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Тема:  Тенденції політичного розвитку держав Північної Америки та Західної Європи 

Мета: Охарактеризувати тенденції політичного розвитку держав Північної Америки та Західної 

Європи; розвивати аналітичне мислення, навички, здібності пам'ять; виховувати інтерес до 

історичного минулого. 

Хід уроку: 

 Україна В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ 1953-1964 

5 березня 1953 р. помер Й. Сталін. Його посаду очолив Микита Хрущов. Це  стало початком 

процесу, що згодом отримав назву "відлига" – процес спроб лібералізації суспільно-

політичного життя, проведення значних соціально-економічних реформ (1953-1964рр.). 

Після смерті Сталіна у березні 1953 у політв'язнів ГУЛАГів з'явилася надія на пом'якшення 

надзвичайно жорстких табірних умов, але політичні в'язні під амністію не потрапили. Тому 

почали спалахувати повстання. Історія ГУЛАГу знає три найбільші з них — Норильське і 

Воркутинське 1953-го та Кенгірське 1954 року. Саме вони докорінно змінили систему 

ГУЛАГу, змусивши московське керівництво реформувати її. 

Розвиток і поглиблення цього процесу стали називати десталінізації тобто відходу від 

найбільш одіозних проявів сталінського тоталітарного режиму. Найбільш радикальних рис 

цей процес набув після виступу       М. Хрущова на XX з'їзді КПРС (1956 р.). 

 Складові десталінізації: 

 Ліквідація системи ГУЛАГу, припинення масових репресій. 

 Амністія. Реабілітація незаконно засуджених. 

  Реформа силових відомств. Упровадження в їх діяльність принципу законності. 

  Послаблення ідеологічного тиску. Тимчасове припинення кампанії проти 

"українського буржуазного націоналізму". 

  Децентралізація управління. Послаблення командно-адміністративної системи. 

 Розширення прав і повноважень союзних республік. Зростання частки українців у 

партійному і державному апараті. Зростання впливу української партійно-державної 

еліти в союзному керівництві.  

 Першим секретарем КПУ УРСР було призначено О. Кириченка, першого на цій посаді 

українця (з того часу на цю посаду призначалися лише українці). Після цього пішла широка 

хвиля висування на керівні посади представників місцевих кадрів. У липны 1963р. На цю 

посаду було призначено П. Шелеста. 

У травні 1957 року, після ліквідації більшості міністерств, було відновлено (перші було 

створено в1918-1931) раднаргоспи як територіально-планові органи управління 

економічно-адміністративних районів (економічне районування), і планування сільського 

господарства. 

Почалися реформи в сільському господарстві. передбачалось укріплення матеріально-

технічної бази господарств, матеріальне заохочення мешканців села, підвищення 

закупівельних цін на сільгосппродукцію, зменшення податків на присадибне господарство, 

списування заборгованості колгоспів, поліпшення якісного складу керівників 

сільськогосподарських підприємств та ін. 

Завдяки таким заходам сільське господарство вперше за довгі роки стало рентабельним. 

Середина 1950-х pp. стала періодом найбільшого піднесення в історії колгоспно-радгоспної 

системи СРСР. 



Позитивні зрушення були б більш вагомими, якби не волюнтаристські нереалістичні 

надпрограми, утілення яких розпочалося вже в 1954 р. Першою такою програмою стало 

освоєння цілинних і перелогових земель, суть якої полягала в освоєнні земельу Казахстані, 

Сибіру та Північному Кавказі. 

Другою надпрограмою стало поспішне і невиправдане розширення площ посівів кукурудзи 

(Хрущов називав її «царицею полів») та інших "диво-культур« в 1955р 

Третьою надпрограмою була «м’ясна кампанія» (весна 1957 р.) — надпрограма в 

тваринництві, яка передбачала за 3 — 4 роки наздогнати й перегнати США щодо 

виробництва м’яса, масла й молока на душу населення. 

 

Відбувалося небачене за масштабами житлове будівництво, мільйони людей із підвалів і 

комуналок переселились у світлі та затишні квартири («хрущовки»), в багатьох сім'ях 

з'явилися товари, про які не можна було навіть мріяти у сталінську добу: телевізори, 

магнітофони, холодильники, пральні машини. 

У соціальний сфері було також проведено ряд реформ, зокрема: паспортизація сільського 

населення (1958) (але впровадження інституту «прописки» (обов’язкове проживання за 

місцем працевлаштування) перешкоджало вільному пересуванню громадян і вільному 

вибору місця проживання); пенсійна реформа 1956 р., яка знижувала пенсійний вік для 

жінок до 55 років, для чоловіків — до 60 років і забезпечила зростання доходів пенсіонерів 

удвічі, інвалідів — в 1,5 разу, встановлення державних пенсій та щорічних відпусток для 

колгоспників (1964); робітники отримали право звільнятися з роботи за власним бажанням, 

повідомивши про своє рішення адміністрацію за 2 тижні; скорочено робочий день до 7 

годин; 

У 1959р. Л. Лук'яненко створить Україн́ська робітни́чо-селя́нська спі́лка (УРСС) - перша 

підпільна організація партійного типу в Україні повоєнного періоду, що вдалася до 

ненасильницьких, правових методів здобуття незалежності. Пізніше до нього приєднається  

адвокат І. Кандиба. 

 "Відлига" мала вплив на сферу культури. Послабилася політика самоізоляції, пожвавилися 

поїздки за кордон, обмін делегаціями, туризм, виставки. Подією історичної ваги став 

розвиток "шістдесятництва" в Україні. "Шістдесятниками" називали видатних українських 

митців що зявились у 60-тих роках, які відкрито виступили проти фальші, помпезності, 

заідеологізованості в зображенні дійсності, відстоювали національно-культурне 

відродження України. Українська культура збагатилася новими творами О. Гончара, М. 

Стельмаха, В. Сосюри, Д. Павличка, Ліни Костенко, І. Драча, В. Симоненка, Б. Олійника, 

В. Коротича, В. Стуса, І. Дзюби, І. Світличного, Є. Сверстюка, В. Чорновола та ін. 

    Згортання десталінізації, ідеологічні звинувачення у націоналізмі, «формалістичних 

викрутасах»  (1963) стали проявами боротьби влади проти «шістдесятників», яка виявилася: 

у цькування у пресі, критиці на засіданнях та різноманітних зібраннях; у забороні й розгоні 

карними органами літературно-мистецьких зустрічей та творчих вечорів; у закритті клубів 

творчої молоді; у позбавленні можливості видавати свої твори; у звільненні з роботи та 

організації судового переслідування. За таких обставин деякі із «шістдесятників» під 

тиском влади перейшли на офіційні позиції, інші — у дисидентський рух. Дисидентство 

(лат. dissidens — незгодний, інакомислячий) — опозиційний до панівного радянського 

режиму рух, учасники якого виступали за демократизацію суспільства, дотримання прав і 



свобод людини (українські дисиденти ще й за вільний розвиток української мови та 

культури, реалізацію прав українського народу на власну державність). 

Форми боротьби дисидентів: відкриті протести; інтелектуальний опір (написання й 

поширення через «самвидав» і «тамвидав» публіцистичних, прозових, поетичних творів, у 

яких викривалися вади радянського суспільства);  звернення на адресу керівників СРСР, 

«відкриті листи» до ООН; створення в Україні дисидентських організацій. 

   Відповіддю на арешти дисидентів та своєрідним підсумком діяльності дисидентів періоду 

«відлиги» стала стаття Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1968) 

  У 1950- 1960-х pp. українська література поповнилася талановитими творами B. 

Симоненка, І. Драча, М. Вінграновського, Д. Павличка, Ліни Костенко, О. Гончара (роман 

"Людина і зброя", роман у новелах "Тронка"), Д. Стельмаха (романи "Кров людська – не 

водиця", "Хліб і сіль", "Правда і кривда", "Дума про тебе"). Одним із кращих творів 

українського кіномистецтва став фільм C. Параджанова та Ю. Іллєнка «Тіні забутих 

предків», фільмами О. Довженка «Антарктида», «Зачарована Десна», «Поема про море». 

 

1957р. - запуск першого штучного супутника Землі, політ Ю. Гагаріна в космос у 1961 р. 6 

листопада 1960 р. відкриття Київського метрополітену. У 1961р. було створено штучні 

алмази, також використання атомної енергії в мирних цілях, заміна паровозів тепловозами 

й електровозами, пароплавів — теплоходами, використання нових машин та технологій 

тощо. Розпочав свою діяльність відомий  

вчений-хірург М. Амосов. 

     Економічна криза, яка охопила радянське суспільство, остаточно визначила згортання 

реформ і повернення на шлях неосталінізму. Це наочно підтвердив розстріл робітничого 

страйку в Новочеркаську 

 (1962 р.). Жовтневий 1964 р. Пленум ЦК КПРС усунув Хрущова з вищих партійних і 

державних посад. 

Запитання для самоперевірки: 

1. Коли Міжнародний законопроект про права людини набув статусу міжнародного права? 

2. Який західноєвропейський політик перемагав на виборах під гаслом «жодних 

експериментів»?  

3. Назвіть двох-трьох політичних діячів, які уособлювали неоконсервативну течію в 

політичному житті країн Заходу.  

4. Яка країна приєдналася до ЄС у 2013 р.?  

5. Що таке етнонаціоналізм?  



Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми; 

Рекомендована література: підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 11 клас. 

Гісем О. В.; Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. Полянський П. Б.; Всесвітня 

історія. Рівень стандарту. 11 клас. Щупак І. Я.; Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. 

Ладиченко Т. В. 

 

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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