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— Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!

— Евакуаціями війну не виграти.

— Нації, що програли битву, відновлюються. 

Ті, що здалися — зникають.

— Миротворець — це той, хто годує крокодила, 

сподіваючись, що той з'їсть його останнім.

— Мене часто запитують: за що ми б'ємося? 

Можу відповісти: "Перестанемо боротися —

тоді дізнаєтесь".

— Війна це погано, а рабство ще гірше...

— Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо
домовитися з тигром, якщо ваша голова в його
пащі!
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Відновлення 
Польської 
держави

Оголошення 
Чехословацької 

республіки

Створення 
королівства 

сербів, 
хорватів, 
словенців

Революція в 
Росії (1917)

Революція в 
Німеччині

Баварська 
радянська 
республіка

Утворення 
Угорської 

республіки

Утворення 
Словацької 
радянської  
республіки

Утворення 
Веймарськоїр

еспубліки
Революції в Європі (1918-1920) 

Перша світова війна 
(1914-1918)

Українська революція має три етапи:

березень 1917 – квітень 1918 – доба Української Центральної Ради;

29 квітня – 14 грудня 1918 – доба Української Держави (Гетьманату) П. Скоропадського;

грудень 1918 – листопад 1921 – доба Директорії УНР.
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РАДНАРКОМ ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УЦР

 1

20 листопада 1917 р. Українська

Центральна Рада III Універсалом 

проголосила створення 

Української Народної Республіки. 

Державне будівництво викликало 

жорстку протидію російських 

більшовиків.

2

17 грудня 1917 р. з Петрограда надійшов 
ультиматум (маніфест) Ради Народних Комісарів 
до Української Центральної Ради: “Ми 
звинувачуємо Раду в тому, що прикриваючись 
національними фразами, вона здійснює непевну 
буржуазну політику, яку давно вже визначає 
невизнання [Центральною] Радою Рад та 
радянської влади в Україні”.

НАБОР СЛАЙДОВ ДЛЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 18
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Герберт Агрікола «Більшовизм без маски» (1937) 

Сергій Єфремов: «Добре оборудована і 

поставлена українська школа далеко, 

безмірно більше може дати для справи 

політичної автономії, ніж сотні найкращих 

демагогічних трактатів. Кілька поколіннів, 

переведених через рідну школу, дадуть 

таку міцну й непохитну відпору до наших 

політичних демагогів, якої не створити 

всякими гострими заходами».
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5 лютого 1918 р. 
почався штурм та 
подальше захоплення 
Києва більшовиками 
на чолі з Муравйовим
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Муравйов: «Ми їм покажемо, дайте тільки добратися до 
Києва. Якщо буде потрібно, не постою ні перед чим: 
каменя на камені не залишу в Києві. Мешканців не 
жаліти, вони нас не жаліли, терпіли хазяйнування 
гайдамаків. Ми їх всіх перестріляємо та переріжемо. Ми 
їм покажемо, нема чого боятися кровопускання. 
Хто не з нами — той проти нас. Ви, доблесні товариші, 
ви мені допоможете взяти Київ, а там ви будете 
нагороджені»



1
Червоний терор у мирних містах України після                    

Першої світової війни (після розвалу Російської 

імперії росіяни вели між собою громадянську 

війну. Червоні більшовики проти білих 

імперців. 

Обидві сторони мали в планах загарбання 

українських територій і йшли на неї війною. 

Україна тоді зазнала як червоного так і білого 

терору від росіян)
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7 лютого 1918 року, 0 15:30, 
більшовицький бронепотяг (панцерник) 
«Свобода или смерть» прямо із 
київського пасажирського вокзалу без 
попередження відкрив артилерійський 
вогонь запалювальними снарядами по 
одній із багатоповерхівок у центрі Києва

Міхаіл Муравйов вихвалявся: 

«Я наказав артилерії бити по 

висотних і багатих палацах, по 

церквах і попах… Я спалив великий 

будинок Грушевського і він протягом 

трьох діб палав яскравим полум’ям»
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Палаючий музей-майстерня Василя Кричевського у мансарді 

будинку родини Грушевських, Київ, 7 лютого 1918 року
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Історик Дмитро Дорошенко згадував: 

«Я пішов через Сінний базар.

Там було повно народу і багато солдатів з рушницями,

все молоді безвусі хлопчаки,

балакають і лаються по московськи.

Ведуть кудись старенького, сивого, обшидованого генерала, підштовхуючи в плечі.

Якийсь немолодий з рябим обличчям матрос почав розпитувати мене,

як пройти на котрусь вулицю,

і побачивши у вікні земської книгарні портрет Шевченка, радісно вигукнув:

«Батько Тарас!» Взагалі якась мішанина людей і понять»…

Нічого не нагадує?



26

У березні 1918 р. німецько-австрійські війська 
допомогли вигнати з України більшовицькі 
загони. Але коли вони 29 квітня 1918 року 
розігнали законну Центральну Раду, то 
перетворилися із союзників на окупантів.
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«Портрети Шевченка зривали зі стін і топтали ногами. Говорити на 

вулицях українською мовою стало небезпечно», – писав в спогадах 

історик Микола Полетика, який у той час був студентом Київського 

університету. 

Микола Скрипник: «Розстрілювали тих, у кого знаходили 

посвідки, написані на «украинском языке». Мене якось 

хотіли розстріляти тому, що я показав посвідку 

українською мовою. Врятувало мене те, що один з солдатів 

знав мене особисто»

«Страшне, кошмарне видовище, – Володимир Затонський писав у журналі 

«Літопис революції». – … трупи, трупи й кров… Тоді розстрілювали всіх… Я сам 

мало не загинув: серед білого дня мене один із наших патрулів зупинив. Я показав 

посвідку члена Українського уряду, написану мовою українською, з печаткою 

Всеукраїнської Центральної Ради робітничих, селянських та червоноармійських 

депутатів. Та й тут же таки були б і розстріляли, – тоді ж це просто на вулиці 

робилося, – коли б, на щастя, у другій кишені не було другого мандата – члена 

Раднаркому РРФСР за підписом Ілліча».

1919-20 рр.



“...ОДНИНІ ВОЄДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ 
СТОЛІТТЯМИ ОДІРВАНІ ОДНА ВІД ОДНОЇ 
ЧАСТИНИ ЄДИНОЇ УКРАЇНИ – ЗАХІДНО-

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 
(ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, УГОРСЬКА РУСЬ) І 

НАДДНІПРЯНСЬКА ВЕЛИКА УКРАЇНА. 
ЗДІЙСНИЛИСЬ ВІКОВІЧНІ МРІЇ, ЯКИМИ 
ЖИЛИ І ЗА ЯКІ УМИРАЛИ КРАЩІ СИНИ 

УКРАЇНИ. ОДНИНІ Є ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА 
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА”.

Об’єднання українських земель відбулося                       
22 січня 1919 року,

коли на Софійському майдані в Києві було проголошено Універсал 
Директорії УНР про Злуку:



2

29

окупація українських територій у 1921 році з наступним 
повномасштабним терором, масовими вбивствами та 
депортаціями



30

3 Воєнний комунізм

Колективізація

Голодомор-геноцид у 1932-1933 рр. —
винищення мільйонів українців голодом. 

ГОЛОД 1921-1923

ГОЛОД 1946-1947
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10 млн



18 листопада 1932 року, вийшла Постанова ЦК КП(б)У «Про заходи щодо посилення 
хлібозаготівель», відома в народі як Закон про п’ять колосків
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ПІД ЧАС МОВНОЇ РЕФОРМИ 1933 Р. 

ВІДПОВІДНО ДО МОВНОЇ ПОЛІТИКИ СРСР І З 

МЕТОЮ МАКСИМАЛЬНОГО НАБЛИЖЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ ДО РОСІЙСЬКОГО 

БУЛО ЗНИЩЕНО

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 1928 РОКУ 
(ХАРКІВСЬКИЙ АБО Ж «СКРИПНИКІВКА»
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1934



461941 р.  Успенський собор, зведений в XI ст.,  заміновано радянськими саперами
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4

❑ репресії, розстріли та заслання до і під час 
Великого терору; Розстріляне Відродження 

❑ масові арешти, катування та заслання до 
ГУЛАГу — крупної мережі концентраційних 
таборів смерті;

❑ прицільні спецоперації проти українців та їх 
родин, що дотримувалися своїх традицій чи 
були носіями власної національної культури 
— арешти, показові суди, примусове 
"лікування" в спецзакладах та вбивства 
шістдесятників і дисидентів



3 листопада 1937 р. - 1111  
осіб, 
із них 170 українців

У часи сталінських репресій періоду
Розстріляного відродження, деякі
дані свідчать про знищення близько
30 000 осіб



У 1930 РОЦІ ДРУКУВАЛИСЯ 259 
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ, А 

ВЖЕ ПІСЛЯ 1938 РОКУ — ЛИШЕ 36! 

ІЗ 223 ПИСЬМЕННИКІВ — 192 БУЛИ 
РЕПРЕСОВАНИМИ 

(РОЗСТРІЛЯНИМИ ЧИ ЗАСЛАНИМИ 
В ТАБОРИ З МОЖЛИВИМ 

ПОДАЛЬШИМ РОЗСТРІЛОМ ЧИ 
СМЕРТЮ), 16 — ЗНИКЛИ 

БЕЗВІСТИ, 8 — ВЧИНИЛИ 
САМОГУБСТВО.
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1960-ті –
1980-ті рр.



2 ВЕРЕСНЯ 1945 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 77 РОКІВ ВІД 
ЗАВЕРШЕННЯ НАЙКРИВАВІШОЇ БІЙНІ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА 

— ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
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ПІДРИВ ГРЕБЛІ ДНІПРОГЕСУ В ЗАПОРІЖЖІ

тактика «випаленої (спаленої)  землі»

Жертви серед червоноармійців та цивільного населення 
оцінюються від 20 тис. до 80–120 тис. осіб.

- у Києві були підірвані турбіни 

ТЕЦ і КРЕЦ

- Криворізьку й Дніпродзержинську ГЕС

- підірвані залізниці, мости у Черкасах, 

Кременчуці, Каневі, Дніпропетровську, 

Запоріжжі

- зруйнований весь Хрещатик

Особливо постраждали велика міста –

Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, 

Кривий Ріг.
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"піджачники", 
"чорножупанники", 
"чорнобушлат ники", 
"чорносвит ники"

Документальні фільми: 

"Чорна піхота" (режисер Іван Кравчишин, 2010 рік),

"Рівень секретності 18" (режисер Володимир Іванов, 2011 
рік)

Лише за період вигнання ворога з України
з лютого 1943 року по жовтень 1944 року на її 
території було мобілізовано 3 692 454 осіб - за 
підрахунками вчених на основі архівних 
матеріалів.

Станом на 10 жовтня 1943 року Південно-
Західний фронт мобілізував і використовував у 
районі бойових дій 7 тис. 16-17-річних (1926 року 
народження) призовників, а Центральний 
фронт – 2 тис.
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Вигнання нацистів 
з території 

України

Завершення німецько-
радянської війни
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5 ❑ вбивства лідерів українського спротиву в 
еміграції
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6 ❑ війна проти руху опору ОУН та УПА

❑ переслідування «ворогів народу» й 
«неблагонадійних» українців 
продовжувалося аж до відновлення 
незалежності — упівця Івана Гончарука 
розстріляли у 1989 році (!)
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6

❑ засекречення інформації та бездіяльність 
після вибуху на ЧАЕС, внаслідок чого 
загинули й не народилися величезна 
кількість українців



У 2000 р. ЧАЕС була закрита і перестала 
працювати.
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Що далі? 
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