
ТЕМА: ПОДІЇ РОСІЙСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907рр. 

В УКРАЇНІ 

 

 



ПЛАН 
1.Початок революції. Революційні події 

в Наддніпрянській Україні в січні-

серпні 1905р. 

2.Жовтневий страйк. Маніфест 

17жовтня 1905р. та його наслідки. 

Селянський рух. 

3.Наростання революційних подій. 

Грудневі збройні повстання. 



Етапи революції 
• Три етапи революції: 

• I етап (Кривава неділя — жовтень 1905) 

• Страйки; 

• селянські виступи; 

• повстання на броненосці «Потьомкін». 

• II етап (Маніфест Миколи II від 17 жовтня 1905 року — 10 грудня) 

• Робітничі страйки та мітинги; 

• утворення Рад робітничих та селянських депутатів; 

• виступи на флоті, повстання крейсера «Очаків» під 
проводом лейтенанта Шмідта; 

• повстання саперів (Б. Жаданівський). 

• III етап (січень 1906 — 3 червня 1907) 

• Спад та знищення здобутків революції. 

 



ОСНОВНІ ПОДІЇ 

1905-1907рр.- російська революція 

09. 01.1905р.- “ кривава неділя ” 

14.06.1905р. - повстання на панцернику  

“ Потьомкін ” 

24.06.1905р. - повстання 12 кораблів 

Чорноморського флоту на чолі з П. Шмідтом 

18.11.1905р. - повстання саперів у Києві  

Грудень 1905р. - “ Сорочинська трагедія ” 

17 жовтня 1905р. - Маніфест Миколи II 

3 червня 1907р. – третьочервнева монархія 

(переворот) 

 

 

 

 





Петиция рабочих 
царю 9.01.1905 г. 

• Ознайомтеся зі змістом 
петиції та дайте відповідь 
на питання: 

• Причини звернення 
робітників до царя. 

• Вимоги робітників. 

 



Причини революції 

• Економічні: 

• суперечливі процеси модернізації;  

• невирішеність аграрного питання;  

• збереження поміщицьких 

землеволодінь;  

• малоземелля селян. 



Основні залишки кріпосництва 

Розподіл земельної власності в 
Україні на 1905 р. 

   



• Політичні: 

• самодержавна форма правління; 

• відсутність демократичних прав і свобод; 

• знищення авторитету царату у зв’язку з поразкою 

в російсько-японській війні; 

• поява політичних партій. 

•  Соціальні: 

• існування станових привілеїв; 

• тяжке становище народних мас; 

• масове безробіття; 

• тяжкий національний гніт. 

     

 

Причини революції 



Виступи в армії та на флоті 



 

Князь Потьомкін-Тавричеський— панцерник Чорноморського 

флоту Російської імперії. Названий на честь Григорія Потьомкіна. 

Відомий тим, що на ньому 1905 року відбулося перше в історії 

Російського флоту збройне повстання моряків. 

 

 

14.06.1905р. 

С.40-42,44-45 Кульчицький, с.45,49 Турченко: керівники повстань, вимоги, 

наслідки. 



2. 17 жовтня 1905 
Що відбулося в цей день? 

Яке значення мала дана подія? 

С.42-43 Кульчицький, с.46-47 Турченко: зміст документу і наслідки. 



Наслідки  
• Проголошені політичні свободи сприяли появі 

нових легальних загальноросій-ських партій.  

• Ліберали утворили «Союз 17 жовтня» 
(октябристи) та Конституційно-демократичну 
партію (кадети.)   

• Найвпливовішою організацією консерваторів-
чорносотенців став «Союз руського народу». 

•  Загальноросійські та українські  партії соціал-
демократів та соціа-лістів-революціонерів стали 
легальними. 



 

3.Наростання революційних подій. 

Грудневі збройні повстання. 
  

• Грудень 1905 р. – кульмінація революції: 
виступи робітників Харкова, Олександрівська, 
Горлівки з гаслами: “Геть самодержавство!” 

 



Робітничий рух 1900-1904 рр. 

 



 

Пам'ятник Сорочинській трагедії 

 «На цій площі в грудні 1905 року  

відбулась збройна сутичка повсталих селян  

Великих Сорочинець з царськими військами» 

С.45 Кульчицький: керівник повстання, наслідки. 



 
Селянський рух 1900 -1904 рр. 

 

 

   


