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Семінарське заняття № 1.

Тема. ІІІ Універсал та утворення УНР.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати різні точки зору щодо причин поразки визвольного руху, втрати
державності та їх наслідків; обґрунтовувати власну позицію з цього питання, пише
історичне есе; складати політичні портрети видатних діячів Української революції 1917—
1921 рр., визначати хронологічну послідовність подій українського державності 1917—
1921 рр.; показувати  на карті місця основних подій періоду української державності
1917—1921 рр. та військові дії того часу;визначати причинно-наслідкові зв’язки між
подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань;
Студенти повинні вміти порівнювати та оцінювати різні точки зору щодо причин
поразки визвольного руху, втрати державності та їх наслідків; обґрунтовувати власну
позицію з цього питання, складати політичні портрети видатних діячів Української
революції 1917—1921 рр., визначати хронологічну послідовність подій українського
державності 1917—1921 рр.;показувати на карті місця основних подій періоду української
державності 1917—1921 рр. та військові дії того часу; визначати причинно-наслідкові
зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Прихід до влади більшовиків у Росії. Реакція на ці події в Україні.
2. Третій універсал УЦР. Проголошення Української Народної

Республіки (УНР).
3. Початок війни Радянської Росії з УНР.
4. Четвертий універсал УЦР. Проголошення незалежності УНР.
5. Руйнація звичайного повсякденного способу життя і настрої

населення в умовах загострення політичного протистояння

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. Коли було проголошено Третій універсал УЦР? Які його головні

положення?
2. Як більшовики намагалися усунути УЦР від влади в Україні?
3. Які основні положення ультиматуму Раднаркому Росії УЦР?
4. Коли і як було проголошено радянську владу в Україні?
5. Які гасла використовували більшовики для завоювання прихильності

населення?



6. Які події спонукали до проголошення Четвертого універсалу УЦР? Які
ще положення він містив, крім проголошення незалежності

7. УНР, і чому?
8. Визначте причини Першої війни між Радянською Росією та УНР.
9. Що таке радянізація?
10.Запишіть хронологію основних подій в Україні листопада 1917 — січня

1918 р.
11.Якими були складові першої радянізації України?
12.Яким був зміст IV Універсалу УЦР?
13.Які були настрої населення в умовах загострення політичного

протистояння?
14.Проаналізуйте текст ІІІ Універсалу і складіть таблицю: які питання і

яким чином передбачалось вирішувати. Чи погоджуєтесь ви з
висновком авторів щодо змісту ІІІ Універсалу: “...він продемонстрував,
що лідери Центральної Ради залишались під впливом стереотипів
імперського російського центру і на той час виявились не готовими до
проголошення самостійності України ” ? Поясніть свою думку.

15.Які події передували ультиматуму Раднаркому? Чи могла Центральна
Рада виконати умови ультиматуму і залишитися при владі?

16.З яких причин відбулося загострення відносин між УНР та
більшовицьким урядом Росії на початку грудня 1917 року?
Аргументуйте свою думку фактами.

17.Якими були рішення та наслідки з’їздів Рад у Києві та Харкові?
Порівняйте їх. Які висновки можна зробити? Про які процеси в
українському суспільстві свідчили ці події?

18.Наскільки самостійними були дії українських більшовиків щодо
встановлення радянської влади? Доведіть.

19.Чому, незважаючи на високий національний дух серед українського
населення, Центральна Рада не змогла протистояти наступу
більшовицьких військ?

20.Визначте свою особисту позицію: який з чотирьох Універсалів мав
найбільше значення для подальшого розвитку України.

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення: по-перше:  описується інформація про ІІІ Всеукраїнський військовий з'їзд, на
якому М. Грушевський поставив питання про утворення української демократичної
держави. Реакція Тимчасового уряду.
Повалення Тимчасового уряду більшовиками, утворення в Росії уряду - Ради.
Народних Комісарів на ІІ  Всеросійському з'їзді рад робітничих і солдатських депутатів 7
листопада (25 жовтня) 1917 року на чолі з В. Ульяновим-Леніним.. Три табори
українських революційних сил в оцінці
подій:- прибічники поваленого Тимчасового уряду;- більшовики, які спиралися на ради
робітничих та солдатських депутатів;- Центральна Рада та її прибічники. Боротьба за
контроль над Києвом. Засідання Малої Ради 19 листопада 1917 року



та затвердження тексту ІІІ Універсалу 20 листопада
1917 року як знаменної події в історії українського
народу — утворення Української Народної Республіки.
По – друге, робота над текстом ІІІ Універсалу за хрестоматією:

 Україна проголошувалася Українською Народною Республікою;
 підтверджувався федеративний устрій Росії;
 подавалася програма майбутніх перетворень в Україні:

1) скасування права власності на землю поміщиків   та інших нетрудових господарів;
2) встановлення 8-годинного робочого дня для робітників;
3) проголошення свободи слова, друку, віросповідань, зібрань, страйків,

недоторканості помешкання,
можливості вживання різних місцевих мов у зносинах
з усіма установами;
4) проголошена необхідність негайно розпочати мир
ні переговори. Більшовицький переворот у Петрограді був негативно сприйнятий
лідерами УЦР. Це призвело до протистояння між УЦР і Раднар-комом Росії.
- 20 листопада 1917 р. УЦР оприлюднила Третій універсал, в якому проголосила
створення Української Народної Республіки і цілу низку соціально-економічних реформ.
Попервах потерпівши поразку у боротьбі за владу в Києві, більшовики взяли курс на
збройне повалення влади УЦР.

25 грудня 1917 р. у Харкові було проголошено встановлення радянської влади в Україні.
Одночасно почалася збройна агресія Радянської Росії проти УНР.
Війна з більшовиками остаточно розвіяла автономістські погляди лідерів УЦР.
22 січня 1918 р. у Четвертому універсалі було проголошено незалежність УНР і
підтверджувалися соціально-економічні реформи.
Прорахунки політики УЦР призвели до її поразки у війні з більшовиками. Більша частина
території УНР опинилася під більшовицькою окупацією.

Політика, яку проводив Народний Секретаріат, мала вкрай руйнівні наслідки для
економічного життя і викликала невдоволення населення.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. За визначенням В. Винниченка, ІІІ  Універсал не мав такого схвалення в суспільстві, як
І Універсал. Як ви вважаєте, чому?
2. Як ІІІ Універсалом вирішувалось земельне питання? Як, на вашу думку, його необхідно
було вирішити?
Під час відповіді користуймося методом  «Прес»» який дає можливість навчитися
формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в
чіткій та стислій формі, впливати на : думку ваших співрозмовників. Щоб бути чіткими та
: переконливими,  ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи:
Позиція: почніть зі слів «Я вважаю, що...» та висловіть свою думку, поясніть, у чому
полягає ваша точка зору.
Обґрунтування: використовуючи слова «...тому, що...», наведіть причину появи цієї
думки, тобто поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.
Приклад: продовжуйте висловлювання  словом: «наприклад...-» та наведіть факти, дані,
що потверджують вашу позицію. Висновки: закінчіть висловлювання «Отже (тому), я
вважаю...»; узагальніть свою думку, зробіть висновок. У своєму виступі, якщо це доречно,
використовуйте:історичні документи; думки експертів; статистичні та наукові дані;закони
України;інші допоміжні матеріали.



Семінарське заняття № 2.

Тема. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати причини гетьманського перевороту,  внутрішню і
зовнішню політику Української Держави і ставлення до неї у суспільстві,
визначити причини анулювання Брестського мирного та наступ військ
РСФРР на Україну, розвивати історичне мислення учнів, сприяти
критичному осмисленню минулого, виховувати в учнів громадську
свідомість, сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
структуру та значення економічних потреб (благ) і суть закона зростаючих потреб; методи
та форми визначення точки рівноваги потреб і споживання; форми подолання
суперечності між зростанням потреб і обмеженістю ресурсів.
Студенти повинні вміти проаналізувати причини гетьманського перевороту,
охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику Української Держави і
ставлення до неї у суспільстві, визначити причини анулювання Брестського
мирного та наступ військ РСФРР на Україну.

Література:
7. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
8. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
9. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
10. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
11. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
12. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
6. Гетьманський переворот. П. Скоропадський.
7. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави і ставлення

до неї в суспільстві.
8. Анулювання Брестського миру і наступ військ РСФРР на Україну.

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
21.Коли було підписано Брестський мирний договір між УНР і країнами

Четверного союзу?
22.Якими були умови договору?
23.Коли Центральна Рада повернулася до Києва?
24.Яку політику проводила УЦР у січні—квітні 1918 р.?
25.За яких обставин відбувся гетьманський переворот?
26.Якими були перші заходи гетьмана П. Скоропадського?
27.Що було покладено в основу внутрішньої політики гетьмана П. Ско-

ропадського?



28.Коли між Україною і РСФРР було укладено попередній мирний
договір?

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення: по-перше:  після повернення до Києва перед УЦР відразу постало безліч пи-
тань, які потребували негайного вирішення: забезпечення спокою і порядку в країні, а
головне — виконання договору з Німеччиною про постачання продовольства. Але УЦР
виявилася нездатною їх розв'язати. Вона продовжувала політику, намічену ще у листопаді
1917 р. За січень—квітень 1918 р. УЦР було здійснено такі заходи:
запроваджено новий стиль у літочислення (Юліанський календар замінено

Григоріанським); введено в обіг національну валюту — гривню; затверджено державний
герб — тризуб Володимира Великого; надано чинності закону про громадянство;
скасовано приватну власність на землю (19 січня 1918 р.), прийнято закон про землю (31
січня 1918 р.), який передбачав соціалізацію землі та встановлення максимуму
землеволодіння у 30 десятин; підтверджено курс і соціально-економічну політику,
проголошені Третім і Четвертим універсалами; схвалено Конституцію УНР (29 квітня
1918 р.).Така політика не влаштовувала командування німецьких військ, які фактично
окупували Україну. Йому було зрозуміло, що Центральна Рада не зможе забезпечити
регулярних поставок продуктів до Німеччини й Австро-Угорщини. Так, німецький
полковник фон Штольцен -берг на початку березня 1918 р. телеграфував німецькому
командувачу Східного фронту: «Сумнівно, чи цей уряд, складений винятково з лівих
опортуністів, зможе встановити тверду владу... Якщо не можна буде розв'язати проблему
іншим способом, ми повинні будемо взяти силою те, що абсолютно необхідно для нашого
життя і ведення військових дій».

Зрозуміло, що конфлікт між Центральною Радою і окупаційною адміністрацією був
неминучий. З особливою силою він спалахнув у зв'язку з наказом німецького
головнокомандувача Ейхгорна від 6 квітня 1918 р. про примусовий засів усієї землі.
Незважаючи на це посівні площі в Україні скоротилися вдвоє. Наказ викликав протест
Центральної Ради. Ще раніше, наприкінці березня 1917 р., український міністр юстиції
опротестував право німецьких і австрійських німецько-польових судів судити громадян
УНР.
Тому німецько-австрійське командування прагнуло замінити Центральну Раду більш
ефективним урядом і з цією метою почало пошук відповідної кандидатури. Вибір пав на
П. Скоропадського, якого підтримували заможні верстви українського суспільства.
Павло Скоропадський (1873—1945) — воєнний, державний і політичний діяч. Нащадок
славного козацького роду Скоропадських. Здобув військову освіту. Брав участь у
російсько-японській війні 1904— 1905 рр., де отримав чин полковника і в нагороду золоту
георгієвську зброю. Далі Павло Скоропадський швидко просувався по службовій драбині:
з присвоєнням звання генерал-майора був зарахований до імператорського полку. У роки
Першої світової війни дослужився до чину генерал-лейтенанта, командував 34-м
корпусом на Волині. Був нагороджений Георгієвським хрестом IV ступеня. Революція
1917 р. круто змінила долю генерала. Він став командувачем Першого Українізованого
корпусу російської армії. Саме частини цього корпусу врятували УЦР від наступу
збільшовизованих підрозділів на Київ. Дії Скоропадського сприяли зростанню його
авторитету. У жовтні 1917 р. на з'їзді Вільного козацтва його було обрано отаманом
Вільного козацтва, яке стало вагомим чинником політичного життя.
Хоча Скоропадський не брав участі в українському русі, революційні події вплинули на
його погляди, він став прихильником ідеї відновлення Української держави, створення
українського війська. Проте у генерала не склалися відносини з УЦР, лідери якої були



противниками ідеї створення регулярної армії. 25 грудня 1917 р. П. Скоропадський подав
у відставку. У березні 1918 р. він заснував Українську народну громаду, яка стала центром
об'єднання всіх консервативних сил, що були противниками соціально-економічних
експериментів УЦР. За їх допомогою та за підтримки німецького командування
Скоропадський здійснив переворот і став гетьманом проголошеної Української Держави.
Проте за дев'ять місяців свого правління він не зумів створити міцну опору своєму
режиму, який був повалений в результаті повстання, організованого Директорією.
Опинившись в еміграції, Скоропадський жив у Німеччині. Під час Другої світової війни,
користуючись своїми зв'язками в німецьких колах, визволив чимало українців із тюрем і
концтаборів. Загинув у 1945 р., потрапивши під бомбардування.
Окупаційна адміністрація дала згоду підтримати уряд П. Скоропадського за певних умов.
Умови домовленостей між П. Скоропадським (Українською народною громадою) і
німецько-австрійським командуванням в Україні
Визнання Брестських угод.
Розпуск УЦР. Відкладення скликання Установчих зборів до повного «заспокоєння краю».

Погодження з німецьким командуванням кількості та умов використання українських
збройних формувань.
 Визнання необхідності відновлення цивільного судового апарату й обмеження
компетенції військово-польових судів лише розглядом акцій, спрямованих проти австро-
німецьких військ.
Упорядкування адміністративного апарату та розпуск усіх комітетів «революційного
походження».
Зобов'язання України щодо забезпечення потреб військ центральних країн (Четверного
союзу).
Відродження вільної торговельної та іншої підприємницької діяльності.
Відновлення власності, збереження до певної норми великих господарств для
забезпечення експортної здатності хліборобства. Парцеляція великих (вище від
встановленої майбутнім законодавством норми) маєтків, передача землі селянам за викуп
у кредит.
29 квітня 1918 р. відбувся Всеукраїнський хліборобський конгрес, на якому зібралося 6432
делегати із семи українських губерній: Київської, Полтавської, Чернігівської, Подільської,
Волинської, Херсонської та Харківської. Це були заможні селяни і великі землевласники.
На цьому конгресі П. Скоропадський був проголошений гетьманом. Його вітала також і
православна церква. Київський єпископ Никодим благословив гетьмана під час окремої
відправи (молебню) у Софійському соборі.
У ніч на 30 квітня прихильники П. Скоропадського оволоділи державними установами і
розігнали УЦР. Останнім рішенням УЦР стало прийняття Конституції й обрання М.
Грушевського Президентом Української Народної Республіки.
Ніхто — ні в Києві, ні в провінції — не став на захист Центральної Ради. Вона, за
висловом історика Я. Грицака, ввійшла в історію української революції «як уряд добрих
намірів і великих задумів».
У день перевороту П. Скоропадський видав маніфест — «Грамоту до всього українського
народу», у якій повідомлялося про розпуск
Української Центральної Ради і земельних комітетів, проголошувалося право приватної
власності. Також було видано закон «Про тимчасовий державний устрій України», за яким
назва «УНР» була замінена назвою «Українська Держава». Тимчасово, до скликання
парламенту, повнота влади зосереджувалась у руках гетьмана П. Скоропадського.
Причини падіння Центральної ради
Поглиблення економічної кризи Розвал сільського господарства,що супроводжувався
катастрофічним падінням промисловості, транспорту та зв’язку. Населення України
опинилось на межі голоду.



Відкрите втручання в українські справи великих країн. Окупація німецькими та австро-
угорськими військами, Окупанти, відчувши себе господарями, взяли  безпосередню участь
в усунені УЦР від влади.
Відсутність стійких демократичних традицій в українського суспільства. Прагнення
Центральної Ради відродити їх увійшло в протиріччя з реальністю буття, бо серед
населення зростала популярність ідеї диктатури.
Лідери Центральної Ради конфліктуючи між собою, захоплюючись національною ідеєю,
нехтували соціальними проблемами.
Широкі верстви розчарувались в українських політичних партіях, які боролись між собою
і жертвували загальнонаціональними інтересами. Це призвело до самоізоляції не тільки
багатьох партій, а й УЦР, що спиралась на них.

Отже, спроба створити демократичну Українську Народну Республіку завершилась
поразкою. Ініціатива державотворення перейшла до консервативно-монархістської
опозиції на чолі з генералом П.Скоропадським.
Павло Петрович Скоропадський (1873-1945) - визначний український державний і
політичний діяч, воєначальник, гетьман України. Походив із стародавнього українського
козацько-шляхетського роду. Народився у м.Вісбаден (Німеччина). Дитячі роки провів на
Чернігівщині. Навчався у привілейованому Петербурзькому пажеському корпусі. Служив
у царській армії. Брав участь у російсько-японській війні 1904-1905 рр. За виявлений
героїзм нагороджений золотою Георгіївською зброєю, дослужився до звання генерал-
лейтенант та згодом був призначений флігель-ад’ютантом російського імператора Миколи
ІІ. Після краху російської монархії, відчувши себе вільним від моральних обов’язків перед
царським престолом, він почав цікавитись українським політичним життям, шукати
можливості прислужитися Україні. Проте Центральна Рада остерігалася авторитетного
генерала, який мав значний вплив на військо. Взаємовідносини між лідерами Центральної
Ради та П.Скоропадським ще більше загострились після обрання його отаманом Вільного
козацтва. П.Скоропадський не сприймав поглядів керівників Центральної Ради стосовно
розбудови української державності. Наприкінці 1917 р. на цьому ґрунті він подав у
відставку з посади командувача Українським корпусом і покинув військову службу.
За погодженням з німецькою військовою владою 29.04.1918 р. в Києві була проголошена
Українська Держава на чолі з гетьманом П. Скоропадським. 14.11.1918 р. він проголосив
федерацію Української Держави з майбутньою не більшовицькою Росією, створюючи тим
самим єдиний фронт боротьби з радянською владою. Це стало формальним приводом
протигетьманського повстання. Намагаючись уникнути братовбивчої війни серед
українців, 14.12.1918 р. він підписав зречення від влади і емігрував до Німеччини. У 1926
р. за його сприянням в Берліні був створений Український Інститут. У 1937 р. у
нацистський Німеччині засновано Союз гетьманців-державників (СГД) на чолі з
П.Скоропадським. Під час Другої світової війни сприяв звільненню українських
військовополонених з німецьких концтаборів, українських політичних лідерів. Наприкінці
війни, потрапивши під бомбардування на ст.Плеттінг у Баварії, П.Скоропадський дістав
смертельне поранення.
 Згідно «Закону про тимчасовий державний устрій України» (29 квітня 1918 р.),
декларувалося, що влада гетьмана є тимчасовою до обрання і початку роботи Сойму.
Закріплювалися виняткові повноваження гетьмана, який:
одноосібно затверджував склад Ради Міністрів та її Голову, а також інших урядовців;
був головнокомандувачем (Верховним воєводою) української армії та флоту;
визначав зовнішньополітичну лінію;
оголошував окремі райони на воєнному, осадному або надзвичайному становищі;
був у силі помилувати, засудити, пом'якшити міру покарання; 8 звільнявся від судової
відповідальності.
Усі накази або розпорядження гетьмана мали закріплюватися Головою уряду або
відповідним міністром.



3. Проголошувалися права й обов'язки козаків і громадян, а саме:
8 захист батьківщини;
8 сплата податків, відбуття повинностей; 8 гарантованість прав і свобод законом;
8 право на недоторканність особи, право на недоторканність житла, свобода пересування і
вільного місця проживання, непорушність права на приватну власність, свобода зборів,
об'єднань, слова тощо в межах законів.Визначалися права і повноваження Ради Міністрів.
Визначалися структура і компетенція судової влади.

По- друге, після перевороту П.Скоропадський видав «Закон про тимчасовий
державний устрій України», в якому підкреслювалося, що до обрання парламенту,
законодавча влада зосереджувалася в руках гетьмана. Строки і порядок скликання
парламенту не визначалися. Гетьман залишав за собою всю повноту виконавчої і судової
влади. Основу гетьманського уряду складали помірковані консервативно налаштовані
чиновники, військові та громадські діячі. Вони вважали, що Українська держава має
забезпечити політичну стабільність яка ґрунтуватиметься на засадах приватної власності.
Внутрішня політика гетьманату була спрямована на зміцнення Української держави, в
якій мали домінувати інтереси заможних верств населення. Головою гетьманської Ради
міністрів став Ф.Лизогуб – полтавський поміщик, міністром закордонних справ –
Д.Дорошенко, міністром освіти та мистецтв – М.Василенко, міністром юстиції –
М.Чубинський. Головним завданням гетьманської адміністрації стало створення
дієздатної державної влади, ліквідація анархії, налагодження господарського життя.
Чиновницький апарат наводив порядок авторитарними та репресивними методами. По
Україні прокотилась хвиля арештів, покарань, розстрілів. У першу чергу під них підпали
ті, хто ще недавно очолював місцеві органи влади і здійснював конфіскацію поміщицьких
земель. Значна увага приділялась створенню збройних сил. Почали відкриватись
спеціальні школи підготовки офіцерських кадрів, була розгорнута робота по формуванню
8 корпусів і декількох кінних дивізій. Водночас гетьман заборонив військовим вступати
до партій та політичних об’єднань, брати участь у мітингах і маніфестаціях.
Одним з перших актів нової влади стала реставрація поміщицького землеволодіння, яке
мало забезпечити державу товарним хлібом. У липні 1918 р. гетьман прийняв закон «Про
засоби боротьби з розрухою сільського господарства». За ним селянські господарства
фактично віддавались у розпорядження поміщиків, які одержали право на примусове
використання у своїх маєтках реманенту селян. Останні почали вдаватись до страйків на
польових роботах, але влада карала їх за це тюремним ув’язненням. Намагаючись зняти
напругу, гетьман пообіцяв вжити заходів до викупу землі у великих власників з метою
наділення нею сільської бідноти. Але далі обіцянок справа не пішла.
Всі події українського життя відбувались на фоні наростаючих вимог з боку окупаційних
військ відносно поставок продовольства і сировини до Німеччини та Австро-Угорщини,
угоду про які П.Скоропадський підписав з урядами союзних держав. В Україні
розгорнулась справжня війна гетьманських і окупаційних військ проти селян. Але
задовольнити вимоги окупантів гетьману не вдалося.
Складною була ситуація у промисловості, яка опинилась за роки війни майже у повному
занепаді. Велика кількість підприємств була зруйнована, на їх відбудову не вистачало
коштів. Влада примушувала робітників за мізерну плату працювати інтенсивніше.
Серйозною загрозою для багатьох трудових колективів стало закриття підприємств, з яких
сировина вивозилась до Німеччини. У травні 1918 р. в Києві відбувся з’їзд представників
промисловців, фінансистів і поміщиків. Під його тиском уряд перейшов у наступ на права
робітників, скасувавши 8-годинний робочий день, обмеживши свободу профспілкової
діяльності та заборонивши страйки.

Таким чином, тягар виходу з економічної кризи було перекладено на плечі
трудящих. Проте, надзвичайні заходи дали владі можливість змінити загальну ситуацію на
краще. Почала формуватись національна банківська система, а нововведена грошова



одиниця – гривня – виявилась досить стабільною. Вдалося відновити роботу залізничного
транспорту.

Великі зрушення сталися в освітньо-культурницькій сфері. Результатом цієї
діяльності стало відкриття майже 150 українських гімназій. В інших навчальних закладах,
де викладання здійснювалось російською мовою вводилось обов’язкове вивчення
українських предметів. За часів Гетьманату були відкриті численні культурні та просвітні
установи. Широкого розмаху набрало розгортання видавничої справи. Було здійснено
українізацію державного апарату. В усіх установах і військових частинах були
започатковані курси українознавства.
Заходи в промисловості
Скасування законодавства УЦР щодо робітництва і промисловості. Відновлення права
приватної власності.
Підтримка промисловців, що постраждали в результаті більшовицької окупації. Робочий
день збільшено до 12 годин. Заборонено страйки. Налагодження торговельних відносин із
Німеччиною та Австро-Угорщиною

Формування державного апарату
Формування Ради Міністрів з орієнтацією на кваліфікованих чиновників. Голови Ради
міністрів:
Г. Василенко (квітень—травень 1918 р.), Ф. Лизогуб (травень—листопад 1918 р.),
С. Гербель(листопад—грудень 1918 р.).
Українізація державного апарату.
Розбудова органів місцевої влади. Відновлення земств

Заходи в сільському господарстві
Відновлення приватної власності на землю.
Видання «Тимчасового закону про заходи боротьби з розрухою в сільському
господарстві». Відновлення поміщицького землеволодіння; повернення селянами
поміщикам земель, реманенту, відшкодування збитків; поміщики отримали право
використовувати примусову працю. Створення хлібного бюро для впорядкування збору
продовольства для Німеччини. У липні 1918 р. опубліковано «Проект загальних основ
земельної реформи», за якою максимум земельного наділу становитиме 25 гектарів на
одну особу, а поміщикам надано право продавати землю державному банкові

Розбудова збройних сил
Формування державної варти (поліції).
Відновлення козацтва в Чернігівській, Полтавській і Харківській губерніях. У вересні
1918 р. Німеччина погодилася на формування восьми корпусів та інших частин україн-
ської армії чисельністю 300 тис. осіб.
Реально створено: декілька офіцерських дружин, Запорізька дивізія, дві Синьожупанні
дивізії, Сіро-жупанна дивізія, Сердюцька дивізія, бригада січових стрільців тощо
(загальна кількість 65 тис. осіб)
Національно-культурна політика
Скасовувалася національно-персональна автономія національних меншин. Українізація
загальноосвітніх шкіл. На осінь 1918 р. в Україні вже налічувалося близько 150 укра-
їнських гімназій. Було прийнято закон про обов'язкове вивчення української мови і
літератури, а також історії та географії України в усіх середніх школах.
Було реорганізовано народний університет у Києві в державний український університет,
відкрився український університет у Кам'янці-Подільському. У російськомовних
університетах Києва, Харкова, Одеси відкривалися українські кафедри.
Створення Національної академії наук, першим президентом якої став академік В.
Вернадський. Було започатковано Національну бібліотеку, засновано Національний архів
України, Національну галерею мистецтв, Український історичний музей, Український
національний театр (під керівництвом П. Саксаганського), «Молодий театр» (під
керівництвом Леся Курбаса)



Щодо зовнішньої політики: відносини з Німеччиною та іншими країнами
Четверного союзу:  Були пріоритетними. Із країнами Четверного союзу були встановлені
дипломатичні відносини, основний зміст яких обертався навколо зобов'язань Брестського
договору. Наявність німецької та австро-угорської окупаційної влади перетворювала
владу Скоропадського у маріонеткову. Німці активно втручалися у внутрішнє життя і
зовнішню політику Української Держави.
Для розв'язання багатьох проблем у вересні 1918 р. Скоропадський зустрівся з кайзером
Вільгельмом ІІ (фінансові, торговельні, створення масової армії тощо)
Уряд П. Скоропадського у своїй зовнішній політиці змушений був проводити пронімецьку
орієнтацію. Він визнав умови Брестського миру. Постійно наголошувалося на спільних
інтересах Німеччини та Української Держави. Однак населення України не схвалювало
про-німецьку політику гетьмана. Тому безпосередні відносини налагоджувалися тільки в
Берліні.
2 червня 1918 р. Німеччина офіційно визнала Українську Державу.
У Києві діяло німецьке посольство. У Харкові, Одесі, Катеринославі й Миколаєві були
відкриті німецькі консульства. 24 липня Німеччина ратифікувала Брестський мирний
договір. До Німеччини їздив голова Ради Міністрів України Ф. Лизогуб. Його візит був
успішним: на вигідних для України умовах розв'язано питання торгівлі між двома
державами, надання Німеччиною кредиту тощо. Німеччина погодилася підтримувати
Українську Державу у вирішенні територіальних суперечок із сусідніми державами.
Однак частину порушених на переговорах у Берліні проблем Ф. Лизогуб розв'язати не
зміг. Серед них формування української армії та передача захопленого німцями
Чорноморського флоту Україні.
Пізніше, з 4 по 17 вересня 1918 р., до Німеччини їздив сам гетьман П. Скоропадський.
Німецький уряд організував гетьману пишний прийом. Його прийняв імператор Вільгельм
ІІ та райхканцлер граф Г. Гер-ті. П. Скоропадський також відвідав заводи Крупа, у Кілі
здійснив подорож на підводному човні, об'їхав німецький флот на міноносці, зустрівся з
генералами. Німеччина погодилася сприяти позитивному вирішенню для України питання
Холмщини і Криму.
Відносини з Австро-Угорщиною були складнішими.
Політика України з будівництва держави на етнічних українських територіях не збігалася
з політикою Австро-Угорщини. Брестський мирний договір перекреслив мрію поширити
східний кордон до Дніпра і утворити на українських землях підпорядковану Габсбурзькій
монархії слов'янську державу. Навпаки, Австро-Угорщина повинна була передати Україні
окуповану австро-угорськими військами частину Холмщини, а також поділити Галичину і
східну її частину приєднати до Буковини.
Австро-Угорщина відтягувала ратифікацію Брестського мирного договору. Спочатку під
впливом польської Регентської Ради і сильного пропольського лобі в австрійському
парламенті та уряді вона анулювала таємний протокол договору, що передбачав
утворення із Східної Галичини і Буковини до 31 липня окремого коронного краю. Австро-
Угорщина намагалася вплинути і на інших членів Четверного союзу з метою відтягнути
ратифікацію Брестського мирного договору з Україною. Це привело до загострення
відносин між двома державами. Були заблоковані пропозиції українського уряду відкрити
консульство у Відні, Будапешті, Львові. Австрійський уряд негативно відреагував на
приїзд українського військового аташе до Відня.
Однак Австро-Угорщині не вдалося створити «єдиний фронт» держав Четверного союзу
проти України. 15 липня Болгарія, а 22 серпня Туреччина ратифікували договір і прислали
своїх послів до України.
Тільки Австро-Угорщина не ратифікувала договору.
Скориставшись цим, польський уряд робив все можливе, щоб Австро-Угорщина віддала
йому Холмщину. Під тиском поляків австрійський уряд заборонив своєму військовому
командуванню допускати представників українського уряду до зайнятих австрійськими



військами районів Холмщини та Підляшшя. Український уряд запропонував негайно
скликати змішану комісію для остаточного розв'язання питання про кордони і впровадити
в п'яти Холмських повітах, зайнятих австрійськими військами, українську адміністрацію,
очолювану губернським старостою Холмщини і Підляшшя О. Скорописом-
Йолтуховським. Одночасно гетьман запропонував німецьким властям контролювати
землі, зайняті австрійськими військами, а в листопаді з цього приводу з німецьким урядом
була укладена угода. Але ці плани не здійснилися — перешкодили революційні події у
Німеччині та на західноукраїнських землях.
Восени 1918 р. напрямок зовнішньої політики П. Скоропадського різко змінився. Після
поразки Четверного союзу гетьман починає шукати підтримки у країн Антанти.
Гетьманський уряд робив спроби встановити відносини з державами Антанти через
Швейцарію і Скандинавські держави. Проте країни Антанти не пішли на встановлення
відносин з Україною через кілька причин. По-перше, рішуче запротестували Німеччина і
Австро-Угорщина. По-друге, держави Антанти бачили чітко виражену пронімецьку по-
літику гетьманського уряду. По-третє, уряд Франції стояв на позиції «єдиної і неподільної
Росії». Англія і США, не маючи чіткого уявлення про українську проблематику,
підтримували політику Франції.
Тим часом ситуація в Україні стала непокоїти країни Антанти, які в умовах поразки
Німеччини боялися більшовизації цих теренів. Після укладення перемир'я 11 листопада
1918 р. союзники наказали німецьким військам тимчасово продовжувати окупацію
українських земель. Однак німецькі солдати намагались якнайшвидше залишити Україну.
Це значно похитнуло позицію гетьмана.
За цих умов дипломатія України різко активізувала свою діяльність, але всі її зусилля
наштовхнулися на відповідь, що країни Антанти не визнають самостійної України, а
прагнуть бачити її у федерації з Росією. Така відповідь була закріплена на конференції
представників Антанти у Яссах.
У цей самий час більшовики почали готуватися до війни з Україною, про це офіційно
заявив Л. Троцький. Проти України було сформовано окрему армію, яка налічувала
близько 75 тис. багнетів, 1400 кінноти, 170 гармат, 427 кулеметів, шість бронепоїздів.
У той день, 13 листопада, в Москві більшовицькі керівники офіційно заявили про розрив
Брестського договору. У Києві відбулося засідання Ради солдатських депутатів німецьких
військ, розташованих у місті. На ньому було прийняте рішення про невтручання «у
внутрішні справи українського населення».
У цих умовах 14 листопада 1918 р. гетьман відважився на відчайдушний крок: оголосив
грамоту про федеративні зв'язки з небіль-шовицькою Росією (так звану федеративну
грамоту).
Проголосивши можливість федерації з небільшовицькою Росією в майбутньому, П.
Скоропадський сподівався перехитрити як союзників, так і проросійські сили в Україні й
таким чином зміцнити незалежність України ще до того, як Росія позбудеться
більшовиків. Але допомоги від Антанти і проросійських сил гетьман так і не дочекався.
14 грудня 1918 р. він змушений був зректися влади. Серед дослідників не існує единої
точки зору щодо рішення гетьмана. Одні вважають, що це величезний крок
П.Скоропадського, інші – що гетьман зрадив ідею самостійності і перейшов на бік
великодержавної контрреволюції.
По – трете, на початку листопада 1918 р. у Німеччині, виснаженій війною на два фронти,
сталася революція. Уряд радянської Росії швидко відреагував на ці події і 13 листопада
анулював Брестський мирний договір, за яким більшовицька влада визнавала
самостійність УНР.
Через чотири дні російський Раднарком, разом з ЦК РКП(б), створили Революційну
військову раду, на яку покладалась підготовка збройного походу в Україну. Наприкінці
листопада більшовики, намагаючись представити воєнні дії проти України як внутрішню
боротьбу різних політичних сил, створили Тимчасовий робітничо-селянський уряд



України, який повністю був підпорядкований російському Раднаркому. 29 листопада цей
уряд опублікував маніфест, де закликав український народ розгромити контрреволюцію і
встановити радянську владу. Водночас Росія почала просування своїх військ на територію
України. Разом з ними діяли створені у нейтральній зоні між Росією і Україною Перша та
Друга українські дивізії, які перебували під керівництвом більшовиків. Війна між Росією
та Україною відновилась і почала набирати широких масштабів.
Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири
варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1.Державний переворот, що зумовив перехід влади до П.Скоропадського , відбувся
А) 18 квітня 1918 p.
Б) 28 квітня 1918 p.
В) 29 квітня 1918 р.
Г) 30 квітня 1918 р.
2.За часів правління гетьмана П. Скоропадського Україну іменовано на
А) Українську Народну Республіку
Б) Українську Державу
В) Українську Соціалістичну Радянську Республіку
Г) Соборну Українську Народну Республіку
3.Ознакою кадрової політики П. Скоропадського було те, що апарат управління
формувався за
А) Національною ознакою
Б) Принципом партійної приналежності
В) Принципом професійності
Г) Принципом класової приналежності
4.Директорія виникла в
А) вересні 1918 р.
Б) жовтні 1918 p.
В) листопаді 1918 p.
Г) грудні 1918 р.
5.Головою Директорії УНР після її утворення став:
А) М.Грушевський
Б) С.Петлюра
В) В.Винниченко
Г) А. Макаренко
6.Головним Отаманом військ УНР став:
А) М.Грушевський
Б) С.Петлюра
В) В.Винниченко
Г) А. Макаренко
7.Українська академія наук була заснована в
А) 1918 p.
Б) 1919 p.
В) 1920 p.
Г) 1921 р.
8.Назвіть прізвище першого президента Української академії наук.
А) О. Богомолець
Б) В. Вернадський
В) М. Грушевський
Г) В. Винниченко
9.У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою
А) підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.



Б) боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.
В) організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.
Г) боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.
10.Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?
«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила
перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу.
Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих… соціальних і
політичних форм».
А) укладення Варшавської угоди
Б) завершення війни з радянською Росією
В) анулювання Брест-Литовського мирного договору
Г) повалення гетьманського режиму П. Скоропадського
11.Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж
А) жовтня 1917 р. – березня 1918 р.
Б) квітня–грудня 1918 р.
В) травня 1918 р. – вересня 1919 р.
Г) квітня–грудня 1919 р.
12.Укажіть назву революційного органу керівництва збройним антигетьманським
повстанням
А) Генеральний Секретаріат
Б) Директорія УНР
В) Народний Секретаріат
Г) Рада народних комісарів
13.У жовтні 1918 р. було створено два українські державні університети в містах
А) Київ, Львів
Б) Львів, Харків
В) Харків, Кам’янець-Подільський
Г) Кам’янець-Подільській, Київ
14.До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили
А) С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош
Б) В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко
В) М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра
Г) В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський
15.Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це
А) Український Національний союз
Б) Всеукраїнські Установчі збори
В) Трудовий Конгрес України
Г) Головна Українська Рада
16.На карті заштриховано територію

А) передану УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.
Б) окуповану військами Антанти наприкінці  січня 1919 р.
В) Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.
Г) контрольовану Російською армією барона  Врангеля в грудні 1920 р.



Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів
відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання
пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
17. Доберіть факти, що стосуються біографії  В. Винниченка
1. Політичний і громадський діяч, письменник
2. Був автором усіх головних законодавчих актів УНР, в т.ч. чотирьох Універсалів
3.Очолював українську делегацію на переговорах у Брест-Литовському
4. Автор програми «Самостійна Україна»
5. Голова Генерального Секретаріату УНР
6. Засновник Української демократично-хліборобської партії
18. Назвіть у переліку прізвища історичних діячів тих, які не входили до складу
Директорії.
1. М. Грушевський
2. В. Винниченко
3. С. Петлюра
4. П.Скоропадський
5. А. Макаренко
6. Є. Коновалець
19. Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського?
1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам
окупаційної влади
2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України
3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань
4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана
5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії
6. Анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору



Семінарське заняття № 3.

Тема. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати процес створення ЗУНР; з'ясувати, у чому полягало історичне
значення Акта злуки УНР і ЗУНР; ознайомитись з діяльністю лідерів ЗУНР Є.
Петрушевича та К. Левицького; охарактеризувати причини і перебіг українсько-польської
війни; з'ясувати причини поразки ЗУНР; дослідити процес поглинення Північної
Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами
Студенти повинні вміти проаналізувати процес створення ЗУНР; з'ясувати, у чому
полягало історичне значення Акта злуки УНР і ЗУНР; ознайомитись з діяльністю лідерів
ЗУНР Є. Петрушевича та К. Левицького; охарактеризувати причини і перебіг українсько-
польської війни; з'ясувати причини поразки ЗУНР; дослідити процес поглинення
Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами; формувати вміння
аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати історичні процеси; виховувати  по-
чуття патріотизму та громадянської свідомості.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.-

688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ –

ХХ століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич.
2. Українсько-польська війна
3. Злука УНР і ЗУНР
4. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними

державами.

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. Охарактеризуйте умови, за яких було проголошено ЗУНР. Що таке

«листопадовий зрив»?
2. Чому політика ЗУНР не здобула підтримки серед широких верств населення?
3. Чому жодна з українських земель, що входили до складу Австро-Угорщини, не

змогла вибороти незалежності?
4. Як називалися збройні сили ЗУНР?
5. Розкажіть про причини та основні події українсько-польської війни 1918-1919

рр.
6. Чому та за яких умов було проголошено Акт злуки УНР та ЗУНР?



7. У чому полягає історичне значення Декларації про злуку?
8. Між якими дернсавами було розділено західноукраїнські землі?

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення: по-перше:  після закінчення Першої світової війни «14 пунктів» В. Вільсона
визнавали права націй на політичне самовизначення. Австрія у маніфесті 16 жовтня 1918
р. запропонувала націям створити власні держави, що входили б до її складу на
федеративних засадах.
За умов розвалу Австро-Угорської імперії західноукраїнські політичні діячі 18 жовтня
1918 р. обрали Національну раду — вищий орган майбутньої держави на етнічних
українських територіях (Східна Галичина, Лемківщина, Північно-Західна Буковина,
Закарпаття, Холмщина і Підляшшя). Однак країни Антанти цю ідею не підтримали. 19
жовтня Є. Петрушевич проголосив створення західноукраїнської держави. Але польські
політичні партії також готувалися встановити свою владу в усій Галичині.
ЗО жовтня у Відні зібралася Рада Міністрів для визначення долі Східної Галичини, яка на
гарантувала самостійності українцям. Щоб не допустити захоплення поляками влади,
група молодих українських офіцерів на чолі з Д. Вітовським взяла ініціативу до своїх рук.
У ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. Українські січові стрільці взяли під контроль
Львів, а наступного дня і всю територію Східної Галичини. Ці події дістали назву
«листопадовий зрив».

Національна рада домоглася від австрійського уряду згоди на передання влади у
цьому краї українцям. 5 листопада 1918 р. на сторінках газети «Справа» з'явилася
програмова декларація Національної ради, відповідно до якої ЗУНР проголошувалася
демократичною республікою.
9 листопада було призначено тимчасовий уряд — Генеральний Секретаріат на чолі з К.
Лсвицьким (згодом — С. Голубович). Проте проголошення Західноукраїнської Народної
Республіки (ЗУНР) відбулося лише 13 листопада 1918 р. після зречення австрійського
імператора. Президентом ЗУНР було обрано Є. Петрушевича.

Польща після проголошення ЗУНР одразу ж розпочала бойові дії. ЗУНР, у свою
чергу, швидкими темпами створювала Українську галицьку армію (УГА) з підрозділів
січових стрільців і частин, що взяли участь у повстанні 1 листопада
У грудні 1918 — січні 1919 р. 100-тисячна УГЛ не змогла вибити поляків зі Львова, проте
спрямувала удар на Перемишль, перервавши на місяць рух поїздів на Львів (Вовчухівська
операція). У своєму складі УГЛ мала кінноту, артилерію, авіацію (командував син Івана
Франка Петро). Керували УГА колишні російські офіцери — генерал М. Омелянович-
Павленко і полковник Є. Мишковський.
Проте 22 листопада 1918 року уряд ЗУНР вимушений був переїхати до Тернополя.
Трудящі були розчаровані внутрішньою політикою Національної ради: селяни були
незадоволеиі тим, що уряд ЗУНР виступив проти передання їм землі.
Незадоволеиі політикою уряду ЗУНР робітники, розпочали створення рад робітничих
депутатів. З'явилися комуністичні партійні групи. У лютому 1919 р. у Станіславі було
створено комуністичну партію Східної Галичини, яка не визнала ЗУНР. У квітні 1919 р.
комуністи організували у Дрогобичі збройне повстання, під час якого було проголошено
про повалення Національної ради. Але війська УГА придушили це повстання.
9 червня 1919 р. президента Є. Петрушевича було проголошено диктатором. Новим
командувачем УГА було призначено генерала О. Трекова. Він розпочав наступальну
операцію, яка закріпилася в історії під назвою «Чортківська офензива» (наступ).



Польські війська, маючи перевагу у чотири рази, перейшли у загальний наступ, а УГА
через брак зброї й амуніції мала відступати по всьому фронту. До літа поляки зайняли
майже всю Галичину і Західну Волинь. Спроба створити Українську державу на цій
території закінчилася невдачею. Українські війська перейшли па територію,
контрольовану військами УНР за р. Збруч.
По – друге, на Паризькій мирній конференції Польща 21 листопада 1919 р. отримала
мандат па управління Галичиною на 25 років. Антанта фактично погодилась із польським
пануванням у краї.
За умов смертельної загрози лідери УНР та ЗУНР, незважаючи на розбіжності й власні
амбіції, вирішили об'єднати два державних утворення. Здійснювалася мрія багатьох
поколінь борців за незалежність і соборність України.
Ще 6 листопада 1918 р. (за правління гетьмана ГІ. Скоропадського) до Києва прибула
делегація Української Національної ради із проханням воєнної та морально-політичної
підтримки. До Львова було відправлено спеціальну комісію, а також незначну кількість
зброї. 1 грудня 1918 р. у Фастові було укладено попередній договір про об'єднання між
ЗУНР та Директорією УНР. З січня 1919 р. у Станіславі Українська Національна рада
ЗУНР урочисто проголосила об'єднання ЗУНР і УНР в одну суверенну Народну
Республіку, яка дістала назву Західна область Української Народної Республіки (ЗоУНР).
10 січня 1919 р. делегація ЗУНР відбула до Києва.
22 січня 1919 р. у Києві на Софіївському майдані було прийнято «Універсал Директорії
УНР про возз'єднання Української  Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республік и ».  Державний секретар ЗУНР Л. Цегельський зачитав і передав В. Винниченку
ухвалу Української національної ради від 3 січня 1919 р. Представник Директорії Ф.
Швець оголосив універсал. Трудовий конгрес України 22 січня 1919 р. затвердив рішення
про злуку. Голова Національної Ради ЗУНР Є. Петру-шевич увійшов до складу
Директорії. На допомогу Галичині уряд УНР виділив 500 млн гривень, а таколс надав
військову і продовольчу допомогу.
Проте справжнього об'єднання не сталося. Через декілька днів Директорія залишила Київ.
Західна область УНР воювала з Польщею. Наприкінці 1919 р. Є. Петрушевич денонсував
Акт злуки. Попри все він мав велике історичне значення, оскільки засвідчив прагнення
українців об'єднатися у єдиній соборній державі.
Після поразки Австро-Угорщини влада у Буковині перейшла до новоствореного
Українського крайового комітету. З листопада 1918 р. за його ініціативою відбулося
Народне віче, на якому депутати прийняли рішення приєднати землі краю до
Західноукраїнської Народної Республіки.
Президентом краю став О.Полович. Проте Румунія відразу відреагувала на ці події і ввела
свої війська у Північну Буковину. Згодом командування окупаційних військ ініціювало
проведення так званого Генерального конгресу, який складався з румунів. Конгрес
проголосив об’єднання Буковини з Румунією. Остання, узгодила з Антантою свою
позицію і заручилася її повною підтримкою. За період румунської окупації були скасовані
всі автономні права Буковини.

У січні 1918 р. об’єктом румунської експансії стала Бессарабія. А в листопаді того
ж року під тиском окупантів бессарабський парламент проголосував за приєднання до
Румунії. Щоправда, деякі українські депутати виступили проти цього рішення, але вони
були заарештовані за це румунською владою, а згодом розстріляні. Жорстокість окупантів
викликала серед українського населення активний протест. У січні 1919 р. у Північній
Бессарабії (на Хотинщині) сталося повстання проти окупантів. Повстанці, спираючись на
підтримку УНР, за кілька днів повністю звільнили свій край від румунських військ і
встановили владу Хотинської Директорії. Але згодом Румунія, підтягнувши значні сили
розбила українські загони. Близько 4 тис. повстанців разом з 50 тис. біженців під
натиском ворога перейшли за Дністер на Поділля.



Після розвалу Австро-Угорщини більшість українського населення Закарпаття
висловилася за об’єднання з УНР. Таке рішення не було випадковим, оскільки значна
кількість українських громадських діячів була тісно пов’язана з політичним життям не
тільки ЗУНР, а й Наддніпрянської України. Делегати від Закарпаття брали участь у роботі
Української Національної ради та Трудового конгресу в Києві. У травні 1919 р. українська
громадськість Закарпаття створила Центральну Руську (Українську) Народну раду. Але
вона не змогла витримати тиску представництва США, яке вимагало об’єднати Закарпаття
з Чехословаччиною.
Таким чином, усі спроби відстояти самостійність західноукраїнських земель в межах
єдиної Української держави завершилися поразкою.
Західноукраїнські політики скористалися розвалом Австро-Угорської імперії і спробували
створити власну державу. На певний час вдалося здійснити споконвічну мрію українсько-
го народу про об'єднання в єдину державу.Але ця подія відбулася за складних історичних
обставин. Польські війська практично витіснили адміністрацію ЗУНР із захід-
ноукраїнських земель. Уряд УНР незабаром змушений був залишити Київ. Воєнні поразки
УНР і ЗУНР та відсутність міжнародної підтримки звели нанівець визвольні змагання й
призвели до поразки Української революції.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Із якою метою було проголошено возз'єднання ЗУНР та УНР?
2. Чи був втілений у життя цей документ?
3. Якими були бажання населення цих українських земель щодо державного

самовизначення?
4. Чому вони не справдились?
5. До яких наслідків призвела боротьба цих територій за самовизначення?
6. Охарактеризуйте умови, за яких було проголошено ЗУНР. Що таке «листопадовий

зрив»?
7. Чому політика ЗУНР не здобула підтримки серед широких верств населення?
8. Чому жодна з українських земель, що входили до складу Австро-Угорщини, не

змогла вибороти незалежності?
9. Як називалися збройні сили ЗУНР?
10. Розкажіть про причини та основні події українсько-польської війни 1918-1919 рр.
11. Чому та за яких умов було проголошено Акт злуки УНР та ЗУНР?
12. У чому полягає історичне значення Декларації про злуку?
13. Між якими державами було розділено західноукраїнські землі?



Семінарське заняття № 4.

Тема. Перехід до прискореної колективізації. Голодомор 1932 – 1933рр. його причини та
наслідки.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати причини хлібозаготівельних криз 1927-1929 рр.,
охарактеризувати процес суцільної колективізації та розкуркулення селянських
господарств,  причини та наслідки Голодомору 1932 – 1933рр., проаналізувати зміни у
житті, побуті й психології, формувати в учнів навички критичного мислення; виховувати
в них негативне ставлення до проявів терору і будь-яких проявів тоталітаризму.

Студенти повинні вміти: визначити мету переходу до суцільної колективізації;
вказати причини і наслідки голодомору 1932-1933 рр.,, визначити причини
хлібозаготівельних криз 1927-1929 рр., охарактеризувати процес суцільної колективізації
та розкуркулення селянських господарств, проаналізувати зміни у житті, побуті й
психології, показати жахливі наслідки Голодомору 1932 – 1933рр., формувати в учнів
навички критичного мислення; виховувати в них негативне ставлення до проявів терору і
будь-яких проявів тоталітаризму.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Перехід до суцільної колективізації та розкуркулення
2. Етапи колективізації в УСРР
3. Голодомор 1932—1933 рр. в Україні. – геноцид українського народу.
4. «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки

Голодомору.

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. Порівняйте причини та особливості хлібозаготівельних криз:
2. 1927-1928 рр. та 1928-1929 рр. 2. Визначте шляхи їх подолання та наслідки для

промисловості тасільського господарства.
3. Дайте визначенню поняттю колективізація?
4. Охарактеризуйте етапи колективізації?
5. Назвіть позитивні та негативні наслідки індустріалізації та причини

хлібозаготівельних криз.
6. Охарактеризуйте голод  в Україні в 1932 – 1933рр.
7. Дайте характеристику закону про п’ять колосків?
8. Охарактеризуйте масштаби та наслідки голодомору?



9. Чи згодні ви з терміном «куркулі» та «підкуркульники»?
10. Назвіть основні причини Голодомору в Україні.
11. В чому сутність сталінської «суцільної колективізації»?
12. Які причини і наслідки голодомору 1932-1933 рр.

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні положення:
по-перше: треба добре засвоїти суть та причини так званого «великого перелому» 1929 р.
Зокрема слід уяснити, що в цей час соціально-економічні перетворення сільського
господарства зводилися до сталінської колективізації, яка пов' язувалася з курсом на
форсовану індустріалізацію, з позаекономічним примусом селянства, котре повинно було
платити своєрідну «данину» на розвиток промисловості.
Потрібно проаналізувати особливості суцільної колективізації в Україні, політику
розкуркулення, руйнівний вплив більшовицького насильства на продуктивні сили
сільського господарства. Так, щоб придушити опір суцільній колективізації, заможних
селян оголошували «куркулями» і виселяли у райони Півночі, потім почали виселяти
середняків і навіть частину бідняків. Загалом за 1928-1931 рр. зникло 352 тис.
господарств, 200 тиС. з яких було експропрійовано. З понад мільйона українських селян,
репресованих радянською владою на початку 30-х рр., близько 850 тиС. депортували на
Північ, де багато з них загинули.
По –Друге, визначаючи причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні, необхідно
наголосити, що це була спланована акція комуністичного режиму проти українського
селянства, яка повинна була ліквідувати базу української нації і національного
відродження, протистояння радянській владі. Аналіз архівних джерел переконливо
засвідчує той факт, що в українському селі мали місце всі елементи політики геноциду.
Такого висновку дотримуються і члени Міжнародної комісії по розслідуванню голоду в
Україні (до її складу входили провідні юристи світу), яка працвала в 1988-1990 рр. Та й
сам Сталін визнавав, що загальний вврожай зерна в 1932 р. перевищував урожай 1931 р.
Інакше кажучи, харчів не бракувало. Проте держава систематично конфісковували більшу
їх частину. Ігноруючи заклики і попередження українських представників влади, Сталін
підняв план заготівлі зерна у 1932 р.на 44 %. Це рішення і та жорстокість, з якою
виконувалися його накази, прирекли мільйони людей на смерть від голоду, який немож-
ливо назвати інакше, як штучний.
Голод, що поширювався протягом 1932 р. набув найстрашнішої сили на поч. 1933 р.
Залишившись без хліба, селяни їли мишей, пацюків та горобців, кісткову муку і кору
дерев. Мали місце численні випадки канібалізму. Але конфіскації збіжжя
продовжувалися, незважаючи на те, що з голоду вимирали цілі села. За вказівкою
Молотова, коли хліба не було, забирали сухарі, картоплю, сало, соління, тобто всі запаси
їжі. Намагаючись врятуватися, тисячі селян йшли до міста, де весною скасували хлібні
картки і можна було купити хліб. Однак сільським жителям хліб продавати заборонялося.
Селянам не дозволялося також найматися самостійно на роботу на промислові
підприємства. Незважаючи на те, що шляхи, які вели до міста, були блоковані, тисячі
сільських жителів пробивалися туди, але не знаходили порятунку і вмирали прямо на
вулицях. У Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Полтаві, Києві кожного ранку збирали і
вивозили до братських могил померлих від голоду селян. Прагнучи врятувати від голодної
смерті дітей, селяни везли їх до міста і залишали в установах, лікарнях, просто на вулицях.
Загалом же, за підрахунками дослідників від голоду 1932-1933 рр. в Україні загинуло від 5
до 9 млн.чол. Цим самим підривалася етнічна основа становлення української нації - село,
знищувався той прошарок, від якого залежали процвітання суспільства, здатність його до
розвитку.



В умовах форсованої індустріалізації сільське господарство повинно було
задовольнити потреби держави у постачанні продуктів харчування зростаючим
промисловим центрам і армії, а також у хлібі для експорту (тобто забезпечити валютні
надходження для закупівлі імпортної техніки). Крім того, село мало надати промисловості
необхідну кількість робочих рук і технічну сировину.
План І п’ятирічки передбачав використання «ножиць цін». Оскільки заготівельні ціни на
хліб врожаю 1927 р. були занижені, селяни не стали його продавати. Раніше в подібній
ситуації держава йшла на поступки, тим самим збільшувався платоспроможний попит
селян на фабрично-заводські товари. Ринок підправляв у бік зниження темпи
індустріалізації. Проте цього разу більшовики вирішили примусити селян здавати хліб за
невигідними цінами під загрозою штрафних санкцій. Тисячі партпрацівників, у тому числі
члени політбюро ЦК ВКП(б), поїхали «вибивати» хліб. Проти «куркулів» активно
використовувались тюремні ув’язнення, депортації у віддалені райони, часткова або повна
конфіскація майна – розкуркулення. За січень–лютий 1928 р. з селян вдалося вичавити 70
млн. пудів хліба.
Сталін розумів, що подібні надзвичайні заходи придатні тільки як короткотривалий захід.
Ніхто не змусив би селян-власників з року в рік вирощувати хліб не на продаж, а для
держави. Доки вони самі вирішували, що сіяти і продавати, від них залежала держава.
Щоб відсікти селян від ринку і змусити сіяти стільки, скільки необхідно державі, їх
спочатку треба було позбавити власності, тобто колективізувати.
 По – трете, влітку 1928 р. Сталін забрав Кагановича в центральний партапарат.
Українським генсеком став С.Косіор (1889–1939). Останній із шкіри пнувся, аби догодити
Сталіну.
Листопадовий (1929) пленум ЦК ВКП(б) проголосив перехід до суцільної колективізації, а
Україна мусила в найкоротший термін упровадити колективізацію, показуючи приклад
іншим республікам. І вона почала це робити. Якщо у жовтні 1929 р. суцільно
колективізованих районів було 10, то в грудні того ж року – вже 46. Встановлення
колгоспно-радгоспної системи супроводжувалося насильницькою експропріацією землі,
худоби, реманенту. Поодинокі спроби утворення селянських спілок придушувалися.
Незгодних репресували. Партія знову заговорила про «куркульську небезпеку» і почала
нацьковувати пролетарські та напівпролетарські елементи села на власників.
Протиставлення «куркулів» біднякам полягало у самообкладанні. Кожному селу давали
завдання на здачу хліба, а доведення його «до двору» відбувалося за рішенням сходів.
Селян, які не виконували рішень, спочатку штрафували у п’ятикратному розмірі вартості
хліба, що підлягав здаванню, а потім майно їх розпродувалося з торгів. Частина штрафу
перераховувалася у фонди кооперування й колективізації бідноти, щоб забезпечити їхню
корисливу заінтересованість. Так весною 1929 р. було розпродано майно 18 тис.
господарств, оголошених куркульськими.
Робилося все, щоб убити одвічне прагнення селянина мати власну землю та продуктивно
працювати на ній. Фактично йшлося про розселянювання українських хліборобів.
Протягом кількох років зусилля держави спрямовувалися на економічне, а то й фізичне
винищення мільйонів вигаданих «куркулів» (усіх глитаїв, які будували свій добробут на
експлуатації бідняків, власті винищили ще під час зрівняльного поділу землі і засобів
виробництва у 1920–1923 рр., пізніше в заможну верхівку селяни вибивалися завдяки
власній праці). В ході «ліквідації куркульства як класу» постраждало чимало
середняцьких господарств.
Зрозуміло, що саме заможні селяни опиралися колективізації найзапекліше: їм було що
втрачати. Втім, репресували бідняків і навіть наймитів, якщо вони виступали проти
колгоспів. Для цього винайшли категорію «підкуркульників».
Розкуркулювані селяни поділялися на 3 категорії. «Учасники і організатори
антирадянських виступів та терористичних актів» ізолювалися в тюрмах або
концтаборах. Тих, хто здійснював «менш активний опір», разом з сім’ями депортували на



Північ (і 850 тис. українських селян були примусово переселені в необжиті райони
Кольського півострова та Сибіру). Тим, хто не чинив опору, надавалися зменшені
земельні ділянки за межами колгоспних масивів. Кількість «належних» до кожної з
категорій доводилася згори. Хвиля розкуркулювання, що тривала з другої половини січня
до початку березня 1930 р., охопила 61887 господарств.
Аби забезпечити високі темпи колективізації, більшовики направили до українського села
62 тис. робітників. Аграрну політику партії впроваджували так звані 25-тисячники –
російські, як правило, робітники. На 1 червня 1930 р. у республіці було насильницьки
колективізовано вже 90 тис. господарств.
Офіційно колективізація проголошувалася в артільній формі, тобто колгоспникам
залишали присадибне господарство. Однак у різних інструкціях, якими обставлялися
офіційні документи, артіль мала вигляд комуни. З лютого 1930 р. колективізатори стали
забирати у селян корів, дрібну худобу і навіть птицю. Селяни почали чинити опір. Сталін
вирішив відступитися, публічно назвав комунізацію села «перегином» і поклав відпові-
дальність за це на місцеві власті. Відтоді артіль перестала вважатися проміжною формою
на шляху до комуни і стала синонімом терміна «колгосп». Було оголошено, що
колективізація – справа добровільна.
До осені 1930 р. з колгоспів вийшла приблизно половина селянських господарств, у тому
числі всі середняцькі. Восени почалася нова кампанія. Одноосібники обкладалися
колосальними податками, тоді як колгоспники діставали податкові пільги. Штучно
створений податково-пільговий перепад погнав селян назад у колгоспи. Знов почалися
показові розкуркулення, у тому числі в районах, де вони відбулися півроку тому. Цього
разу стали депортувати всіх репресованих.
На кінець 1932 р. було колективізовано майже 70% господарств з охопленням понад 80%
посівних площ. До цього часу, починаючи з 1928 р., в Україні зникло 352 тис. селянських
господарств. По-різному склалася їх доля. Більшість внесли у списки розкуркулених,
частина була експропрійована шляхом продажу майна з торгів за невиконання
«зобов’язань» по хлібозаготівлях, за несплату завищених податків, за «немотивований»
забій власної худоби. Немало селян самі розпродували майно, кидали землю і виїжджали
на новобудови.
Позбавлені землі селяни були зобов’язані виконувати «обов’язковий мінімум трудоднів»
(фактично – відпрацьовувати право користуватися присадибною ділянкою, за рахунок
якої і вдавалося виживати). Можливості переселятися до міст селяни остаточно позбулися
наприкінці 1932 р., коли в СРСР в умовах стрімкого зростання кримінальної злочинності
був запроваджений паспортний режим (паспорти отримало тільки населення міст і
новобудов).
Засобом економічного контролю над колгоспами виступали машинно-тракторні станції,
що здійснювали обробіток колективізованих посівних площ.
Колгоспна продукція поставлялася, а не продавалася, державі, хоча та і сплачувала за неї
символічні гроші. Розміри поставок заздалегідь не визначалися, а контрольне завдання,
коли ставало відомим, охоплювало майже весь урожай. Щоб колгоспники не продавали
хліб на сторону, приватну торгівлю в 1930 р. заборонили.
Коли колгоспники пересвідчилися, що хлібозаготівельний план безрозмірний і для роз-
поділу по трудоднях майже нічого не залишається, вони змушені були, щоб вижити,
приховувати справжні розміри врожаю або залишали зерно в соломі, щоб змолотити її
вдруге. Хлібозаготівлі проходили все важче. Заготівлі з урожаю 1931 р. тривали аж до
весни 1932-го. Заготівельники вимели у селян абсолютно все, у 44 районах розпочався
повальний голод з численними смертними випадками. Були зареєстровані факти
людоїдства. Голод припинився тільки влітку, з новим урожаєм.
Не зацікавлені в результатах праці колгоспники тільки імітували її, що призводило до
колосальних втрат врожаю на полях. Селяни заявляли: «Хай гине, все одно й це заберуть».
Влада зрозуміла необхідність змін. У травні 1932 р. було запроваджено так звану



«колгоспну», тобто базарну торгівлю. План хлібозаготівель для колгоспів та одноосібників
скорочувався так, щоб приблизно п’яту частину продукції селяни могли спрямувати у
вільну торгівлю. Однак торгівля хлібом дозволялася тільки після виконання
хлібозаготівельного плану, тобто, не раніше січня майбутнього (1933) року.
7 серпня 1932 р. вийшла постанова «Про охорону майна державних підприємств,
колгоспів і кооперативів...», прозвана «законом про п’ять колосків». За нею розкрадання
колгоспного майна каралося розстрілом, а за «пом’якшуючих обставин» – позбавленням
волі на строк не менше 10 років. За півкишені зерна, принесеного з поля голодуючій сім’ї,
колгоспник потрапляв до концтабору.
По – четверте, хлібозаготівлі з урожаю 1932 р. йшли украй важко. Сталін направив в
Україну спеціальну комісію з надзвичайними повноваженнями на чолі з В.Молотовим.
Посилання на відсутність зерна не бралися до уваги. Зрив заготівель пояснювався
відсутністю не хліба, а боротьби за хліб. Організовувалося вилучення у колгоспів, одно-
осібників та робітників радгоспів хліба, розкраденого під час косовиці, обмолоту і
перевезення. Проводилися масові подвірні обшуки з конфіскацією всіх запасів, бо
вирізняти «украдене» ніхто не збирався. Ще зловіснішими були натуральні штрафи
м’ясом і картоплею. За рік молотовська комісія додатково «заготовила» 105 млн. пудів
зерна. На початку 1933 р. практично ніде запасів вже не лишилося, а треба було дожити до
нового врожаю.
Знов розгорнувся терор голодом. У «боржників» вилучали будь-які запаси їжі – сухарі,
картоплю, сало, соління, фруктову сушню, прирікаючи їх на смерть, бо нелегальна
ринкова торгівля ледь животіла. Конфіскація продовольства подавалася як кара за
«куркульський саботаж» і здійснювалася гласно, з висвітленням у газетах.
Щоб перешкодити втечам голодуючих за межі республіки, на кордонах були розміщені
загороджувальні загони внутрішніх військ. Бригади працівників ДПУ перевіряли у поїздах
багаж пасажирів і конфісковували продовольство, яке селяни придбали за великі гроші
або обміняли на цінні речі в сусідніх з Україною місцевостях, щоб привезти голодуючим
сім’ям.
Смерті від голоду почалися вже у перший місяць дій комісії, а з весни 1933 р. вони стали
масовими. Прагнучи врятувати хоча б дітей, селяни везли їх у міста і залишали в устано-
вах, лікарнях, на вулицях. Траплялися випадки людоїдства і трупоїдства. 1932 р. голодною
смертю загинуло близько 150 тис. чоловік, 1933 р. – до 3,5 млн. Народжуваність у
сільській місцевості різко знизилася. Повні демографічні втрати в УСРР, включаючи
зниження народжуваності, сягали в 1932–1934 рр. 5 млн.
Після кількох кампаній розкуркулення і терору голодом селяни змирилися з необхідністю
працювати в артілі і припинили бойкот громадського господарства. Але і держава
послабила свій прес. З січня 1933 р. селянам залишалася на продаж вся продукція,
вироблена понад заздалегідь визначену норму здавання державі. Це пробуджувало у
колгоспників заінтересованість у розширенні посівних площ і відкривало шлях для подо-
лання безгосподарності.
У лютому 1933 р. Сталін висунув гасло: «Зробити усіх колгоспників заможними». І
справді, в другій п’ятирічці держава зробила чимало, щоб зміцнити колгоспний лад.
Новостворені політвідділи МТС і радгоспів, використовуючи методи батога і пряника
(скасування продрозкладки, преміювання натурою, поліпшення побутових умов на селі
тощо), налагоджували громадське господарство. У колгоспах створювалися бригади з
постійним складом працюючих, за якими закріплювалися машини, реманент, робоча
худоба. Щоб ліквідувати знеосібку при вирощуванні врожаю, політвідділи заборонили
перекидати бригади з однієї ділянки на іншу.
До кінця 1934 р. кризу колгоспного ладу було подолано. В середині 1937 р. колгоспи
об’єднували 96% селянських дворів. Суцільна колективізація стала фактом.
Після послаблення податкового тиску колгоспи змогли розвивати, крім основних
виробництв, птахівництво, садівництво, бджільництво. Організовувалися тваринницькі



ферми. Колгоспникам надавався безпроцентний кредит на придбання худоби. Виявилося,
що полегшення матеріального становища селян вигідніше державі, ніж відбирання всього
урожаю насильницькими методами

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири
варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1. Курс на індустріалізацію проголошено
А) 1921 р.
Б) 1925 р.
В) 1928 р.
Г) 1930 р.
2. Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були
вищими, ніж в європейських країнах, завдяки
А) технічній перебудові
Б) технологічній реконструкції
В) промисловому перевороту
Г) форсованій індустріалізації
3. Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено
А) 1925 р.
Б) 1929 р.
В) 1930 р.
Г) 1932 р.
4. Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства
України, здійснюваної в 1930-х роках?
1. Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства
2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту,
худоби
3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби
виробництва
А) 1, 2
Б) 1, 3
В) 2, 3
Г) 1, 2, 3
5. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського
суспільства в 1930-х роках?
1. «Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів
виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по
господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував
усе його майно»
2. «Опір набув великого поширення. Зброя, яка залишилася з воєнних часів, стала
умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко
розгорталися в лісовій та лісостеповій зонах суцільної колективізації»
3. «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження
колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру
системи…»
А) 1, 2
Б) 1, 3
В) 2, 3
Г) 1, 2, 3
6. Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків»,
прийнято



А) 1928 р.
Б) 1930 р.
В) 1932 р.
Г) 1934 р.
7. Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня 1933 р.
А) підводила підсумки кампанії боротьби з неписьменністю в республіці
Б) контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану
В) розслідувала справу «Спілки визволення України»
Г) уводила в дію Харківський тракторний завод
8. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського
суспільства 1930-х років?
1. «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги
голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих»
2. «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про
допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік»
А) Відображено в обох уривках
Б) Лише в першому
В) Лише в другому
Г) Не відображено в жодному з уривків
9. Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала
А) початок переходу від буржуазного ладу до соціалізму
Б) перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства
В) входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу
Г) побудову суспільства розвиненого соціалізму та керівну роль компартії в державі
10. «Розстріляне відродження» – умовна назва
А) покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під
час Великого терору 1930-х років
Б) групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі
«шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках
В) літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої
сталінським режимом
Г) плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки
визволення України»
11. Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років?
А) підприємці, інтелігенція, духовенство
Б) духовенство, промисловці, селяни-власники
В) селяни-власники, промисловці, підприємці
Г) підприємці, наймані робітники, духовенство
12. Про який судовий процес йдеться в уривку з історичного джерела?
«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки професори, лікарі, священики,
письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним
влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв
кілька номерів столичної газети «Вісті»
А) «Шахтинська справа»
Б) «Спілка визволення України»
В) «Український національний центр»
Г) «Українська військова організація»
13. Вкажіть лідера КП(б)У в 1928-1938 рр.:
А) Л.Каганович
Б) С.Косіор
В) М.Хрущов
Г) В.Чубар



14. Зазначте дату перенесення столиці Радянської України з Харкова до Києва:
А) 1933
Б) 1934
В) 1935
Г) 1936
15. Вкажіть рік, який Й. Сталін оголосив роком «великого перелому»:
А) 1929
Б) 1930
В) 1933
Г) 1937
Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію,
позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно
встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні
пари).
16. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й
термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх
1. Українська революція (1917 – 1918 рр.)
2. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)
3. Україна в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)
4. Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.)
А) П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії,
«розстріляне відродження»
Б) Конституція УНР, Українська держава, Директорія, Акт злуки, «воєнний комунізм»,
продрозверстка
В) Асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська Україна
Г) Українська Центральна Рада, Універсал, українізація армії, Українська Народна
Республіка, радянська влада
Д) Продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР, Конституція УСРР, коренізація
17. Встановіть відповідність:
1. ухвалення закону «Про п’ять колосків»
2. початок процесу СВУ в Харкові
3. трудовий рекорд О.Стахонова
4. самогубство М.Скрипника
А) 31 серпня 1935 р.
Б) 7 серпня 1932 р.
В) 7 липня 1933 р.
Г) 8 серпня 1931 р.
Д) 9 березня 1930 р.
18. Встановіть відповідність:
1. постанова «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному
будівництву»;
2. «Шахтинська справа»;
3. самогубство М.Хвильового;
4. надзвичайний («самоліквідаційний») собор УАПЦ
А) 5 січня 1930 р.
Б) 28-29 січня 1930 р.
В) 18 травня – 6 липня 1928 р.
Г) 13 травня 1933 р.
Д) 8 квітня 1934 р.
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів
відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання
пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.



19. Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:
1. настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів
2. прагнення покращити життєвий рівень населення
3. намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері
4. потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації
5. необхідність подолання наслідків голодомору 1933 р.
6. дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва
20. Вкажіть керівників КП(б)У:
1. С.Косіор
2. Л.Каганович
3. М.Хвильовий
4. М.Хрущов
5. О.Стаханов
6. С.Кіров
21. Визначте причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні:
1. масове вилучення продовольства у селян
2. загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови
3. відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду
4. небажання селян працювати на колгоспних полях задарма
5. штучне підтримування стану голоду щодо українських селян
6. криза перенаселення в Україні
22. Вкажіть політичних діячів, які стали жертвами сталінських репресій у 30-ті роки ХХ
ст.:
1. С.Косіор
2. Л.Каганович
3. В.Чубар
4. В.Молотов
5. Г.Петровський
6. Х.Раковський



Семінарське заняття № 5.

Тема. Розвиток соціальної сфери України в середині 60-х — на початку 80-х рр. ХХ ст.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати основні тенденції соціального розвитку України у 60-80-ті роки
XX ст.; на основі різних джерел інформації: характеризувати внутрішньополітичне
становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х років XX ст.;
визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій», давати власну оцінку цьому
періоду життя України; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов'язані з
кризовими процесами у суспільстві періоду застою; аналізувати різні точки зору щодо
оцінки періоду застою і його проявів в Україні; висловлювати й аргументувати власну
точки зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі
радянського суспільства.
Студенти повинні вміти пояснювати основні тенденції соціального розвитку України у
60-80-ті роки XX ст.; на основі різних джерел інформації: характеризувати
внутрішньополітичне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х
років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій», давати власну оцінку
цьому періоду життя України; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов'язані
з кризовими процесами у суспільстві періоду застою; аналізувати різні точки зору щодо
оцінки періоду застою і його проявів в Україні.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Зміни в соціальній та національній структурі населення.
2. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури
3. Повсякденне життя населення.

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. Які основні зміни відбулись у соціальній сфері протягом 1953— 1964 рр.?
2. Як би ви охарактеризували життєвий рівень населення у цей період?
3. Як впливали зміни в економіці на соціальну сферу?
4. Які зміни відбувались в Україні стосовно сільського і міського населення?
5. Які зміни відбулись у національній структурі населення України?
6. Які зміни відбулись у соціальній та національній структурі населення протягом

1965-1985 рр.?
7. Назвіть позитивні та негативні тенденції в соціальній сфері України в цей період.



8. Що таке номенклатура?
9. Яким був моральний стан радянського суспільства?

Методичні рекомендації:
Друга половина 60-х — початку 80-х років XX ст. були часом суттєвих соціальних,

етнічних, демографічних змін у суспільстві. На початку 60-х років вдалося подолати
жахливі для України демографічні наслідки Другої світової війни, сталінських репресій та
голодоморів. 1960 р. загальна чисельність населення республіки становила 42,4 млн осіб, з
яких 22,6 млн, або 53 % , були сільськими жителями. На початку 80-х років чисельність
населення республіки перевищила 50-мільйонну позначку, досягнувши у 1989 р. (за
результатами перепису населення) 51,7 млн осіб. Від перепису до перепису приріст
населення зменшувався: 1959-1970 рр. — 5 млн 258 тис, у 1970-1979 рр. — 2 млн 248 тис,
в 1979-1989 рр. — 1 млн 862 тис. осіб. Через економічну невлаштованість побуту, низькі
життєві стандарти «радянської людини» знижувалася народжуваність, зростала
смертність. Приріст населення не забезпечував звичайного відтворення поколінь. УРСР
опинилася перед загрозою депопуляції — абсолютного скорочення кількості мешканців
республіки.
Характерною ознакою демографічних процесів були високі темпи росту чисельності
мешканців міст. У період між 1959 і 1989 рр. визначальними тенденціями змін у
соціальному складі населення України були урбанізація населення, зростання чисельності
жителів міст, індустріальних центрів і водночас зменшення абсолютної кількості
сільського населення. Так, 1959 р. чисельність сільського населення. України становила
22,6 млн осіб, або 53 % .  1964-го року міське населення у кількісному плані перевищило
сільське, а на середину 80-х років воно становило вже більше 2/3 населення республіки.
Перепис 1989 р. зафіксував скорочення сільського населення до 17,1 млн осіб — на 5,5
млн осіб, або на 20 % .
Різке скорочення чисельності селян було зумовлене як загальносвітовою тенденцією до
урбанізації (збільшення кількості міст), так і побутовою невлаштованістю та складністю із
працевлаштуванням на селі.
1979 р., уперше за тривалий період української історії, смертність сільських жителів
перевищила народжуваність — розпочалася депопуляція. На початку 90-х років вона
стала постійним явищем у республіці.
Національний склад населення Української РСР зазнав суттєвих змін. Протягом 60-80-х
років відбувалося скорочення чисельності титульного етносу — українців. Це було
пов'язано зі зниженням народжуваності, старінням українців, а особливо через великі
масштаби міграції до України представників інших національностей.
За ЗО років — з 1959 по 1989 рр. — частка українців у загальній кількості населення
республіки скоротилась з 76,7 до 72,1 % , у той час як відсоток росіян збільшився з 16 до
22 % .  При цьому слід врахувати, що вплив російської ментальності, мови, культури був
значно вищим від кількості етнічних росіян. Фактично повністю зрусифікованими були
українські міста, за винятком західних областей. Русифікація стала державною стратегією,
а головний напрямок розвитку національних відносин полягав у підтягуванні етносів до
мови і культури «великого російського народу».
По – друге, деформації в соціальній сфері посилювалися несправедливим характером
розподілу суспільних благ. В обстановці всевладдя і безконтрольності номенклатурні
верхи утворили власну, закриту систему постачання продовольства і промислових товарів,
що не знала дефіцитів і спекулятивних цін. Рада Міністрів і ЦК Компартії мали спеціальні
великі господарства, де вирощували екологічно чисті городину і фрукти для вищих
партійно-державних установ. Переробкою сільськогосподарської продукції для
номенклатурних верхів займалися спеціальні закриті цехи.
Отримуючи заробітну плату, яка в 2-3 рази перевищувала заробітну плату робітників та
колгоспників, представники номенклатури могли придбати на них у 5-10 разів більше



товарів. За умов тотального дефіциту номенклатура мала можливість за дешевими
державними цінами купувати необхідні товари, тоді як основна маса людей або взагалі не
мала доступу до якісних товарів або за неймовірними цінами вимушена була купувати на
базарах чи у спекулянтів. У 70-80-х роках стала поширеною практика закупівлі великих
партій високоякісних промислових і продовольчих товарів, призначених виключно для
вищого керівництва.
«Вищі інстанції» мали закриті кращі санаторії, поліклініки та лікарні, що передбачували у
віданні четвертого управління Міністерства охорони здоров'я, будинки відпочинку,
пансіонати, а також мисливські господарства.
Для чиновників партійно-радянського апарату зводилося поліпшене житло.
Вищі урядові і партійні службовці мали постійно закріплені за ними цілорічні сімейні
дачі. Квартири найвищих керівників обслуговували штатні покоївки, що утримувалися за
державний кошт. Хатні робітниці, покоївки та інша домашня челядь навіть була об'єднана
у спеціальну профспілкову організацію, а їхня служба зараховувалася до трудового стажу.
Діти партійно-державної еліти відвідували найкращі, найсучасніші дитячі садки і школи,
після закінчення яких вони зазвичай вступали до престижних вишів.
Керівництво Комуністичної партії, держави, котре постійно твердило про свої наміри
побудувати справедливе безкласове суспільство, насправді створило з вигодою для себе
суспільство витон ченої соціальної нерівності.
Привілеї номенклатури.
Закрита система постачання продовольчих і промислових товарів, що не знала дефіцитів і
спекулятивних цін.
Спецталони на харчування залежно від чину.
Система закритих будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, які знаходилися у віданні
Четвертого управління Міністерства охорони здоров'я.
Можливість виїжджати за кордон.
Розв'язання житлової проблеми в найкоротший строк і з найкращими варіантами.
Вищий ешелон мав цілорічні сімейні дачі, що утримувалися за рахунок бюджету.
Закрите підприємство «Комунар» забезпечувало одягом і взуттям республіканську
партійно-державну наменклатуру.
Навіть тих номенклатурників, що вчинили злочин, без рішення і дозволу партії
неможливо було притягнути до суду.
По – трете, студенти і мають сформулювати і записати негативні тенденції в соціальній
сфері.А  Уповільнення темпів зростання реальних доходів населення; Б   збереження і
поглиблення відставання від країн Заходу за рівнем споживання на душу населення;
В   загострення житлової проблеми; Г   погіршення рівня охорони здоров'я.

 Починаючи з XXIII з'їзду КП України і ХХЩ з'їзду КПРС (1966), на всіх високих
партійних форумах завдання підвищення життєвого рівня населення декларувалося як
одне з основних завдань партії та держави. Навіть у новій Конституції Української РСР
1978 р. були зафіксовані права на гарантовану гідну оплату праці, на забезпечення
житлом, кваліфіковану медичну допомогу.

Деякі позитивні зміни справді відбулися, хоча їх масштаби явно поступалися
задекларованим. Так, уперше за роки радянської влади у людей зник примарний страх
голоду. Регулярно, протягом усього року почали отримувати зарплату колгоспники. Із
1964 р. колгоспникам почали нараховувати і пенсію у розмірі 12-30 крб. Відносно зросла
купівельна спроможність населення. Люди почали більше купувати телевізорів,
холодильників, пральних машин, іншої побутової техніки. Але основні економічні
показники, що мали гарантувати підвищення життєвого рівня населення, не виконувалися.
Із 1971 по 1985 р. грошова маса, яка перебувала в обігу, збільшилася в 3,1 раза, тим часом
як виробництво товарів народного споживання — лише вдвічі. Як наслідок, дедалі більше
товарів повсякденного попиту, особливо якісних, потрапляло до розряду дефіцитних.
Довгі черги за цими товарами та гонитва за «дефіцитом» були характерною ознакою



побуту радянських людей у 70-80-ті роки. Це пояснюється тим, що грошова маса з 1981 по
1985 р. збільшилася в 3,1 раза, а виробництво товарів народного споживання — вдвічі. На
1984 р. карбованець дорівнював 54 копійкам порівняно з карбованцем 60-х років, тобто
«впав» в 1,85 раза. Не забуваймо й про те, що існував штучний фіксований курс
карбованця щодо долара, який коливався в межах 60 коп. за один долар. Щоправда,
доларів у вільному продажу не було — порушників карали за «валютну спекуляцію».
Рівень заробітної плати в грошовому обчисленні зростав, але водночас зростали ціни на
товари, різні послуги.
За показниками реальних доходів надушу населення, республіка 1980 р. посідала 12-14
місця, а 1985 р. — 5-6-те. Проте й тут виникали серйозні проблеми і диспропорції.

Збільшення доходів 1970-х — початку 1980-х рр. відбулось на тлі відносної
стабілізації цін. Відчутно зростали лише ціни на «товари підвищеного попиту» (такими
вважали килими, меблі, побутова техніка, автомобілі, ювелірні вироби), а також на деякі
імпортні товари. Населення хворобливо реагувало на багатократне підвищення цін на
каву, яке пояснювалося «неврожаєм в Африці на каву і какао-боби». Подорожчання
товарів підвищеного попиту спричинило ланцюгову реакцію зміни цін і на деякі інші
товари, а так само цін на «чорному ринку», але загалом ціни зростали украй повільно, а на
деякі види товарів і послуг вони підтримувалися на незмінному рівні. Дуже дешево
коштували населенню ліки, навіть імпортні препарати. Влада утримувала низькі ціни на
продовольство, які були нижчими за світові у 2-3 і більше рази. Плата за житло і
комунальні послуги так само була відносно невелика — на них в середньому витрачалось
близько 3 % місячного бюджету сім'ї. Таким чином, середній сім'ї з трьох осіб, щоб мати
дах над головою і нормально харчуватися, вистачало 150 крб на місяць.
Зміни структури попиту в середині 70-х посилювали існуючі диспропорції в торгівлі,
породжували хронічний дефіцит. Поширилися різного роду корупційні явища. Особливо
бажані товари доводилося діставати «через знайомих», «купувати з рук» або на «чорному
ринку». У такий спосіб постійно або періодично переплачувало за покупки приблизно 80
% населення. Особливо часто до послуг тіньових торговців звертались люди з достатком,
вищим за середній. На такі престижні товари, як килими, кришталь, меблі, автомобілі та
ін., почали створювати спеціальні черги. Подібні списки могли створювати профкоми на
підприємствах. Часто вони організовувалися на неформальних підставах безпосередньо
покупцями при магазинах. Позитивний сам по собі факт зростання грошових доходів у
поєднанні з неможливістю дістати необхідну річ перетворювався на чинник соціального
напруження.
У 1970-1980-х рр. радянська планова економіка нарешті налагодила масовий випуск
телевізорів, транзисторів, меблів, килимів,
холодильників, костюмів, взуття та інших товарів народного вжитку. Але їхня якість уже
не задовольняла попит людей.
Намагаючись не допустити зниження життєвого рівня громадян, керівництво держави
вдавалося до закупівлі за кордоном значних обсягів товарів широкого вжитку. Це
поглинало десятки мільярдів доларів, отриманих від продажу західним країнам нафти і
газу. Країни арабського Сходу, які також у значних масштабах експортували нафту,
зуміли використати «нафтодолари» для створення нових галузей промисловості,
модернізації господарства загалом, істотного покращання соціально-культурної сфери. У
Радянському Союзі ці кошти просто «проїдалися».
Нафтовий «бум» 70-х років закінчився, і в бюджеті виникли багатомільярдні дефіцити.
Перетворившись на заручників власних необґрунтованих обіцянок і демагогічних заяв,
партійно-державні верхи старанно приховували дефіцит бюджету, збільшуючи реалізацію
алкогольних напоїв, піднімаючи ціни на продовольчі та промислові товари. Закупівля
дешевих промислових товарів за кордоном тривала. Також щорічно зростали обсяги
імпортованого зерна. За рівнем життя Україна на початку 80-х років перебувала серед
держав, що посідали 50-60 місця у світі.



Складною залишалася житлова проблема, хоча для її розв'язання виділялися мільярди
карбованців. 1965-1980 рр. в Україні було побудовано 5,6 млн квартир, 25,2 млн осіб
отримали житло. У республіці виникли нові міста: Вільногорськ, Нововолинськ,
Світловодськ, Енергодар та інші. У великих містах зводилися нові житлові мікрорайони.
У Києві — це Русанівський, Теремки, Нивки, Оболонь, Виноградар; у Харкові —
Салтівський; у Запоріжжі — Космічний. Та, попри це, черга на житло не зникала. У роки
одинадцятої п'ятирічки вона становила 1,5 млн осіб і постійно збільшувалося. У
складному становищі перебувало комунальне господарство міст, на поліпшення якого
постійно бракувало коштів і матеріалів.

Що ж стосується українського села, то воно перебувало в ще гіршому становищі,
ніж місто, хоча обсяги державних капіталовкладень, а також витрат на
сільськогосподарських підприємствах протягом 60-х — першої половини 80-х років від-
чутно зросли. Розширилось житлове будівництво, до центральних садиб практично всіх
колгоспів і радгоспів було прокладено дороги з твердим покриттям. У середині 60-х років
було завершено електрифікацію села, кожне двадцяте село було газифіковане.
Проте «стирання граней між містом і селом», яке обіцяла програма КПРС 1961 p., не
відбулося.
Медичне обслуговування населення хоча й поліпшилося, утім, не настільки, щоби
уникнути численних проблем. Наприкінці 80-х років у медичних закладах республіки
працювало 180 тис. лікарів і понад 500 тис. медичних працівників середньої кваліфікації.
У розрахунку на кожні 10 тис. жителів це було більше, ніж у розвинених країнах світу.
Одночасно зростала кількість лікарняних ліжок — за 1970-1985 pp. майже на третину.
Проте оснащеність установ охорони здоров'я і якість медичного обслуговування
залишалися надзвичайно низькими. Тоді, коли рівень смертності у переважній більшості
розвинених західних країн знижувався, у Радянському Союзі — зростав. З 1965 до 1980 р.
цей показник на 1 тис. жителів зріс з 7,3 до 10,3 випадку. Що ж до України, яка колись
мала прекрасні природно-кліматичні умови, що могли сприяти довголіттю її жителів, то
смертність на її території почала зростати швидше, ніж по СРСР загалом: з 7,6 випадку на
одну тисячу населення у 1965 р., до 12,1 випадку у 1980 р. Уже наприкінці 70-х років у
деяких місцевостях України рівень смертності перевищував народжуваність

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
Проводиться у формі історичного диктанту, який містить ключові поняття уроку:
Зростання ролі міст в розвитку суспільства…(урбанізація).
Рівень споживання населенням матеріальних та духовних благ…(рівень життя).
Вимирання, чисельне переважання показників смертності над показниками
народжуваності…(депопуляція)
Панівний клас радянського суспільства, партійно – державне
керівництво…(номенклатура).
Зміни темпів росту чисельності мешканців міст та сіл …(демографічні зміни).



Семінарське заняття № 6

Тема. Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-х років.
Форми діяльності дисидентів.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати  причини активізації опозиційного руху наприкінці 1960-х рр. –
у 1970 – ті рр.,  течії дисидентського руху та дати їм характеристику, методи та форми
боротьби.
Студенти повинні вміти розкрити причини активізації опозиційного руху наприкінці

1960-х рр. – у 1970 – ті рр. Дати оцінку дисидентського руху цього періоду. Зясувати течії
дисидентського руху та дати їм характеристику, проявляти   цікавість і повагу до
історичного минулого своєї країни., до борців за незалежність України.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав,

2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Посилення опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-

х рр.
2. .Репресії проти правозахисників
3. Утворення Української Ґєльсінської спілки.
4. Релігійне дисиденство.
5. Придушення дисиденства.

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
Хто такі « шістдесятники » ?
Які форми боротьби використовувались дисидентами за часів М. Хрущова?
Чи існували причини невдоволення владою в цей період?
Хто складав основну частину дисидентів і чому?
Про що свідчить географія поширення дисидентського руху?
Чому до складу дисидентів входили робітники?
Назвіть форми боротьби дисидентів?
Яким репресіям піддавались дисиденти?
Як прагнули зламати їхню волю?
Визначити: течії дисидентського руху; його особливості та методи боротьби?
Якими були форми боротьби дисидентів?



Якими були методи цієї боротьби?
Що таке самвидав?
У чому виражалось релігійне дисидентство?
Як влада боролося з дисидентами?
У чому полягало значення дисидентського руху?

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення: по-перше: слід наголосити, що чергова зміна курсу була фактично зразу ж
продемонстрована арештами. Масштаб таких дій в Україні знову був значно більшим, ніж
деінде в Союзі. В серпні 1965 р. у декількох українських містах були заарештовані
близько трьох десятків чоловік з кола «шістдесятників», майже всі - представники
інтелігенції. Більшість з них мали пряме або опосередковане відношення до виготовлення
й розповсюдження самвидаву. Мета акції була очевидною -придушити інакомислення, яке
набрало сили за часів хрущовської «відлиги», залякати ту частину інтелігенції, яка ще
наважувалася на незгоду. Проти більшості заарештованих було висунуто звинувачення в
«антирадянській агітації і пропаганді», і навесні 1966 р. під час серії судових процесів 20
чоловік були засуджені у Львові, Києві, Луцьку, Тернополі, Житомирі та Івано-
Франківську на різні строки покарання. В результаті у таборах Мордовії опинилися
науковці М. і Б. Горині, М.Осадчий, інститутські викладачі В.Мороз та Д.Іващенко,
художник П.Заливаха, інженери О.Мартиненко, І.Русин та ін. Паралельно розгорталася
програма утисків і переслідувань тих, хто співчував заарештованим, їх однодумців.

Зверніть увагу, що сплеск репресій 1965-1966 рр. супроводжувався досить
масштабним ідеологічним поворотом. Газети зарясніли статтями, спрямованими проти
«буржуазної ідеології» та «українського буржуазного націоналізму». Пожорсткішала
цензура. ЦК КПУ ухвалив ряд таємних постанов, що стосувалися виправлення
«ідеологічних помилок» у роботі деяких журналів («Вітчизна», «Жовтень» та ін.),
кіностудії ім. О.Довженка. Тривала прихована ідеологічна чистка редакцій газет,
журналів, видавництв, інститутів гуманітарного профілю. Все це нагадувало сталінські
ідеологічні чистки 40-50-х років, хоча, зрозуміло, не могло зрівнятися за масштабами та
інтенсивністю.
Загалом же необхідно підкреслити, що епоха, пов'язана з постаттю Леоніда Брежнєва і
пізніше названа «застоєм», характеризувалася надмірною ідеологізацією суспільної
свідомості, посиленням тота-літаристських тенденцій в адміністративно-державному
управлінні, боротьбою з інакомисленням. Не випадково, що велика кагорта ста-ліністів
всерйоз розраховувала на реабілітацію свого кумира. Власне, висловлюючись образно,
насправді відбувся «блідий ренесанс» минулих років. Пресинг стосувався в основному
ідеології, культури, масової свідомості. Посилювалися процеси уніфікації національного
життя. Офіційно було проголошено курс на прискорення «злиття націй». Документами
КПРС та її республіканських загонів в річницю 50-ліття створення СРСР декларувалося
виникнення «нової історичної спільності людей - радянського народу». В
адміністративному порядку обмежувалося функціонування національних мов в освітній,
урядовій, науковій, службовій сферах суспільного життя. Ці мови фактично були визнані
«неперспективними», а в суспільній свідомості внаслідок цього з' явився стереотип
«непрестижних мов». Створилася така ситуація, коли саме вживання інтелігенцією
української чи, припустимо, білоруської мови могло бути розцінене як прояв «буржуазно-
го націоналізму».
По – друге, аналізуючи причини зародження дисидентського руху, слід відзначити, що
термін «дисиденти» був занесений із Заходу і вживався для визначення інакодумців, які в
тій чи іншій формі відкрито висловлювали свої погляди, що не збігалися з офіційною
політикою. В Україні головними центрами дисидентської активності були Київ і Львів.
Відкриті прояви інакомислення спостерігалися також у Дніпропетровську, Луцьку, Івано-



Франківську, Одесі, Тернополі та інших містах. Переважно там же розповсюджувався і
самвидав. За підрахунками західних дослідників, кількість людей, які протягом 6070-х років
були заангажовані у різних формах дисидентської діяльності, сягала майже тисячі чоловік,
у тому числі тих, хто проявляв свій нонконформізм спорадично. Коло ж постійних
учасників руху опору в цей час було значно вужчим.
По – трете, для того, щоб краще зрозуміти суть українського дисидентського руху
доцільно умовно його згрупувати за окремими напрямами. Так, течію, близьку до
інтегрального націоналізму Д. Донцова та ідеології ОУН, проте без крайніх виявів щодо
насильства, репрезентував В.Мороз. За свою одержимість, культ сильної, здатної на
жертовність особи, безкомпромісну боротьбу за чистоту національної ідеї, за повалення
командно-адміністративної системи він здобув на Заході велику популярність, але серед
основної кагорти дисидентів його радикальні погляди не знаходили широкої підтримки.
Другий напрямок, також безкомпромісний, носив національно-демократичний характер і
містив прагнення до унезалежнення України. Представниками цього напрямку можна
вважати таких діячів, як Л.Лук'яненко, В.Чорновіл, Б.і М. Горині, Оксана Мешко та ін.
Сюди ж можна віднести і поета В.Стуса, письменника Г.Снегірьова та критика
Є.Сверстюка. Дисиденти з двох окреслених напрямків терпіли найжорстокіший тиск з
боку офіційних структур аж до позасудових репресій і довгострокових термінів ув'
язнення, більшість з яких сягала 10, а то й 20 років. Серед цих напрямів існували, зрозуміла
річ, і нелегальні групи, які, проте, не мали на меті збройну боротьбу чи щось подібне.
Третє річище дисидентства в Україні було спрямоване у загальнодемократичний потік
«радянського дисидентства», яке стояло насамперед в обороні невід' ємних прав людини.
Серед українських репрезентантів цього напрямку можна назвати генерала П. Григоренка,
Л. Плюща, С. Глузмана, М. Мариновича.
По – четверте, наступним напрямком можна вважати «інтелектуальне дисидент-ство», яке
зосереджувалося переважно на національно-культурних правах, обстоювало такі питання,
як шкільництво рідною мовою, розвиток української видавничої справи, наукової
діяльності тощо. Серед його представників бачимо таких діячів, як І. Дзюба, І. Світличний,
В.Лісовий, Михайлина Коцюбинська, Зіновія Франко.
Самостійний різновид дисидентства в Україні базувався на захисті релігійних прав
віруючих (Й.Терля, В.Романюк, І.Гель та ін.). Окрім того, чималою була аудиторія -
«внутрішнє дисидентство». Не у кожного вистачало мужності на відкриту боротьбу. Але
тисячі людей з немалим ризиком передруковували, поширювали й осмислювали
теоретичні й публіцистичні праці дисидентів.
Необхідно підкреслити, що подібний поділ є досить умовним, особливо, коли йдеться про
конкретні постаті, але все ж дає змогу певною мірою систематизувати напрямки пошуків і
здобутків на шляху національно-визвольних змагань в УРСР.
Далі важливо охарактеризувати основні форми прояву українського дисидентського руху
(самвидав, організація таємних груп та організацій, демонстрації протесту та ін.) та методи
його придушення комуністичним режимом (арешти, «психушки», провокації, ад-
міністративні покарання тощо). Особливу увагу слід приділити висвітленню діяльності
Української Гельсінської Групи.

По – п’яте, після підписання Радянським Союзом у серпні 1975 р. заключного
документа в Гельсінкі (офіційна згода тоталітарної влади шанувати громадянські права
своїх підданих) у країні активно поширюється дисидентський рух. Повіривши в
лібералізацію радянського ладу, дисиденти почали організовувати легальні групи й
об'єднання, які (на їх думку) мали наглядати за дотриманням прав людини в СРСР.
Перший Гельсінський комітет було засновано у Москві в травні 1976 р. Незабаром
з'явилися аналогічні організації в Литві, Грузії, Вірменії. Між різними дисидентськими
групами встановилися тісні зв'язки. У липні 1976 р. члени московської групи Олександр і
Валентин Гінзбурги приїхали до Львова, щоб відвідати сім'ю українського політв'язня
Івана Геля. Під час перебування в Західній Україні вони обговорювали з українськими



дисидентами можливість створення організації для контролю за дотриманням прав
людини в Україні. В українських дисидентів був і власний досвід такої діяльності,
пов'язаний зі створенням у грудні 1971 р. громадського комітету захисту Ніни Строкатої-
Караванської. 9 листопада 1976 р. Микола Руденко, Олесь Бердник, Левко Лук'яненко,
Іван Кандиба, Ніна Строката-Караванська, Оксана Мешко, Микола Матусевич, Мирослав
Маринович, Олекса Тихий проголосили утворення Української групи сприяння
виконанню Гельсінських угод (УГГ). Через два дні до групи приєднався колишній
генерал-майор Радянської армії, українець за походженням, Петро Григоренко. УГГ
ставила завдання ознайомити широкі кола української громадськості з Декларацією прав
людини, сприяти виконанню Гельсінських угод, домагатися акредитування в Україні
представників зарубіжної преси, створення незалежного npec-агентства, інформування
світової громадськості про факти порушень на терені України Декларації прав людини та
гуманітарних статей, прийнятих нарадою у Гельсінкі. За час існування Українська
Гельсінська група нараховувала 37 чоловік. З 1976 до 1980 р. вона зробила 30 заяв, видала
18 меморандумів і 10 бюлетенів. У СРСР серед п'яти подібних груп УГГ була
найчисельнішою і найактивнішою. Вона діяла в рамках чинного законодавства і
підтримувала контакти з аналогічними об'єднаннями в СРСР, ставлячи мету
"інтернаціоналізувати" захист громадянських і національних прав. На противагу різним
націоналістичним угрупованням українські дисиденти ставилися з глибокою повагою до
інших народів.
Ні поміркованість УГГ, ні вимоги Заходу дотримуватися прав людини не перешкодили
радянським органам вчинити її погром. До 1980 р. три чверті членів Української
Гельсінської групи були ув'язнені. Як зазначив колишній український дисидент
єврейського походження Яків Сусленський, до українських правозахисників були
застосовані найсуворіші покарання. Якщо прибалтійці та вірмени одержували по З— 4
роки ув'язнення, то кожний український політв'язень був засуджений у середньому на 12
років ув'язнення і заслання. Із 23 ув'язнених членів УГГ 6 засуджено на 15 років, 3 — на
12 років, 13 — від 3 до 9 років і лише один — на рік.

У 1984—1985 pp. у тяжких умовах ув'язнення померли члени УГГ Василь Стус,
Олекса Тихий, Валерій Марченко і Юрій Литвин. Наступ карально-репресивної системи
не загальмував розвиток націонал-демократичного руху. У середині 80-х років, з початком
перебудови, він дістав новий імпульс. Влітку 1988 р. у Львові на базі УГГ сформувалася
організація республіканського масштабу — Українська Гельсінська спілка (УГС) на чолі
зі звільненим у грудні цього року політв'язнем Левком Лук'яненком. Програмним
документом УГС була Декларація принципів, написана В'ячеславом Чорноволом та
братами Михайлом і Богданом Горинями. Автори Декларації вимагали перетворити СРСР
на конфедерацію незалежних держав, передати владу КПРС демократично обраним
Радам, проведення українізації, права УРСР на власну дипломатичну діяльність,
легалізацію заборонених віросповідань, впровадження ринкової економіки й
громадянського контролю над карними органами.Запропонована УГС програма була
схвалена багатьма правозахисними і неформальними організаціями і взята за основу
Декларації про суверенітет України (липень 1990 p.).У квітні 1990 р. близько 500 делегатів
з'їзду УГС, які представляли її однодумців з усіх областей республіки, заявили про
розпуск УГС і створення Української республіканської партії (УРП), метою якої було
проголошення Української незалежної держави. Головою партії обрано Л. Лук'яненка. На
травень 1992 р. УРП налічувала понад 14 тис. чол. На III з'їзді (травень 1992 р.) від партії
відокремилося радикальне крило на чолі з С. Хмарою, яке вирішило утворити нову
партію. Головою УРП було обрано М. Гориня, почесним головою — Л. Лук'яненка.

Даючи оцінку українському дисидентському рухові та розкриваючи його значення,
наголосіть, що постання в Україні дисидентства свідчило про відродження після розгрому
ОУН-УПА організованого українського руху опору.



Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано

чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1..Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-
х років?
1. Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення
особистих потреб.
2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту.
3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.
А) 1, 3
Б) 1, 2
В) 2, 3
Г) 1, 2, 3
2..Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство –
перебудова»?
А) відлига
Б) застій
В) дисидентство
Г) перебудова
3.Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод
пов’язано з
А) подіями «Празької весни»
Б) інтервенцією радянських військ до Афганістану
В) ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини
Г) проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі
4.Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?
1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні
2. Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні
3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини
А) 1, 2
Б) 2, 3
В) 1, 3
Г) 1, 2, 3
5.Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій
половині 1980-х років?
А) Мирний, ненасильницький характер боротьби
Б) Поширення руху лише в західних областях України
В) Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою
Г) Координація масових антиурядових акцій із московськими групами
6.Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась
інформація
А) «…про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні,
становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах…»
Б) «про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у
піднесенні розвитку народного господарства республіки…»
В) «…про здобутки й перспективи радянської економіки, роль Комуністичної партії
Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей…»
Г) «…про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль
СРСР у зміцненні миру у всьому світі…»
7.Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи
А) реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР
Б) ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні



В) ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні
Г) здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах
8.Оберіть відомого українського поета-дисидента, який помер у 1985 р. у російській
в’язниці:
А) В.Стус
Б) І.Драч
В) І.Світличний
Г) В.Симоненко
9.Вкажіть керівника Української Гельсінської групи в 1976 р.:
А) П.Григоренко
Б) В.Чорновіл
В) М.Вінграновський
Г) М.Руденко
Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію,
позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно
встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні
пари).
10.Установіть відповідність:
1. виступ відомих дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти арештів
2. арешт членів Української Гельсінської групи
3. прийняття нової Конституції УРСР
4. обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького
А) 4 вересня 1965 р.
Б) 5 лютого 1977 р.
В) 20 квітня 1978 р.
Г) 25 травня 1972 р.

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано
перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності,
де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі
4.
11.Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950 – 1970-х років.
А) Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його
наслідки»
Б) Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
В) Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод
Г) Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки – Л. Лук’яненком,
І. Кандибою та іншими
12. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) звільнення з посади першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста
Б) початок VІІІ п’ятирічки
В) прихід до влади в СРСР Л.Брежнєва
Г) утворення Української Гельсінської групи
13.Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) виступи дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти хвилі арештів
Б) прийняття нової Конституції УРСР
В) обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького
Г) протест 139 діячів української культури проти арештів та утисків в Україні
14.Розташуйте події у хронологічній послідовності.
А) підписання СРСР у Гельсінкі угоди про дотримання прав людини
Б) друга хвиля арештів дисидентів (В.Чорновола, Є.Сверстюка, І.Дзюби, В.Стуса)



В) початок реформування економіки (косигінські реформи)
Г) перша хвиля арештів дисидентів (І.Світличного, В.Мороза та ін.)
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів
відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання
пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
15.Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів:
1. критика недоліків радянської системи
2. депутатська недоторканість
3. регулярні виїзди за кордон
4. постійні переслідування з боку владних структур
5. відстоювання прав людини
6. підготовка до збройного повстання
16.Вкажіть ознаки періоду «застою»:
1. відмова від реформування суспільно-політичного та економічного ладів
2. збереження стабільності в державі
3. масові розстріли політв’язнів
4. ліквідація відмінностей між рівнем життя партійної номенклатури та пересічних
громадян
5. придушення будь-яких проявів інакодумства
6. офіційна заборона використання української мови в державних установах
17.Вкажіть тенденції, які спостерігалися в період перебування на посаді першого
секретаря ЦК КПУ В.Щербицького:
1. погіршення добробуту населення
2. поглиблення кризових явищ в економіці
3. затримки у виплаті заробітної плати
4. погіршення екологічної ситуації
5. знецінення вкладів населення в ощадбанку СРСР
6. посилення русифікації
18.Оберіть явища, які характеризують правління Л.Брежнєва в СРСР:
1. примусове насадження кукурудзи
2. передача Криму Україні
3. введення радянських військ до Афганістану
4. стагнаційні процеси в економіці
5. виникнення гострої продовольчої кризи
6. відставання СРСР у науково-технічному розвитку від західних держав


