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Тема:  Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Реабілітація жертв сталінських 

репресій 

Мета: Охарактеризувати десталінізацію і лібералізацію суспільного життя. реабілітацію 

жертв сталінських репресій; розвивати аналітичне мислення, навички, здібності пам'ять; 

виховувати інтерес до історичного минулого та повагу до Батьківщини  

Хід уроку: 

   Основним змістом «відлиги» є десталінізація, яка передбачала цілий ряд заходів у різних 

сферах життя суспільства. 

 

 
 

Надзвичайно важливим кроком на шляху десталінізації і лібералізації радянського 

суспільства став XX з’їзд КПРС, що відбувся в лютому 1956 р. З’їзд розпочав свою роботу, 

як і всі попередні. У звітній доповіді М. Хрущова не містилось жодних сенсаційних заяв. У 

ній, навпаки, підтверджувався курс партії на розрядку міжнародної напруженості, 

розглядалися важливі економічні та соціальні проблеми, вихвалялися переваги 

«колективного керівництва», запровадженого в країні в останні роки. Лише наприкінці 

роботи з’їзду Хрущов повідомив делегатів, що вони мають зібратися на закрите засідання. 

На ранковому засі данні 25 лютого 1956 р. він протягом чотирьох годин зачитував 

делегатам з’їзду доповідь «Про культ особи і його наслідки».  

З цієї доповіді делегати дізналися про «політичний заповіт» В. Леніна, існування якого 

довгі роки замовчувалося і заперечувалося керівництвом партії. В доповіді розповідалося 

про спотворення Й. Сталіним принципу демократичного централізму, пов’язані з цим 

«сталінські чистки» і масові репресії.  

На з’їзді Й. Сталіна вперше було показано як жорстокого тирана і диктатора. 

Доповідь М. Хрущова буквально шокувала багатьох комуністів.  

Варто зазначити, що критика культу особи Й. Сталіна на XX з’їзді партії була хоч і 

різкою, але все-таки поверховою. Вона не містила в собі серйозного аналізу системних 

засад і головних причин формування режиму особистої влади колишнього вождя 

радянської держави.  

     В доповіді засуджувалися лише зовнішні сторони тоталітаризму («культ особи») і 

найбільш вражаючі події зловживання державною владою (масові репресії). Політика ж 

партії в цілому вважалася правильною. Проте й ця обмежена критика позитивно вплинула 

на оздоровлення політичної і морально-психологічної атмосфери в суспільстві. 

 

 

 



 
Закономірним наслідком XX з’їзду КПРС став справжній переворот у суспільній свідомості, перегляд сталих 

стереотипів мислення, критична оцінка подій минулого. Цей переломний період у житті 

радянських людей, за влучним висловом І. Еренбурга, був згодом названий «хрущовською 

відлигою», як своєрідне короткочасне потепління серед зими.  

Насправді ж, суть існуючого політичного режиму фактично не змінювалася. Але його 

провідники вже не наважувалися використовувати в управлінні державою жорстокі 

терористичні методи.  

Розгортання десталінізації сприймалося в Україні неоднозначно. У багатьох партійних 

організаціях України критику культу особи Й. Сталіна сприймали як наклеп на радянську 

владу. Спираючись на це, представники партапарату вимагали припинити викриття 

злочинів доби «сталінщини» як шкідливу для розвитку країни кампанію. Так, перший 

секретар Київського міського комітету КПУ М. Синиця заявляв, що боротьба з культом 

особи Й. Сталіна ускладнить ідеологічну ситуацію в Україні й посилить небезпеку 

поширення «українського буржуазного націоналізму». Пер ший секретар ЦК КПУ О. 

Кириченко надіслав доповідну записку до ЦК КПРС, де переважали схожі думки. 

    В Україні процес десталінізації відбувався повільніше, ніж у центрі. Так, у 

республіканських періодичних виданнях дещо пізніше з’явилася низка статей «У світлі 

рішень XX з’їзду». Зміст більшості публікацій був поміркованим. Лише на початку липня 

1956 р. на багатьох підприємствах республіки стали зачитувати Постанову ЦК КПРС «Про 

подолання культу особи і його наслідків». У столиці перший мітинг на підтримку 

десталінізації відбувся у Київському педагогічному інституті. 

     Реакція більшості населення республіки на засудження зловживань періоду 

«сталінщини» і новий політичний курс загалом була позитивною. 

     У липні 1956 р. у республіканських засобах масової інформації з’явилися перші 

повідомлення про реабілітацію українських письменників — жертв сталінського терору — 

В. Еллана-Блакитного, В. Чумака, Г. Косинки, О. Досвітнього, М. Ірчана, І. Микитенка та 

ін. Поступово поверталися до культурного життя ті, хто залишився живим. Розпочалася 

кампанія з реабілітації таких видатних діячів, як кінорежисер О. Довженко, режисер театру 

Лесь Курбас, драматург М. Куліш. 

     Найвищою точкою в процесі десталінізації став XXII з’їзд КПРС, який відбувся в         

1961 р. Після нього в Україні, як і в інших республіках, розгорнулася кампанія з демонтажу 

численних пам’ятників Й. Сталіну, закриття присвячених йому музеїв, перейменування 

населених пунктів, вулиць, установ, підприємств, шкіл, колгоспів тощо. У листопаді        

1961 р. Сталінську область перейменували в Донецьку, а місто Сталіно (колишня Юзівка) 

на Донецьк. 

    Процес реабілітації почався відразу після смерті Сталіна і набув свого найбільшого 

розмаху після ХХ з’їзду КПРС (лютий 1956 р.).  

Перший етап (1953–1956). Реабілітація торкалася лише незначної частини незаконно 

репресованих. Проголошується масова амністія. Відбувається демонтаж сталінської 

репресивної системи. Діяльність правоохоронних органів приводиться у відповідність з 

принципами законності. 



    Амністія — повне або часткове звільнення від покарання та його правових наслідків, 

пом’якшення покарання, а також зняття судимості з осіб, що відбули покарання. 

    Реабілітація — заходи з відновлення доброго імені й прав осіб, необґрунтовано 

притягнутих до кримінальної відповідальності як за життя, так і після їхньої смерті. 

    Амністія 1953 р. стосувалась осіб, засуджених на термін до п’яти років, а також 

засуджених за посадові, господарські та військові злочини. Вона мало торкнулася 

політичних в’язнів, які мали значно більші терміни ув’язнення.  

Амністія 1955 р. стосувалась осіб, що співробітничали з окупантами в роки війни, але не 

чинили злочинів. У 1956 р. були амністовані народи, які зазнали масової депортації. Проте 

кримським татарам заборонили повертатися на батьківщину. 

 Також проголошувались амністії для воїнів УПА, які складуть зброю, і тих, хто 

утримувався в таборах. До 1957 р. було звільнено понад 65 534 членів ОУН і бійців УПА.  

Проте амністія не передбачала реабілітації. Звільнені політичні в’язні продовжували 

носити тавро «ворогів народу».  За 1954–1956 рр. реабілітували лише 8 тис. осіб.      

    У 1954 р. сформовано Комітет державної безпеки (КДБ) СРСР і УРСР. Нові органи 

були зобов’язані переглянути заведені на громадян політичні справи. У 1954 р. створено 

комісію Президії ЦК КПРС із розслідування злочинів Й. Сталіна. У 1955 р. запроваджено 

прокурорський нагляд.  

Також було розпочато роботу зі створення нового кримінального, кримінально-

процесуального, адміністративного кодексів, військового статуту.  

Ліквідовано систему ГУЛАГу, в якому на 1954 р. утримувалося 949 тис. в’язнів.  

Другий етап (1956–1959). Реабілітація стала масовою. Було створено 90 спеціальних 

комісій, які мали право розглядати справи безпосередньо в таборах.  

Спочатку реабілітації підлягали репресовані діячі КПУ — В. Чубар, С. Косіор, В. 

Затонський, М. Скрипник, Ю. Коцюбинський та інші. У липні 1956 р. в пресі з’явились 

повідомлення про виправдання драматурга М. Куліша, режисера Л. Курбаса та інших. 

Загалом за 1956–1963 рр. повністю реабілітували лише 250 тис. осіб. На 1959 р. за політичні 

злочини в таборах утримувалось 11 тис. осіб. 

     Реабілітації не підлягали активні діячі ОУН та УПА, жертви політичних репресій до 

1934 р., а також всі репресовані за «український буржуазний націоналізм». Держава не 

визнала себе винною у депортації селян під час колективізації 1930-х років, вибіркової 

депортації із Західної України, депортації кримських татар, німців та інших народів з півдня 

України.  

У подальші роки реабілітація тривала, але за період 1963–1986 рр. повністю реа-

білітували лише 80 тис. осіб.  

     Паралельно з реабілітацією жертв сталінських репресій відбулися нові політичні 

репресії, вносилися зміни до законодавства, які збільшували можливості влади в їх 

проведенні. Так, ВР СРСР ухвалила закон «Про кримінальну відповідальність за державні 

злочини». У кримінальний кодекс ввели статтю «антирадянська агітація і пропаганда». 

Протягом 1954–1959 рр. за антирадянську діяльність репресували 3,5 тис. осіб. 

    За період правління М. Хрущова у вищому керівництві УРСР відбувалися неодноразові 

зміни. Вони були зумовлені прагненням усунути від влади в республіці противників 

Хрущова, розширенням повноважень республіканських органів влади, зміною ролі УРСР в 

СРСР. За період 1953–1964 рр. змінилось декілька перших секретарів ЦК КПУ. 

     Так, у 1953–1957 рр. керівником партійної організації був О. Кириченко. У період його 

правління відбувається «українізація» КПУ, здійснюється кампанія з реабілітації 

репресованих, ставиться питання про чистоту української мови, про розвиток національної 

науки. 

    У 1957–1963 рр. новим керівником республіканської партійної організації став М. 

Підгорний. Вихованець сталінської школи партійних кадрів був слухняним виконавцем 

волі вищого керівництва. У червні 1963 р. висунутий Хрущовим на посаду секретаря ЦК 

КПРС. У 1963–1972 рр. першим секретарем ЦК КПУ був П. Шелест. 



    У період хрущовської «відлиги» було здійснено ряд заходів, які розширили права 

республік, у тому числі й УРСР. 

     Українці стали частіше висуватися на керівні посади в республіці, а також в Союзі. 

Розширились функції і підвищилась відповідальність КПУ. Активізувалась діяльність 

УРСР на міжнародній арені. Так, якщо в 1953 р. республіка була членом14 міжнародних 

організацій, то в 1955 р. — 29. До 1959 р. УРСР підписала або приєдналася до 65 

міжнародних договорів та інших актів. Унаслідок реформи управління економікою в         

1957 р. під контроль Ради Міністрів УРСР, зокрема рад народного господарства і місцевих 

рад депутатів трудящих, перейшло 97 % підприємств проти 34 % у 1953 р. 

   Розширилися права республіки у формуванні свого бюджету, у питаннях матеріально-

технічного постачання, збуту продукції, будівництва, використання капіталовкладень. У 

відання республіки переходили питання обласного адміністративно-територіального 

устрою, районування, віднесення міст до обласного й республіканського підпорядкування. 

До компетенції УРСР належали питання ухвалення кримінального, цивільного і 

процесуального кодексів, установлення основ законодавства про судоустрій та 

судочинство. 

       Та всі ці заходи здійснювалися під суворим контролем московського центру. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Чому період перебування М. Хрущова при владі в СРСР називають «відлигою»? 

2. Що таке десталінізація? Які були її передумови? Якими були перші заходи десталінізації? 

3. Як відбувався процес реабілітації жертв сталінських репресій? 

4. Охарактеризуйте кадрові зміни, що відбулися у вищому керівництві Радянського Союзу 

й УРСР після приходу М. Хрущова до влади. Чим вони були зумовлені? 

5. Коли відбувся XX з’їзд КПРС? Яке значення рішень з’їзду для розгортання процесів 

десталінізації? 

6. У чому полягало розширення прав УРСР? 

7. Обговоріть у групах. Чому партійне та державне керівництво СРСР не наважилось на 

подальше поглиблення процесів десталінізації? 

8. Підготуйте презентацію на тему: «Хрущовська відлига в Україні». 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Кульчицький С.В., Власов В.С. Історія України: підручн. для 

11 загальноосвіт. навч. Закл / С.В. Кульчицький, В.С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2019.  

Сорочинська Н.М., Гісем О.О. Історія України: підручник для 11 кл. закл. загальн. серед. 

освіти / Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. 

Хлібовська Г.М. Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти / Г.М. Хлібовська, О.В. Науумчук, М.Є. Крижановська, І.Б. 

Гирич, І.О. Бурнейко. - Тернопіль: Астон, 2019. – 256 с. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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