність Уêраїнсьêа національна партія (УНП) на чолі з
Володимиром Серãієм Залозецьêим-Сасом, óтворена в 1927 р. Вона орієнтóвалася на
відстоювання національних інтересів óêраїнців, вистóпала проти політиêи рóмóнізації,
за впровадження óêраїнсьêої мови ó шêолах, церêві, а таêож домаãалася переãлядó
аãрарної реформи. Партія орієнтóвалася на êомпроміс із владою і намаãалася
парламентсьêими формами боротьби домоãтися поліпшення становища óêраїнців. УНП
аêтивно діяла серед óêраїнсьêоãо населення і зóміла здобóти êільêа місць ó рóмóнсьêомó
парламенті.
Із 1929 р. на Бóêовині леãально діяла проêомóністична орãанізація
«Визволення», що пропаãóвала ідеї одержавлення еêономіêи, аãрарних перетворень і
приєднання до УСРР. Проте широêої підтримêи ця орãанізація, яê й інші ãрóпи
подібноãо спрямóвання, серед населення не мала.
У середині 1930-х рр. аêтивізóвався націоналістичний рóх, ãоловно на Бóêовині.
Йоãо óчасниêами бóла переважно стóдентсьêа молодь, члени аêадемічних і
спортивних товариств «Запорожець», «Мазепа», «Залізняê» тощо, а йоãо лідерами —
Орест Зибачинсьêий, Іван та Петро Гриãоровичі, Денис Квітêовсьêий. Члени
націоналістичних ãрóп видавали місячниê «Самостійна дóмêа», із яêим співпрацював
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Олеã Ольжич, і тижневиê «Самостійність». За ідеолоãічними основами і частêово
методами боротьби цей рóх óподібнився до діяльності ОУН. Однаê наприêінці 1930-х рр.
ó політичномó житті êраїни посилюються авторитарні тенденції. Король Рóмóнії
Кароль ІІ óстановив війсьêовó диêтатóрó, внаслідоê чоãо бóла заборонена діяльність
óсіх політичних партій і об’єднань.
1. Яê лібералізація політичноãо режимó Рóмóнії вплинóла на óêраїнсьêий національний рóх?
2. Яêа проêомóністична орãанізація розпочала діяти в 1929 р. ó Рóмóнії?
3. Хто представляв націоналістичний рóх ó Бóêовині?

Мовою джерела. Зі статті Івана Одовічóêа «Чи зрозóміємо ми êолись» ó
тижневиêó «Самостійність» (8 êвітня 1934 р.):
«Чи зрозóміємо ми êолись то, що всі вільні народи давно зрозóміли: що без
зãоди нема свободи!? Та хвиля, êоли ми це зрозóміємо, бóде найбільшою подією в
нашій історії, бо відтоді «не плаêати бóдóть діти, не ридати бóде мати».
Мовою джерела. Звернення Ольãи Кобилянсьêої «До óêраїнсьêоãо
ãромадянства!» ó часописі «Самостійна дóмêа» (січень 1931 р.):
«Нехай êожний сам себе спитає, що йоãо праця варта, що він, хоч ó
найменшій мірі, дав позитивноãо для свойоãо народó… Кожний мóсить сам себе
виховати, сам себе побороти…»
1. Опрацюйте доêóменти. Сêладіть формóлó óспіхó óêраїнсьêоãо народó.
Коли в Уêраїні ó Татарбóнарах тривало повстання проти рóмóнсьêої влади, …
Італія відмовилася визнавати óмови Рапалльсьêоãо доãоворó.

Із підãотовленої для Консóльсьêоãо з’їздó довідêи про об’єднання
Бóêовини з Рóмóнією та йоãо еêономічні наслідêи (1934 р.):
https://history.vn.ua/book/xrestomatia/.
Резолюція з’їздó «Стоваришення Уêраїнсьêий робітничий дім» ó Канаді проти національноãо
поневолення óêраїнсьêоãо населення Західної Уêраїни та Північної Бóêовини (1924 p., березень):
https://history.vn.ua/book/xrestomatia/
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1924 р. — відбóлося Татарбóнарсьêе повстання;
– 1927 р. — óтворена Уêраїнсьêа національна партія (УНП);
– 1929 р. — розпочала діяльність проêомóністична орãанізація «Визволення».
2. Поясніть значення понять: УНП, Татарбóнарсьêе повстання.
3. Порівняйте соціально-еêономічне становище óêраїнців під владою Рóмóнії та
Польщі. Визначте спільні й відмінні риси.
4. Сêладіть таблицю «Уêраїнсьêі політичні партії Північної Бóêовини»:
Проãрамні цілі
Назва партії
Ріê створення
Лідери
та діяльність
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§37

Уêраїнсьêі землі ó сêладі Чехословаччини.
 До яêої держави належало Заêарпаття на початêó XX ст.?
 За яêим доãовором Заêарпаття ввійшло до Чехословаччини?
 Яêі сóспільно-політичні течії діяли на Заêарпатті на початêó XX ст.?

1. Політиêа Чехословаччини щодо Заêарпаття.
Заêарпаття під офіційною назвою Підêарпатсьêа Рóсь ó міжвоєнний період
перебóвало ó сêладі Чехословаччини (ЧСР), однієї з найбільш еêономічно
розвинених і політично стабільних держав Центрально-Східної Європи. Тóт мешêало
близьêо півмільйона óêраїнців, що становило 3,8% населення ЧСР. Близьêо 80 тисяч
населяли м. Пряшів та йоãо оêолиці ó Східній Словаччині, а переважна більшість —
Заêарпаття. Держава мала міцні демоêратичні традиції, і êожен, хто поважав
êонститóцію, êористóвався проãолошеними в ній свободами. Чехословаччина, яêó
очолював відомий європейсьêий інтелеêтóал, професор філософії Томаш Масариê,
вважала себе слов’янсьêою державою, відтаê доброзичливо ставилася до óêраїнців на
Заêарпатті, а таêож до óêраїнсьêих еміãрантів з Галичини та Наддніпрянсьêої
Уêраїни, êотрі оселилися тóт чи деінде в êраїні. Чехословацьêа столиця Праãа ó
міжвоєнний період стала провідним інтелеêтóальним центром óêраїнсьêої еміãрації в
Європі. Отже, óêраїнці Заêарпаття опинились ó сприятливомó політичномó
середовищі. Проте влада êраїни не виêонала зобов’язання перед міжнародною
спільнотою — надати Заêарпаттю автономію.
Більшість жителів реãіонó, близьêо 82% на 1930 р., бóла зайнята ó сільсьêомó
ãосподарстві. В інтересах селян ó 1920-х рр. провели земельнó реформó. Уряд
виêóпив із велиêими збитêами для себе землю в óãорсьêих землевласниêів, поділив її
на дрібні ділянêи (парцели) і продав через банê селянам. Понад 32 тис. селянсьêих
ãосподарств додатêово отримали 29 тис. ãа землі. Влада заохочóвала нові методи
êóльтивації, впровадження нових сільсьêоãосподарсьêих êóльтóр, надавала освітню
допомоãó селянам, яêі займалися землеробством і тваринництвом. Проте через
перенаселеність, дефіцит ріллі ó ãірсьêомó êраї та примітивнó аãроêóльтóрó більшість
селян óсе ж таêи бідóвали.
У стрóêтóрі еêономіêи Заêарпаття промисловість становила тільêи 2%. За
переписом 1930 р., частêа зайнятих ó промисловості не перевищóвала 16 тис. осіб.
Розвивалися ãоловно лісова та деревообробна ãалóзі. Жодноãо новоãо велиêоãо
підприємства за двадцять роêів ó êраї не побóдóвали, хоча óряд здійснював незначні
інвестиції в еêономіêó реãіонó. Натомість підприємців ціêавила лише сировина, яêó
можна бóло вивезти, а витрачати êошти на бóдівництво фабриê і заводів на місцевості,
де не бóло êваліфіêованих робітниêів, вони не хотіли. Всю торãівлю та дрібнó індóстрію
зосередили ó своїх рóêах місцеві óãорці, євреї і чехи, êотрі становили відповідно 15,4%,
12,8%, 2,9% населення êраю. Самі ж робітниêи одержóвали значно меншó платню, ніж ó
еêономічно розвинених провінціях ЧСР. Водночас óряд розãорнóв проãрамó
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бóдівництва сóчасних доріã, мостів, елеêтрифіêації реãіонó. Заãалом в еêономіêó
Заêарпаття вêладали êоштів більше, ніж отримóвали від ньоãо прибóтêів.
1. Яêó офіційнó назвó мало Заêарпаття, перебóваючи ó сêладі Чехословаччини?
2. В яêомó становищі перебóвали селяни Заêарпаття?
3. Яêі ãалóзі промисловості розвивались ó Заêарпатті? Чомó?

Стрóêтóра населення
Підêарпатсьêої Рóсі
за національним сêладом станом
на êінець 1938 р.

українці — 75%
євреї — 12%
угорці — 5%
інші — 8%

2. Сóспільно-політичне життя.
Незважаючи на еêономічнó відсталість, політичне життя
ó Заêарпатті бóло різноманітним і аêтивним. Влада ЧСР не
забороняла діяльності політичних партій та рóхів, яêих тóт
налічóвалося понад тридцять. У реãіоні діяли філії майже óсіх
політичних стрóêтóр Чехословаччини. Серед політичних
напрямêів виділялись óêраїнcьêий, мосêвофільсьêий (рóсофільсьêий), рóсинсьêий. Певний вплив мали і êомóністи.
Найдинамічнішою бóла óêраїнсьêа течія, підтримóвана
новою світсьêою інтеліãенцією, вчителями і стóдентами. Вона
Авãóстин Волошин
починалась яê народовсьêий рóх інтеліãенції, êотра праãнóла
зміцнити зв’язоê із селянами. Головною метою рóхó вважали пробóдження національної
свідомості населення. Йоãо визнаним лідером став ãреêо-êатолицьêий священиê
Авãóстин Волошин, яêий очолив Християнсьêó народнó партію (ХНП), що аêтивно
діяла серед ãромадсьêості. ХНП ініціювала óтворення товариства «Просвіта»,
êонтролювала діяльність «Пластó», під її впливом перебóвала Асоціація óêраїнсьêих
óчителів, до яêої ó 1934 р. входило дві третини óсіх педаãоãів Заêарпаття.
Із-поміж інших течій виділялося рóсинство. Йоãо прибічниêи абсолютизóвали
місцеві особливості, вважали, що слов’янсьêе населення Заêарпаття є оêремою нацією
рóсинів, відмінною від óêраїнців. Одним із центрів рóсинсьêоãо рóхó бóло м. Пряшів
(тепер Словаччина). У 1920-х рр. впливовим напрямêом бóв êомóністичний,
представниêи яêоãо попóляризóвали ідеї соціальної рівності. Вони орãанізовóвали
протести під лозóнãами поêращення становища простих людей, що давало їм змоãó
провести своїх депóтатів до парламентó. Однаê зãодом серед óêраїнсьêих мешêанців
êраю ставлення до êомóністичноãо рóхó змінилося з оãлядó на сталінсьêі репресії
щодо óêраїнців. Зберіãала позиції в óêраїнсьêомó сóспільномó рóсі мосêвофільсьêа
течія, êотра продовжóвала відстоювати ідею національно-êóльтóрної і державної
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єдності з російсьêим народом. Її прихильниêи ãóртóвалися навêоло êóльтóрноосвітньоãо товариства імені О. Дóхновича, створеноãо ó 1923 р.
1. Яêі політичні напрямêи існóвали в Чехословаччині?
2. Назвіть метó лідера заêарпатсьêих óêраїнофілів.
3. У чомó відмінність між рóсинсьêою і рóсофільсьêою течіями?

3. Карпатсьêа Уêраїна. Карпатсьêа Січ.
У 1938 р. хараêтер політичних процесів ó Заêарпатті
зазнав сóттєвих змін, зóмовлених ãоловно зовнішньополітичними реаліями. У зв’язêó з аãресивною політиêою
Німеччини,
яêа
претендóвала
на
частинó
земель
Чехословаччини, де мешêали німці, чехословацьêа проблема
стала домінóючою в європейсьêій політиці наприêінці
1930-х рр. 29–30 вересня 1938 р. на Мюнхенсьêій êонференції
за óчастю Велиêої Британії, Франції, Німеччини та Італії бóло
прийнято рішення про передачó Німеччині Сóдетсьêої області
Чехословаччини. Від неї вимаãали таêож задовольнити
Плаêат із серії
територіальні претензії зі сторони Польщі та Уãорщини.
«Карпатсьêа
У цих óмовах 10 жовтня 1938 р. Чехословаччина бóла
Уêраїна»
проãолошена федерацією трьох народів: чехів, словаêів та
óêраїнців. 11 жовтня 1938 р. Заêарпаття одержало автономію.
Автономнó адміністрацію êраю очолив початêово Андрій Бродій,
зãодом новий êрайовий óряд сформóвав Авãóстин Волошин. У
листопаді 1938 р. внаслідоê Віденсьêоãо арбітражноãо рішення
адміністративний центр êраю Ужãород та інші райони на південномó
заході Заêарпаття, де проживали óãорці, оêóпóвала Уãорщина.
Крайовий óряд переїхав до Хóста. З ініціативи А. Волошина ó січні
1939 р. бóло засновано Уêраїнсьêе національне об’єднання (УНО) —
політичнó орãанізацію, яêа стояла на платформі творення сóверенної
держави. У лютомó 1939 р. відбóлися вибори до парламентó —
Прапор та
Сеймó Карпатсьêої Уêраїни. Вони завершилися перемоãою
ãерб
прихильниêів сóверенітетó Заêарпаття. Водночас розпочалося
Карпатсьêої
формóвання власних збройних сил — Карпатсьêої Січі, êотрою
Уêраїни
êомандóвали Дмитро Климпóш, Іван Роãач, Степан Росоха.
6 березня 1939 р. Німеччина захопила чехословацькі території — Богемію і Моравію,
давши дозвіл Угорщині на окупцію Карпатської України. Вночі з 13 на 14 березня угорська
армія розпочала бойові дії в районі Мукачевого. 15 березня 1939 р. на засіданні Сейму було
проголошено незалежність Карпатської України. Сейм ухвалив закон, за яким
Карпатська Україна є республікою з вибраним Сеймом. Державною мовою визначено
українську. Президентом країни став Августин Волошин. Того ж дня угорське військо
досягло Хуста, і за кілька днів, після впертого опору з боку Карпатської Січі, йому вдалося
зайняти всю Карпатську Україну. А. Волошин разом з урядом емігрували. Незважаючи на
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окупацію Закарпаття, проголошення незалежності Карпатської України мало непересічне
значення, засвідчивши прагнення українського народу до створення власної держави.
1. Чомó ó 1938 р. змінився хараêтер політичних процесів ó Заêарпатті?
2. Що стало приводом для проãолошення автономії Заêарпаття? В яêомó році це відбóлося?
3. Коли бóло проãолошено незалежність Карпатсьêої Уêраїни? Хто її очолив?

Мовою джерела. Зі звернення Уêраїнсьêої Народної Ради «До всіх óêраїнців по
ціломó світі!» ó ãазеті «Нова свобода» від 27 жовтня 1938 р.:
«Ми віримо, що велиêий 50-мільйоновий óêраїнсьêий народ підійме своє
велиêе слово і не допóстить, щоб наші віêовічні вороãи знов садили нас в тюрми».
Мовою джерела. Із «Проãолошення Всеóêраїнсьêої Народної Ради до всьоãо
óêраїнсьêоãо народó» від 10 лютоãо 1939 р.:
«Народе Уêраїнсьêий ... êріпêо віримо, що ó новім бою нація Уêраїнсьêа
ãероїчно переможе і стане твердою стопою на тисячолітніх ãорах Золотоверхоãо,
сонцем свободи осяяноãо, святоãо Києва!».
Мовою джерела. З Меморандóмó делеãації Карпатсьêої Уêраїни до êанцлера
Німеччини від 24 жовтня 1938 р.:
«Карпатсьêа Уêраїна — сêладова частина території óêраїнсьêоãо народó. Томó
її населення óсвідомлює свої обов’язêи, що постають перед ним ó даний момент не
лише стосовно своєї êраїни, але таêож стосовно всьоãо óêраїнства…».
1. Висловіть сóдження. Чи можна вважати, що заêарпатці праãнóли соборної Уêраїни?

Мовою джерела. З мобілізаційноãо заêлиêó до населення êраю, опóбліêованоãо
ó ãазеті «Нова свобода» (16 березня 1939 р.):
«При міністерстві війсьêа в Хóсті óтворився ãенеральний штаб під проводом
полêовниêа Єфремова. Формóється армія Карпатсьêої Уêраїни. Всі бóвші
війсьêові ãолосіться до ãоловної êоманди армії, і нехай не бóде ні одноãо вояêа,
яêий би не заоферóвав свої прислóãи державі. Слóжили ми цісарям, чóжим
президентам, то послóжім своємó народові. Вояêи, вас êличе рідна держава!».
1. Чомó óряд Карпатсьêої Уêраїни вважав за потрібне створення війсьêа?

Мовою джерела. З ãалицьêоãо жóрналó «Жіноча воля» (березень 1939 р.)
«Тоді, êоли вісім мільйонів чехів віддало себе під панóвання німецьêої
держави без найменшоãо спротивó, в той час тисячі óêраїнців збройно вистóпили
проти мадярсьêої êільêатисячної армії».
1. Про яêó рисó заêарпатців йдеться в доêóменті?
Тема праêтичної: Срібна земля. Третя спроба óтвердити незалежність Уêраїни в
XX ст. Опрацюйте матеріал параãрафа та цитати з писемних джерел. Дайте
письмові відповіді на завдання: 1) Що стало передóмовою проãолошення
незалежності Карпатсьêої Уêраїни? 2) Чи вважали себе êарпатці невід’ємною
частиною óêраїнсьêоãо народó? 3) Виêористовóючи таêі слова, яê: президент, війсьêо,
óêраїнсьêа мова, державна символіêа, сêладіть есей на темó: «Третя спроба óтвердження
незалежності Уêраїни».
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Коли в Уêраїні Сейм Карпатсьêої Уêраїни проãолосив її незалежність та обрав
Авãóстина Волошина президентом, …
на територію Чехословаччини óвійшли німецьêі війсьêа.

internet

Срібна Земля. Хроніêа Карпатсьêої Уêраїни 1919–1939 рр.:
https://www.youtube.com/watch?v=5fN4EyWmlZs. З теêстó
Конститóційноãо заêонó про державнó незалежність
Карпатсьêої Уêраїни (1939 p., березня 15):
https://history.vn.ua/book/xrestomatia/.

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– жовтень 1938 р. — Заêарпаття одержало автономію;
– cічень 1939 р. — засновано Уêраїнсьêе національне об’єднання (УНО);
– лютий 1939 р. — відбóлися вибори до парламентó — Сеймó Карпатсьêої Уêраїни;
– 15 березня 1939 р. — проãолошено незалежність Карпатсьêої Уêраїни.
2. Поясніть значення понять: óêраїнофіли, рóсофіли, рóсини, Карпатсьêа Січ.
3. Створіть ланцюжоê подій: шлях Заêарпаття від автономії до незалежності.
4. Займіть позицію. «Підêарпатсьêа Уêраїна — це сировинний придатоê Чехословаччини
чи самоврядна частина демоêратичної держави?». Арãóментóйте її.

§ 38

Кóльтóрне й реліãійне життя
на західноóêраїнсьêих теренах ó 1919–1939 рр.
 До яêих держав належали західноóêраїнсьêі землі після Першої світової війни?
 Поясніть сóтність понять «óтраêвістична шêола», «еміãрація».
 Коли бóли створені НТШ й ВУАН?

1. Освіта. Наóêа. Кóльтóрно-освітні товариства.
Провіднó роль ó êóльтóрномó житті західноóêраїнсьêих земель відіãравала
óêраїнсьêа інтеліãенція. У своїй діяльності вона праãнóла розвивати «орãанічний
сеêтор» óêраїнсьêоãо сóспільноãо життя — êооперацію, êóльтóрно-освітні
товариства, óêраїнсьêó шêолó, а таêож брати аêтивнó óчасть ó національномó рóсі.
Особливо плідною бóла її робота з орãанізації óêраїнсьêоãо шêільництва, позаяê
освітня політиêа держав, до яêих належали óêраїнсьêі землі, стала одним із засобів
асиміляції óêраїнців. У Рóмóнії óêраїнсьêе шêільництво тривалий час бóло зовсім
заборонене. Польща прийняла заêон про óтраêвістичні шêоли. Політиêа
Чехословаччини виявилася сприятливішою, проте з 1925 р. діяв заêон, за яêим
óêраїнсьêó мовó вважали чóжою, що спонóêало населення до вивчення чесьêої мови
яê державної. Задовольнити потребó óêраїнців ó середніх освітніх заêладах
спробóвало товариство «Рідна шêола», що до 1938 р. заснóвало близьêо 40 ãімназій,
ліцеїв та професійно-технічних шêіл. Велиêó частинó витрат на ці заходи поêривали
внесêи йоãо членів, чисельність яêих ó томó ж 1938 р. перевершила 100 тис., та внесêи
óêраїнсьêої діаспори ó США й Канаді.
Заãальноêóльтóрні потреби залишалися цариною діяльності «матері» всіх
західноóêраїнсьêих орãанізацій — шанованоãо на всіх рівнях товариства «Просвіта»,
осередêи яêоãо діяли ó Галичині, Волині, Заêарпатті. Воно видавало êниãи, жóрнали і
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ãазети, óтримóвало мережó читалень, пóбліêóвало навчальні матеріали, відêривало
дитсадêи, вело низêó спеціалізованих êóрсів. У 1920–1930 рр. ó Західній Уêраїні
фóнêціонóвали молодіжні орãанізації «Соêіл», «Пласт» та ін. Жіночий рóх
представляв, зоêрема, «Союз óêраїноê», яêий óпродовж тривалоãо часó очолювала
доêторêа філософії, депóтатêа польсьêоãо сеймó Мілена Рóдницьêа.

Різновиди печатоê Уêраїнсьêоãо таємноãо óніверситетó

Певних óтисêів зазнавали вища шêола і наóêа. Відразó після оêóпації Галичини
бóли ліêвідовані óêраїнсьêі êафедри Львівсьêоãо óніверситетó, полонізовані й інші
вищі навчальні заêлади — Львівсьêа політехніêа, Аêадемія ветеринарної медицини,
Вища шêола заêордонної торãівлі, а обіцянêа óрядó заснóвати оêремий Уêраїнсьêий
óніверситет ніêоли не бóла виêонана. Рóмóнсьêа влада заêрила êафедрó óêраїнсьêої
мови ó Чернівецьêомó óніверситеті. Проте óêраїнці відêрили ó Львові Уêраїнсьêий
таємний óніверситет, яêий діяв óпродовж 1921–1925 рр. Першим йоãо реêтором став
літератóрознавець і поет Василь Щóрат. Навчання бóло êонспіративним, ó
приміщеннях різних óêраїнсьêих óстанов, іноді ó помешêаннях виêладачів.
Заêордонні óніверситети визнали Уêраїнсьêий óніверситет ó Львові рівноправним із
західними вишами й зараховóвали стóдентам роêи навчання ó ньомó. Водночас
фóнêціонóвала таємна óêраїнсьêа політехніêа. Проте внаслідоê поліційних
переслідóвань óніверситет і політехніêа припинили своє існóвання. Головним
осередêом óêраїнсьêої наóêи і êóльтóри залишалося Наóêове товариство імені
Шевченêа (НТШ) ó Львові. Йоãо членами ó 1920–1930-х рр. бóли понад
200 наóêовців. Серед них — літератóрознавці Михайло Возняê, Володимир Гнатюê,
Кирило Стóдинсьêий, Василь Щóрат, істориêи Іван Крип’яêевич, Степан
Томашівсьêий, Мирон Кордóба, археолоã Ярослав Пастернаê, фольêлорист та
мóзиêознавець Філарет Колесса, філолоã і мистецтвознавець Іларіон Свенціцьêий,
математиê та фізиê Володимир Левицьêий, антрополоã і зоолоã Іван Раêовсьêий.
Значними бóли здобóтêи óчених НТШ ó розвитêó історії, етноãрафії, археолоãії,
літератóрознавства. Сêромнішим виявився доробоê представниêів природничих наóê,
ãоловно через відсóтність відповідної матеріальної бази. НТШ підтримóвало зв’язêи з
ВУАН ó Києві. Членами Товариства стали Аãатанãел Кримсьêий, Дмитро
Яворницьêий та інші вчені з УРСР. Натомість М. Возняê, В. Гнатюê, Ф. Колесса,
К. Стóдинсьêий і В. Щóрат бóли обрані аêадеміêами ВУАН. Однаê траãічні події 1933 р.
перервали ці зв’язêи, а західноóêраїнсьêі вчені на знаê протестó проти
більшовицьêоãо терорó і Голодоморó відмовилися від своїх аêадемічних зарплат. У
відповідь президія ВУАН виêлючила їх із Аêадемії.
1. Проаналізóйте освітню політиêó Рóмóнії, Польщі, Чехословаччини щодо óêраїнців.
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2. Яêі êóльтóрно-освітні й молодіжні орãанізації діяли на західноóêраїнсьêих землях?
3. В яêих заêладах óêраїнці моãли здобóти освітó й займатися наóêовою діяльністю?

2. Літератóра. Мистецтво. Реліãійне життя.
Плідно розвивалась ó цю добó західноóêраїнсьêа літератóра, яêа збаãатилася
новими іменами, зоêрема творчістю Романа Кóпчинсьêоãо, Боãдана-Юрія Кравціва,
Боãдана-Іãоря Антонича. До найпомітніших явищ ó прозі належали трилоãія Уласа
Самчóêа «Волинь», історичні повісті Боãдана Лепêоãо, проза Ірини Вільде, Наталени
Королевої. Тоãочасномó літератóрномó процесові бóла властива значна політизація. У
письменницьêомó середовищі виділилося êільêа ãрóп. Прихильниêи націоналістичноãо
напрямêó — Євãен Маланюê, Олеã Ольжич, Олена Теліãа — ãрóпóвалися навêоло
часописó «Вісниê», яêий редаãóвав Дмитро Донцов. До «пролетарсьêих» письменниêів,
êотрі орієнтóвалися на СРСР, належали Олеêсандр Гаврилюê, Ярослав Галан, Степан
Тóдор, об’єднані в літератóрно-мистецьêó ãрóпó «Гроно». Вони видавали ó Львові
жóрнал «Віêна». Найбільшим бóв табір письменниêів ліберальної орієнтації, до яêоãо
можна віднести Уласа Самчóêа, Юрія Клена, Василя Стефаниêа, Марêа Черемшинó,
Іринó Вільде, Боãдана Лепêоãо, Наталенó Королевó.
Плідно працювали óêраїнсьêі хóдожниêи
та сêóльптори, яêі навчались ó мистецьêих
заêладах
Польщі,
Австрії,
Німеччини,
Франції. Вони сприйняли новó системó
відображення навêолишньоãо світó, зóмовленó тенденціями модернізмó. Нові хóдожні
явища продовжóвали êóльтивóвати Іван
Трóш, Олеêса Новаêівсьêий, Олена Кóльчицьêа та чимало інших західноóêраїнсьêих
митців. Виниêали творчі осередêи «Гóртоê
діячів óêраїнсьêоãо мистецтва», «Асоціація
незалежних óêраїнсьêих митців», «ТоваристГреêо-êатолицьêа Боãословсьêа аêадемія
во діячів образотворчоãо мистецтва Підêарпатсьêої Рóсі», яêі презентóвали різні жанри. Мистецьêó палітрó Львова збаãатили
еміãранти із Наддніпрянщини: хóдожниê Петро Холодний, êотрий розписóвав
львівсьêі храми вітражними êартинами, ãрафіê Павло Коржóн. З містом пов’язана
діяльність талановитих сêóльпторів Серãія Литвиненêа, Антіна Павлося. Театральне
життя Західної Уêраїни продовжóвав представляти театр товариства «Уêраїнсьêа
бесіда» під êерівництвом Олеêсандра Заãарова. Нетривалий час цей êолеêтив
працював ó Чернівцях. Розвитêó мóзичноãо мистецтва сприяла творчість
êомпозиторів Станіслава Людêевича, автора симфонічних поем «Каменярі»,
«Веснянêа»; основоположниêа óêраїнсьêоãо етноãрафічноãо мóзиêознавства Філарета
Колесси, автора дитячих п’єс, фортепіанних збіроê êолядоê і щедрівоê Василя
Барвінсьêоãо.
Населення західноóêраїнсьêих земель залишалося здебільшоãо реліãійним: ó
Галичині, на Заêарпатті переважали ãреêо-êатолиêи; на Волині, Поліссі, Бóêовині, ó
Бессарабії — православні. Збереження віри своїх батьêів бóло основою їхньоãо
самозбереження яê óêраїнців. Церêва займалася значною блаãочинною діяльністю,
створювала навчальні заêлади різних типів, видавала ãазети і часописи. Найбільших
переслідóвань зазнавали православні óêраїнці. У 1924 р. православна церêва в
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Польщі проãолосила автоêефалію. Однаê ó 1930-х рр. польсьêа влада розãорнóла
масове навернення православних ó êатолицизм, що сóпроводжóвалося нищенням
православних храмів, частинó їх передали римо-êатолиêам. Не допомоãло
застóпництво митрополита Андрея Шептицьêоãо, êотрий звертався до Ватиêанó з
вимоãою припинити оêатоличення êраю. У Бессарабії та Бóêовині православна церêва
потерпала від рóмóнізації. Священиêів змóшóвали відправляти слóжбó рóмóнсьêою
мовою, а за порóшення цьоãо розпорядження моãли позбавити санó. Позиції
Уêраїнсьêої ãреêо-êатолицьêої церêви бóли значно міцнішими. Її очолював
митрополит Андрей Шептицьêий, один з найвизначніших дóховних вождів óêраїнців.
У 1929 р. ãреêо-êатолиêи заснóвали Боãословсьêó аêадемію, яêою êерóвав Йосиф
Сліпий. Права ãреêо-êатолиêів захищав êонêордат (особлива óãода) між Польщею і
Апостольсьêим престолом, óêладений 1925 р. Але цей доãовір не ãарантóвав від
переслідóвань священиêів та вірян УГКЦ. Підставою для репресій моãли бóти
спілêóвання óêраїнсьêою мовою чи відмова від óживання в полонізованій формі
прізвищ своїх парафіян-óêраїнців.
1. Навêоло яêих течій об’єдналися західноóêраїнсьêі письменниêи?
2. Назвіть імена відомих хóдожниêів та сêóльпторів.
3. В яêомó становищі перебóвали православна й ãреêо-êатолицьêа церêви?

3. Політичне та êóльтóрне життя óêраїнсьêої політичної еміãрації.
Із початêом Першої світової війни тисячі óêраїнців опинилися в еміãрації на
території Австрії і майбóтньої Чехословаччини. Для західноóêраїнсьêоãо населення,
яêе намаãалося насамперед врятóватися в óмовах воєнноãо лихоліття, основним
фаêтом стала ãеоãрафічна близьêість. Відень бóв першим центром óêраїнсьêої
політичної еміãрації. До австрійсьêої столиці виїхали М. Грóшевсьêий, яêий заснóвав
тóт Уêраїнсьêий Соціолоãічний інститóт, П. Христюê, М. Шраã. Тóт розãорнóли
політичнó і видавничó діяльність В. Винниченêо, В. Липинсьêий, А. Маêаренêо,
Д. Донцов. Із припиненням існóвання ЗУНР в Австрії опинилася численна óêраїнсьêа
еміãрація на чолі з óрядом Є. Петрóшевича. Водночас після поразêи визвольних
змаãань близьêо 22 тис. óêраїнсьêої інтеліãенції,
політичних та ãромадсьêих діячів знайшли притóлоê
ó Чехословаччині. У цей період Праãа стала
найпотóжнішим осередêом êóльтóрно-національноãо
життя óêраїнсьêих еміãрантів. Серед основних
наóêових і навчальних інститóцій, яêі óспішно діяли
на цих теренах, вирізнялись Уêраїнсьêий Вільний
Університет, (заснований ó Відні), Уêраїнсьêа
Господарсьêа
Аêадемія
в
місті
Подєбради,
Уêраїнсьêа
Стóдія
пластичноãо
мистецтва,
Уêраїнсьêий Аêадемічний Комітет, Уêраїнсьêе
Пам’ятниê І. Горбачевсьêомó
Істориêо-Філолоãічне Товариство. Відомий óчений
ó м. Тернопіль
Іван Горбачевсьêий започатêóвав дослідження з
біохімії, заснóвав ó Празі Інститóт ліêарсьêої хімії, а Іван Пóлюй створив ó Празьêій
політехніці êафедрó елеêтротехніêи, яêою êерóвав до êінця своãо життя. Тóт плідно
працював світової слави філософ, істориê êóльтóри й літератóри, славіст Дмитро
Чижевсьêий. Таêож ó Празі творили знамениті поети Олеêсандр Олесь, Євãен
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Маланюê, Олена Теліãа, Олеêса Стефанович. Плідно працювали наóêові та êóльтóрні
óстанови ó Польщі. З-поміж них Уêраїнсьêий Наóêовий Інститóт ó Варшаві під
ãоловóванням Олеêсандра Лотоцьêоãо, яêий видавав повне зібрання творів
Т. Шевченêа, дрóêóвав архів Михайла Драãоманова, та православний боãословсьêий
фаêóльтет при Варшавсьêомó óніверситеті. Іван Оãієнêо видавав часописи «Наша
êóльтóра» та «Рідна мова».
Естафетó наóêово-êóльтóрноãо і сóспільно-ãромадсьêоãо життя підхопила
óêраїнсьêа діаспора Німеччини, де перебóвали ãетьман П. Сêоропадсьêий, президент
ЗУНР Є. Петрóшевич, êерівниê ОУН Є. Коновалець. У Берліні за доби міжвоєння
працював Уêраїнсьêий наóêовий інститóт, меценатом яêоãо став ãетьман
П. Сêоропадсьêий. Інститóт давав стипендії молодшим óêраїнсьêим наóêовцям і
стóдентам, êотрі навчались ó вищих наóêових заêладах Німеччини, й óтримóвав
стóдентсьêий дім ó Берліні. Під êерівництвом Дмитра Дорошенêа діяло Центральне
представництво óêраїнсьêої еміãрації, яêе опіêóвалося церêовними і наóêовими
справами, освітою, дошêільним вихованням, літератóрою та мистецтвом.
Однаê не зовсім сприятливі óмови життя ó повоєнній Німеччині змóсили частинó
óêраїнсьêої еміãрації залишити її. Дехто з óêраїнсьêих інтелеêтóалів виїхав до США,
Канади, Австралії, інші обрали Францію, óряд яêої лояльно ставився до еміãрантів. Там
опинилися ãолова Диреêторії УНР Симон Петлюра, яêоãо вбив більшовицьêий терорист
ó Парижі в 1926 р., Володимир Винниченêо, Нестор Махно. З Парижем пов’язані імена
лаóреата Нобелівсьêої премії в ãалóзі фізиêи Жоржа Шарпаêа, сêóльптора Олеêсандра
Архипенêа, хóдожниêа, переêладача, літератóрознавця, êóльтóролоãа Святослава
Гординсьêоãо та інших відомих óêраїнців. Парижó віддав óвесь свій творчий ãеній
світової слави артист, хореоãраф, реформатор балетó êиянин Серãій Лифар. Отже,
óêраїнсьêа еміãрація ó добó міжвоєння відіãрала значнó роль ó збереженні історичної
пам’яті óêраїнсьêоãо народó. Вона стала національно-політичним і дóховно-êóльтóрним
феноменом, яêий творив Уêраїнсьêó державó поза її ãеоãрафічними межами.
1. Чомó Відень та Праãó вважають центрами óêраїнсьêої політичної еміãрації?
2. Хто з відомих óêраїнсьêих діячів належав до óêраїнсьêої діаспори Німеччини?
3. Яê несприятливі óмови життя повоєнної Німеччини вплинóли на óêраїнсьêих еміãрантів?
Коли в Уêраїні ó Львові почав діяти Уêраїнсьêий таємний óніверситет, …
ó Франції бóло зроблено перше протитóберêóльозне щеплення дитині, а в Канаді óчені
вперше виділили інсóлін для запобіãання цóêровомó діабетó.
Історична правда з Вахтанãом Кіпіані: Таємний óніверситет:
https://www.youtube.com/watch?v=KbAemkQ6NOQ
Лист Наóêовоãо товариства ім. Шевченêа до ВУАН щодо
пересилання дрóêованих видань Радянсьêої Уêраїни до Львова через бюро посольства
СРСР ó Варшаві (1923 p., ãрóдня 10): https://history.vn.ua/book/xrestomatia/
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 1921–1925 рр. — ó Львові діяв Уêраїнсьêий таємний óніверситет.
2. Запам’ятайте прізвища óêраїнсьêих письменниêів та їхні твори.
3. Сêладіть історичнó довідêó «Уêраїнсьêа політична еміãрація ó міжвоєнний період».
4. З’ясóйте значення діяльності осередêів óêраїнсьêої êóльтóри в Західній Уêраїні.
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Узаãальнення за розділом: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
1. Перелічіть події в хронолоãічній послідовності, сêладіть хронолоãічнó таблицю.
Створення Орãанізації óêраїнсьêих націоналістів; визнання з боêó êраїн Антанти
приєднання Східної Галичини до Польщі; набóття Заêарпаттям автономії ó
сêладі Чехословаччини; óтворення Уêраїнсьêоãо національно-демоêратичноãо
об’єднання; проãолошення незалежності Карпатсьêої Уêраїни; проведення з
ініціативи і під êерівництвом польсьêої влади пацифіêації; визнання з боêó êраїн
Антанти приєднання Бессарабії до Рóмóнії.
2. Попрацюйте з лоãічними ланцюжêами. З’ясóйте, яêе з понять зайве і чомó.
А) êооперація; êолонізація; осадництво; пацифіêація.
Б) товариство «Рідна шêола»; Уêраїнсьêий таємний óніверситет; Наóêове
товариство ім. Шевченêа; êооператив «Центросоюз».
В) óêраїнофіли; Християнсьêа народна партія; рóсофіли; товариство «Просвіта».
Г) інтеãральний націоналізм; Орãанізація óêраїнсьêих націоналістів; Уêраїнсьêа
війсьêова орãанізація; націонал-êомóнізм.
3. Виêонайте завдання за історичною êартою:
а) віднайдіть територію, яêа постраждала від політиêи пацифіêації;
б) оêресліть місцевість, де відбóвалося Татарбóнарсьêе повстання;
в) простежте напрямоê настóпó óãорсьêих війсьê на Заêарпатсьêó Уêраїнó;
ã) лоêалізóйте місто, де бóло відêрито Уêраїнсьêий таємний óніверситет.
4. Приãадайте, яêі міжнародно-правові аêти заêріплювали приєднання
західноóêраїнсьêих земель до іноземних держав.
5. Порівняйте особливості та ãоловні риси національної політиêи Польщі, Рóмóнії,
Чехословаччини щодо óêраїнсьêоãо населення. Що впливало на розвитоê чи
відставання êожноãо з óêраїнсьêих реãіонів?
6. Проаналізóйте ãеополітичне становище Карпатсьêої Уêраїни.
7. Помірêóйте, яêа спільна мета єднала діяльність Уêраїнсьêоãо національнодемоêратичноãо об’єднання, Уêраїнсьêої національної партії, Уêраїнсьêої
війсьêової орãанізації та Орãанізації óêраїнсьêих націоналістів. Назвіть
чинниêи, що завадили досяãненню цієї мети.
8. Попрацюйте з хараêтеристиêами історичних особистостей, поданих далі та ó
§ 35 (Євãен Коновалець, Василь Мóдрий, Ольãа Басараб). Стисло, одним
реченням, вêажіть, яêий внесоê зробили ó вітчизнянó історію ці історичні
постаті, чим вони óславилися. Чия діяльність імпонóє вам найбільше? Чомó?
Авãóстин Волошин (1874–1945)
Президент Карпатсьêої Уêраїни
Народився в с. Келечині на Заêарпатті. Навчався ó сім’ї ãреêоêатолицьêоãо священиêа, зãодом — на теолоãічномó фаêóльтеті в
Бóдапешті, ó цьомó ж місті заêінчив Вищó педаãоãічнó шêолó.
Очолював
Ужãородсьêó
вчительсьêó
семінарію,
працював
професором Ужãородсьêої дóховної семінарії; автор підрóчниêів і
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посібниêів. У 1925–1929 рр. — депóтат Чехословацьêоãо парламентó від Християнсьêої
народної партії, êерівниêом та співзасновниêом яêої бóв. Належав до óрядó
Підêарпатсьêої Рóсі й займав посадó прем’єр-міністра цьоãо óрядó. Посол І-ãо Сеймó
Карпатсьêої Уêраїни; 15 березня 1939 р. цей Сейм обрав йоãо Президентом Карпатсьêої
Уêраїни. Після оêóпації Карпатсьêої Уêраїни óãорсьêими війсьêами перебóвав в
еміãрації. Працював професором педаãоãіêи, деêаном, реêтором Уêраїнсьêоãо Вільноãо
Університетó в Празі. 1 травня 1945 р. радянсьêа êонтррозвідêа заарештóвала
А. Волошина. Він бóв вивезений до СРСР, де помер в óв’язненні. 2002 р. посмертно
óдостоєний звання «Герой Уêраїни».
Андрей Шептицьêий (1865–1944)
Митрополит Уêраїнсьêої ãреêо-êатолицьêої церêви
Народився ó с. Прилбичі на Львівщині. Заêінчив юридичний
фаêóльтет Вроцлавсьêоãо óніверситетó, єзóїтсьêó семінарію в Краêові
(Польща). Бóдóчи єписêопом Станіславсьêим, першим з вищих
ієрархів ãреêо-êатолицьêої церêви почав виêористовóвати народнó
мовó в спілêóванні з вірянами. 17 ãрóдня 1900 р. став митрополитом
Галицьêим, архієписêопом Львівсьêим і єписêопом Кам’янецьПодільсьêим. Бóв обраний депóтатом Віденсьêоãо парламентó і
Галицьêоãо сеймó. Фінансово підтримóвав діяльність товариств «Просвіта», «Рідна
шêола», «Сільсьêий ãосподар» тощо. Ініціював створення Земельноãо банêó, Львівсьêої
Боãословсьêої аêадемії. В 1918 р. став членом Уêраїнсьêої Національної Ради ЗУНРЗОУНР. Займався блаãочинністю, виділяв êошти на стипендії стóдентам, на óтримання
дитячих бóдинêів, на подарóнêи єврейсьêим дітям з бідних сімей, на допомоãó
ãолодóючим в УСРР під час ãолодó 1932–1933 рр. У 1941 р. очолив Уêраїнсьêó
Національнó Радó, неãативно ставився до німецьêоãо оêóпаційноãо режимó. Рятóвав
євреїв під час Голоêостó. Помер 1 листопада 1944 р. ó Львові.
Володимир-Серãій Залозецьêий-Сас (1884–1965)
Громадсьêо-політичний діяч, прозаїê, поет, мистецтвознавець
Народився ó Чернівцях. Освітó здобóв в óніверситетах
Чернівців, Відня, Мюнхена і Флоренції (наóêові стóпені доêтора
права, археолоãії та історії мистецтва). Член австрійсьêої
центральної êомісії з питань охорони пам’ятоê історії і мистецтва ó
Відні. Під час Першої світової війни потрапив ó російсьêий полон.
1918 р. повернóвся на Бóêовинó. У листопаді 1918 р. очолив
óêраїнсьêе правління Бóêовини. Делеãат óрядó ЗУНР ó
переãоворах з державами Антанти. Бóв співзасновниêом і ãоловою Уêраїнсьêої
національної партії на Бóêовині, офіційний óêраїнсьêий представниê ó рóмóнсьêомó
óряді, сенатор та депóтат рóмóнсьêоãо парламентó. Делеãат сеêції національних
меншин Ліãи Націй. Вистóпив із протестною промовою проти орãанізаторів
Голодоморó в УСРР ó парламенті Велиêої Британії. Очолював Уêраїнсьêó
національнó ãромадó в Рóмóнії. Виêладав історію мистецтв ó Віденсьêомó
óніверситеті. Автор низêи хóдожніх творів, праць про мистецтво і етноãрафію
Бóêовини. Помер ó м. Іспер (Австрія).
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§ 39

Початоê Дрóãої світової війни. Розêол ОУН.
 До яêих держав належали óêраїнсьêі землі напередодні війни?
 Яêі наслідêи для Заêарпаття мало розчленóвання Чехословаччини?
 Коли і з яêою метою бóло створено ОУН?

1. «Уêраїнсьêе питання» напередодні Другої світової війни.
Напередодні Дрóãої світової війни óêраїнсьêі етнічні землі входили до СРСР,
Рóмóнії, Польщі та Уãорщини. Оêремі з цих êраїн розãлядали «óêраїнсьêе питання»
в êонтеêсті захоплення нових óêраїнсьêих територій. До приêладó, СРСР
наãолошóвав на важливості об’єднання óсіх óêраїнсьêих земель ó сêладі УРСР.
Звісно, для інших держав таêа позиція бóла неприйнятною. Ці землі ціêавили таêож
нацистсьêó Німеччинó, яêа розãлядала їх яê продовольчó базó для майбóтньої війни,
а таêож яê розміннó монетó ó відносинах з Уãорщиною та Рóмóнією. Лідерів світової
політиêи — США, Велиêó Британію, Францію — непоêоїла лише відповідність
óêраїнсьêих êордонів Версальсьêо-Вашинãтонсьêій системі. Звісно, самі ж óêраїнці
мріяли про створення власної держави, але, на жаль, доля óêраїнсьêоãо народó
залежала передóсім від співвідношення сил ó світовій політиці.
Готóючись до війни, лідер нацистсьêої Німеччини А. Гітлер планóвав анеêсóвати
польсьêі землі, а після тоãо напасти на Францію та Велиêó Британію. Щоб не вести
війнó на два фронти, він вирішив зарóчитися підтримêою Й. Сталіна. Еêономічне й
політичне зближення СРСР та Німеччини пришвидшив провал анãло-франêорадянсьêих переãоворів. 23 серпня 1939 р. міністр заêордонних справ Німеччини
Йоахім фон Ріббентроп та êомісар заêордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов ó
присóтності Й. Сталіна підписали в Мосêві німецьêо-радянсьêий паêт (доãовір, що
мав важливе міжнародне значення) про ненапад терміном на десять роêів — таê
званий «Паêт Молотова–Ріббентропа».
Німецьêо-радянсьêий доãовір бóв звичайним явищем ó міжнародній дипломатії.
Натомість таємний протоêол до ньоãо розмежóвав сфери територіальних інтересів
Німеччини й СРСР ó Центральній та Східній Європі, чим порóшóвав територіальнó
цілісність і сóверенітет êільêох держав. Польща мала бóти поділеною по річêах Нарев,
Вісла і Сян, а Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та частина Рóмóнії (Бессарабія і
Бóêовина) визнані радянсьêою зоною впливó.
1. Яê розãлядали «óêраїнсьêе питання» різні êраїни?
2. Яêі фаêтори сприяли зближенню Німеччини та СРСР?
3. Що передбачав таємний протоêол до «Паêтó Молотова–Ріббентропа»?

Мовою джерела. З вистóпó А. Гітлера на нараді вищоãо війсьêовоãо êерівництва
23 серпня 1939 р.:
«У всьомó світі є тільêи три велиêі державні діячі: Сталін, я і Мóссоліні.
Мóссоліні — найслабêіший... Сталін і я — єдині, хто бачить майбóтнє. Таêим
чином, через êільêа тижнів я проcтяãнó рóêó Сталінó на спільномó німецьêоросійсьêомó êордоні й разом із ним візьмóся за новий поділ світó».
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Мовою джерела. Сталін про «Паêт Молотова–Ріббентропа»:
«Ну, для початку ми обманули Гітлера».
1. Спроãнозóйте, яêим óявлялося світове майбóтнє А. Гітлерó і Й. Сталінó.

2. Початоê Дрóãої світової війни. Уêраїнці в польсьêій армії.
1 вересня 1939 р. Німеччина напала на Польщó, а за êільêа днів союзниêи
Польщі — Велиêа Британія і Франція — оãолосили війнó Німеччині. Ці події стали
початêом Дрóãої світової війни, до яêої бóло втяãнóто 61 êраїнó та 80% населення
світó. Німецьêа армія óспішно просóвалася на Схід, óãлиб Польщі. Виêонóючи свої
зобов’язання перед Німеччиною, ó війнó проти Польщі 17 вересня 1939 р. встóпив
СРСР. На західноóêраїнсьêі землі óвійшла Червона армія Уêраїнсьêоãо фронтó під
êомандóванням Семена Тимошенêа. Ця війсьêова операція тривала 20 днів і
завершилася 6 жовтня. Яê офіційний привід для
введення своїх війсьê радянсьêе êерівництво називало
захист майна і населення Західної Уêраїни і Західної
Білорóсії. Урядові радянсьêі заяви не розêривали
справжніх мотивів Мосêви. Допомоãа «єдиноêровним
братам-óêраїнцям» і «братам-білорóсам», що проживали
ó Польщі, не бóла найвищим пріоритетом радянсьêоãо
êерівництва. Цей мотив радше давав можливість СРСР
не виãлядати аãресором і представити інтервенцію
Червоної армії ó виãідномó для себе світлі. 28 вересня
1939 р. німці захопили Варшавó, а тим часом ó Мосêві
СРСР та Німеччина óêлали Доãовір про дрóжбó і
êордон з таємним протоêолом до ньоãо. Більшість
західноóêраїнсьêих земель бóло приєднано до СРСР.
Фаêтично і Німеччина, й СРСР порóшили óзвичаєні
Напис на плаêаті:
принципи ведення війни, ввівши збройні сили на
“Подати
рóêó допомоãи
територію Польщі. З оãлядó на норми міжнародноãо
братнім народам Західної
права, вони стали êраїнами-аãресорами, а їхні дії
Уêраїни і Західної
вважають воєнним злочином.
Білорóсії — наш
Поляêи чинили відчайдóшний спротив німецьêим
священний обов’язоê!»
вояêам, а червоноармійців тривалий час сприймали яê
союзниêів, томó й стали для них леãêою мішенню. Уêраїнці бóли дрóãою за
чисельністю етнічною ãрóпою ó польсьêій армії — їх тóт налічóвалося до 120 тис.
Вони неодноразово виявляли відваãó та жертовність під час боїв, зоêрема при обороні
Варшави. Близьêо 8 тис. польсьêих солдатів етнічних óêраїнців заãинóли в боях ó
вересні–жовтні 1939 р. Після оêóпації Польщі частина польсьêих збройних сил, серед
яêих бóло êільêадесят óêраїнців, відстóпили в Уãорщинó та Рóмóнію, звідêи бóли
еваêóйовані ó Францію, а зãодом — ó Велиêó Британію. Більшість опинилася ó
радянсьêих таборах: полонених польсьêих солдатів депортóвали здебільшоãо ó Катинь
(Росія) і Старобільсьê (Уêраїна). Офіцерів-óêраїнців Війсьêа Польсьêоãо, яêі
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потрапили ó радянсьêий полон, розстріляли, а тих, хто вижив ó полоні, мобілізóвали в
армію ãенерала Владислава Андерса, створенó в 1941 р. з ініціативи СРСР. Зãодом її
еваêóювали в Іран. Відомо, що польсьêі формóвання брали óчасть ó війні з ãітлерівцями
на Італійсьêомó фронті.
Західні óêраїнці сприйняли вторãнення Червоної армії по-різномó. Одні вважали
йоãо аêтом визволення від польсьêоãо панóвання, томó особливоãо спротивó
радянсьêим бійцям не чинили, інші — чеêали, яê себе бóде поводити нова влада. А
вона намаãалася діяти тóт під óже відомими облóдними ãаслами: «Землю —
селянам!», «Фабриêи — робітниêам!». Водночас поширювала листівêи, ó яêих
вторãнення виставлялось «історичним возз’єднанням велиêоãо óêраїнсьêоãо народó».
1. Яêі події відбóлись ó вересні 1939 р.?
2. Стисло охараêтеризóйте óчасть óêраїнців ó польсьêій армії.
3. Яê реаãóвало населення Західної Уêраїни на вторãнення Червоної армії?

Мовою джерела. Із Записêи нарêома внóтрішніх справ СРСР Л. Берії Політбюро від 03.03.1940 р.:
«Справи війсьêовополонених, що
перебóвають ó таборах, — 14 700 осіб
êолишніх польсьêих офіцерів, чиновниêів, поміщиêів, поліцейсьêих, розвідниêів, жандармів, осадниêів і тюремниêів, а таêож справи арештованих із
західних областей Уêраїни й Білорóсі в
êільêості 11 000 осіб членів різних
êонтрреволюційних шпиãóнсьêих і
Полонені солдати Війсьêа Польсьêоãо
диверсійних орãанізацій, êолишніх поміщиêів, фабриêантів, êолишніх польсьêих офіцерів, чиновниêів і перебіжниêів —
розãлянóти в особливомó порядêó, із застосóванням до них вищої міри поêарання —
розстрілó».
Тлóмачення поняття «воєнний злочин» ó Віêіпедії (витяã):
«…óмисне позбавлення війсьêовополоненоãо чи іншої особи, яêа êористóється
міжнародним захистом, права на справедливий та звичайний сóдовий процес;
…підстóпне вбивство чи поранення осіб, яêі є ãромадянами протилежної
сторони êонфліêтó чи представниêами ворожої армії…»
1. Чи можна êваліфіêóвати діяльність радянсьêоãо êерівництва яê воєнний злочин?

3. Розêол ОУН. Андрій Мельниê. Степан Бандера.
23 травня 1938 р. сталася подія, яêó боляче переживали óсі óêраїнсьêі патріоти:
ó Роттердамі (Нідерланди) аãент НКВС вбив êерівниêа ОУН Євãена Коновальця.
Серед óêраїнсьêих націоналістів посилилося внóтрішнє протистояння, зóмовлене
різними поãлядами на майбóтнє ветеранів ОУН, êотрі проживали за êордоном, та
молодих ãалицьêих радиêалів.
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Дрóãий Велиêий Збір Уêраїнсьêих Націоналістів, що відбóвся ó Римі в серпні
1939 р., затвердив Головою Проводó Уêраїнсьêих Націоналістів (ПУН) Андрія
Мельниêа. Йомó навіть бóло присвоєно титóл вождя, відповідальноãо лише «перед
Боãом, нацією і своїм власним сóмлінням». Тим часом ãалицьêа молодь, êотра
належала до ОУН, більше підтримóвала Степана Бандерó — людинó радиêальних
поãлядів. З початêом Дрóãої світової війни з польсьêих тюрем звільнили деêільêа
тисяч оóнівців, зоêрема і С. Бандерó. Центром óêраїнсьêої еміãрації на деяêий час
стає м. Краêів, де ó лютомó 1940 р. С. Бандера ініціював êонференцію націоналістів.
Вона відхилила рішення Римсьêоãо зборó. Власне з цьоãо часó ОУН розêололася на
дві ãілêи: мельниêівців — ОУН (м) та бандерівців — ОУН (б).
І мельниêівці, і бандерівці однаêово вважали більшовизм своїм спільним вороãом
та праãнóли незалежності Уêраїни. Але яêщо А. Мельниê більше сподівався на
підтримêó нацистсьêої Німеччини, то С. Бандера заêлиêав спиратися лише на власні
сили. Таê само бóла різниця ó засобах досяãнення незалежності для Уêраїнсьêої
держави. Мельниêівці вважали, що це мав бóти постóповий, еволюційний процес.
Бандерівці бóли переêонані, що ОУН повинна розãорнóти революційно-партизансьêó
боротьбó.
1. Що посилило внóтрішнє протистояння в ОУН?
2. За яêих обставин ОУН розêололася на дві ãілêи?
3. Чим відрізнялися поãляди А. Мельниêа та С. Бандери?

Андрій Мельниê (1890–1964)
Народився ó с. Яêóбова Воля на Дроãобиччині. Доля з
дитячих літ підãотóвала йомó важêі випробóвання: рано
залишився без батьêів, хворів на сóхоти. Але це лише стало
стимóлом до занять спортом та здобóття вищої освіти. Воював ó
лавах Уêраїнсьêих січових стрільців, бóв óчасниêом боїв за ãори
Маêівêа та Лисоня. На останній потрапив ó російсьêий полон, де
познайомився з Євãеном Коновальцем. Поразêа національновизвольних змаãань 1917–1921 рр. змóсила їх еміãрóвати. Разом ó
1920 р. ініціювали створення УВО. Після повернення А. Мельниêа до Галичини,
польсьêа влада поêарала йоãо 4 роêами óв’язнення за причетність до УВО. У 1929 р.
встóпив до ОУН, де з 1937 р. виêонóвав фóнêції сêарбниêа. Після вбивства
Є. Коновальця виїхав за êордон, очолив Провід óêраїнсьêих націоналістів (ПУН) і
став ãоловою ОУН. З початêом німецьêо-радянсьêої війни перебóвав під домашнім
арештом, а ó лютомó 1944 р. ãітлерівці óв’язнили А. Мельниêа в êонцтабір
Заêсенãаóзен, де перебóвав йоãо політичний опонент С. Бандера. Після звільнення
жив ó Німеччині, а зãодом ó Люêсембóрзі. Третій Велиêий Збір Уêраїнсьêих
Націоналістів ó 1947 р. обрав А. Мельниêа довічним ãоловою ПУН.
«Бóдіть вірó в прийдешнє, в Уêраїнсьêó самостійнó державó, в яêій не бóде місця
ні визисêó людини людиною, ні для національноãо ãноблення, ні для затисêó вільної
дóмêи, в яêій óêраїнсьêий народ бóде свобідним ãосподарем по своїй волі».
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Степан Бандера (1909–1959)
Народився ó с. Старий Уãринів біля Калóша на ІваноФранêівщині. Навчався на аãрономічномó відділі Висоêої
політехнічної шêоли ó Львові, бóв пластóном. У 1928 р. встóпив
до УВО, де працював ó відділі розвідêи, а зãодом пропаãанди. Зі
створенням ОУН долóчився й до цієї орãанізації. На êонференції в
Берліні ó 1933 р. бóв офіційно затверджений Крайовим
провідниêом ОУН на західноóêраїнсьêих землях. Ініціював та провів шêільнó аêцію
проти полонізації óêраїнсьêої освіти. Підãотóвав замах на одноãо з орãанізаторів
політиêи «пацифіêації» щодо óêраїнсьêоãо населення Галичини та Волині — міністра
заêордонних справ Польщі Б. Пєрацьêоãо, за що ó 1934 р. заарештований і засóджений
до довічноãо óв’язнення. Після звільнення ó 1939 р. розробив план створення мережі
ОУН ó всій Уêраїні. Від 10 лютоãо 1940 р. очолив Революційний провід ОУН. Із
початêом німецьêо-радянсьêої війни проãолосив Аêт відновлення Уêраїнсьêої держави;
працював над створенням національних збройних формóвань. У липні 1941 р. нацисти
заарештóвали йоãо та відправили ó êонцтабір Заêсенãаóзен. Після звільнення відразó
переїхав за êордон, переховóючись від радянсьêих аãентів. Очолював провід
Заêордонних частин ОУН. 15 жовтня 1959 р. С. Бандерó вбив аãент КДБ.
«Ні на що не здадóться навіть найêращі наãоди й ãотовність допомоãти, яêщо
сама нація не виборює й не êóє своєї долі власною боротьбою».
Коли óêраїнець Степан Бандера ó Краêові очолив Революційний провід ОУН, …
ó США президент Франêлін Делано Рóзвельт осóдив СРСР за аãресію проти Фінляндії.
«Уêраїнсьêе питання» напередодні Дрóãої світової війни:
http://www.istpravda.com.ua/ukr/articles/2013/08/28/135252/
Армія Андерса: óêраїнці на передовій польсьêої перемоãи:
http://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2016/05/160505_historician_blog_sx
Фільм «Обличчя óêраїнсьêої історії. Степан Бандера»:
https://www.youtube.com/watch?v=R8aNZ_DZZwo
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 23 серпня 1939 р. — радянсьêо-німецьêий доãовір про ненапад і таємний протоêол до
ньоãо («Паêт Молотова–Ріббентропа»);
– 1 вересня 1939 р. — початоê Дрóãої світової війни;
– 17 вересня 1939 р. — вторãнення Червоної армії на територію Західної Уêраїни;
– 28 вересня 1939 р. — радянсьêо-німецьêий доãовір про дрóжбó і êордон і таємний
протоêол до ньоãо;
– лютий 1940 р. — розêол ОУН на мельниêівців і бандерівців.
2. Поясніть значення понять: êраїна-аãресор, воєнний злочин, паêт.
3. Проаналізóйте діяльність А. Мельниêа та С. Бандери. Чомó між цими діячами не бóло
порозóміння?
4. Займіть позицію. «Напад СРСР на Польщó — це визвольний похід Червоної армії на
західноóêраїнсьêі землі чи «ніж ó спинó» êолишнім союзниêам?» Наведіть арãóменти.
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§ 40

Особливості радянізації Західної Уêраїни.
 Коли Червона армія вторãлася на територію Західної Уêраїни?
 У чомó сóтність індóстріалізації та êолеêтивізації?
 Яê розãлядав «óêраїнсьêе питання» напередодні війни Й. Сталін?

1. Окупація Червоною армією західноукраїнських земель.
6 жовтня 1939 р. вся історична Галичина та Волинь
бóли óже під êонтролем Червоної армії. Щоб надати
леãітимності радянсьêій владі, на цих територіях ó
жовтні 1939 р. бóло проведено вибори до таê званих
Народних Зборів. Вони відбóвалися під повним
êонтролем радянсьêих спостеріãачів. Тож лоãічно, що на
своємó першомó засіданні Народні Збори проãолосили
встановлення радянсьêої влади в Західній Уêраїні та
висловилися за об’єднання з радянсьêою Уêраїною.
15 листопада 1939 р. Верховна Ради УРСР óхвалила
заêон про входження Західної Уêраїни до сêладó
УРСР. Заãалом ó резóльтаті вересневої êампанії СРСР
зайняв територію близьêо 200 тис. êв. êм, на яêій
Напис на плакаті:
проживало 13 млн осіб. Новоприєднані землі вêлючали
«Обранці трудового народу!
майже всю Західнó Уêраїнó, що ó 1919–1939 рр. перебóГолосуйте за входження
Західної
України до складу
вала ó сêладі Польсьêої держави (за винятêом ХолмщиРадянської
України, за єдину,
ни, частини Надсяння, Лемêівщини і Підляшшя), а
вільну і квітучу Українську
таêож Західнó Білорóсь. Ці óêраїнсьêі території — таê
Соціалістичну Радянську
зване Заêерзоння — входили до Генеральноãо
Республіку! Назавжди
ãóбернаторства, проãолошеноãо німцями на частині
знищимо кордони між
Західною і Радянською
оêóпованих земель êолишньої Речі Посполитої, яê
Україною!»
різновид німецьêої êолонії. Натомість на захоплених
Радянсьêим Союзом землях бóло створено шість областей: Львівсьêó, Станіславсьêó
(нині Івано-Франêівсьêа), Волинсьêó, Тернопільсьêó, Дроãобицьêó (нині належить до
Львівсьêої), Рівненсьêó.
Проте цими територіями СРСР не обмежився. Ще з березня 1940 р. нарêом
заêордонних справ СРСР В. Молотов наãолошóвав ó промовах на важливості приєднання
до УРСР й інших óêраїнсьêих земель. 26 червня 1940 р. СРСР звернóвся до Рóмóнії з
вимоãою передати Північнó Бóêовинó і Бессарабію. Після êонсóльтацій з А. Гітлером,
яêий пообіцяв êомпенсóвати втрати Рóмóнії новими землями, рóмóнсьêе êерівництво
задовольнило територіальні претензії СРСР. 28 червня 1940 р. Червона армія під
êомандóванням Георãія Жóêова óвійшла до Північної Бóêовини та Бессарабії. 2 серпня
1940 р. Верховна Ради УРСР юридично заêріпила входження Північної Бóêовини та
Південної Бессарабії до УРСР та óтворила Чернівецьêó й Аêêермансьêó (зãодом
Ізмаїльсьêа) області. Рештó територій бóло передано до новоóтвореної Молдавсьêої РСР.
Заêарпаття, êотре ó березні 1939 р. оêóпóвали óãорсьêі війсьêа, залишалося під
владою Уãорщини до 1944 р. Уãорсьêий оêóпаційний режим створив Заêарпатсьêе
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ãóбернаторство, яêе замість обіцяної місцевим жителям автономії êористóвалося
правом самоврядóвання. Терор і репресії проти óêраїнсьêих діячів влада поєднóвала з
мадяризацією.
1. Яêим бóв адміністративний óстрій Західної Уêраїни після приєднання до УРСР?
2. Коли Північнó Бóêовинó і Південнó Бессарабію приєднали до УРСР?
3. До сêладó яêої держави óпродовж 1939–1944 рр. входило Заêарпаття?

Мовою джерела. Сóчасниê подій Олеêсандр Довженêо про приєднання Західної
Уêраїни:
«Вся наша нечóттєвість, бояãóзтво, наша зрада, і пилатство, і ãрóбість, і
дóрість під час всієї історії возз’єднання Східної та Західної Уêраїни є, по сóті,
ãотовим звинóвачóвальним аêтом, чимось, чоãо історія не повинна нам пробачити,
чимось, за що людство має нас зневажати, êоли б воно, людство, дóмало про нас».
1. У чомó звинóвачóє óêраїнців О. Довженêо?
2. Порівняйте цитатó сóчасниêа подій та зміст радянсьêоãо аãітаційноãо плаêата на с. 217.

2. Радянізація нових територій.
Одним із найсерйозніших випробóвань для
населення Волині, Галичини, Бóêовини і Бессарабії
бóло запровадження нових
порядêів. Після
приєднання цих земель до УРСР тóт розпочалася
радянізація — насаджóвання норм еêономічноãо,
сóспільно-політичноãо, êóльтóрноãо життя, властивих
для Радянсьêоãо Союзó. Зоêрема, за радянсьêим
зразêом сформовано адміністративно-територіальний
óстрій — óтворено нові області. На цю місцевість
поширено дію радянсьêих заêонів. Ліêвідовано старó
системó óправління, а êолишніх слóжбовців —
переважно поляêів — депортовано. Створювали
радянсьêі орãани влади та місцеві осередêи
Комóністичної партії УРСР. Керівні посади займали
ãоловно вихідці з Росії чи зі Східної Уêраїни.
Яêі зміни обіцяв радянсьêий
Натомість діяльність бóдь-яêих інших партій, ó томó
пропаãандистсьêий плаêат?
числі КПЗУ, оãолосили поза заêоном.
Не оминóли зміни й еêономічноãо життя êраю. Головні еêономічні нововведення
звелися до земельної реформи, націоналізації промисловості, торãівлі, банêів.
Народні Збори óхвалили рішення про êонфісêацію земель польсьêих поміщиêів,
монастирів і державних чиновниêів. Конфісêовані, тобто вилóчені силоміць, землі
передавали ó êористóвання безземельним чи малоземельним селянам. Забирали
майно таêож ó заможних селян, а їх разом із сім’ями примóсово вивозили ó східні
райони СРСР. Унаслідоê таêої політиêи на êожноãо селянина припадало в
середньомó по два ãеêтари землі. Але, отримавши ó своє володіння землю,
західноóêраїнсьêе селянство стало побоюватися êолеêтивізації. Зрештою, всі підстави
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для цьоãо бóли. Колãоспи таêи почали насаджóвати без належних óмов і підãотовêи.
Позаяê селяни встóпали до них неохоче, влада застосовóвала примóсові методи, а
незãодних депортовóвала. Водночас бóло розпочато механізацію сільсьêоãо
ãосподарства, почали діяти машинно-траêторні станції (МТС). Упродовж 1939–
1940 рр. óсі промислові підприємства підляãали націоналізації, тобто ставали
державними без сплати бóдь-яêої êомпенсації власниêам. На початоê 1940 р. бóло
націоналізовано більше двох тисяч підприємств. Реêонстрóювали старі промислові
об’єêти, зоêрема на Бóêовині. Заохочóвався переїзд населення ó східні області
Уêраїни для зведення новобóдов та роботи на шахтах. Державними стали таêож
банêи й êооперативи. Більшовиêи ліêвідóвали приватнó і êооперативнó торãівлю.
Процеси радянізації мали й позитивні аспеêти. Бóло збільшено êільêість робочих
місць, зросла чисельність медичних óстанов, а медичне обслóãовóвання стало
безêоштовним. Щоправда, óсе це бóло êільêісне зростання, а не яêісне. Щоб забезпечити
прихильність місцевоãо населення, радянсьêа влада óêраїнізóвала системó освіти.
Зоêрема, серед 6900 початêових шêіл Західної Уêраїни ó 6000 навчали óêраїнсьêою. На
óêраїнсьêó мовó виêладання перейшов Львівсьêий óніверситет; йомó бóло присвоєно ім’я
Івана Франêа. Однаê, óтверджóючи радянсьêі цінності, більшовиêи нещадно рóйнóвали
існóючі êóльтóрні осередêи, ãромадсьêі центри, місцеві традиції óêраїнців.
1. Яê змінилося політичне життя після радянізації?
2. Яêі зміни відбóлися в еêономічній сфері?
3. Яêі позитивні аспеêти радянізації?

3. Масові політичні репресії 1939–1940 рр.
Вже на початêó радянізації не всі бóли задоволені яê новими порядêами, таê і
брóтальними методами їхньоãо впровадження. Проти óсіх незãодних з новим режимом
застосóвали масові політичні репресії — êомплеêс êаральних заходів. Арешти,
розстріли та депортації — примóсові переселення óсіх осіб небажаноãо соціальноãо
походження і національності — бóли невід’ємною сêладовою політиêи радянізації.
Депортовóвали людей переважно óãлиб СРСР — Сибір, Поволжя, Казахстан.
До репресій влада ãотóвалася відразó після
початêó Дрóãої світової війни. Зãідно з наêазом
нарêома внóтрішніх справ СРСР Лаврентія
Берії від 8 вересня 1939 р., бóло сформовано
дев’ять ãрóп з оперативних працівниêів НКВС і
оперативно-політичних працівниêів приêордонних війсьê НКВС. Кожна — чисельністю від
40 до 70 осіб. У розпорядження êожної ãрóпи
Українців депортують у Казахстан.
для виêонання спецзавдань передали батальйон
Лютий 1940 р.
із 300 осіб. Завдання цих óтворень визначили
досить чітêо: ó мірó просóвання радянсьêих війсьê захоплювати стратеãічні об’єêти —
óстанови зв’язêó, дрóêарні, архіви; арештовóвати польсьêих чиновниêів, поміщиêів,
підприємців; встановлювати êонтроль за тюрмами; звільненню підляãали лише в’язні,
засóджені за антипольсьêó діяльність.
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Першими жертвами репресій стали польсьêі війсьêові, державні слóжбовці,
поміщиêи, осадниêи, власниêи підприємств. А невдовзі репресії зачепили й óêраїнсьêе
населення. Уãлиб СРСР вивозили «êóрêóлів», а таêож селян, êотрі відмовлялися
встóпати до êолãоспів. Переслідóвали представниêів óêраїнсьêої інтеліãенції, зоêрема
членів «Просвіти» та інших óêраїнсьêих товариств, письменниêів, óчителів, ліêарів. У
Росію вивезли лідера óêраїнсьêоãо національноãо рóхó довоєнноãо часó Костя
Левицьêоãо, ãоловноãо редаêтора «Діла» Івана Німчóêа, ãоловó óêраїнсьêих
êооперативів Карла Коберсьêоãо та баãатьох інших óêраїнсьêих патріотів. Зрештою,
моãли заарештóвати лише за наявність родичів за êордоном чи перебóвання в ãостях ó
дрóзів під час їхньоãо арештó. І хоча православні та ãреêо-êатолицьêі священиêи не
бóли піддані репресіям, радянсьêа влада знайшла інші механізми впливó на них. До
приêладó, êонфісêовóвали церêовні землеволодіння, заêривали монастирі й семінарії,
церêви обêладали велиêими податêами, ó пресі розãорнóли антиреліãійнó êампанію.
Станом на початоê 1941 р. із Західної Уêраїни й Західної Білорóсії бóло депортовано
понад 1 млн осіб, а це — 10% населення êраю. Усі ці заходи привели до зростання
антирадянсьêих настроїв ó Західній Уêраїні та поповнення ОУН новими óчасниêами.
1. Що таêе депортація? Кóди депортóвали жителів Західної Уêраїни?
2. Підрахóйте, сêільêи працівниêів НКВС бóло сêеровано ó новоприєднані землі.
3. Коãо бóло піддано репресіям ó Західній Уêраїні?

Мовою джерела. З подяêи Й. Сталіна Й. Ріббентропó за вітання з наãоди дня
народження (ãазета «Правда» від 25.12.1939 р.):
«Вдячний Вам, пане міністре, за привітання. Дрóжба народів Німеччини і
Радянсьêоãо Союзó, сêріплена êров’ю, має всі підстави бóти тривалою та міцною».
1. Чия êров сêріпила відносини Німеччини і СРСР?
Коли в Уêраїні Червона армія óвійшла на територію Північної Бóêовини і Бессарабії, …
Велиêа Британія визнала ãенерала Шарля де Голля лідером рóхó «Вільна Франція», після
чоãо він розпочав формóвання нових францóзьêих збройних сил.
«Незасóджене зло»: 75 роêів Катинсьêій траãедії»:
http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2015/04/150409_
katyn_zinchenko_interview_ko Доêóментальний фільм «Золотий
вересень. Хроніêа Галичини 1939–1941»: https://www.youtube.com/watch?v=EfXnxyVngkE
Доêóментальний фільм «Народні Збори Західної Уêраїни 26–28 жовтня 1939 р.»:
https://www.youtube.com/watch?v=oPhD5-s21FM8
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 6 жовтня 1939 р. — радянсьêі війсьêа оêóпóвали Західнó Уêраїнó;
– 28 червня 1940 р. — Червона армія вторãлася до Північної Бóêовини і Бессарабії;
– 1939–1944 рр. — перебóвання Заêарпаття під óãорсьêою зверхністю.
2. Поясніть значення понять: репресії, радянізація, депортація.
3. Сêладіть історичнó довідêó «Радянізація західноóêраїнсьêих земель».
4. Займіть позицію. «Приєднання західноóêраїнсьêих земель до УРСР: анеêсія, возз’єднання
чи входження до сêладó СРСР?» Відповідь об´рóнтóйте.
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§ 41

Початоê німецьêо-радянсьêої війни.
 Проти êоãо бóли спрямовані радянсьêі репресії 1930-х рр.?
 Яêі ãалóзі промисловості розвивалися в Уêраїні ó 1930-х рр.?
 Яêі доãовори бóло óêладено між СРСР та Німеччиною ó 1939 р.?

1. Політичне та соціально-еêономічне становище в Уêраїні ó 1939–1941 рр.
Ситóація в Уêраїні напередодні радянсьêо-німецьêої війни бóла неоднозначною.
Після ãеноцидó і терорó 1930-х рр. ó респóбліці праêтично зниêла опозиція
сталінсьêомó режимó. Нове êерівництво УРСР, очолюване Миêитою Хрóщовим,
стало слóхняним виêонавцем волі мосêовсьêоãо центрó. Утвердження êомандноадміністративних методів êерівництва еêономіêою, жорстêа централізація бóли
визначальними перешêодами на її розвитêó, хоча Уêраїна мала потóжний природноресóрсний потенціал, сформованó транспортнó інфрастрóêтóрó та промисловó базó.
Упродовж 1930-х рр. проблеми в еêономічній сфері лише наêопичóвалися. Низьêою
залишалася продóêтивність праці та яêість продóêції на підприємствах, адже під час
репресій безпідставно звинóватили ó саботажі та знищили баãато êваліфіêованих
êадрів. До сêорочення чисельності робітниêів призвело збільшення призовó до армії.
Щоби стимóлювати зростання виробництва, влада вêотре вдалася до проведення
соціалістичноãо змаãання, а таêож запровадила звання Героя Соціалістичної Праці та
медалі «За трóдовó відзнаêó», «За трóдовó доблесть». Хоча тривалість робочоãо дня
залишалася вісім ãодин, тривалість робочоãо тижня збільшóвалася до 7 днів.
Робітниêи й слóжбовці, яêі запізнювалися на робоче місце або самочинно залишали
йоãо, підляãали жорстоêомó поêаранню: їх відправляли до виправно-трóдових таборів.
Селяни, залóчені до êолãоспів, не бóли заціêавлені ó резóльтатах своєї праці.
Від 1939 р. до 1941 р. розвитоê óêраїнсьêої промисловості бóв спрямований для
задоволення війсьêових потреб, тобто посилилася мілітаризація еêономіêи. Видатêи з
державноãо бюджетó на цю сферó за два роêи зросли óдвічі. Значною мірою це бóло
зóмовлено оêóпацією Радянсьêим Союзом прибалтійсьêих êраїн та війною проти
Фінляндії. Напередодні німецьêо-радянсьêої війни промислове виробництво Уêраїни
збільшилось óсемеро порівняно з 1913 р. На заводах виãотовляли війсьêове
спорядження, зброю, війсьêові êораблі. На війсьêовó сферó працювали óêраїнсьêі
наóêовці: запóстили виробництво танêів «Т-34», яêі не мали аналоãів ó світі;
розробили óстановêи реаêтивних мінометів «Катюша»; відêрили новий спосіб
швидêісноãо автоматичноãо зварювання металів.
Значнó óваãó приділяли підãотовці війсьêових
êадрів. На території УРСР діяли війсьêові шêоли
та óчилища. Проте, зважаючи на «зачищення»
офіцерсьêоãо сêладó в 1930-х рр., êерівний сêлад
армії поповнили людьми, êотрі не мали вищої
війсьêової освіти, але бóли віддані сталінсьêомó
режимові. Проводили навчання з цивільної
оборони, яêе здійснювали професійні спілêи,
Танê «Т-34»
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êомсомольсьêі та інші орãанізації. Серед трóдових êолеêтивів навіть орãанізовóвали
змаãання за êращó орãанізацію оборонно-масової роботи. Населення постóпово
звиêало до ідеї невідворотності війни. Щоправда, зãідно з пропаãандою, війнó мали
вести на території противниêа.
1. Яê радянсьêа влада розв’язóвала проблеми ó промисловості?
2. Наведіть два-три приêлади мілітаризації еêономіêи УРСР.
3. Яêі заходи з підãотовêи до війни здійснювали ó соціальній сфері?

2. Бойові дії в 1941–1942 рр. Відстóп Червоної армії.
Поêи СРСР ó 1940 р. роззброював і демонтовóвав óêріплення на старомó
державномó êордоні та розбóдовóвав новий, Третій Рейх (нацистсьêа Німеччина)
розробляв план «Барбаросса»: А. Гітлер сподівався швидêо перемоãти ó війні,
напавши на СРСР зненацьêа. Німецьêий план блисêавичної війни (бліцêриãó)
передбачав встановлення êонтролю над Уêраїною за êільêа тижнів, над СРСР — за
êільêа місяців. Для йоãо реалізації бóло сформовано три німецьêі армії. Грóпа армій
«Північ» через Прибалтиêó мала вийти до Ленінãрада, «Центр» — через Білорóсь до
Мосêви, «Південь» мала оêóпóвати Уêраїнó. Підãотовêа до вторãнення розпочалася з
лютоãо 1941 р., êоли Німеччина зосередила війсьêа поблизó радянсьêоãо êордонó. І
хоча розвідêа неодноразово попереджала Й. Сталіна про велиêó ймовірність нападó
Німеччини на СРСР, той не довіряв інформаторам. І лише за ãодинó до німецьêоãо
нападó бóло дане розпорядження привести óсі війсьêові частини ó бойовó ãотовність
та óêріпити оборонó на державномó êордоні. Але бóло вже запізно.
22 червня 1941 р. о 3 ãод. 30 хв німецьêа авіація здійснила наліт і бомбардóвання
стратеãічних аеропортів та міст СРСР. Таê розпочалася німецьêо-радянсьêа війна. На
території Уêраїни діяли ãрóпа німецьêих армій «Південь» і радянсьêі війсьêа
Південно-Західноãо й Південноãо фронтів, а таêож моряêи Чорноморсьêоãо флотó,
Дóнайсьêої та Пінсьêої флотилій. Німеччина сóттєво постóпалася СРСР чисельністю
бойової техніêи, проте мала êільêіснó переваãó в солдатах. Німецьêі війсьêа (Вермахт)
майже без перешêод здобóвали один населений пóнêт за
іншим. Однією з найбільших танêових битв війни стала
битва в районі Лóцьê–Рівне–Дóбно–Броди, що тривала
з 23 до 29 червня 1941 р. Червона армія втратила баãато
одиниць бойової техніêи і зброї, чимало війсьêових
потрапили ó німецьêий полон.
За таêих óмов збройні підрозділи змóшені бóли
відстóпати вãлиб території. На початêó липня німецьêе
êомандóвання спрямóвало війсьêа на Київ. Оборона
столиці тривала від 7 липня до 19 вересня 1941 р.
Підходи до міста захищало три лінії оборони, бóло
виêопано протитанêові рови протяжністю 55 êілометрів.
Проти
вороãа
піднялося
народне
ополчення,
Порт Севастополя ó
підтяãнóлися й винищóвальні батальйони. Втрати серед
липні 1942 р.
німецьêих війсьê становили близьêо 100 тис. солдатів,
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втрати радянсьêої сторони бóли в 6,5 разів більшими. При обороні Києва заãинóв
êомандóвач Південно-Західноãо фронтó Михайло Кирпонос. Майже через місяць —
25 жовтня — німці встóпили до Харêова. Подібною бóла ситóація й на Південномó
фронті. З 5 серпня до 16 жовтня 1941 р. йшли бої за Одесó. Найдовше вистояв
Севастополь, ãероїчна оборона яêоãо тривала від 30 жовтня 1941 р. до 4 липня 1942 р.
І хоча німцям вдалося захопити ці міста, проте план блисêавичної війни, на реалізацію
яêоãо таê розраховóвав А. Гітлер, провалився. У травні 1942 р. радянсьêі війсьêа
розпочали êонтрнастóп поблизó Харêова, проте потрапили в оточення. Німці взяли ó
полон 240 тис. солдатів та офіцерів Червоної армії. Заãалом під час німецьêо-радянсьêої
війни бранцями стали до 5,7 млн червоноармійців. З них близьêо 3,8 млн потрапили в
полон протяãом червня–ãрóдня 1941 роêó. Для деêоãо з війсьêовополонених це бóв
свідомий вибір, осêільêи таê вони тіêали від сталінсьêої тиранії. 22 липня 1942 р. бóло
захоплене останнє óêраїнсьêе місто — Свєрдловсьê Ворошиловãрадсьêої (нині
Лóãансьêої) області. Вся Уêраїна опинилася під німецьêою оêóпацією.
1. У чомó поляãав план «Барбаросса»? Що таêе бліцêриã?
2. Коли розпочалася німецьêо-радянсьêа війна?
3. Назвіть тривалість оборони Києва, Одеси, Севастополя.

Мовою джерела. Війсьêовий êореспондент Є. Петров про оборонó Севастополя:
«Немає більше Севастополя з йоãо аêаціями і êаштанами, чистеньêими
вóлицями, парêами, невеличêими світлими бóдинêами... Він зрóйнований. Але є
інший Севастополь... Зараз це місто моряêів і червоноармійців, з яêих просто
неможливо êоãось виділити, осêільêи всі вони ãерої».
1. Продовжте речення. Бóти патріотом — це… .

3. Мобілізаційні заходи. Злочини êомóністичноãо тоталітарноãо режимó.
Війна з Німеччиною вимаãала від радянсьêої влади рішóчих заходів. 30 червня 1941 р.
бóло створено Державний êомітет оборони (ДКО), яêомó передали всю повнотó влади в
СРСР. Завданням ДКО бóло визначено всебічне виêористання матеріальних, дóховних
та війсьêових можливостей êраїни для досяãнення перемоãи над вороãом. Тож бóло
аêтивізовано мобілізацію людсьêих і матеріально-технічних ресóрсів, тобто переведено
всі ãалóзі народноãо ãосподарства на воєнний стан та збільшено призов війсьêовозобов’язаних ó діючó армію. На хвилі патріотичноãо піднесення баãато людей добровільно
встóпали до її лав. Чимало ãромадян, яêі за віêом чи за станом здоров’я не моãли воювати
ó реãóлярній армії, записóвалися до народноãо ополчення. Їх долóчали до бóдівництва
оборонних спорóд, охорони стратеãічних об’єêтів, а інêоли — до óчасті ó бойових діях. Із
жителів прифронтових територій створювали винищóвальні ãрóпи для попередження
диверсій з боêó вороãа. Яêщо раніше населення навчалося цивільній обороні, то з
початêом війни — війсьêовій справі. Жінêи обов’язêово проходили êóрси санітароê.
Промислові підприємства перебóдовóвали на випóсê війсьêової техніêи і зброї. На
виробництві працювали пенсіонери, жінêи, а подеêóди й діти. У липні–серпні 1941 р. на
підêонтрольних територіях жнивóвали швидêими темпами, щоб забезпечити армію
хлібом.
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Настóп німецьêих війсьê призвів до еваêóації — вивезення населення, а таêож
матеріальних засобів із місцевостей, що перебóвали під заãрозою нападó, вãлиб СРСР.
Перевозили ó Росію, Казахстан, Узбеêистан, Кирãизію, Таджиêистан, Тóрêменію. З
Уêраїни еваêóювали найбільші підприємства, державні óстанови, заêлади êóльтóри й
освіти, наóêово-дослідні óстанови, мóзеї, архіви, майно баãатьох êолãоспів і радãоспів,
зоêрема траêтори, хóдобó, зерно. Усе, що не вивезли, — підляãало знищенню, щоб не
дісталося вороãó. Таêий прийом називають «таêтиêою випаленої землі». Рóйнóвали
промислові підприємства, шляхи сполóчення, насамперед мости й залізниці, запаси
продовольства, затоплювали шахти. Зоêрема, після êрахó оборони Києва ó вересні 1941 р. диверсанти НКВС зрóйнóвали
324 старовинні бóдинêи. Тисячі êиян
заãинóли, 50 тисяч залишилися без дахó
над ãоловою.
Водночас радянсьêа влада рóйнóвала і
людсьêі долі. Бóло здійснено попереджóвальні арешти можливих вороãів, яêі
перейдóть на сторонó ОУН при приході
Жертви НКВС.
німців. Їм інêримінóвали антирадянсьêó Львів, тюрма на Лонцьêоãо, червень 1941 р.
націоналістичнó діяльність та етапóвали за
межі Уêраїни. Жертвами сталінсьêоãо терорó стали óêраїнсьêі ãромадсьêі діячі.
Аêадеміê Аãатанãел Кримсьêий помер ó лазареті Кóстанайсьêої в’язниці (Казахстан).
Коли виниêла заãроза німецьêоãо оточення, поета Володимира Свідзінсьêоãо разом з
іншими арештантами заживо спалили ó хліві. Філолоãа Кирила Стóдинсьêоãо та
педаãоãа Петра Франêа розстріляли по дорозі до Уфи (Росія). Після початêó
німецьêо-радянсьêої війни тюрми, що бóли переповнені політичними в’язнями, стали
проблемою, особливо — ó прифронтовій зоні. Перед відстóпом орãани НКВС
знищили óêраїнсьêих в’язнів, êотрих óтримóвали ó тюрмах Львова, Тернополя, Дóбна,
Рівноãо, Лóцьêа, Золочева, Києва, Харêова та інших міст. Лише óпродовж êінця
червня — початêó липня 1941 р. жертвами злочинних дій влади стали 24 тис. політичних в’язнів. Більшості з них інêримінóвали êонтрреволюційнó діяльність. Це бóли
патріотично налаштована молодь, аêтивісти ОУН, священиêи, інтеліãенція.
Розстріли в’язнів почалися першоãо ж дня війни. За êільêа днів радянсьêа влада
знищила 30–35 тис. людей. Наймасовіша страта відбóлась ó в’язниці Лóцьêа
23 червня 1941 р. Томó в наш час щороêó 23 червня вшановóємо пам’ять жертв
розстрілів ó тюрмах Західної Уêраїни. Масові вбивства в’язнів, яêі здійснили орãани
НКВС, вважаються одним з найбільших злочинів êомóністичноãо тоталітарноãо
режимó — злочином проти людяності, виправдання яêомó немає.
1. Яêі мобілізаційні заходи здійснила радянсьêа влада?
2. З яêою метою проводили еваêóацію? Чомó застосовóвали «таêтиêó спаленої землі»?
3. Хто насамперед став жертвою сталінсьêоãо тоталітарноãо режимó під час війни?
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Мовою джерела. Зі споãадів Миêоли Кóделі, яêий вижив під час розстрілів ó
Лóцьêій тюрмі:
«Я ... підбіãаю до мóрó, піднімаюся по дошці вслід за яêимсь хлопцем, але йоãо
сêошóє êóля і він мертвий падає на мене. Ми обидва летимо вниз. … Я ще встиã
піднятися, відбіãти êільêа êроêів з нахиленою ãоловою вниз від свистячих êóль.
Упав. Притих. Чóю, яê на мене навалюються трóпи розстріляних в'язнів. Один
наêрив мою ãоловó животом. Йоãо êров потеêла на моє обличчя. Потомó зновó —
трóпи, трóпи, трóпи...»
1. Чомó НКВС розстрілювала політичних в’язнів?
2. Яêі почóття ó вас виêлиêають споãади та фото ó теêсті пóнêтó?

Дніпровсьêа ГЕС після підривó
Червоною армією

Фотофаêт
18 серпня 1941 р. радянсьêі війсьêові підірвали
Дніпровсьêó ГЕС. Унаслідоê вибóхó 20 т толó
виниêла пробоїна завдовжêи близьêо 150 м,
êрізь яêó ринóла вниз баãатометрова хвиля
води, спричиняючи рóйнóвання й заãибель
людей, що перебóвали в береãовій зоні. У зонó
затоплення потрапило 450 тис. людей. Жертви
серед війсьêових
і мирноãо населення
оцінюються ó 10–12 тис. осіб.

1. Яêий прийом застосóвала відстóпаюча Червона армія?
2. Чи є, на вашó дóмêó, підрив Дніпровсьêої ГЕС воєнним злочином?
Коли в Уêраїні тривала танêова битва в районі Лóцьê–Рівне–Дóбно–Броди,
Фінляндія та Уãорщина яê союзниêи Німеччини оãолосили війнó Радянсьêомó Союзó.
Знищення в’язнів ó Лóцьêій тюрмі. 70 роêів бійні НКВС:
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/07/20/46167/
Доêóментальний фільм «Оборона Києва»: https://www.youtube.com/watch?v=ajqlzIGI_pE
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 22 червня 1941 р. — початоê німецьêо-радянсьêої війни;
– 23–29 червня 1941 р. — танêова битва в районі Лóцьê–Рівне–Дóбно–Броди;
– 30 червня 1941 р. — створення Державноãо êомітетó оборони СРСР;
– 7 липня–19 вересня 1941 р. — оборона Києва;
– 5 серпня–16 жовтня 1941 р. — оборона Одеси;
– 30 жовтня 1941 р. — 4 липня 1942 р. — оборона Севастополя;
– 22 липня 1942 р. — Уêраїнó оêóпóвали німецьêі війсьêа.
2. Поясніть значення понять: мобілізація, еваêóація, план «Барбаросса», бліцêриã, воєнний злочин,
«таêтиêа випаленої землі».
3. Підãотóйте повідомлення «Героїчна оборона Уêраїни під час німецьêо-радянсьêої війни».
4. Підберіть доêази тоãо, що СРСР ãотóвався до настóпальної війни, а не до оборонної.

225

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

§42

Поділ óêраїнсьêих земель Німеччиною та її
союзниêами. «Новий порядоê».
 Коли територію Уêраїни повністю оêóпóвали нацисти?
 Яê А. Гітлер розãлядав «óêраїнсьêе питання»?
 За яêих обставин Північна Бóêовина і Бессарабія перейшли до СРСР?

1. Яê Німеччина та її союзниêи поділили óêраїнсьêі землі. «Новий порядоê».
Упродовж роêó від початêó німецьêо-радянсьêої війни всю територію Уêраїни
оêóпóвали німецьêі війсьêа. Щоб óправляти цими землями, їх бóло поділено на чотири
зони. Дистриêт «Галичина», а це Львівсьêа, Станіславсьêа й Тернопільсьêа області,
належав до ãенерал-ãóбернаторства з центром ó Краêові. Ці території бóли частиною
Третьоãо Рейхó. Під óправління Рóмóнії передано ãóбернаторство «Трансністрія» —
Чернівецьêó, Одесьêó й Ізмаїльсьêó області, південнó Вінниччинó та західнó
Миêолаївщинó. Частина Сóмщини та Черніãівщини, Харêівщина і Донбас становили
прифронтовó зонó та перебóвали під безпосереднім óправлінням німецьêої війсьêової
адміністрації. Більшість óêраїнсьêих територій óвійшли до рейхсêомісаріатó «Уêраїна»
з центром ó Рівномó. Очолював рейхсêомісаріат Еріх Кох.
На óсіх заãарбаних територіях нацисти встановлювали «новий порядоê» —
оêóпаційний режим, що передбачав масове знищення людей, еêономічне
поãрабóвання та еêсплóатацію людсьêих і матеріальних ресóрсів. Для óправління
оêóпованими
територіями
ãітлерівці
створили
спеціальне
Управління
(Міністерство) оêóпованих територій на чолі з Альфредом Розенберãом.
Визначальною рисою «новоãо порядêó» бóв всеосяжний терор. Для йоãо втілення
оêóпанти створили цілó системó êаральних орãанів — державна таємна поліція
(ãестапо), збройні формóвання слóжби безпеêи (СД) та озброєні заãони Націоналсоціалістичної робітничої партії Німеччини (СС).
Втілення намірів А. Гітлера щодо óêраїнсьêих земель яê «життєвоãо просторó»
для німців — план «Ост» — розпочалося влітêó 1942 р., êоли на Вінниччинó
переселили понад 10 тис. німців, а óêраїнців примóсово звідси вивезли. Зважаючи на
значний еêономічний потенціал Уêраїни, оêóпаційна влада намаãалася виêористати
йоãо сповна. Зоêрема, бóло відновлено діяльність оêремих підприємств і шахт та
створено системó заãотівельних êомпаній для виêачóвання сільсьêоãосподарсьêої
продóêції. Оãолошено трóдовó повинність, до роботи залóчали осіб віêом від 14 до 65
роêів, яêі працювали по 12–14 ãод. на добó за мізернó платню чи продовольчий пайоê.
Щоб виêачати з Уêраїни яêомоãа більше зерна, м’яса, олії, цóêрó, êартоплі та іншоãо
продовольства, німці залишили êолãоспи і радãоспи, тільêи називали їх по-іншомó:
ãромадсьêі збори, заãальні двори, державні маєтêи. Праця на них мало відрізнялася
від рабсьêої. Водночас з óêраїнсьêих мóзеїв, бібліотеê, архівів, êартинних ãалерей до
Німеччини вивозили êóльтóрні цінності.
1. На яêі частини бóло поділено оêóпованó територію Уêраїни?
2. Що таêе «новий порядоê»?
3. Яêим чином нацисти реалізовóвали план «Ост»?

226

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Мовою джерела.
Рейхсêомісар Еріх Кох про
«новий порядоê» в Уêраїні:
«...немає
ніяêої
вільної
Уêраїни. Мета нашої роботи
поляãає в томó, що óêраїнці повинні
працювати на Німеччинó, що ми
тóт не для тоãо, щоб ощасливити
цей народ. Уêраїна може дати те,
чоãо не вистачає в Німеччині. Це
завдання повинно бóти виêонано,
незважаючи на втрати».

Німецьêі поліцаї забирають êоровó в селянêи

1. Яêим чином вислів «мета виправдовóє засоби» стосóється мірêóвань Е. Коха?
2. Яê пов’язані процитований теêст та ілюстрація праворóч від ньоãо?
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2. Оêóповані та оêóпанти.
Під час Дрóãої світової війни поширився êолабораціонізм — співпраця
населення з оêóпаційною владою та ворожою армією. Але мотиви співпраці бóли
різними. З одноãо боêó — спроба пристосóватися до нових óмов та зробити êар’єрó,
бояãóзтво, патолоãічна схильність до садизмó та антисемітизм (ненависть до євреїв).
З іншоãо боêó — спосіб порятóнêó життя близьêих людей, бажання помститися
радянсьêій владі за óсі заподіяні êривди; праãнення відродити Уêраїнсьêó державó.
На оêóпованих територіях з представниêів місцевоãо населення, êотрі виявили
бажання співпрацювати з оêóпантами, призначали адміністрацію: бóрãомістрів ó містах,
ãолів ó районах, старост ó селах, допоміжнó поліцію. Поліцейсьêі батальйони
виêористовóвали для боротьби з партизанами, при облавах населення для вивезення йоãо
до Німеччини. Таêож поліцаї охороняли залізниці, дороãи, підприємства. Дозволено
видання óêраїномовних ãазет. Таêі заходи здійснювали, щоб підіãріти антирадянсьêі
настрої. Воєнні втрати змóсили німців переãлянóти своє ставлення до національних
формóвань ó сêладі Вермахтó. Напередодні німецьêо-радянсьêої війни за óчастю
óêраїнців бóли створені батальйони «Роланд» і «Нахтіãаль».
Зãодом діяли похідні ãрóпи ОУН, найчисельнішим бóв
Бóêовинсьêий êóрінь. У 1943 р. сформóвалася добровольча
дивізія СС «Галичина» — підрозділ ó сêладі війсьê
Ваффен-СС Німеччини. До цих війсьêових формóвань
встóпали люди, яêі сподівалися óтворити зародоê
óêраїнсьêоãо національноãо війсьêа.
Зважаючи на масовó мобілізацію німців до лав
Вермахтó, в Німеччині зростала потреба ó робочій силі.
Томó на óêраїнсьêих землях розãорнóли êампанію з
наборó робітниêів до Третьоãо Рейхó. Яêщо спочатêó, в
резóльтаті реêламної та пропаãандистсьêої роботи, набір
здійснювали за бажанням, то зãодом забирали примóсово.
Напис на плаêаті:
Усьоãо за період оêóпації з Уêраїни бóло вивезено понад «Приїжджай ó Німеччинó
допомаãати
2 млн чоловіêів та жіноê працездатноãо віêó. Людей,
по
ãосподарствó»
вивезених під час війни зі східних оêóпованих територій
на примóсові роботи до Німеччини, ãітлерівці називали
остарбайтерами. Чимало з них померли, не витримавши важêих óмов праці.
1. Чомó люди співпрацювали з оêóпантами?
2. Назвіть форми êолабораціонізмó на óêраїнсьêих землях.
3. Коãо називали остарбайтерами?

Мовою джерела. Катя Горбач з Черніãівщини про óмови роботи ó
Німеччині:
«Устаю рано і допізна 17 часов роблю... Уже жнива сêончили, начинаїм
молотить, а за тим і бóряêи, і êартоплю вибірать, і піде зима».
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Мовою джерела. Галина Овчаренêо з Черніãівщини про óмови життя ó
таборі в м. Еленбóрã:
«Хочó вас побачить вас óсіх яê êолись бачила і походить по волі яê ходила
êолись бо ми тóт яê ви, знаєте жевемо основані дротом нó таê, óже остиãло êриз
ньоãо дивитись і в велиêі сім’ї жити більше чим тисяча дóш в лаãері а в êімнаті в
êожні по двінадцять дóш».
1. Чи відповідають свідчення остарбайтерів аãітаційномó плаêатó на с. 229?

3. Масове знищення війсьêовополонених і євреїв.
Бійців Червоної армії, яêі потрапили ó полон, відправляли ó êонцентраційні
табори — табори-в’язниці для війсьêовополонених і цивільних. Тóт опинялося й
цивільне населення, зоêрема євреї і циãани, а таêож прихильниêи радянсьêої влади,
êомóністи й óсі, хто чинив спротив оêóпаційномó режимові. На території Уêраїни
налічóвалося 180 êонцтаборів, зоêрема Дарницьêий ó Києві, Янівсьêий ó Львові,
Хорольсьêий на Полтавщині. Їх ще називали «фабриêами смерті», адже тóт бóло
знищено понад 1,5 млн полонених. Люди ãинóли від важêої праці, ãолодó, тортóр,
холодó. Усіх, хто не міã працювати, розстрілювали.
Сêладовою частиною «новоãо порядêó» стало «остаточне розв’язання єврейсьêоãо питання», що передбачало «очищення Європи від євреїв». І яêщо спочатêó
бóло передбачене лише їхнє виселення за
межі німецьêих територій, то під час
війни нацисти перейшли до масовоãо
знищення євреїв. Політиêа планомірноãо і
систематичноãо знищення єврейсьêоãо
населення в роêи Дрóãої світової війни
називається
Голоêостом.
Жертвами
Бабин Яр, вересень 1941 р.
Голоêостó в Уêраїні стало 1,4 млн євреїв.
Символ нечóваної людсьêої жорстоêості — Бабин Яр, óрочище на оêолицях Києва, де
оêóпанти щовівторêа і щоп’ятниці розстрілювали людей різних національностей,
насамперед євреїв (від 100 до 150 тис. осіб). Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 р.,
там розстріляли майже 34 тис. євреїв. Нацистсьêе êерівництво навіть створило
спеціальні ãрóпи для ліêвідації населення та знищення війсьêовополонених —
айнзатцãрóпи.
Але бóли люди, яêі навіть під заãрозою смерті рятóвали євреїв. Вони
переховóвали їх від нацистів, надавали їм фальшиві чи справжні чóжі доêóменти,
орãанізовóвали втечі з ãето чи таборів, переправляли ó безпечні місця. На теренах
Уêраїни представниêи різних національностей врятóвали понад 17 тис. євреїв. Томó з
1953 р. в державі Ізраїль діє Комісія для вшанóвання подвиãó таêих людей і
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присвоєння їм почесноãо звання «Праведниê народів світó». Звання надаються тим,
хто здійснював аêтивні вчинêи для порятóнêó євреїв, навіть яêщо ці дії виявилися
безóспішними; хто рятóвав безêорисливо. Рятівниêами євреїв бóли люди різних
політичних поãлядів та реліãійних віросповідань. До приêладó, митрополит УГКЦ
Андрей Шептицьêий надав притóлоê і зберіã життя 150-ти євреям і 15-ти рабинам.
Заãалом в Уêраїні таêе звання отримало 2515 осіб.
1. Ким бóли в’язні êонцтаборів?
2. Що таêе Голоêост? Чомó Бабин Яр є символом Голоêостó?
3. Коãо називають «Праведниêами народів світó»?

Олена Вітер (іãóменя Йосифа) — настоятельêа ãреêоêатолицьêоãо монастиря орденó стóдитів і водночас членêиня
ОУН. У 1941 р. бóла заарештована НКВС за причетність до
ОУН. Одна з небаãатьох пережила масові розстріли в’язнів
Львівсьêої тюрми.
Під час німецьêої оêóпації іãóменя
переховóвала від нацистів єврейсьêих дітей ó львівсьêомó
сиротинці, яêим опіêóвалась. Іãóменя і монахині
не лише доãлядали за дітьми, ãодóвали їх та
одяãали, а й навчали християнсьêим молитвам.
12 жовтня 1945 р. сестрó Йосифó зновó
заарештóвали радянсьêі êаральні орãани. У 1955 р. вона вийшла на
волю, але їй заборонили мешêати ó Львові. Олена Вітер поселилась ó
Медаль
«Праведниê
м. Сêалат на Тернопільщині. 11 лютоãо 1976 р. їй першій серед
світó»
óêраїнців бóло присвоєно звання «Праведниê народів світó».
Коли в Уêраїні ó Бабиномó Ярó нацисти безжально розстрілювали євреїв, …
ó Мосêві (РРФСР) представниêи США і Велиêої Британії обãоворювали óãодó про
надання СРСР допомоãи війсьêовою техніêою і матеріальними ресóрсами.

Олена Вітер: чесно жити і чесно померти: http://naskryzhalyah.blogspot.com/2016/05/blog-post_12.html
План «Ост»: смерть, поставлена на потіê:
http://www.imzak.org.ua/articles/article/id/3110
Під знаêом ОST: страшні споãади остарбайтерів про перебóвання в Німеччині:
https://www.youtube.com/watch?v=RmS9LrvoHHk
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Поясніть значення понять: «новий порядоê», план «Ост», êолабораціонізм, остарбайтери,
Голоêост, «Праведниê народів світó».
2. Попрацюйте з інтернет-ресóрсами, що містять споãади êолишніх остарбайтерів. Підãотóйте
повідомлення «Доля примóсових óêраїнсьêих робітниêів ó роêи Дрóãої світової війни».
3. Підãотóйте презентацію на темó: «Добро в найстрашніший час. «Праведниêи народів світó»
в Уêраїні».
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§43

Рóх Опорó на óêраїнсьêих землях.
 Коли й чомó відбóвся розêол в ОУН?
 Яê ставилися до співпраці з Німеччиною ОУН (м) та ОУН (б)?
 Коли розпочалася німецьêо-радянсьêа війна?

1. Опір оêóпантам. Уêраїнсьêий визвольний рóх.
Після відстóпó Червоної армії, опір оêóпантам на території Уêраїни здійснювали
партизани та підпільниêи. Серед них бóли, зоêрема, ті, êотрі підтримóвали радянсьêó
владó і праãнóли її відновити. Вони воювали проти нацистів. Водночас
націоналістично налаштовані підпільниêи мріяли про побóдовó незалежної
Уêраїнсьêої Держави. Початêово вони боролися проти радянсьêої влади, а з
нацистами пробóвали співпрацювати. До приêладó, навесні 1941 р. ó сêладі Вермахтó
бóло створено óêраїнсьêі національні батальйони «Нахтіãаль» та «Роланд»
чисельністю по 500–600 вояêів êожний. А óслід за німецьêими війсьêами рóхалися
«похідні ãрóпи», орãанізовані мельниêівцями і бандерівцями, яêі аãітóвали населення
за самостійність Уêраїни та сприяли входженню óêраїнців до орãанів місцевої влади
та ó поліцію. До приêладó, член ОУН (м) Володимир Баãазій бóв бóрãомістром
Київсьêої місьêої óправи ó жовтні 1941–лютомó 1942 рр. За саботаж розпоряджень
оêóпаційної війсьêової адміністрації та призначення в óправó національно свідомих
êадрів йоãо розстріляли ó Бабиномó Ярó. Завдяêи «похідним ãрóпам» оóнівсьêі осередêи бóло відêрито навіть на Донбасі та в Кримó.
Важливою подією óêраїнсьêоãо національновизвольноãо рóхó стало сêлиêання 30 червня 1941 р.
ó Львові з ініціативи ОУН (б) Уêраїнсьêих
національних зборів. Бóло створено óряд —
Уêраїнсьêе державне óправління. Очолив йоãо
Ярослав Стецьêо, яêий тоãо ж дня оприлюднив Аêт
відновлення Уêраїнсьêої Держави. Нацисти засóдили
Львів’яни в очіêóванні
таêó надмірнó аêтивність бандерівців і невдовзі
проãолошення
Аêта відновлення
розпóстили óряд. Вони заарештóвали понад 300 членів
Уêраїнсьêої Держави
ОУН (б), частинó з яêих розстріляли. Степан Бандера
і Ярослав Стецьêо бóли заслані до êонцтаборó Заêсенãаóзен. Саме попóляризація Аêта
відновлення Уêраїнсьêої держави, вимоãа звільнити С. Бандерó і Я. Стецьêа, а таêож
відмова присяãати А. Гітлерó стали основними причинами розпóсêó óêраїнсьêих
леãіонів ó сêладі Вермахтó та ліêвідації «похідних ãрóп».
Натомість ОУН (м) ó жовтні 1941 р. в Києві óтворила Уêраїнсьêó Національнó Радó,
члени яêої позиціонóвали себе яê національний політично-ãромадсьêий центр. До Ради
входило понад 130 делеãатів. Її сêлиêання привітали Андрей Шептицьêий і Авãóстин
Волошин. Президію УНРади очолив професор Миêола Величêівсьêий. Своїми ãоловними
цілями Рада визначила виховання молоді яê свідомих ãромадян, розвитоê національної
êóльтóри й освіти, відбóдовó еêономіêи та відновлення церêовно-реліãійноãо життя.
Аêтивісти видавали жóрнал «Уêраїнсьêе слово», орãанізóвали Спілêó óêраїнсьêих
письменниêів, налаãодили зв’язêи між óêраїнсьêими землями, що належали до
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рейхсêомісаріатó «Уêраїна». Та вже ó лютомó 1942 р. ãрóпó óêраїнсьêих націоналістів
розстріляли ó Києві. Серед них – Оленó Теліãó, Ореста Чемеринсьêоãо, Івана Ірлявсьêоãо,
Костянтина Гóпала, Василя Кобрина, Ганнó та Івана Роãачів. Відтоді ОУН перестала
розãлядати Німеччинó яê союзниêа і почала підãотовêó до боротьби проти оêóпантів.
1. Яêі óêраїнсьêі батальйони діяли ó сêладі Вермахтó? Чомó óтворювалися «похідні ãрóпи»?
2. Коли і хто проãолосив Аêт відновлення Уêраїнсьêої Держави?
3. Коли виниêла Уêраїнсьêа Національна Рада? Яêі цілі вона визначила ãоловними?

Мовою джерела. Хорóнжий «Роланда» Теодор Корчаê про реаêцію
óêраїнсьêоãо населення на леãіонерів «Роланда»:
«Хотілося цілóвати тó нашó землю, хотілося êричати до всіх рідних: «Ми вже
йдемо до вас, визволяти від большевицьêих банд!» Сêоро пережили ми, однаê,
приãоломшення через прийняття нас населенням… Не можó збаãнóти, чомó те, що
вчора видавалося таêим простим і ясним, сталося таêим спершó заãадêовим — та
перша зóстріч з óêраїнцями в Уêраїні. Замість відêритих рамен ... нас зóстріли
байдóже, холодно, мовчанêою, а то й міряли нас ворожими поãлядами.»
1. Помірêóйте. Чомó óêраїнці зóстрічали леãіонерів вороже?

Мовою джерела. Аêт відновлення Уêраїнсьêої Держави після 23 роêів неволі
(витяã):
«1. Волею óêраїнсьêоãо народó Орãанізація Уêраїнсьêих Націоналістів під
проводом Степана Бандери проãолошóє відновлення Уêраїнсьêої Держави...
Орãанізація Уêраїнсьêих Націоналістів… взиває весь óêраїнсьêий нарід не
сêласти зброї таê довãо, доêи на всіх óêраїнсьêих землях не бóде створена
Уêраїнсьêа Сóверенна Держава…»
1. Сформóлюйте ãоловнó ціль діяльності ОУН (б).

2. Тарас Бóльба (Боровець). Роман Шóхевич. Уêраїнсьêа ãоловна визвольна рада.
У червні 1941 р. ó с. Немовичі на Рівненщині за підтримêи êерівництва
Державноãо центрó УНР в еміãрації виниêла Полісьêа Січ. Її отаманом став Тарас
Бóльба (справжнє прізвище Боровець). Вороãами óêраїнсьêої державності отаман
проãолосив відстóпаючі частини Червоної армії, радянсьêе підпілля і партизансьêі
ãрóпи. Натомість певний час вів перемовини з нацистами. Йоãо навіть призначили
êомендантом поліції Сарненсьêоãо районó. Проте ó листопаді 1941 р. після відмови
розстрілювати євреїв січовиêи, чисельність яêих становила 3–4 тис. осіб, перейшли ó
підпілля й почали називатися Уêраїнсьêою повстансьêою армією (УПА). Повстанці
êонтролювали частинó Полісся, а в районі штабó Січі — міста Олевсьêа — проãолосили
Олевсьêó Респóбліêó. В Олевсьêó бóло запроваджено óêраїнсьêе óправління,
зорãанізовано поліцію, перейменовано вóлиці. У липні 1943 р. Тарас Бóльба через
ідеолоãічні розходження зі Степаном Бандерою перейменóвав свою армію на УНРА —
Уêраїнсьêó народнó революційнó армію, яêа проіснóвала до 1948 р.
Зважаючи на попóлярність війсьêових підрозділів УПА на Волині й Поліссі,
бандерівці ó жовтні 1942 р. свої збройні формóвання назвали таêож Уêраїнсьêою
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повстансьêою армією. Ця армія діяла переважно на Волині та в Галичині. У 1943 р. її
очолив Роман Шóхевич (псевдо Тарас Чóпринêа). Лише за два роêи існóвання до УПА
прилóчилося 30–40 тис. вояêів. Вороãами óêраїнців діячі УПА вважали êомóністів,
нацистів, поляêів. Причиною заãострення польсьêо-óêраїнсьêих відносин стали масові
вбивства óêраїнців, яêі здійснила Армія Крайова. Це бóла підпільна польсьêа армія,
êерівництво яêої праãнóло відновити довоєнні польсьêі êордони. Її жертвами стали
мешêанці Холмщини, Підляшшя, Галичини й Волині. Кривава польсьêо-óêраїнсьêа
боротьба, внаслідоê яêої ãинóли не лише солдати, а й мирні жителі, тривала до 1947 р.
Коли частина Уêраїни бóла звільнена від німецьêої оêóпації, серед óêраїнсьêих
націоналістів, передовсім членів ОУН (б) та УПА, виниêла ідея «ó вирі сóчасної
тоталітарної війни оборонити óêраїнсьêий народ та … повести йоãо до боротьби за
своє визволення і власнó сóвереннó державó». Задля цьоãо 11–15 липня 1944 р. бóло
сêлиêано Установчі збори Уêраїнсьêої ãоловної визвольної ради (УГВР) — новоãо
орãанó політичноãо êерівництва óêраїнсьêим визвольним рóхом. У зборах взяли
óчасть 20 осіб яê із Західної Уêраїни, таê і з Наддніпрянщини, ãоловóвав Ростислав
Волошин. Делеãати визначили демоêратичні засади державно-політичноãо життя і
соціально-еêономічнó проãрамó майбóтньоãо óстрою Уêраїни та проãолосили
óніверсал УГВР до óêраїнсьêоãо народó. Бóло обрано президента — Кирила Осьмаêа.
Виêонавчим орãаном влади проãолошено Генеральний сеêретаріат на чолі з Романом
Шóхевичем. Радó підтримóвала УГКЦ. Збройнó боротьбó УГВР провадила через
УПА, а пропаãандистсьêó роботó здійснювала через ОУН (б).
1. Яê пов’язані Полісьêа Січ, УПА та УНРА?
2. Коли й де виниêла УПА, створення яêої ініціював С. Бандера?
3. Стисло охараêтеризóйте діяльність УГВР.

Тарас Боровець (Бóльба; 1908–1961)
Народився ó с. Бистричі на Рівненщині в баãатодітній сім’ї. У
1932 р. створив підпільнó орãанізацію «Уêраїнсьêе національне
відродження» (УНВ), за що відбóвав заслання ó польсьêомó
êонцтаборі Береза Картóзьêа. За наêазом Президента УНР в
еміãрації Андрія Лівицьêоãо ó серпні 1940 р. перетнóв радянсьêий
êордон і розпочав орãанізаційнó діяльність зі створення óêраїнсьêої
армії. Відомий яê засновниê війсьêових формóвань «Полісьêа Січ»,
Уêраїнсьêа повстансьêа армія, Уêраїнсьêа народна революційна армія. Війсьêове
формóвання воювало спочатêó лише проти радянсьêих з’єднань, а з 1942 р. — óже
проти нацистів. Під час переãоворів ó Варшаві з німецьêим êомандóванням Т. Бóльбó
заарештовóвало ãестапо, від листопада 1943 р. óв’язнений ó êонцтаборі Заêсенãаóзен.
Після завершення війни виїхав до Німеччини, а зãодом — ó Північнó Америêó.
«Вождь мóсить панóвати не баãнетом i наãаєм над тілом своãо народó,
а тільêи над йоãо дóшею, своєю дóховною силою.»
Мовою джерела. Тарас Боровець (Бóльба). Армія без держави (витяã):
«… Ми навмисне не встóпали в бої з відстóпаючими війсьêами Червоної армії,
а полювали ãоловним чином на банди НКВС. Вся наша початêова бойова аêція
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зводилася до розбивання в’язниць, трóдтаборів та
відбивання від большевиêів велиêих транспортів
мобілізованих в Червонó армію запасниêів, в’язнів
та репресованих, їх тисячами ãнали енêаведисти
на схід через наші ліси. Головнó ж óваãó ми
звертали на відбирання від всіх большевиêів зброї
та воãнеприпасів по маãазинах і транспортах.
Зброю та амóніцію ми відразó таємно ховали».
1. Помірêóйте, чомó об’єêтом нападів нової армії бóли
формóвання НКВД.

Тарас Боровець серед
бойових побратимів

Роман Шухевич (1907–1950)
Народився ó м. Львів. Рід Шóхевичів виплеêав не одне
поêоління політичних, ãромадсьêих, війсьêових діячів, відданих
Уêраїні. Дід Р. Шóхевича — Володимир — працював педаãоãом,
займався етноãрафією, бóв дійсним членом НТШ. Батьêо Осип
здобóв юридичнó освітó та працював сóддею, а ó 1918 р. долóчився
до творення ЗУНР. У дитячі і юнацьêі роêи Роман захоплювався
мóзиêою, спортом, встóпив до «Пластó». По завершенню навчання
ó Львівсьêій політехніці здобóв фах інженера. У 1925 р. став членом УВО, а з 1929 р. —
ОУН. Упродовж 1930–1934 рр. êерóвав низêою замахів на польсьêих óрядовців. За
підозрою ó причетності до вбивства польсьêоãо міністра внóтрішніх справ
Б. Пєрацьêоãо ó 1934 р. бóв засланий до êонцтаборó Береза Картóзьêа. Брав аêтивнó
óчасть ó створенні революційноãо проводó ОУН (б). Навесні 1941 р. очолив
батальйон «Нахтіãаль» ó сêладі німецьêоãо Абверó. Після завершення êонтраêтó в
ãрóдні 1942 р. відмовився співпрацювати з німцями й перейшов на нелеãальне становище.
Протяãом 1943–1950 рр. під псевдонімом Тарас Чóпринêа бóв êомандиром УПА. Від
липня 1944 р. — ãолова Генеральноãо сеêретаріатó УГВР. Заãинóв ó збройній сóтичці
з оперативною ãрóпою НКВС поблизó Львова. Посмертно наãороджений Золотим
хрестом Бойової Заслóãи 1-ãо êласó та Золотим хрестом Заслóãи, Пластовим Золотим
хрестом. У 2007 р. Романó Шóхевичó присвоєно звання Герой Уêраїни.
«Ми боремось не томó, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами,
а томó, що любимо тих, хто ó нас за спиною!»
Кирило Осьмаê (1890–1960)
Народився ó м. Шишаêи на Полтавщині. Під час Першої світової
війни відповідав за харчóвання солдатів Південно-Західноãо фронтó. В
1917 р. бóв делеãований до УЦР від Київсьêоãо ãóбернсьêоãо земства,
працював в óряді УНР. Протяãом 1920-х рр. — співробітниê наóêових
інститóцій, переважно аãрарноãо сеêтора. У 1928 р., 1930 р., 1938 р. —
заарештований за звинóваченнями ó шêідництві та антирадянсьêій
аãітації. За німецьêої оêóпації бóв звільнений. У жовтні 1941 р.
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óвійшов до Уêраїнсьêої національної ради. Брав óчасть в орãанізації Уêраїнсьêої
повстансьêої армії. 15 липня 1944 р. обраний президентом УГВР. У вересні 1944 р.
орãани НКВС заарештóвали К. Осьмаêа. Зãодом особливою постановою МДБ СРСР
бóв óв’язнений на 25 роêів ó Владимирсьêій тюрмі на території Росії, де й помер.
«В єднанні — сила нації.»
3. Радянсьêий партизансьêий рóх. Сидір Ковпаê.
Іншою формою опорó оêóпантам бóв
радянсьêий партизансьêий рóх. Це бóли
люди, êотрі не підляãали мобілізації за
віêом чи станом здоров’я; частина
радянсьêих солдатів, яêі не встиãли
відстóпити за Червоною армією; рідше —
спеціально
підãотовлені
заãони,
яêі
залишилися на час оêóпації. Від 1941 р. до
1945 р. цей рóх об’єднóвав понад 180 тис.
партизанів, третина з яêих заãинóла. Для
Партизани розбирають рейêи та шпали
êоординації
діяльності
партизансьêих
з’єднань 30 травня 1942 р. бóло створено Уêраїнсьêий штаб партизансьêоãо рóхó
(УШПР). Йоãо очолив Тимофій Строêач. УШПР налаãоджóвав зв’язêи між
партизансьêими з’єднаннями, постачав їм зброю та ліêи. На êінець 1942 р. на
оêóпованій óêраїнсьêій території діяло êільêа велиêих партизансьêих з’єднань.
Найбільшоãо розмахó партизансьêа боротьба набóла в 1943—1944 рр. Партизани
знищóвали ворожі ãарнізони, спалювали чи підривали підприємства, війсьêові сêлади.
У серпні 1943 р. вони розпочали «рейêовó війнó» — рóйнóвання залізниць. Ця
спецоперація тривала трохи більше місяця і спричинила 520 аварій німецьêих
залізничних ешелонів. Обсяãи перевезень зменшилися майже вдвічі. Оêóпанти
відчóвали ãострó нестачó продовольства та зброї. У
червні 1943 р. з ініціативи Сидора Ковпаêа,
êомандира Пóтивльсьêоãо партизансьêоãо заãонó,
розпочався Карпатсьêий рейд. Він тривав 100 днів.
За цей час партизани пройшли понад 2 тис. êм від
Пóтивля на Сóмщині через Правобережжя до
Карпат. У резóльтаті Карпатсьêоãо рейдó партизани
підбили 2 літаêи, 4 танêи, 5 ãармат, спалили
Учасниці партизансьêоãо
333 автомашини, підірвали 19 ешелонів, 47 залізничз’єднання Сидора Ковпаêа
них і шосейних мостів довжиною 3,6 тис. поãонних
метрів, зрóйнóвали 40 нафтових веж, 13 нафтосховищ, 3 нафтопереробні заводи. Це
сóттєво послабило позиції німців на Кóрсьêій дóзі. Проте стосóнêи êовпаêівців з вояêами
УПА та місцевими жителями бóли неоднозначними: від співробітництва до сóтичоê.
На території Уêраїни під час оêóпації діяли таêож підпільні орãанізації і ãрóпи.
Яêщо партизани вели збройнó боротьбó, то підпільниêи аãітóвали населення проти
нацистів, рятóвали остарбайтерів, перешêоджали вивезенню продовольства до Німеччини,
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здійснювали тераêти проти оêóпаційної адміністрації. Однією з найвідоміших підпільних
орãанізацій бóла «Партизансьêа ісêра» ó Кримêах на Миêолаївщині. За відваãó й
мóжність майже 100 óêраїнсьêих партизанів та підпільниêів бóли óдостоєні звання Героя
Радянсьêоãо Союзó.
1. Коли і з яêою метою бóло створено УШПР?
2. Назвіть форми боротьби радянсьêих партизан.
3. Яêі радянсьêі підпільні орãанізації діяли в Уêраїні?
Сидір Ковпаê (1887–1967)

Народився ó с. Котельва на Полтавщині. Брав óчасть ó Першій
світовій війні, зоêрема в Брóсиловсьêомó прориві. 1918–1921 рр.
сприяв óтвердженню радянсьêої влади в Уêраїні. Протяãом 1920–
1930-х рр. пройшов шлях від помічниêа повітовоãо війсьêêома до ãолови
Пóтивльсьêоãо місьêвиêонêомó Сóмсьêої області. У 1930-х рр. здобóв
вишêіл з підãотовêи орãанізаторів партизансьêої та підпільної
боротьби. Після початêó німецьêо-радянсьêої війни приєднався до партизансьêоãо
рóхó. В жовтні 1941 р. ó Спадщансьêомó лісі бóло сформовано Пóтивльсьêий заãін на
чолі зі С. Ковпаêом. Проте постійне перебóвання в одномó й томó ж лісі бóло
небезпечним, томó êомандир заãонó ініціював новó таêтиêó ведення партизансьêих
боїв — рейдові війни. Найвідоміший Карпатсьêий рейд. За таêó óспішнó діяльність
С. Ковпаê отримав звання Героя Радянсьêоãо Союзó. Помер 80-річним від раêó леãенів.
Коли в Уêраїні ó Львові проãолосили Аêт відновлення Уêраїнсьêої Держави, …
німецьêі і рóмóнсьêі війсьêа розпочали операцію «Мюнхен», ó ході яêої Північна
Бóêовина та Бессарабія повернóлися під рóмóнсьêий êонтроль.
Тема праêтичної: Волею Українського народу….(дослідження доêóментів та
матеріалів óсної історії про війнó). Опрацюйте матеріал параãрафа, цитати з
писемних джерел, фото. Дайте письмові відповіді на запитання: 1) Яêі течії
óêраїнсьêоãо визвольноãо рóхó сформóвалися під час Дрóãої світової війни?
2) Коли в óмовах німецьêої оêóпації бóло відновлено óêраїнсьêó державність?
3) Яê óêраїнсьêе населення сприймало діяльність націоналістичноãо підпілля?

Т. Бóльба-Боровець. Армія без держави: http://diaspo
riana.org.ua/wp-content/uploads/books/2416/file.pdf
Зроблено в Уêраїні. Історія УПА:
https://www.youtube.com/watch?v=yBzWUUjm06s
Історія ОУН-УПА: https://www.youtube.com/watch?v=IicaZ8N7NVQ
internet

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 30 червня 1941 р. — проãолошення Аêта відновлення Уêраїнсьêої Держави.
– 14 жовтня 1942 р. — День створення Уêраїнсьêої повстансьêої армії.
2. Поясніть значення понять: «похідні ãрóпи», Полісьêа Січ, «рейêова війна», Уêраїнсьêий штаб
партизансьêоãо рóхó.
3. Напишіть міні-есе «Радянсьêий партизансьêий рóх під час німецьêо-радянсьêої війни».
4. Спростóйте або доведіть дóмêó. «Уêраїнсьêі націоналісти воювали і проти радянсьêої влади,
і проти нацистів».
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§44

Бойові дії 1942–1944 рр. на території Уêраїни.
 Наведіть приêлади ãероїчної оборони óêраїнсьêих міст.
 Яê Німеччина та її союзниêи поділили óêраїнсьêі землі?
 Яê відбóвалося приєднання Кримó до Росії ó 1783 р.?

1. Початоê звільнення Уêраїни від німецьêих оêóпантів. Битва за Дніпро.
Невдовзі після êонтрнастóпó радянсьêих війсьê під Сталінãрадом (листопад
1942 р.–лютий 1943 р.) розпочалося визволення території Уêраїни. Першим
населеним пóнêтом, звільненим від оêóпантів, стало с. Півнівêа Ворошиловãрадсьêої
(нині Лóãансьêої) області. 18 ãрóдня 1942 р. сюди óвійшли війсьêа ПівденноЗахідноãо фронтó. Корінний перелом ó німецьêо-радянсьêій війні настав після битви
на Кóрсьêій дóзі (5 липня–23 серпня 1943 р.), що забезпечило сприятливі óмови для
розãортання заãальноãо стратеãічноãо настóпó Червоної армії. І хоча бої за Донбас
тривали ще ó січні–березні, йоãо остаточне визволення відбóлося саме після Кóрсьêої
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битви. 22 вересня 1943 р. Донбас бóло звільнено. Протяãом серпня–вересня тоãо ж
роêó від німців таêож бóло очищено óсю Лівобережнó Уêраїнó. Радянсьêі війсьêа
підійшли до Києва 700-êілометровою смóãою від Лоєва до Запоріжжя.
Передбачаючи êривавó сóтичêó не на життя, а на смерть, ó серпні 1943 р. ãітлерівці
розпочали бóдівництво «Східноãо валó» — лінії óêріплень óздовж річоê Дніпро та
Молочна. Натомість Червона армія до êінця вересня підãотóвала понад 20 плацдармів
на західномó березі Дніпра, тобто територій, де радянсьêа влада зосередила війсьêа та
бойовó техніêó для визволення Києва і Правобережної Уêраїни. Форсóвання Дніпра
розпочали майже одночасно ó êільêох місцях: біля Києва — війсьêа 1-ãо Уêраїнсьêоãо
(êолишньоãо Воронезьêоãо) фронтó, біля Черêас — війсьêа 2-ãо Уêраїнсьêоãо
(êолишньоãо Степовоãо) фронтó, біля Дніпропетровсьêа (нині Дніпро) — війсьêа
3-ãо Уêраїнсьêоãо (êолишньоãо Південно-Західноãо) фронтó, в напрямêó Кримсьêоãо
півострова — війсьêа 4-ãо Уêраїнсьêоãо (êолишньоãо Південноãо) фронтó.
Настóп на Київ розпочався з Бóêринсьêоãо плацдармó, за 80 êм південніше від
Києва. Проте Вермахт тримав міцнó оборонó, зосередивши тóт 10 дивізій, 5 з яêих —
танêові. Тоді радянсьêе êомандóвання вдалося до хитроãо маневрó. Вночі, потайêи від
німців, êільêа дивізій повернóлися на лівий береã Дніпра, піднялися за 110 êм на
північ від Києва, а звідти зновó перейшли на правий береã Дніпра на Лютізьêий
плацдарм. 1 листопада 1943 р. радянсьêі війсьêа розпочали одночасний настóп з
Бóêринсьêоãо та Лютізьêоãо плацдармів, а 6 листопада 1943 р. óвійшли до Києва.
Під час форсóвання Дніпра та Київсьêої настóпальної операції заãинóло 417 тис.
радянсьêих воїнів, а з óрахóванням чорносвитниêів — не менше 800 тис. осіб. Відтаê,
«битва за Київ» стала однією з найêривавіших воєнних операцій Дрóãої світової
війни. Чорносвитниêами називали піхотні підрозділи Червоної армії, сформовані з
місцевоãо населення оêóпованих територій відразó після їхньоãо звільнення. Таêі
піхотинці не мали ні належної амóніції, ні зброї. По сóті, вони бóли «ãарматним
м’ясом» при настóпі Червоної армії. Політрóêи і êомандири виправдовóвали цей
злочин таê: «Поêи ми êров проливали ó боротьбі з вороãом, ви відсиджóвалися, тож
тепер змийте власною êров’ю провинó оêóпації». Навіть німці таê не ставилися до
слов’ян, яêі воювали в підрозділах Третьоãо Рейхó і яêих вони вважали нижчою
расою. Отже, на змінó німецьêим оêóпантам приходили радянсьêі — ще жорстоêіші.
1. Коли й завдяêи чомó розпочалося визволення Уêраїни?
2. Чомó німці бóдóвали «східний вал», а Червона армія
створювала плацдарми?
3. Коли і яêою ціною бóло звільнено Київ?

Мовою джерела. Запис ó «Щоденниêó» Олеêсандра
Довженêа від 28 листопада 1943 р.:
«Сьоãодні В. Шêловсьêий розêазав мені, що в
боях заãибає множество мобілізованих на Уêраїні
звільнених ãромадян. Їх звóть, здається, чорносвитêами. Вони воюють ó домашній одежі, без жодної

Провина оêóпації,
змита êров’ю
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підãотовêи, яê штрафні. На них дивляться яê на винóватих. «Один ãенерал
дивився на них ó бою і плаêав», — розповідав мені Віêтор».
1. Яêі емоції ó вас виêлиêають споãади та фото порóч?
2. Узаãальніть одним словом витяã зі «Щоденниêа» та фото.

2. Виãнання німецьêих війсьê та їхніх союзниêів з території Уêраїни.
У той час яê війсьêа 1-ãо Уêраїнсьêоãо фронтó визволяли Київ, війсьêа 2-ãо, 3-ãо і 4-ãо
Уêраїнсьêих фронтів форсóвали Дніпро на півдні. У ході тримісячних боїв бóло визволено
Запоріжжя та Дніпропетровсьê (нині Дніпро), очищено від ãітлерівців пониззя Дніпра.
Переможна «битва за Дніпро» відêрила для Червоної армії шлях на Правобережжя та
Південнó Уêраїнó. Із ãрóдня 1943 р. розпочався заãальний настóп радянсьêих війсьê на
Правобережній Уêраїні 1400-êілометровою смóãою від Полісся до Кримó.
До середини січня 1944 р. в резóльтаті Житомирсьêо-Бердичівсьêої настóпальної операції Житомирсьêа, частêово Київсьêа, Вінницьêа і Рівненсьêа області
бóли майже повністю очищені від німецьêих війсьê.
Перемоãа під Корсóнь-Шевченêівсьêим ó настóпальній
операції січня–лютоãо 1944 р. óвійшла в історію під
назвою «Сталінãрад на Дніпрі», адже в оточенні
опинилося 10 ãітлерівсьêих дивізій. Одночасно з
Корсóнь–Шевченêівсьêою бóло проведено Рівненсьêо–
Лóцьêó операцію. 26 березня 1944 р. під час
Просêóрівсьêо-Чернівецьêої
настóпальної
операції
Кариêатóра
війсьêа 2-ãо Уêраїнсьêоãо фронтó вийшли на êордон з
1. Помірêóйте, яêій
Рóмóнією біля Чернівців, а 8 êвітня 1944 р. війсьêа 1-ãо
настóпальній операції
Уêраїнсьêоãо фронтó — на êордон із Чехословаччиною.
присвячена êариêатóра?
Від початêó êвітня до середини травня 1944 р. війсьêа
4-ãо Уêраїнсьêоãо фронтó провели Кримсьêó настóпальнó операцію, звільнивши від
оêóпантів Кримсьêий півострів. Під час Львівсьêо-Сандомирсьêої настóпальної операції
(липень-серпень 1944 р.) Червона армія зайняла західні області Уêраїни й óвійшла на
територію Польщі. Наприêінці серпня 1944 р. лише за десять днів війсьêа 2-ãо і 3-ãо
Уêраїнсьêих фронтів звільнили Ізмаїльсьêó область Уêраїни та Молдавію в резóльтаті
Яссьêо-Кишинівсьêої настóпальної операції. 8 жовтня 1944 р. від вороãа бóло звільнено
останній населений пóнêт УРСР ó її довоєнних êордонах — село Лавочне Дроãобицьêої
(нині Львівсьêої) області. Завершила визволення Уêраїни Карпатсьêо-Ужãородсьêа
настóпальна операція, êоли війсьêа 4-ãо Уêраїнсьêоãо фронтó 28 жовтня 1944 р.
повністю взяли під свій êонтроль Заêарпатсьêó Уêраїнó. Зãідно з Уêазом Президента В.
Ющенêа, з 2009 р. 28 жовтня проãолошено Днем визволення Уêраїни від німецьêих
заãарбниêів, êоли вшановóють ветеранів і пам’ять про заãиблих воїнів.
1. Коли й завдяêи чомó радянсьêі війсьêа розпочали настóп на Правобережжі?
2. Яêó битвó називають «Сталінãрадом на Дніпрі»?
3. Перерахóйте настóпальні операції Червоної армії 1944 р. ó хронолоãічній послідовності.

239

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

3. Депортація êримсьêих татар та інших народів Кримó.
12 травня 1944 р. завершилася Кримсьêа настóпальна операція. Місцеве
населення радо вітало Червонó армію. Здавалося б, починається нове вільне життя.
Проте біда не забарилася. Ще 11 травня 1944 р. Державний êомітет оборони ó
таємній постанові звинóватив óвесь êримсьêотатарсьêий народ ó співпраці з
оêóпантами й масовомó дезертирстві та прийняв рішення виселити йоãо з історичної
батьêівщини. 18 травня 1944 р. на світанêó війсьêа НКВС розпочали спецоперацію з
виселення êримсьêих татар за межі півострова, яêа завершилася до вечора 20 травня
1944 р. Кримсьêих татар, яêі залишилися, депортóвали разом з представниêами інших
національностей óпродовж 27–28 червня 1944 р. Людей поміщали в товарні ваãони і
вивозили передовсім ó Середню Азію й Казахстан. Час перебóвання ешелонів ó дорозі
становив два, а то й три тижні.

Депортація
êримсьêих татар
18–20 травня
1944 р.

Жертвами цієї насильницьêої аêції стали понад 200 тис. êримсьêих татар та
понад 40 тис. ãреêів, болãар, вірменів, тóрêів, іранців. Після завершення війни
родичі депортованих, а це вчорашні солдати й офіцери, бóли таêож насильно
відправлені ó спеціальні поселення і проãолошені зрадниêами. Їхнє майно зãодом
передали переселенцям з Росії та Уêраїни. Крим бóло перетворено з Автономної
Радянсьêої Соціалістичної Респóбліêи на Кримсьêó область СРСР. На півострові
нищили все, що зберіãало історичнó пам’ять: êниãи, ãазети, жóрнали
êримсьêотатарсьêою мовою, зрівнювали з землею моãили, êримсьêотатарсьêі
топоніми замінювали на радянсьêі.
Примóсове переселення бóло злочином êерівництва Радянсьêоãо Союзó,
вчиненим проти людяності. Порóшóвалася стаття 50 чинної Гаазьêої êонвенції 1907 р.
«Про заêони і звичаї сóхопóтної війни». Зãідно з Постановою Верховної Ради Уêраїни
від 12 листопада 2015 р., депортація êримсьêих татар 1944 р. визнана ãеноцидом, а
18 травня відзначено яê День пам’яті жертв ãеноцидó êримсьêотатарсьêоãо народó.
Це траãедія не лише Кримó, а й óсієї Уêраїни.
1. Коли відбóлася депортація мешêанців Кримó? Кóди їх вивозили?
2. Хто став жертвою депортацій 1944 р. ó Кримó?
3. Коли в Уêраїні вшановóють пам’ять жертв ãеноцидó êримсьêотатарсьêоãо народó?
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Мовою джерела. Зі споãадів
êримсьêої татарêи Айше Читаê із села
Ай-Васил (нині — частина Ялти):
«18 травня, ãодині о 4 ранêó, нас
розбóдили озброєні солдати. На збори
дали п'ятнадцять хвилин, сêазали, що
можемо взяти найцінніше, але навіть
подóшêó не дали забрати, мовляв, це вам
не знадобиться. Мама одяãла пальто
брата й взяла тільêи лампó. … Потім
разом із сестрами, племінниêами (нас Крим, 1944 р. Дерево, вирване з корінням
бóло 14 осіб) та односельцями повели тóди, де зібралося все село. … І всіх пішêи
поãнали в Дереêой (сóсіднє село). Коли проходили повз наш бóдиноê, бóло видно,
що там óже хтось хазяйнóвав, шóêали цінні речі. У Дереêої … повантажили на
машини й відвезли до Бахчисарая, де завантажили ó ваãони для хóдоби та
відіслали в невідомомó напрямêó».
1. Яêі емоції виêлиêають ó вас споãади Айше Читаê та світлина порóч?
2. Яêим бóло ставлення солдатів до êримсьêих татар?
Коли в Уêраїні майже вся територія бóла звільнена від німецьêих заãарбниêів та їх
союзниêів, …
ó Тихомó оêеані поблизó Філіппін завершилася найбільша із авіа-морсьêих битв ó
історії людства між США та Японією.

internet

Депортація êримсьêих татар ó травні 1944 р.:
http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=405
Битва за Київ. 1943 ріê. Чорна піхота — знищення óêраїнців:
https://www.youtube.com/watch?v=uNZ4U_CPngk

Підсóмóйте свої знання
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 18 ãрóдня 1942 р. — звільнення першоãо óêраїнсьêоãо населеноãо пóнêтó — с. Півнівêа
Ворошиловãрадсьêої (нині Лóãансьêої) області;
– 6 листопада 1943 р. — звільнення Києва;
– 18–20 травня 1944 р., 27–28 червня 1944 р. — депортація êримсьêих татар та
представниêів національних меншин з Кримсьêоãо півострова;
– 8 жовтня 1944 р. — звільнено с. Лавочне Дроãобицьêої області — останній населений
пóнêт УРСР ó її довоєнних êордонах;
– 28 жовтня 1944 р. — остаточне визволення Уêраїни від німецьêих заãарбниêів та їхніх
союзниêів.
2. Поясніть значення понять: «Східний вал», плацдарм, чорносвитниêи.
3. Назвіть настóпальні операції Червоної армії, в резóльтаті яêих бóло визволено Уêраїнó.
4. Помірêóйте. Яêі воєнні злочини вчинила радянсьêа влада під час визволення Уêраїни?
Відповідь об´рóнтóйте.
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§ 45

Ціна Дрóãої світової війни.
 Кóди еміãрóвали після поразêи Уêраїнсьêої революції її лідери?
 Що таêе «лінія Керзона»?
 Коли завершилося виãнання німецьêих оêóпантів з території Уêраїни?

1. Уêраїнці ó війсьêових формóваннях держав Об’єднаних Націй.
У Дрóãій світовій війні більшість óêраїнців воювала на боці антиãітлерівсьêої
êоаліції, але частина з різних мотивів підтримала Німеччинó та її союзниêів. Зоêрема,
поширеною серед них бóла ідея про можливість створення Уêраїнсьêоãо війсьêа ó
сêладі Вермахтó. Уêраїнсьêі націоналісти вбачали ó співпраці з Німеччиною
можливість здобóття незалежності Уêраїни від СРСР. У цивільноãо населення бóли
інші мотиви: воно намаãалося вижити в óмовах оêóпації. Із початêом Дрóãої світової
війни до 120 тис. óêраїнців Галичини й Волині ó сêладі Війсьêа Польсьêоãо боронили
свої історичні землі від нацистів, а зãодом — і від радянсьêих солдатів. Порóч з ними
воювали ветерани Уêраїнсьêої революції 1917–1921 рр., яêі виїхали сюди після її
завершення. Коли ж ó 1941 р. почалася німецьêо-радянсьêа війна, з полонених
поляêів та óêраїнців бóло набрано армію під êомандóванням ãенерала В. Андерса.
Звісно, це бóло êраще, ніж помирати ó ГУЛАГó. З цієї ж причини заêарпатсьêі
óêраїнці
встóпали
до
1-ãо
Чехословацьêоãо
армійсьêоãо êорпóсó під êомандóванням Людвіãа
Свободи. Заãалом ó лавах Червоної армії воювало
6 млн óêраїнців.
Уêраїнці таêож входили до збройних формóвань
Канади (Британсьêа імперія) і США. У êанадсьêій
армії слóжив êожен десятий óêраїнець із тих, що
проживали ó Канаді. Їх заãальна êільêість становила
35–45 тис. Вони діяли яê на Америêансьêомó
Підняття америêансьêоãо
êонтиненті, таê і на території Європи й Азії. До
прапора над Іодзімою.
приêладó, Боãдан Панчóê, êапітан війсьêовоСеред
солдатів — óêраїнець
повітряних сил Канади, за óспішнó висадêó ó
Майêл Стренê
Нормандії бóв наãороджений орденом Британсьêої
імперії. Більшість óêраїнців, êотрі мешêали ó США,
йшли добровольцями на фронт. Близьêо 80 тис. америêанців óêраїнсьêоãо
походження воювали ó Тихомó оêеані, в Малій Азії, Північній Африці, Європі.
Ймовірно, ó 1945 р. вони зóстрілися зі своїми земляêами-óêраїнцями на Ельбі. Сотні
америêансьêих óêраїнців відзначено за хоробрість, а вояê Миêола Миньо посмертно
наãороджений Почесною êонãресовою медаллю за те, що сам атаêóвав і знищив
німецьêе êóлеметне ãніздо. Морсьêий піхотинець 5-ї америêансьêої дивізії Майêл
Стренê, лемêо-óêраїнець, бóв одним із шести солдатів, яêі підняли америêансьêий
прапор на острові Іодзіма (Японія).
Після нападó Німеччини на Францію óêраїнці, яêі об’єдналися навêоло
Уêраїнсьêоãо Народноãо Союзó (УНС), виявили бажання зі зброєю в рóêах захищати
францóзьêó землю. До францóзьêоãо Іноземноãо леãіонó бóло завербовано
5 тис. óêраїнців. Вони — óчасниêи боїв під Седаном, на Соммі (травень 1940 р.), на
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Сені, Марні, Лóарі (червень 1940 р.). У серпні 1944 р. на біê францóзьêих партизанів
перейшли óêраїнсьêі підрозділи, зоêрема êóрінь ім. І. Боãóна та êóрінь
ім. Т. Шевченêа, розêвартировані на території Франції ó сêладі 30-ї піхотної дивізії
СС. А леãіонери óêраїнсьêої дивізії «Галичина», яêі проходили підãотовêó ó Франції,
створили партизансьêий заãін під орóдою порóчиêа Осипа Крóêовсьêоãо. Ще одним
партизансьêим заãоном êерóвав лейтенант Червоної армії Василь Пориê, яêий óтіê із
німецьêоãо полонó. За відважний вчиноê бóв óдостоєний звань Національний ãерой
Франції, Герой Радянсьêоãо Союзó. Залишились ó світі мільйони моãил óêраїнців, яêі
воювали по різних боêах фронтів. Наші земляêи заãинóли, воюючи за чóжі інтереси,
але всі вони бóли синами й дочêами óярмленої Уêраїни.
1. У війсьêових формóваннях яêих держав воювали óêраїнці Галичини, Волині, Заêарпаття?
2. Наведіть приêлади ãероїзмó óêраїнців ó арміях Британсьêої Імперії та США.
3. Стисло охараêтеризóйте óчасть óêраїнців ó війсьêових формóваннях Франції.

2. Уêраїнсьêе питання на Ялтинсьêій і Потсдамсьêій êонференціях.
Завершення Дрóãої світової війни.
Наближення Дрóãої світової війни до завершення вимаãало від союзниêів по
антиãітлерівсьêій êоаліції вирішення важливих міжнародних питань. Вони
обãоворювали їх на Ялтинсьêій (Крим) та Потсдамсьêій (Німеччина) êонференціях,
тóт же вирішóвали й óêраїнсьêе питання. Ялтинсьêа êонференція тривала óпродовж
4–11 лютоãо 1945 р. В ній взяли óчасть очільниêи трьох êраїн: Йосиф Сталін
(СРСР), Франêлін Рóзвельт (США) та Вінстон Черчілль (Велиêа Британія). У Ялті
бóло прийнято êільêа рішень, що безпосередньо стосóвались Уêраїни: встановлення
óêраїнсьêо-польсьêоãо êордонó óздовж «лінії Керзона» з відхиленнями від неї ó
деяêих районах на 5–8 êм на êористь Польщі; вêлючення Уêраїни до сêладó держав засновниêів ООН. Перше означало, що союзниêи визнали за СРСР Західнó Уêраїнó і
Західнó Білорóсь, анеêсовані ó 1939 р., дрóãе свідчило, що ті ж союзниêи визнали
внесоê Уêраїни ó перемоãó. Потсдамсьêа міжнародна êонференція відбóлася 17 липня–
2 серпня 1945 р. Делеãацію СРСР очолював Йосип Сталін, CШA — Гаррі Трóмен,
Велиêої Британії — Вінстон Черчілль, яêоãо після перемоãи лейбористів на виборах до
парламентó змінив Клемент Еттлі. У Потсдамі СРСР переêонав союзниêів визнати
чинними йоãо êордони за станом на 22 червня 1941 р., тобто в сêладі СРСР залишилася
Бессарабія та Північна Бóêовина.
Звільнення Заêарпаття від óãорсьêих заãарбниêів відбóлося в резóльтаті
Карпатсьêо-Ужãородсьêої операції. Після встóпó Червоної армії на цю óêраїнсьêó
територію її доля бóла вирішена. 26 листопада 1944 р. ó Мóêачевомó відбóвся з’їзд
Народних êомітетів Заêарпатсьêої Уêраїни, ініційований радянсьêою владою.
Делеãати з’їздó óхвалили рішення про приєднання до УРСР. Правове вреãóлювання
цьоãо питання відбóлося 29 червня 1945 р., êоли óряди Чехословаччини та СРСР
домовилися про вêлючення Заêарпаття до сêладó УРСР. У січні 1946 р. бóло
створено Заêарпатсьêó область.
Після виãнання нацистсьêих оêóпантів з Уêраїни німецьêо-радянсьêа війна
тривала. У звільненні êраїн Європи і штóрмі Берліна взяли óчасть 92 радянсьêі
оперативні з’єднання, в яêих воювали десятêи тисяч воїнів-óêраїнців. У повітряномó
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бою над Берліном збив свій 64-й ворожий літаê двічі (зãодом — тричі) Герой
Радянсьêоãо Союзó Іван Кожедóб. Одним із тих, хто встановлював прапор Перемоãи
над Рейхстаãом ó Берліні, бóв лейтенант Червоної армії óêраїнець Олеêсій Берест.
8 травня 1945 р. антиãітлерівсьêа êоаліція прийняла Аêт êапітóляції Німеччини, але
осêільêи за мосêовсьêим часом óже бóло 9 травня, то саме ця дата óвійшла ó нашó
історію яê День Перемоãи над нацистсьêою Німеччиною. Щоправда, зãідно Уêазó
Президента Уêраїни, з 2014 р. 8 травня відзначається яê День пам’яті і примирення.
Улітêó 1945 р. óêраїнці ó сêладі радянсьêих війсьê брали óчасть ó розãромі Японії.
2 вересня 1945 р. на лінêорі «Міссóрі» ãенерал-лейтенант Червоної армії óêраїнець
Кóзьма Дерев’янêо від імені СРСР підписав Аêт êапітóляції Японії. Таê завершилася
Дрóãа світова війна.
1. Яêі рішення стосовно Уêраїни прийнято на Ялтинсьêій та Потсдамсьêій êонференціях?
2. Коли Заêарпаття бóло приєднано до УРСР?
3. Коли завершилася німецьêо-радянсьêа війна, а êоли — Дрóãа світова війна?

Іван Кожедóб (1920–1991)
Уêраїнсьêий льотчиê
Народився ó сім’ї церêовноãо старости в с. Ображіївêа на
Сóмщині. Вдень допомаãав по ãосподарствó, а вечорами
зачитóвався літератóрою про авіацію. Навчаючись ó хіміêотехнолоãічномó техніêóмі, одночасно встóпив до аероêлóбó.
Відтоді авіація стала сенсом йоãо життя. Зãодом навчався
ó Чóãóївсьêій шêолі пілотів-винищóвачів, де залишився працювати яê інстрóêтор. Із
початêом німецьêо-радянсьêої війни óчилище еваêóювали в Середню Азію. Вихованці
І. Кожедóба демонстрóвали ó боях висоêó майстерність, а їхній наставниê потрапив на
фронт лише навесні 1943 p. Перший бойовий виліт виявився невдалим. Це стало
хорошим óроêом на майбóтнє. Від бою до бою зростала майстерність молодоãо
льотчиêа. У повітряній сóтичці над Берліном ó травні 1945 р. І. Кожедóб збив ще один
літаê, довівши їх особистий рахóноê до 64-х. У серпні 1945 р. І. Кожедóб втретє став
Героєм Радянсьêоãо Союзó. Йоãо вважають êращим асом не тільêи СРСР, а й
союзниêів. Ім’я І. Кожедóба присвоєно Харêівсьêомó óніверситетові повітряних сил.
Кóзьма Дерев’янêо (1904–1954)
Уêраїнсьêий війсьêовиê
Народився ó с. Косенівці на Уманщині. Батьêо бóв êаменярем, а
ще — борцем за національні й соціальні права. Томó 1907 р. йоãо
заслали на п’ять роêів на північ Росії. Тóди ж із трьома маленьêими
дітьми поїхала дрóжина. Після повернення К. Дерев’янêо встóпив до
ãімназії в Умані (нині — Черêасьêої області). Але через нестачó êоштів
здібний хлопчиê поêинóв навчання. Допомаãав батьêові ó êаменоломні й
матері по ãосподарствó. Вісімнадцятирічним встóпив до Київсьêої, а
після її заêінчення — до Харêівсьêої війсьêової шêоли. У 1933 р. став
слóхачем Війсьêової аêадемії в Мосêві, де ´рóнтовно вивчив анãлійсьêó мовó. Захоплювався
фóтболом, велоспортом, любив співати. У 1939–1940 рр. бóв óчасниêом радянсьêо-фінсьêої
війни, де отримав позачерãове звання полêовниêа. Дрóãó світовó війнó завершив ó
званні ãенерал-лейтенанта. Першим з óêраїнців побачив зрóйноване м. Наãасаêі й відчóв на
власномó здоров’ї наслідêи радіаційноãо опромінювання. 2 вересня 1945 р. на лінêорі
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«Міссóрі» представниêи Японії і êраїн-переможниць підписали Аêт êапітóляції Японії.
Коли ж для підписó підійшов представниê СРСР К. Дерев’янêо, йомó аплодóвали óсі
америêансьêі моряêи. Він став леãендою ще за життя. Серед йоãо численних наãород —
орден «Леãіон заслóã», яêий отримав ó травні 1946 р. від Президента США Г. Трóмена.
Уêазом Президента Уêраїни 2007 р. К. Дерев’янêó посмертно бóло присвоєно звання Героя
Уêраїни.
3. Внесоê óêраїнсьêоãо народó в перемоãó над нацизмом.
Визволення Уêраїни від німецьêо-фашистсьêих оêóпантів, що тривало два роêи або
ж 680 діб, стало важливим етапом на шляхó до перемоãи над Німеччиною та її
союзниêами. 7 êомандóвачів фронтів і армій та 200 ãенералів Червоної армії бóли
óêраїнцями. Із 6 млн óêраїнців, яêі в ній воювали, лише половина повернóлися додомó.
Кожен дрóãий, хто залишився живим, став інвалідом. 250 тис. óêраїнців воювали ó лавах
союзниêів. Сотні тисяч óêраїнців боролись із нацизмом ó Рóсі Опорó, зоêрема через УПА
за роêи її існóвання пройшло 100 тис. óêраїнців. Втрати цивільноãо населення в Уêраїні
становили 5 млн людей, з яêих 1,5 млн. — жертви Голоêостó.
Радянсьêа влада під час еваêóації з Уêраїни вивезла сотні промислових об’єêтів,
майно і хóдобó тисяч êолãоспів, радãоспів, десятêи наóêових і навчальних заêладів,
осередêів êóльтóри, історичні цінності. Усе інше намаãалися знищити, аби не дісталося
вороãові. У східні райони СРСР виїхало майже 3,5 млн êваліфіêованих робітниêів і
спеціалістів, наóêовців, творчої інтеліãенції з Уêраїни, деяêі там і залишилися. Не
повернóлися до радянсьêої Уêраїни і близьêо 250 тис. біженців, остарбайтерів та в’язнів
з Німеччини та Австрії. Вони виїхали переважно до êраїн Північної і Південної
Америêи, Західної Європи, Австралії. Значнó частêó еміãрантів сêладали вчителі,
ліêарі, юристи, священиêи і близьêо 200 дипломованих óчених. Чималó êільêість
êóльтóрних цінностей в Уêраїні поãрабóвали, а то й зрóйнóвали німецьêі оêóпанти.
Вони знищили êільêа сотень êінотеатрів, 151 мóзей, 110 вишів, 62 театри. До
Німеччини вивезли 33 тис. найцінніших мóзейних еêспонатів, 50 млн рідêісних êниã,
понад 5 тис. рóêописів, понад 3 тис. стародрóêів тощо. Таê само діяла й радянсьêа
влада. До приêладó, 3 листопада 1941 р. радянсьêою диверсійною ãрóпою підірвано
ãоловний храм Києво-Печерсьêої лаври — Успенсьêий собор ХІ століття. У
внóтрішні райони СРСР еваêóювали мóзеї, архіви, бібліотеêи. По дорозі деяêі з них
бóли втрачені, інші таê і залишилися ó Росії.
У резóльтаті бойових дій в Уêраїні бóло зрóйновано понад 700 міст і селищ,
десятêи тисяч сіл. Гітлерівці спалили 1377 сіл разом із жителями. Траãедія ó містечêó
Корюêівêа на Черніãівщині бóла найêривавішою на теренах óсієї Європи: за два дні
заãони СС та óãорсьêої війсьêової жандармерії знищили 6700 мешêанців. Майже
вщент зрóйнóвали міста Тернопіль, Київ і Харêів, велиêої розрóхи зазнали
Дніпропетровсьê (нині Дніпро), Запоріжжя, Полтава. Знищено 2 млн бóдинêів,
óнаслідоê чоãо понад 10 млн мешêанців залишилися без дахó над ãоловою. Заãалом
матеріальні втрати Уêраїни під час війни оцінюють ó 285 млрд êрб, або 100 млрд
доларів за тодішнім êóрсом валют. Уêраїнсьêий народ зробив значний вêлад ó
перемоãó над нацизмом. Тільêи та перемоãа далася дороãою ціною.
1. Яêий людсьêий потенціал виêористали союзниêи ó війні?
2. Стисло доведіть дóмêó. Під час війни Уêраїна бóла поãрабована.
3. Яêі матеріальні втрати Уêраїни ó війні?

245

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Амет-Хан Сóлтан (1920–1971)
Кримсьêотатарсьêий льотчиê
Народився ó м. Алóпêа (Крим). Батьêо, даãестанець за
походженням, працював робітниêом, а мати, êримсьêа татарêа,
займалася домашнім ãосподарством. Живóчи на березі моря,
мріяв про далеêі мандрівêи, а êоли п’ятнадцятирічним óперше
побачив літаê, почав плеêати новó мрію — здійнятися ó небо.
Відтаê, записався до Сімферопольсьêоãо аероêлóбó, а зãодом
встóпив до Качинсьêоãо авіаційноãо óчилища. Німецьêо-радянсьêó війнó пройшов від
першоãо до останньоãо дня. Після звільнення від ãітлерівців Кримó, на êільêа днів
приїхав ó ріднó Алóпêó відвідати батьêів. Саме тоді на йоãо очах відбóвалася депортація
êримсьêих татар з історичної батьêівщини. Лише завдяêи допомозі дрóзів Амет-Ханó
Сóлтанó вдалося захистити від виселення ріднó матір, але йоãо молодший брат Імран
бóв репресований «за співробітництво з оêóпантами». Двічі Герой Радянсьêоãо Союзó,
льотчиê-винищóвач здійснив 603 бойових вильоти. У 130 повітряних боях збив
30 ворожих літаêів. Нажахані вороãи дали йомó прізвисьêо «Чорний диявол».
За даними Уêраїнсьêоãо інститóтó національної пам’яті

Коли в Уêраїні завершилася Ялтинсьêа міжнародна êонференція, …
ó Японії тривали бої за острів Іодзіма, що завершилися підняттям америêансьêоãо
прапора, зоêрема й óêраїнцем Майêлом Стренêом.
Кóзьма Дерев’янêо. Уêраїнець, яêий поставив êрапêó ó війні:
http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/09/1/148521/
Іван Кожедóб — ãероїчний пілот, яêий перетворив свою мрію
на поêлиêання: https://24tv.ua/ivan_kazhedub__geroyichniy_pilot_
yakiy_peretvoriv_svoyu_mriyu_na_poklikannya_n814496
О. Довженêо. Щоденниê. (1941–45): https://www.youtube.com/watch?v=-LAOA0RDkaE
internet

Підсóмóйте свої знання
Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
– 4–11 лютоãо 1945 р. — Ялтинсьêа êонференція;
– 9 травня 1945 р. — День Перемоãи над нацистсьêою Німеччиною;
– 17 липня–2 серпня 1945 р. — Потсдамсьêа êонференція;
– 2 вересня 1945 р. — êапітóляція Японії; завершення Дрóãої світової війни.
2. Поясніть значення поняття êапітóляція.
3. Сêладіть історичнó довідêó «Уêраїнці ó війсьêових формóваннях інших держав».
4. Напишіть твір-роздóм «Ціна перемоãи».
1.
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§ 46

Кóльтóра Уêраїни в роêи Дрóãої світової війни.
 З яêою метою здійснювали еваêóацію?
 Коли в оêóпованомó Києві óтворилася Уêраїнсьêа національна рада?
 Яêе мистецтво називають пропаãандистсьêим?

1. Освіта й наóêа.
Під час війни тисячі óêраїнсьêих шêіл оêóпанти спалили чи пристосóвали до
нових потреб: перетворили на сêлади і стайні або переобладнали під ãоспіталі й
êазарми. Баãато вчителів пішло на фронт, óчні старших êласів працювали в тилó на
виробництві. Оêóпаційна влада дозволяла лише початêовó освітó для дітей віêом
9–12 роêів, але й то не сêрізь. У таêих шêолах вивчали Заêон Божий, німецьêó мовó,
арифметиêó, ãеоãрафію та історію Уêраїни. Середню освітó надавали ãімназії та
професійно-фахові óчилища. Таêа освіта бóла óся платною. Частинó óêраїнсьêих шêіл
вивезли ó Росію та інші радянсьêі респóбліêи. Класи ó таêих шêолах не освітлювали
й не опалювали. За êожною партою сиділо êільêа óчнів, що спричиняло тіснявó.
Підрóчниêів і посібниêів êатастрофічно не вистачало. Замість зошитів писали ó
ãазетах, поміж рядочêами чи впопереê. Відбóдова шêіл ó районах, визволених від
німецьêих оêóпантів, розпочалася з вересня 1943 р. Ремонтóвали вцілілі приміщення,
обліêóвали дітей шêільноãо віêó, óêомплеêтовóвали шêоли педаãоãічними êадрами.
Для працюючої молоді відêривали робітничі шêоли.
Більшість заêладів, яêі надавали вищó освітó, бóло перевезено з Уêраїни óãлиб
СРСР. Там вони відновили свою діяльність. У Казахстані Харêівсьêий, Київсьêий та
Одесьêий óніверситети об’єднали ó єдиний Уêраїнсьêий державний óніверситет, яêий
діяв аж до повернення в Уêраїнó. Найбільше абітóрієнтів під час війни встóпали до
медичноãо, авіаційноãо, педаãоãічноãо інститóтів. Кільêа десятêів приміщень інститóтів та
óніверситетів зрóйнóвали оêóпанти. У жовтні 1944 р., êоли завершóвалось очищення
території óсієї Уêраїни від нацистсьêих оêóпантів, понад сто вишів відновили роботó.
Для радянсьêої влади важливо бóло збереãти наóêово-дослідні центри Уêраїни,
томó їх еваêóювали одними з перших. Увесь наóêовий потенціал бóло спрямовано на
задоволення воєнних потреб. На базі Аêадемії наóê УРСР бóло створено Наóêовотехнічний êомітет сприяння обороні на чолі з Олеêсандром Боãомольцем. Уêраїнсьêі
наóêовці плідно працювали навіть за тисячі êілометрів від Батьêівщини. Бóло
розроблено технолоãію виплавлення броньованих сталей (Миêола Доброхотов); метод
автоматичноãо зварювання під флюсом, яêий виêористали під час збирання êорпóсів
танêів Т-34 (Євãен Патон); теорію êрила з óрахóванням аеродинаміêи, що сприяло
розвитêó війсьêової авіації; висоêоêалорійний терміт для мін і снарядів; радіолоêатор;
досêоналіші êонстрóêції торпед; прилад для знешêодження морсьêих мін. Щоб
допомоãти пораненим, зменшити їхні страждання та сприяти швидшомó одóжанню,
óêраїнсьêі наóêовці винайшли сироватêó для ліêóвання ран (Олеêсандр Боãомолець);
створили препарат для зãортання êрові (Олеêсандр Палладін); вивчали ранові інфеêції
(Миêола Стражесêо); розробили метод пересадêи роãівêи оêа пораненим бійцям
(Володимир Філатов). АН УРСР повернóлася до Києва з еваêóації ó березні 1944 р.
1. Яê фóнêціонóвали шêоли під час війни?
2. Яêі спеціальності бóли попóлярними серед абітóрієнтів під час війни?
3. Яêі відêриття óêраїнсьêих наóêовців сприяли переможномó завершенню війни?
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Мовою джерела. Запис ó «Щоденниêó»
Олеêсандра Довженêа від 6 листопада 1943 р.:
«Уêраїна порóйнована, яê ні одна êраїна в світі.
Порóйновані й поãрабовані всі міста. У нас нема ні шêіл, ні
інститóтів, ні мóзеїв, ні бібліотеê. Заãинóли наші історичні
архіви, заãинóло малярство, сêóльптóра, архітеêтóра.
Порóйновані всі мости, шляхи, розорила війна народне
ãосподарство, понищила людей, побила, повішала, розіãнала в
неволю. У нас нема майже вчених, обмаль митців...»
1. Поясніть вислів «Молох війни», виêористовóючи цитатó і світлинó
порóч.

Рóїни Львова під
час війни

2. Літератóра. Театр.
Спілêа письменниêів Уêраїни бóла еваêóйована в м. Уфа, приблизно половина її
членів пішла на фронт добровольцями. Уêраїнсьêі письменниêи, яêі залишилися під
оêóпацією, аêтивно долóчилися до Рóхó Опорó. Щоправда, хто до радянсьêоãо, а хто —
до націоналістичноãо. Справжнім ãероєм óêраїнсьêоãо націоналістичноãо підпілля бóв
поет Олеã Ольжич (Кандиба). З йоãо ініціативи ó Києві бóло óтворено Уêраїнсьêó
національнó радó, зорãанізовано Спілêó óêраїнсьêих письменниêів на чолі з Оленою
Теліãою. Письменниêи, яêі óвійшли до цієї Спілêи, бóли переважно членами ОУН.
Уже ó лютомó 1942 р. їх розстріляли нацисти ó Бабиномó Ярó. Серед розстріляних —
Олена Теліãа, Іван Ірлявсьêий, Іван Роãач, Орест Чемеринсьêий. Через два роêи ó
німецьêомó êонцтаборі Заêсенãаóзен по-звірячомó заêатóвали Олеãа Ольжича, на той
час — Головó Проводó óêраїнсьêих націоналістів ОУН (м). Їх óбили тільêи томó, що
вони палêо любили Уêраїнó й мріяли відродити на своїй землі державність.
Невтомним оборонцем óêраїнсьêої êóльтóри та óêраїнсьêих втіêачів від більшовиêів
бóв професор Володимир Кóбійович, яêий ó 1940–1944 рр. очолював Уêраїнсьêий
Центральний Комітет (УЦК) ó Краêові. Завдяêи йоãо зóсиллям ó Західній Уêраїні
бóло відновлено УАПЦ, відêрито óêраїнсьêі шêоли, створено найбільший óêраїнсьêий
видавничий осередоê часів Дрóãої світової війни «Уêраїнсьêе видавництво» ó
Краêові–Львові. Важливим джерелом інформації про хід воєнних подій на території
Уêраїни бóли «Краêівсьêі вісті». У Львові дрóêóвалися революційний романтиê
Арêадій Любченêо, символіст і неоромантиê
Тодось Осьмачêа, неоêласиê Юрій Клен. Гнітюче
враження від сплюндрованої війною Уêраїни
ляãло в основó йоãо третьої частини «Попелó
імперій». У 1944 р. опóбліêóвав свій приãодницьêий роман з автобіоãрафічними елементами
«Звіролови» («Тиãролови») письменниê Іван
Баãряний.
Київсьêі артисти вистóпають перед
В еваêóації видавали жóрнали «Уêраїна»,
танêістами 3-ãо Уêраїнсьêоãо фронтó «Уêраїнсьêа літератóра», «Перець», êнижêові серії
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«Фронт і тил», «За Вітчизнó», де дрóêóвали твори óêраїнсьêих письменниêів.
Перемоãа ó війні потребóвала велиêої êонцентрації людсьêих сил. Щоби пробóдити та
підсилити патріотичні почóття, бóли написані твори «Ми йдемо на бій», «Перемаãать
і жить» Павла Тичини; «Слово про ріднó матір» Маêсима Рильсьêоãо; «Клятва»,
поема «Данило Галицьêий» Миêоли Бажана; «Любіть Уêраїнó» Володимира Сосюри;
збірêа оповідань і нарисів «Земля батьêів» Юрія Яновсьêоãо; оповідання «Мати» й
êіноповість «Уêраїна в оãні» Олеêсандра Довженêа. Зãодом оêремих з цих
письменниêів почала нещадно êритиêóвати радянсьêа влада. Гарноãо настрою бійцям
додавали сатиричні твори Остапа Вишні, яêий 1943 р. бóв звільнений із ГУЛАГó.
Особливоãо звóчання набóв пóбліцистичний жанр: баãато письменниêів стали
війсьêовими êореспондентами.
В оêóпованомó Львові діяв Львівсьêий оперний театр. Очолював êолеêтив
Володимир Блавацьêий, яêий плідно співпрацював із Йосипом Гірняêом, провідним
майстром «Березіля». У вересні 1943 р. вперше на óêраїнсьêій сцені В. Блавацьêий
зіãрав роль Гамлета ó постановці Й. Гірняêа. Постановêа бóла присвячена Лесю
Кóрбасó і Миêолі Кóлішó, розстріляним орãанами НКВС. Уêраїнсьêі театри, а їх в
еваêóації налічóвалося понад п’ятдесят, створювали фронтові бриãади. Найêращі
аêтори піднімали бойовий дóх воїнів на передовій. У Ворошиловãраді (нині Лóãансьê)
ó 1941 р. óтворився фронтовий мóзично-драматичний êолеêтив. Він вистóпив із
300 спеêтаêлями і êонцертами ó війсьêових частинах та ãоспіталях. 22 бриãади
Київсьêоãо театрó опери та балетó ім. Т. Шевченêа дали майже тисячó êонцертів на
фронті. Заãалом за час німецьêо-радянсьêої війни 1941–1945 рр. бóло створено
100 êонцертних бриãад.
1. Назвіть óêраїнсьêих письменниêів націоналістичноãо підпілля.
2. Яêі ãлибоêо патріотичні твори написали óêраїнсьêі радянсьêі письменниêи?
3. Яê óêраїнсьêі театри піднімали бойовий дóх солдатів?

Гойдайте ж êличний дзвін!
Крешіть воãонь із êремнів!
Ми ж радістю життя вас напоївши вщерть —
Без металевих слів і без зітхань даремних
По ваших же слідах підемо хоч на смерть!
Олена Теліãа
Вояêи УПА

Любіть Уêраїнó, яê сонце, любіть,
яê вітер, і трави, і води…
В ãодинó щасливó і в радості мить,
любіть ó ãодинó неãоди.
Володимир Сосюра
1. Яêий ãоловний заêлиê поезій О. Теліãи та В. Сосюри?
2. Яê пов’язані фото з поезіями?
3. Дайте власні назви світлинам.

Київ ó листопаді 1943 роêó
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3. Мистецтво, яêе працювало на перемоãó.
Коли людині радісно — вона співає, êоли людині боляче й сóмно — вона теж
співає. Воєнні пісні, що прониêали ó ãлибинó дóші, стали особливо попóлярними ó
часи важêих випробóвань. У цих піснях — тривоãа жіноê, яêі проводжали êоханих ó
бій; надія матерів, êотрі чеêали повернення синів і дочоê; біль дітей, яêі змалêó
зітêнóлися з нечóваною жорстоêістю. До нашоãо часó збереãлося баãато пісень УПА,
зоêрема «Там, під Львівсьêим замêом», «Гей, там далеêо на Волині», «Ах, лента за
лентою». За походженням повстансьêі пісні переважно бóли народними, хоча,
безперечно, первісно мали авторів. Варіанти теêстів, а часом і нот, збереãлися в
зошитах вояêів і збірниêах, óêладених ще за часів існóвання УСС, відтаê бóли
видозмінені чи доповнені. Нині ці пісні переспівóють сóчасні виêонавці. Саме цей
мелос найвиразніше відображає національнó ідею боротьби за незалежність, таêó, за
яêó варто платити навіть власним життям. Більшість пісень, що їх слóхали й співали
óêраїнці, яêі воювали ó Червоній армії, спершó бóли віршами, і лише деяêі відразó
поêладені на мóзиêó. До приêладó, «Хóсточêа червона» (сл. Андрія Малишêа),
«Партизансьêа дóма» (сл. Михайла Стельмаха, мóз. Платона Майбороди). У роêи
війни óêраїнсьêі êомпозитори створили низêó визначних творів: êантатó «Уêраїно
моя» написав Андрій Штоãаренêо; до творчості Тараса Шевченêа звернóлися
êомпозитор Михайло Вериêівсьêий, яêий написав оперó «Наймичêа», та Юрій
Мейтóс і Всеволод Рибальченêо, спільним творінням яêих стала опера «Гайдамаêи».
Спілêа хóдожниêів УРСР тоді діяла в Узбеêистані. Головна тема ó творчості
óêраїнсьêих хóдожниêів — захист Вітчизни. Найпоширенішими в той час бóли
ãрафічні твори — плаêати, політичні êариêатóри, ãравюри, листівêи. Василь Касіян
створив серію плаêатів «Гнів Шевченêа — зброя перемоãи». Попóлярністю
êористóвалися пропаãандистсьêі плаêати Олеêсандра Олеêсандрова «Розчавимо
фашистсьêó ãадинó!», Василя Корецьêоãо «Уêраїна вільна» і ãравюри Олеêсандра
Довãаля. Талановитим пропаãандистом óêраїнсьêоãо націоналістичноãо підпілля бóв
Ніл Хасевич. Він êерóвав дрóêарнею повстанців, працював хóдожниêом і редаêтором,
ãотóючи ілюстрації до сатиричних жóрналів УПА «Уêраїнсьêий перець» та «Хрін»,
оформляв летючêи, листівêи, підпільні видання, випóстив альбом êариêатóр.
Розвивалося доêóментальне êіно. При штабах óсіх фронтів бóло створено спеціальні
ãрóпи êінооператорів. За роêи війни вони відзняли 300 доêóментальних фільмів і
êіносюжетів. Зоêрема, óêраїнець Олеêсандр Довженêо зняв êінофільми «Битва за нашó
радянсьêó Уêраїнó» (1943 р.), «Перемоãа на Правобережній Уêраїні» (1945 р.).
Уêраїнсьêі êіностóдії бóло еваêóйовано до Середньої Азії: Київсьêó — до Ашхабада (нині
Ашãабат) (Тóрêменістан), Одесьêó — до Ташêента (Узбеêистан). Уêраїнсьêі режисери
відзняли êінофільми «Олеêсандр Пархоменêо», «Яê ãартóвалася сталь», «Партизани в
оêопах Уêраїни» тощо. Уже зãаданий О. Довженêо ó 1943 р. завершив êіноповість
«Уêраїна в оãні», в яêій відображена велиêа віра митця ó незламність сили і
непохитність дóхó óêраїнсьêоãо народó, йоãо спроможність до визвольної боротьби і
впевненість ó перемозі над вороãом. Проте ó січні 1944 р. на засіданні Політбюро ЦК
ВКП(б) êіноповість розêритиêóвав Йосиф Сталін. Твір «Уêраїна в оãні» заборонили
дрóêóвати й знімати за ним êіно. Мабóть, êіноповість бóла занадто óêраїнсьêою, а
тоталітарний режим не міã допóстити пробóдження óêраїнсьêої самосвідомості.
1. Яêі мóзичні твори бóли написані ó роêи війни?
2. Назвіть, чим óславилися Василь Касіян та Ніл Хасевич.
3. Яêі фільми під час війни відзняв Олеêсандр Довженêо?
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Мовою джерела. Уривêи з êіноповісті Олеêсандра Довженêа «Уêраїна в оãні»:
Про партійнó номенêлатóрó
«Вони бóли раді, що від’їжджають з небезпечноãо міста на схід, що машина
справна. Дóші ó людей бóли малесеньêі, êишеньêові, портативні, зовсім не
пристосовані до велиêоãо ãоря. Вони виросли в атмосфері леãêоãо óспіхó й радощів».
Про рядових бійців
«Все віддали. Все до останньої нитêи. Поêвиталися з життям, з війною, з
вороãами на всю силó. Не мóдрóвали, не ховались по резервах і тилах, не обростали
родичами на простих своїх артилерійсьêих постах. Не видóшóвали з малих своїх
талантів велиêої êористі, нехтóвали талантом, не любили виставляти на поêаз ні в
ціломó виãляді, ні в пораненомó, ні в яêих доблестях, мало дорожили своїм».
1. Помірêóйте. Чомó êіноповість «Уêраїна в оãні» з волі Й. Сталіна заборонили ó СРСР?

Напис на плаêаті:
«Воля народам!
Воля людині!»
Автор Н. Хасевич

Напис на плаêаті:
«…І вражою злою êров’ю
волю оêропіте!»
Автор В. Касіян

Напис на плаêаті:
«Розчавимо
фашистсьêó ãадинó!»
Автор О. Олеêсандров

1. Проаналізóйте плаêати різних авторів. Яêа мета створення цих плаêатів?
Коли в Уêраїні ó Бабиномó Ярó нацисти розстріляли óêраїнсьêó поетесó Оленó Теліãó,
ó м. Петрополіс (Бразилія) поêінчив з життям австрійсьêий письменниê, єврей за
походженням, Стефан Цвейã.
internet

Шêільництво на Галичині під час німецьêої оêóпації 1941–1944 рр.:
http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=279
Пісні Уêраїнсьêої Повстансьêої Армії:
https://porokhivnytsya.com.ua/2017/08/24/pisni_o-u-n_u-p-a/
Уêраїна в оãні. Олеêсандр Довженêо:
https://www.youtube.com/watch?v=pl_Wu7nHGEU

Підсóмóйте свої знання
1. Приãадайте назви пропаãандистсьêих плаêатів, створених під час війни. Яêий плаêат
намалювали б ви? Що бóло б на ньомó зображене?
2. Назвіть пісні, попóлярні в роêи німецьêо-радянсьêої війни.
3. Сêладіть історичнó довідêó «Уêраїнсьêа освіта під час оêóпації».
4. Об´рóнтовано доведіть, що óêраїнсьêі наóêовці теж зробили свій внесоê ó перемоãó над
нацизмом.
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Узаãальнення за розділом: УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1. Перелічіть події в хронолоãічній послідовності, сêладіть хронолоãічнó таблицю.
Створення Уêраїнсьêої повстансьêої армії; напад Німеччини на СРСР; «Паêт
Молотова–Ріббентропа»; вторãнення Червоної армії на територію Бессарабії та
Бóêовини; проãолошення Аêта відновлення Уêраїнсьêої Держави; вторãнення
Червоної армії на територію Західної Уêраїни; розãляд «óêраїнсьêоãо питання»
на Ялтинсьêій êонференції; визволення Києва від нацистсьêих оêóпантів.
2. Попрацюйте з лоãічними ланцюжêами. З’ясóйте, яêе з понять зайве і чомó.
А) бліцêриã; Голоêост; остарбайтери; «новий порядоê».
Б) мобілізація; еваêóація; «похідні ãрóпи»; «таêтиêа випаленої землі».
В) оборона Києва; Бóêринсьêий плацдарм; «східний вал»; Лютізьêий плацдарм.
Г) Корсóнь-Шевченêівсьêа операція; Яссьêо-Кишинівсьêа операція; битва за Дніпро;
танêова битва Лóцьê–Рівне–Дóбно–Броди.
3. Виêонайте завдання за історичною êартою:
а) простежте настóп німецьêої армії ó 1941–1942 рр. на території Уêраїни;
б) поêажіть територію рейхсêомісаріатó «Уêраїна», дистриêтó «Галичина»,
ãóбернаторства «Трансністрія»;
в) знайдіть міста, яêі найдовше витримали оборонó від нацистсьêих оêóпантів;
ã) лоêалізóйте місця настóпальних операцій Червоної армії ó 1944 р.
4. Приãадайте зміст поняття «воєнний злочин». Яêі воєнні злочини сêоїли
радянсьêа влада і нацистсьêий режим під час Дрóãої світової війни?
5. Порівняйте, яê розãлядали «óêраїнсьêе питання» напередодні Дрóãої світової
війни та на стадії її завершення.
6. Проаналізóйте діяльність Рóхó Опорó на óêраїнсьêих землях за êритеріями:
течії, джерела формóвання, мета, резóльтати діяльності.
7. Помірêóйте, яêою бóла ціна війни для óêраїнців, за алãоритмом: а) óчасть
óêраїнців ó збройних формóваннях воюючих êраїн; б) людсьêі й матеріальні
втрати внаслідоê війни; в) внесоê діячів óêраїнсьêої êóльтóри і наóêи ó
переможне завершення війни антиãітлерівсьêою êоаліцією.
8. Попрацюйте з хараêтеристиêами історичних особистостей, поданими далі та ó
§ 39 (Андрій Мельниê, Степан Бандера), § 42 (Олена Вітер), § 43 (Тарас
Боровець (Бóльба), Роман Шóхевич, Кирило Осьмаê, Сидір Ковпаê), § 45 (Іван
Кожедóб, Кóзьма Дерев’янêо, Амет-Хан Сóлтан). Стисло, одним реченням,
вêажіть, яêий внесоê зробили ó вітчизнянó історію ці історичні постаті.
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Іãор Сіêорсьêий (1889–1972)
Уêраїнсьêий авіаêонстрóêтор
Народився ó м. Києві. У дитинстві йоãо дóже вразили
розповіді мами про дивовижноãо винахідниêа XV ст. Леонардо
да Вінчі. Відтоді ідея да Вінчі створити «залізноãо птаха»
стала і йоãо мрією. Дізнавшись про перші польоти братів Райт,
поêинóв навчання ó Петербóрзьêомó морсьêомó êадетсьêомó
êорпóсі. Встóпив до технічної шêоли Дювіньйо де Ланно ó
Парижі, але, незадоволений рівнем навчання, повернóвся в
Уêраїнó. У 1908 р. встóпив до Київсьêої політехніêи, де при
механічномó відділенні діяла повітроплавна сеêція. На літаêó власної êонстрóêції С-5
здав еêзамен на звання пілота, а на С-6 встановив світовий реêорд швидêості польотó
з двома пасажирами — 111 êм/ãод. Одним з перших ó світі сêонстрóював
баãатомоторні літаêи «Гранд» («Витязь»), «Ілля Мóромець». Під час Велиêої війни
бóло випóщено винищóвачі авторства Сіêорсьêоãо — С.XVI, С.XX. У 1918 р.
еміãрóвав. Через êільêа роêів поневірянь відêрив ó США êонстрóêторсьêо-бóдівельнó
фірмó «Sikorsky Aircraft», яêа збóдóвала 17 моделей літаêів та 18 типів ãеліêоптерів.
10 серійних S-42 першими ó світі забезпечили реãóлярні рейси через Атлантичний і
Тихий оêеани. Зі встóпом США ó Дрóãó світовó війнó ãеліêоптери Сіêорсьêоãо марêи
«S» бóли прийняті на озброєння. Ім’я Іãоря Сіêорсьêоãо 2016 р. присвоєно
Міжнародномó аеропортó «Київ» і Київсьêомó політехнічномó інститóтó.
Олена Теліãа (Шовãеніва) (1906–1942)
Уêраїнсьêа поетеса, ãромадсьêо-політична діячêа
Народилася ó Іллінсьêомó під Мосêвою в óêраїнсьêобілорóсьêій родині Шовãенів. Вищó педаãоãічнó освітó здобóла
ó Празі, й за підтримêи Д. Донцова розпочала літератóрнó
діяльність. Займаючись ó танцювальній ãрóпі, познайомилася з
Михайлом Теліãою. За ріê заêохані побралися. Через нестатêи
Олена працювала манеêенницею, ó нічних êабаре, і тільêи
зãодом — вчительêою початêових êласів. У 1939 р. переїхала до
Краêова, де познайомилася з ãромадсьêо-політичним діячем
О. Ольжичем. Тоді ж встóпила до ОУН. Із початêом німецьêорадянсьêої війни ó сêладі похідної ãрóпи ОУН (м) перебралася до Києва, де
зорãанізóвала Спілêó óêраїнсьêих письменниêів, видавала тижневиê «Литаври»,
співпрацювала з ãазетою «Уêраїнсьêе слово». Лояльне ставлення німецьêої влади до
óêраїнсьêих націоналістів тривало недовãо. Оленó Теліãó і її чоловіêа, яêий теж
назвався письменниêом, бóло заарештовано. На сіромó ãестапівсьêомó мóрі ó êамері
№ 34 залишився її останній автоãраф: тризóб і напис: «Тóт сиділа і звідси йде на
розстріл Олена Теліãа». 22 лютоãо 1942 р. ó Бабиномó Ярó подрóжжя Теліã, а таêож
їхні ідейні соратниêи бóли розстріляні.
«І те, що мрією бóло роêами, Все обернеться в дійсність і можливість...».
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Іван Баãряний (Лозов’яãін) (1906–1963)
Уêраїнсьêий письменниê, ãромадсьêо-політичний діяч
Народився ó м. Охтирêа на Полтавщині. Навчався ó
Київсьêомó хóдожньомó інститóті, але за поêлиêанням
відчóвав себе письменниêом. Першó êнижêó оповідань
видав ó 1925 р. Зãодом дрóêóвався ó жóрналах «Глобóс»,
«Всесвіт», «Плóжанин» під псевдонімом Баãряний. Бóв
прийнятий до літератóрних об’єднань «Плóã» і МАРС.
У 1932 р. за звинóваченням ó êонтрреволюційній діяльності
Баãряноãо заслали на Далеêий Схід. Втеча із заслання
призвела до повторноãо арештó. На свободó вийшов
інвалідом з відбитими леãенями і нирêами, про що зãодом
написав ó романі «Сад Гетсимансьêий». Після початêó німецьêо-радянсьêої війни — в
óêраїнсьêомó підпіллі. Писав пісні на патріотичні теми, малював пропаãандистсьêі
плаêати. Долóчився до створення УГВР та розроблення її проãрамних доêóментів.
1944 роêó написав роман «Звіролови» («Тиãролови»). Невдовзі еміãрóвав. За
êордоном редаãóвав ãазетó «Уêраїнсьêі вісті», заснóвав Уêраїнсьêó революційнодемоêратичнó партію. Бóв обраний ãоловою Виêонавчоãо орãанó УНРади і
застóпниêом президента УНР. 1992 р. Іванові Баãряномó посмертно присóджено
Шевченêівсьêó премію за романи «Сад Гетсимансьêий» і «Тиãролови».
«Ми є. Бóли. І бóдем Ми! Й Вітчизна наша з нами».
Василь Пориê (1920–1944)
Уêраїнсьêий війсьêовиê, ãерой двох êраїн
Народився ó с. Соломірêа на Вінниччині. Початоê
німецьêо-радянсьêої війни зóстрів ó званні лейтенанта — яê
випóсêниê Харêівсьêоãо піхотноãо війсьêовоãо óчилища. Бóв
мобілізований до 6-ї армії Південно-Західноãо фронтó. Восени
1941 р. пораненим потрапив ó полон, йоãо депортóвали до
êонцтаборó Бомон (Франція). Німецьêе êомандóвання
призначило Василя старшим наãлядачем, він навіть мав право
вільно виходити до міста, завдяêи чомó вивчив францóзьêó.
Очолив підпільнó табірнó орãанізацію «Грóпа радянсьêих
патріотів» і налаãодив зв’язêи з францóзьêими партизанами.
Підпільниêи здійснювали нічні вилазêи і пóсêали під óêіс німецьêі ешелони,
пошêоджóвали лінії зв’язêó. У березні 1944 р. ãестапо натрапило на слід В. Пориêа,
але він óтіê з êонцтаборó. Став співêерівниêом францóзьêоãо штабó Рóхó Опорó на
півночі Франції. Уночі на 22 êвітня 1944 р. заãін під êомандóванням Василя Пориêа
звільнив полонених таборó Бомон, а настóпноãо дня розбив маршовó êолонó
ãітлерівців. У одномó з боїв бóв поранений, йоãо óв’язнили ó фортеці Сен-Ніêез міста
Арраса. У êайданêах óтіê з êамери-одиночêи через три мóри, яêими бóло оãороджено
двір фортеці. 22 липня 1944 р. потрапив ó засідêó і бóв розстріляний. Францóзьêа
ãазета «Ліберте» відãóêнóлася на йоãо смерть статтею «Один з тих, хто заãинóв заради
тоãо, щоб жила Франція. Лейтенант Василь — ãерой Червоної армії!».
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Іменний поêажчиê
Баãряний Іван
Бандера Степан
Басараб Ольãа
Безрóчêо Марêо
Бойчóê Михайло
Болбочан Петро
Боровець Тарас
Винниченêо Володимир
Вишиваний Василь
Вітер Олена
Волобóєв Михайло
Волошин Авãóстин
Галóщинсьêий Михайло
Гаспринсьêа Шефіêа
Грóшевсьêий Михайло
Дерев’янêо Кóзьма
Довженêо Олеêсандр
Донцов Дмитро
Єфремов Серãій
Жóê Андрій
Залозецьêий-Сас Володимир
Ковпаê Сидір
Кожедóб Іван
Коновалець Євãен
Коссаê Гриãорій

254
216
194
131
185
69
233
50
36
230
150
209
36
57
45
244
184
17
69
35
210
236
244
193
36

Кóрбас Лесь
Липêівсьêий Василь
Махно Нестор
Мельниê Андрій
Міхновсьêий Миêола
Мóдрий Василь
Омелянович-Павленêо Михайло
Осадча Наталя
Осьмаê Кирило
Петлюра Симон
Петрóшевич Євãен
Пориê Василь
Раêовсьêий Християн
Сіêорсьêий Іãор
Сêоропадсьêий Павло
Сêрипниê Миêола
Старицьêа-Черняхівсьêа Людмила
Степанів Олена
Сóлтан Амет-Хан
Теліãа Олена
Удовиченêо Олеêсандр
Хвильовий Миêола
Шептицьêий Андрей
Шóмсьêий Олеêсандр
Шóхевич Роман

184
145
131
215
69
194
132
120
234
85
88
254
135
253
72
149
167
33
246
253
132
185
210
149
234
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Хронолоãічна таблиця
Дата
серпень 1914 р.–
ãрóдень 1991 р.

Подія
«êоротêе» XX ст.

1 серпня 1914 р.

розпочалася Перша світова війна (Велиêа війна)

3 серпня 1914 р.

óтворення ó Львові Головної óêраїнсьêої ради (ГУР)

4 серпня 1914 р.

óтворення ó Львові Союзó визволення Уêраїни (СВУ)

серпень–вересень
1914 р.

Галицьêа битва

березень 1915 р.

захоплення російсьêими війсьêами Перемишля

êвітень–травень 1915 р.

бої Уêраїнсьêих січових стрільців (УСС) за ãорó Маêівêа

травень–вересень
1915 р.

êонтрнастóп Центральних держав ó районі м. Горлице

1915 р.

óтворення Заãальної óêраїнсьêої ради ó Відні

червень 1916 р.

Брóсиловсьêий прорив російсьêої армії

вересень 1916 р.

бій УСС на ãорі Лисоня

4 листопада 1916 р.

Галичина отримала статóс автономії

27 лютоãо 1917 р.

повалено монархію в Російсьêій імперії

2 березня 1917 р.

óтворено Тимчасовий óряд ó Росії

4 (17) березня 1917 р.

óтворено Уêраїнсьêó Центральнó Радó (УЦР)

4 березня 1917–
29 êвітня 1918 рр.

доба УЦР

25 березня (7 êвітня)
1917 р.

óтворено Тимчасовий êримсьêо-мóсóльмансьêий виêонавчий
êомітет ó Сімферополі

6–8 (19–21) êвітня
1917 р.

ó Києві відбóвся Всеóêраїнсьêий національний êонãрес

5–8 травня 1917 р.

ó Києві відбóвся І Всеóêраїнсьêий війсьêовий з’їзд

10 (23) червня 1917 р.

оприлюднено І Універсал УЦР

15 (28) червня 1917 р.

створено Генеральний сеêретаріат УЦР

3 (16) липня 1917 р.

оприлюднено ІІ Універсал УЦР

4–5 (17–18) липня
1917 р.

збройний вистóп самостійниêів ó Києві

4 (17) серпня 1917 р.

оприлюднено «Тимчасовó інстрóêцію Генеральномó
сеêретаріатові Тимчасовоãо óрядó на Уêраїні»

26–30 серпня 1917 р.

відбóвся заêолот під êомандóванням Л. Корнілова

8–15 (21–28) вересня
1917 р.

ó Києві відбóвся з’їзд поневолених народів Росії
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25 жовтня
(7 листопада) 1917 р.

більшовицьêий переворот ó Петроãраді

7 (20) листопада 1917 р.

óхвалено ІІІ Універсал УЦР

29 листопада
(12 ãрóдня) 1917 р.

проãолошено Кримсьêó Народнó Респóбліêó

4 (17) ãрóдня 1917 р.

надіслано більшовиêами «Маніфест до óêраїнсьêоãо народó з
óльтимативними вимоãами до Уêраїнсьêої Ради»

5 ãрóдня 1917 р.

відêрито Уêраїнсьêó аêадемію мистецтв

12 (25) ãрóдня 1917 р.

проãолошено Уêраїнсьêó Народнó Респóбліêó Рад ó Харêові

9 (22) січня 1918 р.

прийнято IV Універсал УЦР

16 (29) січня 1918 р.

відбóвся бій під Крóтами

27 січня (9 лютоãо) 1918 р.

підписано Берестейсьêий (Брестсьêий) мирний доãовір між
УНР та Німеччиною й Австро-Уãорщиною

êвітень 1918 р.

похід полêовниêа Петра Болбочана на Крим

29 êвітня 1918 р.

затверджено Конститóцію УНР

29 êвітня 1918 р.

проãолошення Уêраїнсьêої Держави на чолі з Павлом
Сêоропадсьêим

29 êвітня 1918–
14 ãрóдня 1918 р.

доба Гетьманатó

6 жовтня 1918 р.

відêрито перший державний óêраїнсьêий óніверситет ó Києві

18 жовтня 1918 р.

ó Львові óтворено Уêраїнсьêó Національнó Радó (УНРадó)

22 жовтня 1918 р.

відêрито óêраїнсьêий óніверситет ó Кам’янці-Подільсьêó

жовтень 1918 р.

відêрито перший в Уêраїні пам’ятниê Т. Шевченêó; сêóльптор
Іван Кавалерідзе

1 листопада 1918 р.

Листопадовий зрив ó Львові

листопад 1918–
липень 1919 рр.

період Західноóêраїнсьêої Народної Респóбліêи

9 листопада 1918 р.

створено Державний сеêретаріат

13 листопада 1918 р.

леãітимація Західноóêраїнсьêої Народної Респóбліêи (ЗУНР)

14 листопада 1918 р.

óтворення Диреêторії

18 листопада 1918 р.

поразêа ãетьмансьêоãо війсьêа ó бою під Мотовилівêою

14 ãрóдня 1918 р.

Павло Сêоропадсьêий зріêся ãетьмансьêої влади

14 ãрóдня 1918–
листопад 1920 рр.

доба Диреêторії

19 ãрóдня 1918 р.

в’їзд Диреêторії до Києва; оприлюднено Деêларацію
Диреêторії

6 січня 1919 р.

проãолошено Уêраїнсьêó Соціалістичнó Радянсьêó
Респóбліêó (УСРР)
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16 січня 1919 р.

початоê війни УНР з більшовицьêою Росією

19 січня–1 лютоãо
1919 р.

Хотинсьêе повстання

21 січня 1919 р.

відбóлися Заêарпатсьêі всенародні збори, яêі прийняли рішення
про возз’єднання Заêарпатсьêої Уêраїни з Велиêою Уêраїною

22 січня 1919 р.

проãолошення Аêта злóêи УНР і ЗУНР

23 січня 1919 р.

початоê роботи Трóдовоãо êонãресó

10 березня 1919 р.

прийнято Конститóцію УСРР

8 червня 1919 р.

початоê Чортêівсьêої офензиви (настóпó) УГА

25 червня 1919 р.

прийнято рішення Паризьêої мирної êонференції про
передачó Східної Галичини Польщі

6 ãрóдня 1919 р.

початоê Першоãо Зимовоãо походó Армії УНР

21 êвітня 1920 р.

підписано Варшавсьêó óãодó між УНР та Польщею

25 êвітня 1920 р.

початоê польсьêо-більшовицьêої війни

червень 1920 р.

початоê настóпó білоãвардійсьêих війсьê на чолі з П. Вранãелем

28 жовтня 1920 р.

óêладено Бессарабсьêий протоêол, за яêим êраїни Антанти
визнали входження Бессарабії до сêладó Рóмóнії

18 березня 1921 р.

підписано Ризьêий мирний доãовір між делеãаціями Польщі
та РСФРР і УСРР

березень 1921 р.

X з’їздом РКП(б) прийнято новó еêономічнó політиêó (неп)

листопад 1921 р.

відбóвся Дрóãий Зимовий похід Армії УНР

1921 р.

óтворено Уêраїнсьêó автоêефальнó православнó церêвó
(УАПЦ)

1921–1923 рр.

ãолод ó південних ãóберніях Уêраїни

1921–1925 рр.

ó Львові діяв Уêраїнсьêий таємний óніверситет

1921–1928 рр.

доба непó в УСРР

30 ãрóдня 1922 р.

затверджено І з’їздом Рад Деêларації про створення СРСР;
приєднання УСРР до СРСР

1923 р.

XІІ з’їзд РКП(б) проãолосив політиêó êоренізації

1923 р.

êраїни Антанти визнали приєднання Східної Галичини до
Польщі, відбóвся саморозпóсê óрядó ЗУНР

31 січня 1924 р.

ІІ з’їзд рад СРСР прийняв Конститóцію СРСР

1924 р.

Татарбóнарсьêе повстання

травень 1925 р.

затверджено Конститóцію УСРР

ãрóдень 1925 р.

проãолошено êóрс на індóстріалізацію

1925 р.

створено Уêраїнсьêе національно-демоêратичне об’єднання

1927 р.

створено Уêраїнсьêó національнó партію (УНП)

1928 р.

сóдовий процес «шахтинсьêа справа»

1928/1929–1932/1933 рр.

перша п’ятирічêа в СРСР

1929 р.

створено Орãанізацію óêраїнсьêих націоналістів (ОУН)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

листопад 1929 р.

проãолошено êóрс на сóцільнó êолеêтивізацію

вересень 1930 р.

óрядом Польщі розпочато репресивнó аêцію — пацифіêацію

1930 р.

сóдовий процес над СВУ

7 серпня 1932 р.

прийнято постановó про охоронó соціалістичної власності

1932–1933 рр.

Голодомор в Уêраїні

1937 р.

XIV Всеóêраїнсьêий з’їзд Рад óхвалив Конститóцію УРСР

жовтень 1938 р.

Заêарпаття одержало автономію

15 березня 1939 р.

проãолошено незалежність Карпатсьêої Уêраїни

23 серпня 1939 р.

радянсьêо-німецьêий доãовір про ненапад

1 вересня 1939 р.

початоê Дрóãої світової війни

17 вересня 1939 р.

вторãнення Червоної армії на територію Західної Уêраїни

28 вересня 1939 р.

радянсьêо-німецьêий доãовір про дрóжбó і êордон

28 червня 1940 р.

вторãнення Червоної армії до Північної Бóêовини і Бессарабії

22 червня 1941 р.

початоê німецьêо-радянсьêої війни

23–29 червня 1941 р.

танêова битва в районі Лóцьê–Рівне–Дóбно–Броди

30 червня 1941 р.

створення Державноãо êомітетó оборони СРСР

30 червня 1941 р.

проãолошення Аêта відновлення Уêраїнсьêої Держави

7 липня–
19 вересня 1941 р.

оборона Києва від ãітлерівсьêих війсьê

5 серпня–
16 жовтня 1941 р.

оборона Одеси від ãітлерівсьêих заãарбниêів

30 жовтня 1941 р.–
4 липня 1942 р.

оборона Севастополя від ãітлерівсьêих заãарбниêів

22 липня 1942 р.

оêóпація Уêраїни ãітлерівсьêими війсьêами

14 жовтня 1942 р.

створення Уêраїнсьêої повстансьêої армії

18 ãрóдня 1942 р.

звільнення першоãо óêраїнсьêоãо населеноãо пóнêтó —
с. Півнівêа Ворошиловãрадсьêої (нині Лóãансьêої) області від
німецьêої оêóпації

6 листопада 1943 р.

звільнення Києва

січень–лютий 1944 р.

Корсóнь-Шевченêівсьêа настóпальна операція Червоної армії

18–20 травня 1944 р.,
27–28 червня 1944 р.

депортація êримсьêих татар та представниêів етнічних
меншин з Кримсьêоãо півострова

28 жовтня 1944 р.

остаточне визволення Уêраїни від німецьêих заãарбниêів

28 листопада 2006 р.

прийнято Заêон Уêраїни «Про Голодомор 1932–1933 роêів»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
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