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Дата: 01.11.2021 

Тема:  Україна у складі СРСР (1921-1991рр.) 

Мета: охарактеризувати розвиток Україна у складі СРСР (1921-1991рр.).; розвивати 

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

минулого та повагу до Батьківщини . 
Хід уроку: 

       Смерть Сталіна відкрила нову добу в радянській історії. Виснажливий, марнотратний, 

нераціональний метод правління за допомогою терору та примусу не можна було 

застосовувати протягом необмеженого часу. М. Хрущов, обраний першим секретарем ЦК 

КПРС, поклав початок десталінізації ї здійснив реформи у всіх сферах життя суспільства. 

Реформи в політичній сфері сприяли певній лібералізації та демократизації суспільно-

політичного життя: 

- люди отримали можливість більш вільно висловлювати свої думки; 

- відновилися демократичні норми діяльності КПРС; 

- розширилися права союзних республік; 

- розпочалася реабілітація жертв масових репресій. У 1954 – 1956 рр. в СРСР було 

реабілітовано майже 8 тис. осіб;  

- засуджено культ особи Сталіна. Це зробив особисто М.Хрущов на XX з'їзді КПРС у 

доповіді «Про культ особи і його наслідки». Критика культу особи Й. Сталіна була різкою, 

але недостатньо глибокою, оскільки не торкалися системних засад і фундаментальних 

причин режиму особистої влади. 

- зросла роль Рад – як в центрі, так і на місцях, але зберігалася верховенство партійних 

органів над державними. 

- відлига сприяла національно-духовному пробудженню і культурному розвитку Україні.  

     Знову було порушено питання про збереження української мови та розширення сфери її 

вживання. Стали виходити нові журнали українською мовою: «Український історичний 

журнал», «Мистецтво», «Прикладна механіка», «Прапор» та інші. Розпочалося видання 

багатотомного словника української мови, збільшилося видання українських книжок. 

Вживалися заходи з метою престижу української науки. Виходять друком фундаментальні 

наукові праці: “Українська Радянська Енциклопедія”, “Історія української літератури”. 

Видатним суспільно- культурним явищем, духовним феноменом була поява 

шестидесятників – нового покоління інтелігенції, яке викривало лицемірство офіційної 

культури, сповідувало свободу самовираження.  

       Економічні реформи, проведені в 50-ті роки, радикально змінили умови розвитку 

промисловості сільського господарства. Позитивні наслідки мали, зокрема: 

• децентралізація керівництва економікою, запроваджена у 1957р. Керівництво 

промисловістю було передано раднаргоспам економічних районів, які управляли 

промисловістю на своїй території, не залежно від профілю. В Україні було створено 11 

економічних районів; 

• збільшення асигнувань на забезпечення науково-технічного прогресу; 

• підвищення самостійності колгоспів і радгоспів;  

• ліквідація машинно-тракторних станцій і передача їх майна колгоспам; 

     Друга половина 50-х рр. стала періодом помітного економічного зростання, сільське 

господарство вперше стало рентабельним. У результаті соціальних програм підвищився 

добробут населення. В цей період була зроблена спроба частково реформувати тоталітарну 

радянську систему, перетворити її на більш життєздатний суспільний організм. 

     50 – 60-ті роки позначені в історії радянської України великомасштабними 

реформаційними заходами в економіці, державному управлінні, соціально – культурній 



сфері. Після смерті Й. Сталіна розпочався складний і суперечливий процес десталінізації 

радянського суспільства, лібералізації суспільного та культурного життя. Однак 

реформаторського потенціалу хрущовської «відлиги» виявилося недостатньо для того, щоб 

суспільство звільнилося від командної системи й тоталітарного режиму. 

Запитання для самоперевірки: 

1.Що  вам відомо про життя українців в  період відлиги? 

2. Які основні реформи запровадив М. Хрущов?  

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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