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мислення, навички, здібності пам'ять; виховувати інтерес до історичного минулого та 

повагу до Батьківщини  
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 «Справа юристів» засвідчила новий етап руху опору в Україні: його 

учасники не відокремлювали себе від існуючої радянської системи. 

Фактично вперше за часів тоталітарного правління в умовах нової 

історичної обстановки політичний опір владі набуває конкретних 

організаційних форм.  

Найбільшою і найкраще теоретично і практично підготовленою 

підпільною організацією був Український національний фронт (УНФ). 

Він об’єднував майже 150 осіб. Створення УНФ пов’язане з Д. Квецком. 

Організація уявлялась як широкий загальнонаціональний і 

антиколоніальний рух. Головною метою проголошувалось здобуття 

незалежності України. Діяльність УНФ збагатила український рух новими ідеями й сприяла 

розвитку суспільно-політичної думки. Так, діячі УНФ вважали за необхідне об’єднання всіх 

національних рухів країн Східної Європи в боротьбі проти московського поневолення.  

За звітами КДБ, у другій половині 1950-х років в Україні викрито близько 50 ан-

тирадянських груп у різних регіонах України (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, 

Луганська та інші області).  

Всі ці групи та організації започаткували новий етап національно-визвольної боротьби, 

який взяв за основу ненасильницькі методи.  

Інша течія, з якої згодом формувався дисидентський рух, був рух молодої творчої 

інтелігенції — шістдесятників.  

У Києві вони об’єдналися в Клуб творчої молоді «Сучасник» (1959–1964). У 1962 р. 

подібний клуб «Пролісок» виникає у Львові під керівництвом М. Косіва. Його учасниками 

були брати М. і Б. Горині, І. Гель, М. Осадчий, І. Стасів, І. Калинець, Г. Чубай, С. Шабатура, 

М. Зваричев.  

Поїздки з творчими вечорами, виставами членів клубів сколихнули громадськість. 

Творча молодь починає згуртовуватися в Харкові, Черкасах, Одесі, Донецьку, 

Дніпропетровську.  

Виявом творчої віддачі шістдесятництва і матеріально, і духовно став самвидав. 

Самвидав — це літературні, публіцистичні, наукові твори, які розповсюджувалися  в 

рукописах без офіційного дозволу і цензури. Поширювалися переважно 

таємно. Першими і найбільш поширеними самвидавними творами були 

вірші В. Симоненка. 

    Серед самвидавних творів слід відзначити мемуари Л. Самуся 

«Чорні дні мого існування» — спогади про ГУЛАГ; І. Світличного 

«Українська інтелігенція перед судом КДБ» (матеріали про «Справу 

юристів»), І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»    1965 р. тощо.  

Головним організатором і розповсюджувачем самвидаву був І. 

Світличний. Він поставив собі за мету створити альтернативну офіційній 

українську літературу.  

      Самвидав, поява різних молодіжних організацій, листи, звернення до 

партійних органів, публічні виступи на всіляких урочистостях засвідчили 

перехід руху шістдесятників з культурницького у політичне русло. 

       Причини появи дисидентського руху. 

1. «Хрущовська відлига» не зачепила основ радянської тоталітарної 

системи. 

2. Активізація духовного життя суспільства. 

3. Згасання збройної боротьби ОУН–УПА. 

4. Антитоталітарний, антирадянський рух у країнах Східної Європи, зокрема 

Угорська революція 1956 р. 

Джерелами формування дисидентського руху стали: 

1. Підпільний рух, який був спадкоємцем діяльності ОУН–УПА, але відмовив- 



ся від збройних методів боротьби. 

2. Рух шістдесятників. 

Ідеологічною основою дисидентського руху попервах став марксизм-ленінізм, 

але вже скоро діячі дисидентського руху переконалися, що без свободи і демократії 

Україна не може здобути справжньої незалежності.   

    Слід чітко розмежувати поняття «дисидентський рух», «шістдесятництво» і «на-

ціонально-визвольний рух».  

Більш широке з цих понять — національно-визвольний рух. Дисидентський рух був 

лише однією зі складових національно-визвольного, бо торкався проблем національних. У 

1960–1980-ті роки дисидентський рух був домінуючою складовою національно-

визвольного руху.  

Шістдесятництво — це широкий мистецько-громадський рух української інтелігенції. За 

даних історичних обставин шістдесятництво і дисидентство дещо тотожні, але належність 

до шістдесятників не дає підстав називати того чи іншого діяча дисидентом. До дисидентів 

слід зараховувати тих, хто висловлює політичне невдоволення шляхом поведінкових акцій, 

що підпадають під каральні дії влади, включаючи арешт і ув’язнення. 

    У русі опору активну участь брали також робітники й службовці; їх активні протидії 

існуючому ладові виявлялися в різних формах: страйках, організаційному опорі, бунтах. У 

1953 р. в м. Христинівка на Донеччині вибухнуло повстання будівельників, які 

споруджували комсомольські шахти. Вони рішуче виступили на захист свого товариша, 

молодого будівельника, який помер внаслідок дій міліції.  

Виступи робітників були некоординованими. У той самий час подібний випадок 

трапився у м. Прилуки Чернігівської області. Тут робітники взяли участь у страйковому 

виступі у зв’язку з вбивством їхнього товариша в місцевому відділі міліції. Перелякана 

міська і обласна влада намагалися заспокоїти розгніваних людей; фактично всі вимоги, які 

вони висували, були виконані.  

У багатьох регіонах України робітники виступали проти махінацій керівництва 

підприємств під час нарахування зарплати. У 1963 р. в Кривому Розі відбувся страйк у 

зв’язку з підвищенням цін на продукти харчування. Того ж року робітничі заворушення 

відбулися в Горлівці, Одесі, Львові. Виступи відображали невдоволення політикою 

тоталітарної держави, механізмом визискування трудового люду, сильним пресом 

експлуатації, невідповідністю дій урядових інстанцій конституційним положенням, 

систематичними порушеннями органами влади конституції. Але загалом у цей період 

робітничий рух мав неорганізований, стихійний характер. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Які причини виникнення дисидентського руху?  

2. Обговоріть у групах. Чим дисидентський рух відрізнявся від попереднього етапу бо-

ротьби?  

3. Чому спроба утворити дисидентські організації та партії не вдалася?  

4. Підготуйте презентацію: «Українська робітничо-селянська спілка (УРСС). Л. Лук’я-

ненко».  

5. Що таке «самвидав»? Які причини його появи? Яка роль самвидаву у дисидентському 

русі?  

6. Проведіть дискусію. Як у державі, яка проголошувала себе державою робітників і 

селян, міг виникнути робітничий рух?  

7. У спогадах, написаних приблизно через 30 років після заснування УРСС, її очільник 

Л. Лук’яненко писав: «Перехід до агітації випливав не з ненависті до зброї, а з ясного 

розуміння неможливості її застосування. З історії ми знаємо, що після поразки 

народу у всенародній боротьбі та широкому масовому русі наступає період суму і 

розчарувань завдовжки в ціле покоління». Поясніть, як ви розумієте подану 



характеристику. Наведіть факти з історичного минулого України, на підставі котрих 

можна зробити висновок, якого дійшов Л. Лук’яненко. 

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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