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Øàíîâíі ó÷íі òà ó÷åíèöі!

Ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó ðîöі âè âèâ÷àòèìåòå іñòîðіþ Óêðàїíè, ùî îõîïëþє ïåðіîä 
ìіæ 1945 і 2018 ðîêàìè. Íîâі ãîðèçîíòè, ùî âіäêðèþòüñÿ ïåðåä âàìè ïіñëÿ çàêіí-
÷åííÿ øêîëè, ïåðåäáà÷àþòü âåëèêó âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñóñïіëüíі ïðîöåñè, ùî ôîð-
ìóâàòèìóòü äîëþ íàøîї êðàїíè. Îòæå, çàïðîøóєìî âàñ äî àêòèâíîї ñïіâ ïðàöі, ïіä 
÷àñ ÿêîї âè îòðèìàєòå ìîæëèâіñòü ïіäãîòóâàòèñÿ äî äîðîñëîãî æèòòÿ.

Ùîá íå çàãóáèòèñÿ â ðîçìàїòòі іíôîðìàöіéíîãî ïðîñòîðó, ïðîïîíóєìî âàì äî-
ëó÷èòèñÿ äî ïðîöåñó òâîðåííÿ âëàñíîãî áà÷åííÿ íà ïîäії ìèíóëîãî é ñüîãîäåííÿ. 
Íàéâàæëèâіøèì äëÿ ôîðìóâàííÿ àêòèâíîї æèòòєâîї ïîçèöії є ðîçóìіííÿ âçàєìî-
çâ’ÿçêіâ іñòîðè÷íèõ ïðîöåñіâ ó їõíіé öіëіñíîñòі, à òàêîæ çäàòíіñòü àíàëіçóâàòè 
ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè òà ðîáèòè ïðàâèëüíі âèñíîâêè.

Äîñëіäæåííÿ іñòîðè÷íèõ ïîäіé 1945–2018 ðîêіâ є íàäçâè÷àéíî öіêàâîþ òà 
âäÿ÷íîþ ñïðàâîþ, îñêіëüêè öåé ïåðіîä ïðåäñòàâëåíî âåëåòåíñüêîþ êіëüêіñòþ ìà-
òåðіàëüíèõ, ïèñåìíèõ, âіçóàëüíèõ òà óñíèõ äæåðåë.

Äëÿ êðàùîãî çàñâîєííÿ òà ðîçóìіííÿ іíôîðìàöії òà її ïðàêòè÷íîãî îïðàöþ-
âàííÿ ïіäðó÷íèê íàïîâíåíî êîìïëåêñîì ðіçíîïëàíîâèõ çàâäàíü, äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ 
ÿêèõ çàïðîïîíîâàíî öіêàâі ïèñåìíі òà âіçóàëüíі äæåðåëà.

Òàêîæ ó ïіäðó÷íèêó âìіùåíî іñòîðіîãðàôі÷íèé ìàòåðіàë ç ïîëіòè÷íîї, åêîíî-
ìі÷íîї, êóëüòóðíîї, ñîöіàëüíîї іñòîðії (çîêðåìà, êàðòè â êіíöі ïіäðó÷íèêà). Çàäëÿ 
êðàùîãî ðîçóìіííÿ іñòîðè÷íèõ ïðîöåñіâ áóäåìî âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі ìåòîäè ðî-
áîòè ïіä ðіçíîìàíіòíèìè ðóáðèêàìè.

Ó ðóáðèöі «Åíöèêëîïåäіÿ» ïîäàíî çìіñò òåðìіíіâ, іñòîðè÷íèõ ïîíÿòü, іñ-
òîðè÷íèõ ôàêòіâ, іíôîðìàöіþ ìîâîþ öèôð, òîáòî ñòèñëî é ëàêîíі÷íî îêðåñëåíî 
âіäîìîñòі ïðî ôàêòè òà ïîäії, ÿêі âàðòî çíàòè.

Ðóáðèêà «Ïîãëÿä äîñëіäíèêà»  äîïîìîæå âàì çîðієíòóâàòèñÿ â ðіçíîâèäàõ 
îöіíîê і ïîçèöіé ùîäî òієї ÷è іíøîї ïîäії.

Ðóáðèêó «Äîñëіäæóєìî»  ðîçðàõîâàíî íà ó÷íіâ, ÿêі çàöіêàâëåíі ó âèâ÷åííі 
іñòîðії òà ôîðìóâàííі àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії. Ðóáðèêà ïîêëèêàíà àêòóà-
ëіçóâàòè âìіííÿ àíàëіçóâàòè òåîðåòè÷íèé ìàòåðіàë, çàñòîñîâóâàòè ïðåäìåòíі é 
ìіæïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі, ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî òà â êîìàíäі, à òàêîæ ðîç-
âèâàòè òâîð÷іñòü òà àêòèâíіñòü. Ñêëàäîâîþ ðóáðèêè є çàñòîñóâàííÿ åëåìåíòіâ âè-
ïåðåäæóâàëüíîãî íàâ ÷àííÿ.

Ðóáðèêà «Ïðîôåñіÿ – îñîáà»  îçíàéîìèòü âàñ ç áіîãðàôі÷íèìè äàíèìè âі-
äîìèõ äіÿ÷іâ, æèòòÿ é äіÿëüíіñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíі ç Óêðàїíîþ. Ó 11 êëàñі âè ìàєòå 
âèçíà÷èòèñÿ ç ìàéáóòíüîþ ïðîôîðієíòàöієþ, òîìó äëÿ äîïîìîãè ó âàøîìó âèáîðі 
ïîäàíî іíôîðìàöіþ, ùî ìіñòèòü êîðîòêі îïèñè ðіçíîìàíіòíèõ ïðîôåñіé, à òàêîæ 
ñôåðè їõ çàñòîñóâàííÿ.

Ïіñëÿ êîæíîãî ïàðàãðàôà âìіùåíî ðóáðèêó «Ôîðìóєìî êîìïåòåíòíîñòі». Ñèñ-
òåìó çàïèòàíü і çàâäàíü ñïðÿìîâàíî íà ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé (õðîíîëîãі÷-
íîї, ïðîñòîðîâîї, іíôîðìàöіéíîї, ëîãі÷íîї, àêñіîëîãі÷íîї, ìîâëåííєâîї).

Äîäàòêîâèé ìàòåðіàë, ÿêèé çðîáèòü ïðîöåñ âèâ÷åííÿ іñòîðії Óêðàїíè öіêàâі-
øèì, âè ìîæåòå çíàéòè, ñêîðèñòàâøèñü іíòåðàêòèâíèìè ïîñèëàííÿìè.

Ñïîäіâàєìîñÿ, öåé ïіäðó÷íèê äîïîìîæå âàì íàâ÷èòèñÿ îðієíòóâàòèñÿ â ñó÷àñíîìó 
іíôîðìàöіéíîìó ïðîñòîðі òà ñòàòè àêòèâíèìè ãðîìàäÿíàìè, çíàííÿ, ïðàãíåííÿ, 
æèòòєâà ïîçèöіÿ ÿêèõ ñëóãóâàòèìóòü ðîçâèòêó єâðîïåéñüêîї äåìîêðàòè÷íîї Óêðàїíè.

Áàæàєìî óñïіõіâ!
Àâòîðè

þñòðóє ïîäії òà ïðîöåñè â іñòîðії íà-
ðіàëіâ. Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ìàòåðі-òêîâèõ ìàòåðіàëіâ. Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ìàòåðі

ì äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

óáðèêà «Ìîâîþ äæåðåë» äîäàòêîâî іëþ
êðàїíè çà äîïîìîãîþ äîäàòêîâèõ ìàòåðøîї êðàїíè çà äîïîìîãîþ äîäàò

àëîì öієї ðóáðèêè є âàæëèâèì

Ðó
øîї ê
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Друга світова війна (1939–1945) – це наймасштабніший в історії людства гло-
бальний збройний конфлікт, у який було втягнуто понад 60 країн. Воєнні дії велися 
на території 40 держав. Від червня 1941 р. по жовтень 1944 р. центральною ділян-

кою всього європейського театру воєнних дій Другої світової війни була територія Украї ни, 
яка зазнала величезних людських і матеріальних втрат.

Формуємо компетентності

Логічну. 1. Чому збройний конфлікт 1939–1945 рр. назвали світовою війною?
2. Між якими державами відбулося протистоояння? Яке місце відводилося в цих2 Між якими державами відбулося протистояння? Яке місце відводилося в цих
планах Україні? 3. Чим закінчилася Друга світова війна? Які наслідки мала?
Сформулюйте висновок за планом: людські втрати, матеріальні збитки, геопо-
літичні зміни.

Аксіологічну. 1. Чому в середині ХХ ст. лююдство допустило можливість світо-
вої війни? У чиїх інтересах відбувалося її розгортання? Відповідь обґрунтуйте.

Просторову. Використовуючи карти 1, 2, поясніть, як вплинула Друга світова
війна на територіальні зміни України.

Хронологічну. Установіть відповідність мміж історичними подіями та датами.
1 Напад Німеччини на СРСР
2 Вторгнення Червоної армії на територіюю Західної України
3 Завершення Другої світової війни
4 Радянсько-німецький договір про неннапад і таємний протокол до нього 

(«пакт Молотова–Ріббентропа»)
5 Проголошення Акта відновлення Україннської держави
6 День Перемоги над нацистською Німеччиною
77 Початок Другої світової війни Початок Другої світової війни
А 23 серпня 1939 р.
Б 1 вересня 1939 р.
В 17 вересня 1939 р.
Г 22 червня 1941 р.
Д 30 червня 1941 р.
Е 2 вересня 1945 р.
Є 9 травня 1945 р.

ВступПовторення

 § 1. Уроки та наслідки Другої світової війни
1. Закінчення Другої світової війни

Âіäïîâіäíî äî óãîäè, óêëàäåíîї â Ëîíäîíі 8 ñåðïíÿ 1945 ðîêó ìіæ óðÿ-
äàìè ÑÐÑÐ, ÑØÀ, Âåëèêîї Áðèòàíії і òèì÷àñîâèì óðÿäîì Ôðàíöії, áóëî 
ñòâîðåíî Ìіæíàðîäíèé âіéñüêîâèé òðèáóíàë – ìіæíàðîäíèé ñóäîâèé îð-
ãàí ç ïåðåñëіäóâàííÿ òà ïîêàðàííÿ ãîëîâíèõ âіéñüêîâèõ çëî÷èíöіâ єâðî-
ïåéñüêèõ êðàїí, ÿêі âîþâàëè íà áîöі íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè. Þðèñäèêöії 
Ìіæíàðîäíîãî âіéñüêîâîãî òðèáóíàëó ïіäëÿãàëè òàêі çëî÷èíè, ùî òÿãíóòü 
çà ñîáîþ іíäèâіäóàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü: çëî÷èíè ïðîòè ìèðó, âîєííі çëî-
÷èíè, çëî÷èíè ïðîòè ëþäñòâà. Ïåðøèé ìіæíàðîäíèé âîєííèé òðèáóíàë 
âіäáóâàâñÿ â ì. Íþðíáåðã (Íіìå÷÷èíà), ÿêèé і äàâ íàçâó îäíîéìåííîìó 
ïðîöåñó íàä êåðіâíèêàìè ãіòëåðіâñüêîї Íіìå÷÷èíè – Íþðíáåðçüêèé ïðîöåñ.

Воєнний злочин – це порушення законів чи звичаїв війни. До цих порушень 
 належать убивства, катування або відведення в рабство або для інших цілей ци-
вільного населення на окупованій території; убивства або катування військовопо-

лонених; убивства заручників; пограбування громадської або приватної власності; 
безглузде руйнування міст чи сіл; розорення, не виправдане військовою необхідністю, та 
інші злочини.

 § 1. 

Журналістика – це й ремесло, і творчість, і мистецтво. 
Сфери застосування: штатна співпраця зі ЗМІ або фрі-
ланс. Набуває також популярності інтернет-журналістика. 
Необхідні вміння оперативно збирати, аналізувати, якісно 
обробляти та грамотно, доступно подавати актуальну ін-
формацію, яка цікавить сучасне суспільство. Л. Кир’янова. Портрет

Юрія Яновського (2008)

 Юрій Яновський (1902–1954) – український поет 
і романіст. Редактор журналу «Українська літера-
тура», військовий журналіст. У 1945 р. – кореспон-

дент на Нюрнберзькому процесі. Свої враження описав у 
нарисах «Листи з Нюрнберга».
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2. Післявоєнна карта світу
Äðóãà ñâіòîâà âіéíà ñïðàâèëà âåëè÷åçíèé âïëèâ íà ìіæíàðîäíèé ðîçïî-

äіë ñâіòó, çîêðåìà íà ïîëіòè÷íі é ñóñïіëüíі çìіíè, ùî âіäáóâàëèñÿ â íà-
ñòóïíі äåñÿòèëіòòÿ:
 çìіíèëàñÿ ïîëіòè÷íà êàðòà ñâіòó: îäíі äåðæàâè (Íіìå÷÷èíà, Ôіíëÿíäіÿ,

Óãîðùèíà òà іí.) âòðàòèëè ñâîї òåðèòîðії, іíøі (ÑÐÑÐ, Ïîëüùà, Ôðàíöіÿ) – 
çáіëüøèëè, íà Áëèçüêîìó Ñõîäі âèíèêëà íîâà äåðæàâà Іçðàїëü (1948);

 âіäáóâñÿ ïåðåðîçïîäіë ìіæíàðîäíèõ ñôåð âïëèâó. Ó Äðóãó ñâіòîâó âіéíó
Íіìå÷÷èíà і ßïîíіÿ âñòóïèëè ÿê ïðîâіäíі ñâіòîâі äåðæàâè, à âèéøëè ç 
íåї ÿê ïåðåìîæåíі. ÑÐÑÐ і ÑØÀ, íàâïàêè, ïіñëÿ 1945 ð. ïåðåòâîðèëèñÿ 
íà íàääåðæàâè;

 ñòîñóíêè ìіæ ÑÐÑÐ і ÑØÀ ðîçâèâàëèñÿ ó ôîðìàòі «õîëîäíîї âіéíè»,
òîáòî ïðîòèáîðñòâà çà ñôåðè âïëèâó â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ ñâіòó;

 óòâîðèâñÿ ñîöіàëіñòè÷íèé òàáіð ó Єâðîïі (Ïîëüùà, ÍÄÐ, Áîëãàðіÿ, Óãîð-
ùèíà, ×åõîñëîâà÷÷èíà, Þãîñëàâіÿ, Ðóìóíіÿ, Àëáàíіÿ), ïîòіì â Àçії 
(Êèòàé, Ìîíãîëіÿ, Â’єòíàì, ÊÍÄÐ, Ëàîñ) і â 1959 ð. – íà Êóáі.

 ÑÐÑÐ і ÑØÀ, âòðó÷àþ÷èñü â ðîçâèòîê іíøèõ êðàїí, ïðèçâåëè äî їõ ðîç-
êîëіâ òà óòâîðåííÿ «äâîõ» Íіìå÷÷èí (ÍÄÐ і ÔÐÍ), «äâîõ» Êîðåé (ÊÍÄÐ 
і Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ), «äâîõ» Â’єò-
íàìіâ (Ïіâäåííîãî і Ïіâíі÷íîãî), 
óòâîðèëîñÿ і «äâà» Êèòàї (ÊÍÐ і 
Òàéâàíü);

 ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. âіäáóâñÿ 
ðîçïàä êîëîíіàëüíîї ñèñòåìè, íà 
ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó ç’ÿâèëàñÿ 
âåëèêà êіëüêіñòü íåçàëåæíèõ äåð-
æàâ ó Àôðèöі, Àçії, Îêåàíії, Ëà-
òèíñüêіé Àìåðèöі.
Іñíóє äóìêà, ùî â ïåðіîä «õîëîäíîї âіéíè» ÑÐÑÐ і ÑØÀ óòðèìàëèñÿ âіä 

ÿäåðíèõ óäàðіâ ÷åðåç ñòðàõ âçàєìíîãî çíèùåííÿ. ßêùî öå òàê, òî ÿäåðíà 
çáðîÿ çðîáèëà âàæëèâèé, õî÷à і ïàðàäîêñàëüíèé, âíåñîê ó ñïðàâó ìèðó.

?  Чи є підстави для висновків про приреченість і безперспективність намірів устано-
вити світове панування? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

3. Друга світова війна в історичній пам’яті
Історична пам’ять – це здатність людського розуму зберігати індивідуальний і
колективний досвід міжлюдських взаємин і формувати на його підставі уявлення 
про історію як таку та своє місце в ній. Історична пам’ять необхідна для соціальної 

ідентифікації особистості та спільноти.

Âëàñíó ïàì’ÿòü ïðî Äðóãó ñâіòîâó âіéíó ñôîðìóâàëè ìàéæå âñі êðàїíè-
ó÷àñíèöі. Ôîðìóâàííÿ іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі íàâêîëî êîæíîї ç íàöіîíàëüíèõ 
êîíöåïöіé âіäáóâàëîñÿ ç óðàõóâàííÿì ïîєäíàííÿ îá’єêòèâíèõ іñòîðè÷íèõ 
 ôàêòіâ, ñóá’єêòèâíèõ ïîãëÿäіâ, íàöіîíàëüíîї ìіôîëîãії òà ïðîïàãàíäè, çà-
ìîâ÷óâàííÿ íåïðèâàáëèâèõ ñòîðіíîê. Ñåðåä ïîïóëÿðèçîâàíèõ îáðàçіâ: 
 Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ÿê æåðòâà âіðîëîìíîãî íàïàäó ôàøèñòіâ, ÑØÀ – ÿê âè-
ðіøàëüíèé ÷èííèê ïåðåìîãè ó Äðóãіé ñâіòîâіé, Ïîëüùà – ÿê ðîçäåðòà 
äâîìà іìïåðіÿìè êðàїíà òîùî.

Â Óêðàїíі îñîáëèâіñòü іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі ïðî âіéíó ïðîÿâëÿëàñÿ â òîìó, 
ùî âîíà âіä ïî÷àòêó áóëà ðîçäâîєíîþ: îôіöіéíî-ðàäÿíñüêîþ (ó ðóñëі ðàäÿí-
ñüêîãî êîíöåïòó «Âåëèêîї Âіò÷èçíÿíîї âіéíè 1941–1945 ðð.» ÿê ñêëàäîâîї 
Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè) òà ïðèõîâàíî-íàöіîíàëіñòè÷íîþ.

Злочини проти людства – це вбивства, винищування, поневолення, заслання
та інші жорстокості, вчинені щодо цивільного населення до або під час війни, або 
переслідування за політичними, расовими чи релігійними мотивами з метою вчи-

нення або у зв’язку з вчиненням будь-якого злочину, підлягають юрисдикції Трибуналу, н
незалежно від того, чи були ці дії порушенням внутрішнього права країни, де вони були н
вчинені, чи ні.в

Ç íàéñòðàøíіøîї âіéíè ÕÕ ñò. ëþäñòâî âèíåñëî íèçêó óðîêіâ:
 Òðåòÿ ñâіòîâà âіéíà íåìîæëèâà òîìó, ùî âîíà çàãðîæóє çíèùåííÿì óñіì 

íàöіÿì і äåðæàâàì;
 íàÿâíіñòü äієâîї ñèñòåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè є çàïîðóêîþ çàïîáіãàííÿ 

íîâіé ñâіòîâіé âіéíі;
 ðîçâ’ÿçàííÿ áóäü-ÿêîþ äåðæàâîþ ïèòàííÿ âëàñíîї áåçïåêè çà ðàõóíîê
іíøèõ êðàїí є íåïðèïóñòèìèì;

 íàÿâíіñòü òîòàëіòàðíèõ ðåæèìіâ ç їõíüîþ іäåîëîãієþ òà ìіëіòàðèçìîì, 
іìïåðñüêі àìáіöії, ôîðìóâàííÿ àãðåñèâíèõ âіéñüêîâèõ áëîêіâ ìîæóòü
ïðèçâåñòè äî íåïîïðàâíèõ ðåçóëüòàòіâ, ÿê öå òðàïèëîñÿ â 1939–1945 ðð.;

 ãëîáàëüíі ïðîáëåìè ëþäñòâà, çîêðåìà çáåðåæåííÿ ìèðó, ìîæíà ðîçâ’ÿ-
çàòè ëèøå îá’єäíàíèìè çóñèëëÿìè.
Çàäëÿ óíèêíåííÿ ïîäіáíîї òðàãåäії â ìàéáóòíüîìó ëіäåðè ñâіòîâèõ äåð-

æàâ âæèëè çàõîäіâ äëÿ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè. Іç öієþ 
ìåòîþ â 1945 ð. áóëî ñòâîðåíî Îðãàíіçàöіþ Îá’єäíàíèõ Íàöіé (ÎÎÍ).
Її öіëÿìè є: ïіäòðèìóâàòè ìіæíàðîäíèé ìèð òà áåçïåêó; ðîçâèâàòè äðóæíі

ð ö ö

âіäíîñèíè ìіæ íàöіÿìè íà îñíîâі ïðèíöèïó ðіâíîïðàâ’ÿ і ñàìîâèçíà÷åííÿ
íàðîäіâ; çäіéñíþâàòè ñïіâðîáіòíèöòâî äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ìіæíàðîäíèõ ïðîá-
ëåì åêîíîìі÷íîãî, ñîöіàëüíîãî, êóëüòóðíîãî é ãóìàíіòàðíîãî õàðàêòåðó
òà äëÿ çàîõî÷åííÿ é ðîçâèòêó ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâî-
áîä; îðãàíіçîâóâàòè é ïîãîäæóâàòè äії íàöіé äëÿ äîñÿ ãíåííÿ öèõ ñïіëüíèõ
öіëåé.

Права людини – це сукупність природних і невід’ємних прав, таких як право на
життя, свободу та особисту недоторканність тощо, що належать людині від її на-
родження та не можуть бути ніким відібрані чи обмежені.

Перейшовши за кодом або посиланням http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_015, ви можете ознайомитися з текстом Загальної декларації прав
людини, одним з найперших документів, ухвалених на сесії Генеральної 
Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р.

Ó Äåêëàðàöії ïðîãîëîøóєòüñÿ, ùî ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè íå ìîæóòü 
áóòè îáìåæåíі çà îçíàêàìè ñòàòі, ðàñè, êîëüîðó øêіðè, ìîâè, ðåëіãії, ïî-
ëіòè÷íèõ ïåðåêîíàíü, íàöіîíàëüíîãî àáî ñîöіàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ìàéíî-
âîãî ñòàíó. Ñåðåä ïðîãîëîøåíèõ ïðàâ íàéâàæëèâіøèìè є òàêі: ðіâíіñòü
óñіõ ïåðåä çàêîíîì; ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі; íåäîòîðêàííіñòü îñîáè; íå-
äîïóñòèìіñòü íåïðàâîìіðíîãî âòðó÷àííÿ â îñîáèñòå òà ñіìåéíå æèòòÿ òà
áåçïіäñòàâíîãî ïîñÿãàííÿ íà íåäîòîðêàííіñòü æèòëà, ÷åñòü і ðåïóòàöіþ
ëþäèíè; ïðàâî íà ïîëіòè÷íó äіÿëüíіñòü, ïðàöþ òà çàõèñò âіä áåçðîáіòòÿ, íà
âëàñíіñòü, âіäïî÷èíîê, îñâіòó, ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ, ïðàâî âèїçäó çі ñâîєї
êðàїíè òà áåçïåðåøêîäíå ïîâåðíåííÿ äî íåї, ïðàâî íà ñâîáîäó ïåðåêîíàíü
і âіëüíå їõ ïîøèðåííÿ.

Перейдіть за кодом або посиланням https://www.coe.int/uk/web/com-
pass/home на електронний ресурс «Компас: посібник з освіти в галузі 
прав людини за участі молоді». Скориставшись інформацією з ресурсу, 

підготуйте доповідь про можливості залучення молоді до громадських ініціа-
тив. Презентуйте її в загальному колі.
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Ïіñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ ó íîâîñòâîðåíèõ äåðæàâàõ ïîñòàëà íàãàëüíà ïî-
òðåáà â íîâіé іäåîëîãії, à òàêîæ ó òâîðåííі íîâîї іäåíòè÷íîñòі. Ðîçñåêðå-ò
÷åííÿ ïðèõîâóâàíîї â ðàäÿíñüêèé ÷àñ іíôîðìàöії ïðî ïåðåáіã ïîäіé Äðóãîї ÷
ñâіòîâîї âіéíè â Óêðàїíі ñïðè÷èíèëî ïåðåòâîðåííÿ іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі íà ñ
«ïîëå áèòâè», ùî ðîç êîëþâàëî óêðàїíñüêå ñóñïіëüñòâî. Ïðîöåñ ïîðîçó-
ìіííÿ ñóñïіëüñòâà ñòàâ íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ.ì

Примирення історичних пам’ятей необхідне Україні, без нього неможливо ство-
рити єдину політичну націю та забезпечити суспільний поступ.

Є. Захаров, український правозахисник

? Спробуйте пояснити, чому українському суспільству необхідне примирення істо-
ричних пам’ятей.

Âіäïîâіäíî äî îôіöіéíîї ïîçèöії íàøîї äåðæàâè Äðóãó ñâіòîâó âіéíó ìè 
ðîçãëÿäàєìî ÿê òðàãåäіþ òà ãóìàíіòàðíó êàòàñòðîôó, ÿêà êîøòóâàëà æèòòÿ 
ìіëüéîíіâ ëþäåé, çàâäàëà íåïîïðàâíèõ âòðàò öèâіëіçàöії òà êóëüòóðі. Ñëіä 
ç îäíàêîâîþ ïîøàíîþ ãîâîðèòè ÿê ïðî ñîëäàòіâ Ðàäÿíñüêîї àðìії, òàê і 
ïðî âîÿêіâ Óêðàїíñüêîї Ïîâñòàíñüêîї Àðìії òà åòíі÷íèõ óêðàїíöіâ â ñêëàäі 
іíøèõ àðìіé – ó÷àñíèêіâ àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії.

Єдність України в Другій світовій війні – у різноманітності. Слід враховувати досвід 
і приклади різних регіонів. Для різних регіонів України війна тривала різний час. 
Найдовше це було в Галичині – з 1939 до 1949 року. Причому в той час через Укра-

їну проходили численні лінії розлому (політичні, ідеологічні, релігійні тощо), і тому було 
кілька війн, які тривали одночасно.

Я. Грицак, український історик

? Чи погоджуєтеся ви з думкою історика? Відповідь обґрунтуйте.

Навчальний проект «Друга світова війна в історичній пам’яті українців та ін-
ших європейців: спільне й відмінне»

1. Об’єднайтеся у групи та оберіть країну – учасницю Другої світової війни, яку бу-
дете представляти.

2. Оберіть описові портрети, відмінні за сукупністю критеріїв: гендер, національність, 
вік, місце народження, професійна діяльність, громадсько-політичні переконання.

3. Скориставшись знаннями про основні події Другої світової війни, підготуйте «спо-
гади-розповіді» з позиції особи, яку ви представляєте.

4. Прослухавши «спогади» усіх учасників проекту, зробіть узагальнення про спільний 
і відмінний досвід переживання трагедії представниками різних груп населення.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Поставте події в хронологічній послідовності: створення ООН,
закінчення Другої світової війни, ухвалення Загальної декларації прав людини,закінчення Другої світової війни ухвалення Загальної декларації прав людини
Нюрнберзький процес.

Інформаційну. Знайдіть у тексті параграафа інформацію про права і свободи
людини, проголошені в Загальній декларацції прав людини, і складіть таблицю
за поняттями: цивільні права, політичні права, економічні права, соціальні права,
культурні права.

Логічну. Сформулюйте висновок про мміжнародне становище у світі після
Другої світової війни. Побудуйте речення, ввикористовуючи терміни: Нюрнбер-
зький процес, воєнний злочин, злочин проти людства, ООН, права людини.

ММовленнєву. Н і і чних і суспільних змін, що стали на- Наведіть приклади політич
слідком Другої світової війни.

Аксіологічну. щодо формування історичної пам’яті Висловте свою позицію щ
і і і і іпро Другу світову війну в Україні. Поясніть нааявність спільних і відмінних думок.

 § 2. Загальні тенденції світової історії
1. Перехід від індустріального суспільства до постіндустріального

XX ñò. íàçèâàþòü íàéäèíàìі÷íіøèì çà âñþ іñòîðіþ ëþäñòâà. Ïðîöåñè 
âіäíîâëåííÿ, àáî ìîäåðíіçàöії, âіäáóëèñÿ ó âñіõ êðàїíàõ ñâіòó. Ó íàéáіëüø 
ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ó 1970-òі ðð. ñòàâñÿ ïåðåõіä âіä åïîõè іíäóñòðіàëüíîãî 
ñóñïіëüñòâà äî ïîñòіíäóñòðіàëüíîї åïîõè. Êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ïåðñî-
íàëüíі êîìï’þòåðè, âіäåîäèñêè òà çàïèñóâàëüíà àïàðàòóðà óâіøëè â ïî-
âñÿêäåííå æèòòÿ ëþäåé.

Íîâå ñóñïіëüñòâî îäåðæàëî êіëüêà âàðіàíòіâ íàçâè. Êðіì áіëüø âіäîìîãî 
«ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà» ç’ÿâèëèñÿ òåðìіíè «іíôîðìàöіéíå ñóñ-
ïіëüñòâî», «òåõíîòðîííå ñóñïіëüñòâî», «íàóêîâå ñóñïіëüñòâî», «ñóïåðіíäó-
ñòðіàëüíà öèâіëіçàöіÿ» òà іí.

Òèïè ñóñïіëüñòâà

Òèï
ñóñïіëüñòâà Õàðàêòåðíі ðèñè

Òðàäèöіéíå 
(äîіíäóñòðіàëüíå)

íàòóðàëüíå ãîñïîäàðñòâî  äîìіíóâàííÿ ñіëüñüêîãî íàñå-
ëåííÿ  âåëèêà ðîëü ðåëіãії  ñëàáêèé ðîçâèòîê íàóêîâèõ 
çíàíü

Іíäóñòðіàëüíå ìàøèííå âèðîáíèöòâî  íàöіîíàëüíà ñèñòåìà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ  âіëüíèé ðèíîê  äîìіíóâàííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ 
âåëèêà ðîëü íàóêè òà îñâіòè

Ïîñòіíäóñòðіàëü -
 íå

çíàííÿ òà іíôîðìàöіÿ  íàóêà – âèðîáíè÷à ñèëà ñóñïіëüñòâà 
 íîâі òåõíîëîãії  íàóêîєìíà òà іíôîðìàöіéíà ïðîäóêöіÿ

?  Використовуючи таблицю, сформулюйте висновок про трансформації, що спричи-
нили процес переходу від одного типу суспільства до іншого.

Постіндустріальне суспільство – це суспільство, в економіці якого переважає 
інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, індустрією 
знань, з високою часткою у ВВП високоякісних та інноваційних послуг.гг

Ãîëîâíà îñîáëèâіñòü ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà – öåíòðàëüíà ðîëü 
çíàíü і âіäïîâіäíî їõíіõ íîñіїâ. Îñíîâíèì ôàêòîðîì, ùî âèçíà÷àє ïîëî-
æåííÿ ëþäèíè â ïîñòіíäóñòðіàëüíîìó ñóñïіëüñòâі, її ñîöіàëüíèé ñòàòóñ, 
ñòàє íå âëàäà, çåìëÿ àáî êàïіòàë, à çäàòíіñòü ëþäèíè ïåðåòâîðþâàòè іíôîð-
ìàöіþ íà çíàííÿ òà âèêîðèñòîâóâàòè їõ. Ôîðìóâàííÿ ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî 
ñóñïіëüñòâà âіäáóëîñÿ â îñíîâíîìó çàâäÿêè íàóêîâî-òåõíі÷íіé ðåâîëþöії.

Науково-технічна революція (НТР) – це докорінні зміни у взаємодії людини й
природи, а також у системі продуктивних сил та техніко-економічних відносин 
(технологічного способу виробництва).

Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ÍÒÐ є óíіâåðñàëüíіñòü і ïðèñêîðåííÿ íàóêîâî-òåõ-
íі÷íèõ ïåðåòâîðåíü. Ñóòíіñòü ÍÒÐ õàðàêòåðèçóєòüñÿ áàãàòüìà ïîêàçíèêàìè:
ïåðåòâîðåííÿ â íàóöі: êіáåðíåòèçàöіÿ, ìàòåìàòèçàöіÿ, êîñìіçàöіÿ, åêî-

ëîãіçàöіÿ, ïîñèëåííÿ îðієíòàöії íà ëþäèíó òà іí.;
çìіíè â òåõíіöі: àâòîìàòèçàöіÿ âèðîáíèöòâà, ñòâîðåííÿ òà ïîøèðåííÿ 

åëåêòðîííèõ îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí;
íîâі êðèòåðії åôåêòèâíîї äіÿëüíîñòі ïðàöіâíèêà: ïåðåâàãà ðîçóìîâèõ çó-

ñèëü, äóõîâíèõ çäіáíîñòåé ëþäèíè â îðãàíіçàöії é óïðàâëіííі âèðîáíè-
öòâîì, âèñîêèé ðіâåíü îñâіòè òà êâàëіôіêàöії;

 § 2. 
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çìіíà ïðåäìåòіâ ïðàöі, ïîÿâà ïðèíöèïîâî íîâèõ âèäіâ ìàòåðіàëіâ;
âіäêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ íîâèõ âèäіâ åíåðãії: ÿäåðíîї, Ñîíöÿ, îêåàí-

ñüêèõ ïðèïëèâіâ, ïіäçåìíîãî òåïëà Çåìëі òîùî;
ðîçâèòîê íîâіòíіõ òåõíîëîãіé, ÿêèì âëàñòèâі ìàëîâіäõîäíіñòü, çðîñ-

òàííÿ ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі â äåñÿòêè ðàçіâ, âèñîêà ÿêіñòü ïðîäóêöії, 
åêîëîãі÷íà ÷èñòîòà òîùî;

óïðîâàäæåííÿ íîâèõ ôîðì і ìåòîäіâ îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà é ïðàöі;
âèáóõîïîäіáíå çðîñòàííÿ êіëüêîñòі іíôîðìàöії.

ÍÒÐ âåëèêîþ ìіðîþ ñïðèÿëà çáëèæåííþ íàñåëåííÿ âñіõ êîíòèíåíòіâ. 
Âîäíî÷àñ âîíà ïîðîäèëà é çàãîñòðèëà íèçêó ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì.

Глобалізація – це об’єктивний соціальний процес, змістом якого є зростаючі
взаємозв’язок і взаємозалежність національних економік, національних політич-
них і соціальних систем, національних культур, а також взаємодія людини й на-

вколишнього середовища.

Îçíàêè ãëîáàëіçàöії:
ìàñîâèé і ìàñøòàáíèé âèõіä ñîöіàëüíîї, ïîëіòè÷íîї òà åêîíîìі÷íîї àê-

òèâíîñòі çà ìåæі êîðäîíіâ îêðåìèõ äåðæàâ íà ðåãіîíè é êîíòèíåíòè;
çðîñòàþ÷à іíòåíñèâíіñòü âçàєìîçâ’ÿçêіâ ó ñôåðі òîðãіâëі, іíâåñòèöіé, ôі-

íàíñіâ, ìіãðàöіéíèõ і êóëüòóðíèõ ïðîöåñіâ;
ñòèðàííÿ ãðàíåé ìіæ ìіñöåâèìè é çàãàëüíîïëàíåòàðíèìè ïîäіÿìè;
ñòâîðåííÿ іíñòèòóöіé ìіæäåðæàâíîãî, ìіæíàðîäíîãî âðåãóëþâàííÿ ïðîá -

ëåì.
Îòæå, ïіä ãëîáàëіçàöієþ ñëіä ðîçóìіòè ïîñòóïîâå ïåðåòâîðåííÿ ñâіòî-

âîãî ïðîñòîðó íà єäèíó çîíó, ó ÿêіé áåçïåðåøêîäíî ïåðåìіùóþòüñÿ êàïі-
òàëè, òîâàðè, ïîñëóãè, âіëüíî ïîøèðþþòüñÿ іäåї òà ïåðåñóâàþòüñÿ їõíі 
íîñії, ñòèìóëþþ÷è ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ іíñòèòóòіâ і ìîäåðíіçóþ÷è ìåõà-
íіçìè їõíüîї âçàєìîäії.

Інтенсивний
розвиток 

науково-технічного
прогресу

+ =

Особливості
й протиріччя

сучасного політичного
та економічного розвитку
світового співтовариства

Зростання 
глобальних проблем 
та порушення у світі 

геополітичної рівноваги 
та стабільності

Глобальні проблеми людства – це комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають
життєві інтереси всіх народів світу і вимагають для свого розв’язання колективних 
зусиль світової спільноти. Від розв’язання глобальних проблем залежить подаль-

ший прогрес людства та збереження цивілізації.

Ãëîáàëüíі ïðîáëåìè ïîðîäæóþòüñÿ ÷åðåç íåðіâíîìіðíіñòü ðîçâèòêó ðіç-
íèõ ãàëóçåé æèòòÿ ñó÷àñíîãî ëþäñòâà і ÷åðåç ïðîòèðі÷÷ÿ, ùî âèíèêàþòü 
ó ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ, ïîëіòèêî-іäåîëîãі÷íèõ, ñîöіî-ïðèðîäíèõ òà іí-
øèõ âіäíîñèíàõ ëþäåé. Ãëîáàëüíі ïðîáëåìè âçàєìîïîâ’ÿçàíі, îõîïëþþòü 
âñі ñòîðîíè æèòòÿ ëþäåé і ñòîñóþòüñÿ âñіõ êðàїí.

Çà ïîõîäæåííÿì, õàðàêòåðîì і ñïîñîáàìè ðîçâ’ÿçàííÿ ãëîáàëüíі ïðîá-
ëåìè ìîæíà êëàñèôіêóâàòè íà òàêі âèäè:

1. Ïðèðîäà 
é ñóñïіëüñòâî

çàáåçïå÷åííÿ ëþäñòâà ñèðîâèíîþ, åíåðãієþ, ïðîäîâîëüñòâîì
çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
îñâîєííÿ ðåñóðñіâ Ñâіòîâîãî îêåàíó
îâîëîäіííÿ êîñìі÷íèì ïðîñòîðîì

2. Ñóñïіëüíі
âçàєìî-
âіäíîñèíè

âіäíîñèíè ìіæ äåðæàâàìè ðіçíèõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ óñòðîїâ
ïîäîëàííÿ åêîíîìі÷íîї âіäñòàëîñòі áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó
ëîêàëüíі, ðåãіîíàëüíі òà ìіæíàðîäíі, âіéñüêîâі, íàöіîíàëüíі 

òà ðåëіãіéíі êîíôëіêòè
âіäâåðíåííÿ çàãðîçè ÿäåðíîї âіéíè

3. Ðîçâèòîê 
ëþäèíè

äåìîãðàôі÷íà ïðîáëåìà
ïðîáëåìà ñó÷àñíîї óðáàíіçàöії
ïðîáëåìà ïðèñòîñóâàííÿ äî óìîâ ïðèðîäíîãî é ñîöіàëüíîãî 

ñåðåäîâèùà, ÿêå ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ ïіä âïëèâîì íàóêîâî-
òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó

ïðîáëåìà áîðîòüáè ç åïіäåìіÿìè é òÿæêèìè çàõâîðþâàííÿìè 
òîùî

Çà іíøîþ êëàñèôіêàöієþ óñі ãëîáàëüíі ïðîáëåìè ïîäіëÿþòü íà ïîëі-
òè÷íі, åêîíîìі÷íі, äåìîãðàôі÷íі, ñîöіàëüíі òà åêîëîãі÷íі.

Ó ñåðïíі 2015 ð. íà êîíôåðåíöії ÎÎÍ ëіäåðè 193 êðàїí óõâàëèëè 17 öі-
ëåé ñòàëîãî ðîçâèòêó. Ñåðåä íèõ – íàéáіëüø íàãàëüíі ïðîáëåìè ëþäñòâà, 
ÿêі âîíî íàìàãàєòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè âïðîäîâæ òèñÿ÷îëіòü.

Розв’язання глобальних проблем здається нам недосяжним, проте кожен може 
зробити крок на шляху до стабільного розвитку суспільства. Подумайте, що саме 
ви можете зробити для України, щоб вона відповідала стандартам високорозви-

нених країн.

Перейдіть за кодом або посиланням https://studway.com.ua/ і дізнайтеся
більше про освіту, студентське життя та можливості для молоді. Обміняйтеся
отриманими відомостями в загальному колі.

2. Періодизація історії України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Ïåðіîäèçàöіÿ іñòîðії – öå ñïîñіá óïîðÿäêóâàííÿ іíôîðìàöії ùîäî іñòî-

ðè÷íèõ ïðîöåñіâ і ïîäіé, ùî äîçâîëÿє ïîãëÿíóòè íà іñòîðіþ ïіä ïåâíèì 
êóòîì, ç òî÷êè çîðó âîєííîãî, ïîëіòè÷íîãî, êóëüòóðíîãî, åêîíîìі÷íîãî, ñî-
öіàëüíîãî ðîçâèòêó.



ВступВступ
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Ïåðіîäèçàöіÿ іñòîðії Óêðàїíè 
äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕІ ñò.

1945–1953 рр. – Україна в перші
повоєнні роки

1953–1964 рр. – Україна в умовах
десталінізації

1965–1985 рр. – Україна в період 
загострення кризи радянської системи

1985–1991 рр. – Відновлення 
незалежності України

1991–2004 рр. – Становлення України
як незалежної держави

2005–2018 рр. – У пошуках 
нової України

21

43

65

? Який підхід, на вашу думку, застосовано вище для періодизації історії України дру-
гої половини ХХ – початку ХХІ ст.? Запропонуйте свої підходи в періодизації. Власну 
позицію обґрунтуйте.

3. Особливості курсу історії України 1945–2018 рр. 
Завдання і структура курсу

Ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ öüîãî êóðñó є ñêëàäíèé і áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ 
ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї íàöії, її äіÿëüíіñòü â äåðæàâíіé, ïîëіòè÷íіé, ñîöі-
àëüíî-åêîíîìі÷íіé, äóõîâíіé ñôåðàõ âіä ÷àñó çàêіí÷åííÿ Äðóãîї ñâіòîâîї 
âіéíè ïî ñüîãîäåííÿ, êîëè Óêðàїíà ïåðåñòàëà áóòè ðåãіîíîì òîòàëіòàðíîї 
ðàäÿíñüêîї іìïåðії і êîíñòèòóþâàëàñÿ ÿê ñóâåðåííà і íåçàëåæíà, äåìîêðà-
òè÷íà, ñîöіàëüíà, ïðàâîâà äåðæàâà.

Öåé ïåðіîä іñòîðії Óêðàїíè ðîçãëÿäàòèìåìî â òіñíîìó âçàєìîçâ’ÿçêó ç
ãëîáàëüíèìè іñòîðè÷íèìè ïðîöåñàìè, ùî íàäàñòü ìîæëèâіñòü âñåáі÷íî ðîç-
âèâàòè іñòîðè÷íå, êðèòè÷íå òà òâîð÷å ìèñëåííÿ, ðîçóìіòè çàãàëüíèé õіä 
іñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, ïðîáëåìè, ùî ñòîÿòü ïåðåä íàøîþ êðàїíîþ òà ñâіòîì.

Ìåòà êóðñó: ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîї іäåíòè÷-
íîñòі, ïàòðіîòè÷íîãî ñâіòîãëÿäó, àêòèâíîї ñîöіàëüíîї òà ãðîìàäÿíñüêîї ïî-
çèöії, ïî÷óòòÿ âëàñíîї ãіäíîñòі â ðåçóëüòàòі îñìèñëåííÿ ñîöіàëüíîãî òà 
ìîðàëüíîãî äîñâіäó ìèíóëèõ ïîêîëіíü, ðîçóìіííÿ іñòîðії і êóëüòóðè Óêðà-
їíè â êîíòåêñòі іñòîðè÷íîãî ïðîöåñó.

Çàâäàííÿ êóðñó, âіäïîâіäíî äî ïðîãðàìè, ñïðÿìîâàíî íà íàáóòòÿ ñèñ-
òåìíèõ çíàíü ïðî ôàêòè, ïîäії, ÿâèùà, òåíäåíöії â Óêðàїíі òà ñâіòі ó äðó-
ãіé ïîëîâèíі ÕÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò.; ïîãëèáëåííÿ іíòåðåñó äî іñòîðії, 
ðîçâèòîê çäіáíîñòåé òà âìіíü, íåîáõіäíèõ äëÿ ðîçóìіííÿ ñó÷àñíèõ âèêëè-
êіâ, çàãàëüíîãî õîäó іñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, ïðîáëåì, ùî ñòîÿòü ïåðåä êðàї-
íîþ òà ñâіòîì; ñïîíóêàííÿ äî óñâіäîìëåííÿ íàöіîíàëüíîãî іíòåðåñó, 
íåîáõіäíîñòі çàõèñòó ñóâåðåíіòåòó, òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі ñâîєї äåðæàâè 
â óìîâàõ ðåàëüíèõ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ, іíôîðìàöіéíèõ òà іíøèõ âèêëè-
êіâ òîùî.

Ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ïåðåäáà÷àє íå ëèøå îïàíóâàííÿ òåî-
ðåòè÷íèõ çíàíü, àëå é íàâ÷àííÿ ðåàëіçàöії їõ â ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі, 
çîêðåìà äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü àáî ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé.

Історія як наука. Вивчає минуле людства в усьому його різноманітті. Кожен знавець 
своєї справи спеціалізується на конкретному напрямку. Цікава праця в бібліотеках, 
архівах і сховищах, виставкових залах і запасниках музеїв. Місце роботи – науково-
дослідницькі інститути, музеї, архіви, великі бібліотеки та меморіальні комплекси.
Щоб не опинитися в полоні соцмереж, фейків, міфологем, рекомендуємо користу-
ватися вебсайтами документальної історії, блогами відомих істориків, матеріалами 
таких публічно-історичних проектів, як «Історична правда», «Лікбез. Історичний 
фронт».

Перейшовши за кодом чи посиланням http://history.org.ua/uk, ви мо-
жете ознайомитися з науковими публікаціями з різноманітних тем співро-
бітників Інституту історії України НАН України.

Формуємо компетентності

Логічну. 1. Сформулюйте висновок про особливості розвитку людського сус-
пільства в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Під час відповіді розкрийте пільства в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст Під час відповіді розкрийте
зміст понять: постіндустріальне суспільсттво, НТР, глобалізація, глобальні 
проблеми людства. 2. Чи можна розцінюваати Другу світову війну як глобальну 
політичну кризу? Поясніть свою думку. 3. Чи можлива Третя світова війна і якими
наслідками вона може загрожувати людствуу?

Інформаційну. Знайдіть у тексті параграафа інформацію про глобальні проб-
леми людства та систематизуйте їх за групаами: політичні, економічні, демогра-
фічні, соціальні та екологічні проблеми. Кожну з груп доповніть самостійними 
прикладами.

Хронологічну. Скориставшись хронологією основних дат періоду, що вивча-
ється (розміщені на форзацах), розподіліть їх відповідно до періодизації історії 
України, запропонованої в параграфі.

Аксіологічну. Прочитайте висловлюванння: 1. Кожна історія є донькою свого 
М і ії Є ічасу. Мало того, немає історії. Є історики (Л Февр, французький історик);(Л. Ф 2. Тра-

еправди, а в боротьбі різних правд гедія історії не в боротьбі правди проти не
(Г. Гегель, німецький філософ). єте ці тези? Що, на ваш погляд, у них Як ви розуміє
важливого? Чи згодні ви з авторами?

Мовленнєву. стику життя українського суспільстваДайте загальну характерисстику життя українського суспільства 
від 1945 р. до сьогодення.
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§ 3. Радянізація західноукраїнських земель
після Другої світової війни

1. Посилення радянізації в західних областях УРСР
Ïіñëÿ çâіëüíåííÿ Óêðàїíè âіä íіìåöüêèõ âіéñüê íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ

çåìëÿõ ðîçïî÷àâñÿ ïîâòîðíèé ïðîöåñ їõ ðàäÿíіçàöії. Ñèòóàöіÿ, â óìîâàõ 
ÿêîї ïðîâîäèëîñÿ íàñàäæåííÿ ðàäÿíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ, õàðàêòåðèçóâà-
ëàñÿ òàêèìè îçíàêàìè:
ðóéíàöіÿ çà ðåçóëüòàòàìè âіéñüêîâèõ äіé і âåëè÷åçíі ëþäñüêі âòðàòè;
àêòèâíå ïðîòèñòîÿííÿ ó÷àñíèêіâ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó òà îïіð

ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ.
Ç îãëÿäó íà äîìіíóâàííÿ â ðåãіîíі àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà, ïðîìèñëîâèé

ïîòåíöіàë êðàþ áóâ ñëàáêèé (êâàëіôіêîâàíèé òðóäîâèé ðåñóðñ ñêëàäàâ 
ìåíø íіæ 4 % íàñåëåííÿ).

Çàäëÿ ðàäÿíіçàöії ðåãіîíó âèêîðèñòîâóâàëè òàêі òåõíîëîãії:
íàêîïè÷åííÿ â ðåãіîíі ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ – ðóøіéíèõ ñèë ðàäÿíіçàöії;
öåíòðàëіçàöіÿ â óïðàâëіííі åêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì ðåãіîíó ïðè âåëè-

êèõ êàïіòàëîâêëàäåííÿõ;
çàõîäè çі çìåíøåííÿ êіëüêîñòі ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ ÿê ãîëîâíèõ îïî-

íåíòіâ ðàäÿíіçàöії;
ïðîâåäåííÿ ïîòóæíîї ïðîïàãàíäè òà àãіòàöії ïðî ïåðåâàãè ðàäÿíñüêîї

ñèñòåìè ïåðåä êàïіòàëіñòè÷íîþ;
âèêîðèñòàííÿ êàðàëüíîї ñèñòåìè (ðåïðåñії,
äåïîðòàöії, âèñåëåííÿ, ëіêâіäàöіÿ іíñòèòóöіé,
ÿêі ìîãëè çàãðîæóâàòè іñíóâàííþ ðàäÿíñü-
êîї ñèñòåìè).

Ïîëіòèêà ðàäÿíіçàöії çàõіäíèõ îáëàñòåé
Óêðàїíè ðåàëіçîâóâàëàñÿ ñèëàìè í åìіñöåâèõ
ïîëіòè÷íèõ ïðàöіâíèêіâ і ñïåöіàëіñòіâ çà
ïіäòðèìêè âіéñüêîâèõ ÷àñòèí ×åðâîíîї àðìії
òà ïіäðîçäіëіâ ÍÊÂÑ. Ôîðìóâàííÿ ìіñöåâèõ
ïàðòіéíèõ і äåðæàâíèõ îðãàíіâ âіäáóâàëîñÿ
ôîðñîâàíèìè òåìïàìè.

§ 3. 

представники інших народів СРСР
місцевіросіяни

53 %
30 %

Äëÿ òîãî ùîá ñôîðìóâàòè ìіñöåâèé äåðæàâíèé àäìіíіñòðàòèâíèé àïà-
ðàò, çàëó÷àëè íåìіñöåâèõ ïàðòіéíèõ ïðåäñòàâíèêіâ, ÿêі çäåáіëüøîãî íå 
âîëîäіëè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.

Партійні працівники, які направлялися в західний регіон України, далеко не завжди 
виявлялися підготовленими до роботи, були орієнтовані на використання жорст-
ких, аж до репресій, командно-адміністративних методів управління. Освітній і 

професійний рівень цих кадрів був дуже низький. У 1951 р. у Львівському обкомі КП(б)У 
закінчену вищу освіту мали тільки 18 % працівників. У той же час не здобули навіть серед-
ньої освіти 30 % партпрацівників.

М. Леськів, українська історикиня

?  Чому, на вашу думку, до Західної України спрямовували партійні кадри з інших
республік СРСР? Як ви гадаєте, який рівень довіри до діяльності партійного та адміні-
стративного апарату виявляло місцеве населення? Аргументуйте.

Ïàðòіéíî-äåðæàâíà íîìåíêëàòóðà ïîñëіäîâíî âèêîíóâàëà çàâäàííÿ 
ùîäî òðàíñôîðìàöії ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè ðåãіîíó âіäïîâіäíî äî ñîöі-
àëüíîї ñòðóêòóðè ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà çàãàëîì (ðîáіòíèêè, ñåëÿíè, іí-
òåëіãåíöіÿ) øëÿõîì çäіéñíåííÿ ìàñøòàáíîãî ðîçøàðóâàííÿ ïîâîєííîãî 
ñóñïіëüñòâà íà ïðèõèëüíèêіâ і ïðîòèâíèêіâ ðàäÿíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Åêîíîìі÷íі ïåðåòâîðåííÿ âòіëþâàëèñÿ â æèòòÿ êîìàíäíî-àäìіíі-
ñòðàòèâíèìè ìåòîäàìè. Çíèùåííÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі ó âñіõ ñôåðàõ (ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ïðîìèñëîâîñòі, áàíêіâñüêіé ñôåðі òîùî) òà ïåðåõіä äî 
ïîâíîї öåíòðàëіçàöії íàäàâàëè ìîæëèâîñòі äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíèõ 
ïðîåêòіâ – іíäóñòðіàëіçàöії òà êîëåêòèâіçàöії.
Іíäóñòðіàëіçàöіÿ

ñòðóêòóðíà ïåðåáóäîâà ïðîìèñëîâîñòі: ñòâîðåííÿ íîâèõ ãàëóçåé (ìàøè-
íîáóäіâíîї, ïðèëàäîáóäіâíîї, õіìі÷íîї, øâåéíîї òà іí.), ïåðåîðієíòàöіÿ 
äіÿëüíîñòі íàÿâíèõ (íàôòîâîї, äåðåâîîáðîáíîї, ïîáóòîâîї òà іí.);

ìîäåðíіçàöіÿ ïðîìèñëîâîñòі (çîêðåìà çà ðàõóíîê ðåïàðàöіé);
âêëþ÷åííÿ ïіäïðèєìñòâ ó çàãàëüíîñîþçíó ñõåìó ïіäïîðÿäêóâàííÿ, і ÿê 

ðåçóëüòàò íåçàâåðøåíіñòü òåõíîëîãі÷íîãî öèêëó â ìåæàõ ïåâíîãî ðåãіîíó;
îñâîєííÿ ìіñöåâèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ (ðîçøèðþєòüñÿ âèäîáóòîê і ïåðå-

ðîáêà ïðèðîäíîãî ãàçó, âåäåòüñÿ ïîøóê íîâèõ ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïà-
ëèí) і їõ àêòèâíà ðîçðîáêà.

íàÿâíà äèñïðîïîðöіÿ â ðîçâèòêó âàæêîї òà ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі íà êî-
ðèñòü ïåðøîї;

òðàíñôîðìàöії â ñèñòåìі òðóäîâèõ ðåñóðñіâ: ñóòòєâå çáіëüøåííÿ êëàñó 
ðîáіòíèêіâ;

â åêîíîìі÷íî âіäñòàëîìó äî òîãî ÷àñó ðåãіîíі, ÿêèé ñïåöіàëіçóâàâñÿ íà 
ïåðåðîáöі àãðîñèðîâèíè, ç’ÿâèëèñÿ ïîòóæíі, ñó÷àñíі âèðîáíèöòâà. Ïðè-
øâèäøèëàñü óðáàíіçàöіÿ ðåãіîíó.
Êîëåêòèâіçàöіÿ

ïåðåáóäîâà â àãðàðíîìó ñåêòîðі: âòðó÷àííÿ â íàÿâíó ñèñòåìó ãîñïîäàðþ-
âàííÿ øëÿõîì ïåðåðîçïîäіëó çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ (íàäіëåííÿ ñіëüñüêîї 
áіäíîòè çåìëåþ); ïðèìóñîâå íàñàäæåííÿ êîëãîñïіâ;

ñòâîðåííÿ òà íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè ìàøèííî-òðàêòîðíèõ ñòàíöіé (ÌÒÑ);
óâåäåííÿ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ â єäèíó ïîäàòêîâó ñèñòåìó, çà ðåçóëü-

òàòàìè ôóíêöіîíóâàííÿ ÿêîї âåñòè іíäèâіäóàëüíå ãîñïîäàðñòâî ñòàëî 
åêîíîìі÷íî íåâèãіäíî;

îñòàòî÷íà êîëåêòèâіçàöіÿ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ (âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ïðèìóñ, ïîãðîçè, çàëÿêóâàííÿ, øàíòàæ, ïðîâîêàöії, ðåïðåñії, âèñå-
ëåííÿ ó âіääàëåíі ðàéîíè ÑÐÑÐ);
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äî ñåðåäèíè 1951 ð. ó êîëãîñïè áóëî îá’єäíàíî ïîíàä 95 % ñåëÿíñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ. Íàéìіöíіøі ñåëÿíñüêі ãîñïîäàðñòâà áóëî ëіêâіäîâàíî,
êðàùі ñåëÿíñüêі êàäðè ðåïðåñîâàíî.
Äëÿ ïðèñêîðåííÿ çìіí ïðîâîäèëàñÿ àêòèâíà àãіòàöіéíî-ïðîïàãàíäèñò-

ñüêà äіÿëüíіñòüñ . Âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîї äóìêè çäіéñíþâàâñÿ 
êîìïëåêñíî: ÷åðåç çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії, ìåðåæó ãðîìàäñüêèõ êóëü-ê
òóðíèõ çàêëàäіâ, ñèñòåìó ïðîñâіòíèöüêèõ çàõîäіâ.

Âіäáóëèñÿ åôåêòèâíі çìіíè â êóëüòóðíî-îñâіòíіé ñôåðі («êóëüòóðíà
ðåâîëþöіÿ»). Áóëî ëіêâіäîâàíî íåïèñüìåííіñòü òà ìàëîïèñüìåííіñòü, ðîç-
øèðåíî ìåðåæó ïî÷àòêîâîї òà âèùîї îñâіòè, çàïðîâàäæåíî áàãàòî ñîöіàëü-
íèõ ïðîãðàì. Ñóïóòíèêîì öèõ ïåðåòâîðåíü ñòàëà ðóñèôіêàöіÿ.

Мовою джерел
стях України: «У вищих навчаль-Станом на 1953 р. у західних обласС
сіб добре володіють українською х закладах, з 667 викладачів 268 осних
мовою лише 121 особа. Із загаль-ою, але лекції читає українською ммов
я марксистсько ленінської теоріїз вивчення марксистсько-ленінської теорії кількості 802 гуртків з вивченняної кількості 802 гуртківної

провадились українською мовою.лише в 7 гуртках заняття
З листа секретаря Чернівецького обкому КПУ З

Л. Месюренка від 1 липня 1953 р.

? Поміркуйте, у чому важливість наслідків русифікації західних областей України в 
повоєнне десятиліття.

Ðàäÿíñüêі êåðìàíè÷і òàêîæ âèêîðèñòàëè çàêëàäè âèùîї îñâіòè ÿê îäèí
ç äієâèõ ìàéäàí÷èêіâ äëÿ áîðîòüáè ç «óêðàїíñüêèìè áóðæóàçíèìè íàöіî-
íàëіñòàìè», çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîї ÷èìàëî âèêëàäà÷іâ çâіëüíèëè ç ðîáîòè, 

çààðåøòóâàëè òà äåïîðòóâàëè. Äіÿ÷і 
êóëüòóðè òàêîæ çàçíàëè ïàðòіéíîãî 
òèñêó òà êîíòðîëþ.

?  Сформулюйте своє ставлення до методів ра-
дянізації в Західній Україні. Які емоції виклика-
ють у вас події, що зображено на ілюстрації? Як 
ви гадаєте, позитивно чи негативно реагували на 
радянізацію жителі Західної України?

2. Український визвольний рух
Ïåðåòâîðåííÿ, ùî ìàëè íà ìåòі øâèä-

êèìè òåìïàìè øòó÷íî ïåðåêðîїòè åêî-
íîìі÷íó, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íó, åòíі÷íó 
êàðòó çàõіäíèõ çåìåëü Óêðàїíè, ïðîõî-
äèëè â óìîâàõ ãîñòðèõ ïðîòèñòîÿíü.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1940-õ ðð. òåðèòî-
ðіÿ çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü ïåðåòâîðè-
ëàñÿ íà çîíó êîíôëіêòó. Ç îäíîãî áîêó – 
ñòàëіíñüêèé ðåæèì â îñîáі ïîòóæíîї àðìії, 
ùî ñêëàäàëàñÿ ç ïàðòіéíèõ, àäìіíіñòðà-
òèâíèõ, âіéñüêîâèõ, ðåïðåñèâíî-êàðàëü-
íèõ îðãàíіâ. Їõíÿ êіëüêіñòü çàáåçïå÷ó-
âàëà ìîæëèâіñòü ïðîâîäèòè ñèñòåìíó 
áîðîòüáó ç ìіñöåâèì íàñåëåííÿì íà âñіõ 

íàïðÿìàõ і àãіòàöіéíî-ïðîïàãàíäèñòñü êè-
 ìè, і ðåïðåñèâíèìè ìåòîäàìè. Ç іíøîãî 
áîêó – óêðàїíñüêèé âèçâîëüíèé ðóõ, ÿêèé 
îá’єäíóâàâ ÷ëåíіâ ÎÓÍ, áіéöіâ éîãî âіé-
ñüêîâîãî êðèëà ÓÏÀ òà ìіñöåâå íàñå-
ëåííÿ, ÿêå íå ïîãîäæóâàëîñÿ ç òðàíñôîð-
ìàöіÿìè, ùî êàðäèíàëüíî çìіíþâàëè 
éîãî ïîäàëüøå æèòòÿ é ôàêòè÷íî áóëè 
ðàäÿíñüêîþ îêóïàöієþ.

Ïðîòèñòîÿííÿ áóëî æîðñòêèì ç îáîõ 
áîêіâ. Ó 1944 ð. ïîâñòàíñüêèé ðóõ ïîøè-
ðþâàâñÿ íà òåðèòîðіþ 150 òèñ. êì2 ç íà-
ñåëåííÿì áëèçüêî 15 ìëí îñіá. ×èñåëüíіñòü 
áîéîâèõ îäèíèöü äîñÿãëà 100 òèñ. îñіá. 
Îðãàíіçàòîðñüêèì ÿäðîì і óäàðíîþ ñèëîþ îïîðó ñòàëè ôîðìóâàííÿ ÓÏÀ.

Діяльність ОУН і УПА – це цілком організований патріотичний мілітарний рух. Він 
розгортався під політичним проводом державницьки орієнтованої ОУН. Форму-
вання УПА та озброєного підпілля мали чітку організаційну структуру, визначений 

командний склад, нормативні документи, бойові та загальновійськові статути, систему 
військового планування, навчання, постачання тощо. Повстанці неприховано виступали 
проти радянського режиму, прозоро декларували перед населенням готовність зброй-
ним шляхом блокувати заходи ворожої влади.

Д. Вєдєнєєв, український історик

?  Сформулюйте висновок про боєздатність національно-визвольного руху у процесі
протистояння радянській системі.

Òàêòèêà áîðîòüáè ïîâñòàíöіâ ç ðàäÿíñüêèìè âіéñüêîâèìè і çàãîíàìè 
ÍÊÂÑ ó ïðîöåñі ïðîòèñòîÿíü çìіíþâàëàñÿ. ßêùî â îñòàííі ðîêè íіìåöüêî-
ðàäÿíñüêîї âіéíè ÓÏÀ äіÿëà âåëèêèìè ç’єäíàííÿìè, òî ïіñëÿ її çàâåð-
øåííÿ âåëèêі ïіäðîçäіëè áóëî ïåðåôîðìàòîâàíî â ðóõëèâіøі çàãîíè, à 
çãîäîì âіääіëè ïî 10–15 âîÿêіâ.

Ïіä ÷àñ âèçâîëüíèõ çìàãàíü ÎÓÍ і ÓÏÀ áîðîòüáà çà «äóøі òà ñåðöÿ» 
íàñåëåííÿ ìàëà íå ìåíøå çíà÷åííÿ, íіæ áîéîâі îïåðàöії. Çàâäÿêè іíôîðìà-
öіéíî-ïñèõîëîãі÷íîìó âïëèâîâі ïіäïіëëÿ çìîãëî äîâãèé ÷àñ çáåðіãàòè øè-
ðîêó ñîöіàëüíó áàçó òà ìîæëèâіñòü ðåãåíåðóâàòè âëàñíі ñèëè, óòðèìóâàòè 
іäåîëîãі÷íèé êîíòðîëü íàä íàñåëåííÿì ïåâíèõ òåðèòîðіé.

?  Як ви думаєте, що зображено на деревориті
Ніла Хасевича? Висловте своє ставлення до 
тих подій. Свою точку зору аргументуйте.

Ïîïðè àêòèâíіñòü, ïîâñòàíöі íå ìàëè 
øàíñіâ âèñòîÿòè, îñêіëüêè ðàäÿíñüêà êî-
ìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíà ñèñòåìà ñïèðàëà-
 ñÿ íà â ðàçè ïîòóæíіøі ðåñóðñè. Áîðîòüáà 
ðàäÿíñüêîї ñèñòåìè ç ïîòåíöіéíèìè ó÷àñ-
íèêàìè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó âіä-
 áóâàëàñÿ â êіëüêîõ íàïðÿìàõ:
ôіçè÷íå çíèùåííÿ;
ðіçíîãî ðîäó ïðèìóñîâі ïåðåìіùåííÿ 

íàñåëåííÿ, ùî âêëþ÷àëè òàêі çàõîäè, ÿê ìîáіëіçàöіÿ äî ëàâ ×åðâîíîї 
àðìії; ñèñòåìàòè÷íі âèñåëåííÿ; ïðèìóñîâі çàëó÷åííÿ äî іíäóñòðіàëüíèõ 
ïіäïðèєìñòâ â ðіçíèõ ðàéîíàõ ÑÐÑÐ, äåïîðòàöії òà іí.;

робітники
селяни

інші
інтелігенція

20 %

60 % 15 %

Листівка УПА, звернена 
до червоноармійців.

Ніл Хасевич (1949–1950)

Дереворит Ніла Хасевича

Склад УПА
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çàñòîñóâàííÿ ïîòóæíîãî ìîðàëüíî-ïñèõîëîãі÷íîãî òèñêó íà íàñåëåííÿ,
ùî ðåàëіçîâóâàâñÿ ó ôîðìі äèñêðåäèòàöії íàöіîíàëüíîї іäåї, íàãíіòàííÿ
ñòðàõó ïåðåä ÷èñëåííèìè êàðàëüíèìè çàõîäàìè.

За офіційними даними НКВС УРСР у 1944–1945 рр. у західних областях України 
проведено понад 40 тис. чекістсько-військових операцій, убито близько 100 тис. 
осіб, узято в полон понад 110 тис. осіб, заарештовано понад 14 тис. повстанців. 

Усього з 1944 р. до 1952 р. було репресовано 500 тис. осіб.У

Ïіñëÿ çàãèáåëі â 1950 ð. Ðîìàíà Øóõåâè÷à îðãàíіçîâàíі äії ÓÏÀ ôàê-
òè÷íî ïðèïèíèëèñÿ, õî÷ îêðåìі çàãîíè áîðîëèñÿ äî ñåðåäèíè 1950-õ ðîêіâ, 
çîñåðåäèâøè ñâîї ñèëè íà ïðîïàãàíäèñòñüêіé ðîáîòі òà ñàáîòàæі. Îñòàííіé 
êîìàíäóâà÷ ÓÏÀ Âàñèëü Êóê (1913–2007) çіòêíóâñÿ іç ñèòóàöієþ, êîëè 
êîîðäèíàöіÿ äіé ïîâñòàíñüêèõ çàãîíіâ ñòàëà ïðàêòè÷íî íåìîæëèâîþ, õà-
ðàêòåð їõíüîї äіÿëüíîñòі â öåé ÷àñ çâіâñÿ äî áîðîòüáè çà âèæèâàííÿ. 
Ñïîñòåðі ãàëèñÿ ëèøå ïîîäèíîêі àêöії çãàñàþ÷îãî ïîâñòàíñüêîãî ðóõó. 
Ó 1954 ð. Âàñèëÿ Êóêà çààðåøòóâàëè, âіí âіäñèäіâ ó ðàäÿíñüêèõ â’ÿçíèöÿõ 
і òàáîðàõ, і âðåøòі-ðåøò éîãî çìóñè  ëè æèòè â óìîâàõ ðàäÿíñüêîãî ëàäó, 
âîðîæîãî áóäü-ÿêèì ïðîÿâàì óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї іäåї.

Çðåøòîþ îïіð âèçâîëüíîãî ðóõó â Çàõіäíіé Óêðàїíі ïðèäóøèëè. Îñòàí-
íіé áіé âîÿêіâ ÓÏÀ ïðîòè êîìóíіñòè÷íîãî ðåæèìó âіäáóâñÿ 14 êâіòíÿ 
1960 ð. ïîáëèçó õóòîðà Ëîçè Ïіäãàєöüêîãî ðàéîíó íà Òåðíîïіëüùèíі.

Перейдіть за кодом чи посиланням https://www.youtube.com/watch?time_
continue=12&v=e-HYQ2zIMLo і перегляньте відеоматеріали за творами
Ніла Хасевича та його учнів «Графіка в бункерах УПА». Користуючись

відеорядом, спробуйте схарактеризувати основні етапи протистояння радянсь-
кої влади та українського визвольного руху. Що нового ви для себе відкрили?

Формуємо компетентності

Просторову. Використовуючи карту 3, прокоментуйте, який регіон Украї  ни
продовжував залишатися зоною збройного конфлікту після завершення Другої продовжував залишатися зоною збройного конфлікту після завершення Другої
світової війни.

Логічну. Скориставшись методом «Обери позицію», обговоріть тези:
1. Дії радянського уряду в Західній Україні були виправданими та принесли по-

зитивні зміни в життя суспільства.
2. Дії радянського уряду в Західній Україні мможна класифікувати як такі, що здій-

снювали систематичне порушення прав людиини.
Інформаційну. Знайдіть у тексті параграафа інформацію про основні методи

радянізації західних областей України та розподіліть їх за критеріями: «ті, що
сприймалися населенням позитивно» і «ті, щщо викликали незгоду та опір». Свій
вибір обґрунтуйте.

Аксіологічну. Висловте своє ставленняя до дешифрування понять радян-
ської ідеології: «колективізація» – закріпачення селян; «ліквідація куркульства як 
класу фізичне знищення успішних селянських господарів; «індустріалізація» – класу» – фізичне знищення успішних селянсь

омисловості; «культурна революція» – форсоване створення потужної військової про
Чи доцільно використовувати радян-створення духовної в’язниці для суспільства. 
просторі? Відповідь обґрунтуйте.ські ідеологеми в сучасному інформаційному 

Мовленнєву. нський національно-визвольний рухПідготуйте доповідь «Україїнський національно визвольний рух 
в західних областях України в 1944–1950 рр..: особливості діяльності».

1. Велика блокада
Íà ïî÷àòêó 1946 ð. ó ìåæàõ ïіä-

ãîòîâêè äî âèáîðіâ ó Âåðõîâíó Ðàäó 
ÑÐÑÐ ðîçïî÷àëàñÿ âіéñüêîâî-ïðîïà-
ãàíäèñòñüêà âèáîð÷à êàìïàíіÿ. Â 
îñîáëèâî «ïðîáëåìíèõ» îáëàñòÿõ – 
íà òåðèòîðії Ðіâíåíñüêîї, Âîëèíñüêîї, 
Ëüâіâñüêîї, Äðîãîáèöüêîї, Ñòàíіñëàâ-
ñüêîї òà ×åðíіâåöüêîї îáëàñòåé – çáіëü-
øèëè ÷èñåëüíіñòü âíóòðіøíіõ âіéñüê. 
Âîíè ïîâèííі áóëè çàáåçïå÷èòè ïî-
êàçîâó ñòîâіäñîòêîâó ÿâêó ãðîìàäÿí 
íà âèáîð÷і äіëüíèöі, ùî ìàëî ñòàòè 
ÿñêðàâîþ äåìîíñòðàöієþ «âñåíàðîä-
íîї ïіäòðèìêè» òðóäÿùèìè çàõіäíèõ 
îáëàñòåé Óêðàїíè ïîëіòèêè ÂÊÏ(á).

У західних областях було розташовано близько 3000 армійських гарнізонів. Ра-
дянські прикордонні війська спільно з польськими та чехословацькими прикордон-
никами повністю блокували зовнішні кордони України. Загалом радянська сто-

рона залучила до операції понад 200 тис. осіб.

Íåçâàæàþ÷è íà âèêîðèñòàííÿ ñèëè, êîìóíіñòàì íå âäàëîñÿ ïðîâåñòè 
âèáîðè âñþäè – â îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ïðîãîëîñóâàëè ëèøå ïî 
êіëüêà îñіá, іíøі ñõîâàëèñÿ âіä âëàäè. Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ âèáîðіâ íàñòóï 
íà îïîçèöіéíèé ðóõ ïðîäîâæèâñÿ. «Âåëèêà áëîêàäà» òðèâàëà ç 10 ñі÷íÿ äî 
1 êâіòíÿ 1946 ð. Çà її ðåçóëüòàòàìè âëàäà îãîëîñèëà, ùî ïіäïіëëÿ òà ïî-
âñòàíñüêèé ðóõ â Óêðàїíі çíåêðîâëåíî òà îñòàòî÷íî çíèùåíî.

Ïîïðè ÷èñëåííі êàðàëüíі àêöії ñïåöñëóæá âîñåíè 1946 ð. íà òåðèòîðії 
Óêðàїíè ïðîäîâæóâàëî áîðîòüáó 469 âіääіëіâ і íåëåãàëüíèõ ãðóï, äî ñêëàäó 
ÿêèõ âõîäèëî ïîíàä 3700 âîÿêіâ.

2. Обмін населенням між Польщею та УРСР
Óïðîäîâæ 1944–1946 ðð. âіäáóâàëîñÿ âèñåëåííÿ óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ 

ç òåðèòîðії Ïîëüùі, à ïîëÿêіâ – ç òåðèòîðії Ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè.
9 âåðåñíÿ 1944 ð. ó ì. Ëþáëіí ïіäïèñàíî «Óãîäó ìіæ Óðÿäîì ÓÐÑÐ і 

Ïîëüñüêèì êîìіòåòîì íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ ïðî åâàêóàöіþ óêðàїí-
ñüêîãî íàñåëåííÿ ç òåðèòîðії Ïîëüùі і ïîëüñüêèõ ãðîìàäÿí ç òåðèòîðії 
ÓÐÑÐ» ç ìåòîþ âèðіøåííÿ ïðîáëåìè íåâіäïîâіäíîñòі äåðæàâíèõ òà åòíі÷-
íèõ êîðäîíіâ. Óãîäà äіÿëà ç 15 æîâòíÿ 1944 ð. äî 1 ëþòîãî 1945 ð., àëå 
çãîäîì òåðìіí її äії íåîäíîðàçîâî ïîäîâæóâàâñÿ. Óêëàäàþ÷è óãîäó, îáèäâі 
ñòîðîíè êåðóâàëèñÿ âëàñíèìè ïîëіòè÷íèìè ìîòèâàìè. Ïðîòå ñïіëüíèì 
äëÿ íèõ áóëî ïðàãíåííÿ äî çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîї ìîíîëіòíîñòі åòíі÷-
íîї ñòðóêòóðè Çàõіäíîї Óêðàїíè òà Ïîëüùі.

За офіційними даними, з жовтня 1944 р. до серпня 1946 р. з Польщі до СРСР було 
переселено понад 500 тис. осіб, з них – близько 480 тис. до УРСР.

Це [переселення] було вигідно комуністичному режиму, який влада СРСР впрова-
джувала на цих землях. Цей режим мав як українське обличчя – УРСР, так само і 
польське – ПНР (Польська Народна Республіка).

М. Литвин, український історик

 § 4. 

Противиборча листівка українського
підпілля. Архів СБУ
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Перейшовши за посиланнями: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=
pHYrRXUd2qA або https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=stX4OT2O0y4,
ви зможете переглянути відеоматеріали про виселення українців з Польщі.

3. Масові депортації 1944–1946 рр.
Депортації – це примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця ї
проживання або з держави окремих осіб чи народів.

Ïðèìóñîâèé ñïîñіá ïåðåìіùåííÿ âåëèêîї ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ áåç 
âðàõóâàííÿ éîãî іíòåðåñіâ áóâ çâè÷íîþ ïðàêòèêîþ äëÿ ñòàëіíñüêîї êî-
ìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíîї ñèñòåìè. Äåïîðòàöіéíà ïîëіòèêà íà çàõіäíîóêðà-
їíñüêèõ çåìëÿõ ñòîñóâàëàñÿ ÷ëåíіâ ÎÓÍ, âîїíіâ ÓÏÀ, їõíіõ ñіìåé, îñіá, ùî 
ïіäòðèìóâàëè óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ ÷è íàâіòü ëèøå 
âèÿâëÿëè ïàñèâíèé ñïðîòèâ ðàäÿíіçàöії.

Мовою джерел
джених ОУНівців, а також актив-Усіх повнолітніх членів сімей засудУ
к і вбитих в зіткненнях, – висе-х повстанців, як заарештованих, такних
го краю, Омської, Новосибірської ти в віддалені райони Красноярськоглит
фі і іїх майно конфіскувати відповідно до наказу І ї б й ї йта Іркутської областей, а І

грудня 1940 р.НКВС СРСР № 001552 від 10 
озпорядження наркома внутрішніх справ СРСР Ро

Л. Берії від 31 березня 1944 р.

Кількість виселених учасників національно-визвольного руху (разом із членами 
родин) із західних областей за роками така: 1944 р. – понад 12 тис. осіб, у 1945 р. – 
понад 17 тис. осіб, у 1946 р. – понад 6 тис. осіб.

Ïðàöåçäàòíі ïåðåñåëåíöі ïіäëÿãàëè ïðèìóñîâіé ïðàöі, ïåðø çà âñå â 
êîïàëüíÿõ. Ñіì’ї, ÿêі íå ìàëè ïðàöåçäàòíèõ îñіá, ïîòåðïàëè âіä çëèäíіâ.

4. Операція «Вісла»
28 êâіòíÿ 1947 ð. ç ìåòîþ ëіêâіäàöії ÓÏÀ і îðãàíіçàöіéíîї ìåðåæі ÎÓÍ 

íà òåðèòîðії Ïîëüùі ðîçïî÷àëîñÿ âèñåëåííÿ óêðàїíöіâ ç ïіâäåííî-ñõіäíèõ 
ðåãіîíіâ Ïîëüùі íà çàõіäíі òà ïіâíі÷íі òåðèòîðії, ÿêі ðàíіøå âõîäèëè äî 
ñêëàäó Íіìå÷÷èíè. Îðãàíіçàöіéíі ïðèãîòóâàííÿ äî âèñåëåííÿ óêðàїíöіâ іç 
Çàêåðçîííÿ ïî÷àëèñÿ ùå â ñі÷íі 1947 ð. Ôîðìàëüíèì ïðèâîäîì äëÿ ïî-
÷àòêó îïåðàöії ñòàëî âáèâñòâî âîÿêàìè ÓÏÀ 28 áåðåçíÿ 1947 ð. çàñòóïíèêà 
ìіíіñòðà îáîðîíè Ïîëüùі ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Êàðîëÿ Ñâåð÷åâñüêîãî. Ó äå-
ïîðòàöії óêðàїíöіâ áðàëè ó÷àñòü øіñòü äèâіçіé Âіéñüêà Ïîëüñüêîãî çà ïіä-
òðèìêè âіéñüêîâèõ ÷àñòèí ×åõîñëîâà÷÷èíè òà ÑÐÑÐ, ÿêі çàáëîêóâàëè 
ïіâäåííèé і ñõіäíèé êîðäîíè Ïîëüùі. Àêöіÿ íåðіäêî ñóïðîâîäæóâàëàñÿ
íàñèëëÿì: óêðàїíñüêі äîìіâêè ñïàëþâàëè, ñòàðîâèííі öåðêâè ðóéíóâàëè, 
ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії òà ñåëÿíñòâà çà ïіäîçðîþ ó ñïðè-
ÿííі ÓÏÀ óâ’ÿçíþâàëè â êîíöòàáîðі â ßâîæíі Êðàêіâñüêîãî âîєâîäñòâà.

За результатами операції «Вісла» польська комуністична влада позбулася україн-
ського населення в південно-східних воєводствах країни, розселивши західною й 
північною Польщею 140 575 українців і поляків (близько 14 тисяч), які були у шлюбі 

з українцями.

Аналізуючи масове примусове виселення українців Закерзоння у 1947 р. з погляду 
міжнародного права, можемо дати на ці питання досить точну відповідь: операція 
«Вісла» не була геноцидом. Однак вона була злочином проти людяності, воєнним 

злочином та етнічною чисткою.
С. Рябенко, український історик

1 – Підписання угод на міждержавному рівні. 2 – Рух населення на збірні пункти
під конвоєм. 3 – Утримання на збірних пунктах. 4 – Завантаження людей у товарні 
вагони. 5 – Українці, запідозрені у співпраці з УПА. 6 – Поселення на новому місці 

та вступ у колгоспи.
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5. Операція «Захід»
Îïåðàöіÿ «Çàõіä» (21–22 æîâòíÿ 1947 ð.) áóëà îäíієþ ç íàéáіëüø ìàñî-

âèõ і êîðîòêîòåðìіíîâèõ ñòàëіíñüêèõ äåïîðòàöіé. Ïîâíîëіòíіõ і íåïîâíî-
ëіòíіõ ÷ëåíіâ ñіìåé óêðàїíñüêèõ ïîâñòàíöіâ òà їõíіõ áëèçüêèõ ðîäè÷іâ, ùî 

Депортація етнічних українців з території Польщі 1944–1946 рр. Інфографіка
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ïðîæèâàëè ó Ëüâіâñüêіé, Ñòàíіñëàâñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé і Ðіâíåíñüêіé îá-
ëàñòÿõ, âèñåëèëè äî Êàçàõñòàíó òà Ñèáіðó. Ïðèìóñîâі ïåðåìіùåííÿ ïðî-
âîäèëèñÿ:
 ç ìåòîþ çíèùåííÿ ñîöіàëüíîї áàçè óêðàїíñüêîãî ïіäïіëëÿ ó ðåãіîíі;
 äëÿ íàïîâíåííÿ òðóäîâèì ðåñóðñîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ïіâíі÷-

íèõ ðàéîíіâ ÑÐÑÐ;
 ÿê äієâèé àðãóìåíò ïðîöåñó ïðèñêîðåííÿ êîëåêòèâіçàöії.

Â îïåðàöії áóëî çàäіÿíî ñèëè îïåðàòèâíîãî ñêëàäó òà âіéñüê ÌÄÁ і ÌÂÑ, 
ïðèêîðäîííèõ âіéñüê, òàêîæ áóëî âèêîðèñòàíî äîïîìîãó ÷ëåíіâ ðàäÿí-
ñüêîãî ïàðòіéíî-ãîñïîäàðñüêîãî òà êîìñîìîëüñüêîãî àêòèâó.

Із західних областей України виселили близько 27 тис. сімей спецпереселенців 
(76 тис. осіб), з них у примусовому порядку на підприємства вугільної промисло-
вості східних районів СРСР направлено 21 тис. сімей.

Та депортація за своїми трагічними наслідками стала гуманітарною, етнодемогра-
фічною катастрофою, злочином проти людяності. Адже сталінський режим сві-
домо і практично одномоментно здійснив насильство стосовно величезної маси 

людності одного етнічного регіону, намагаючись позбавити її моральних орієнтирів, при-
рікаючи на знищення.

Т. Вронська, українська історикиня

Óïðîäîâæ 1947–1953 ðð. ïðîäîâæóâàëîñÿ âèâåçåííÿ ìіñöåâîãî íàñå-
ëåííÿ іç çàõіäíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè. Ó öåé ïåðіîä îñíîâíó óâàãó ñêîíöåí-
òðóâàëè íà òèõ ãðóïàõ íàñåëåííÿ, ÿêі ðàäÿíñüêà âëàäà ðîçöіíþâàëà ÿê 
ãîëîâíó ïåðåøêîäó ðàäÿíіçàöії. Ç êіíöÿ 1948 ð. âèñåëåííÿ ïðîâîäèëèñÿ 
ïіä çðó÷íèì äëÿ ðàäÿíñüêîї âëàäè ãàñëîì: «Äії ó âіäïîâіäü» íà çáðîéíі âè-
ñòóïè ïîâñòàíöіâ. Çàõіäíîóêðàїíñüêі ñåëà ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà çàðó÷íèöüêі 
ðåçåðâàöії, çâіäêè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîæíà áóëî ëþäåé âіäïðàâèòè â çà-
ñëàííÿ.

Від червня 1944 р. до грудня 1952 р. за належність до родин учасників націо-
нально-визвольного руху у віддалені місцевості СРСР заслали близько 190 тис. 
осіб.

Ïіñëÿ ñìåðòі É. Ñòàëіíà ìàñîâі äåïîðòàöії ïðèïèíèëèñÿ, îäíàê ñêàñó-
âàííÿ ïðàâîâèõ îáìåæåíü äëÿ äåïîðòîâàíèõ òðèâàëî äî 1956 ð. Õî÷à ñïåö-
ïåðåñåëåíöі, çîêðåìà ÷ëåíè ðîäèí óêðàїíñüêèõ ïîâñòàíöіâ і ïіäïіëüíèêіâ, 

ìåæі íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå ïðîæèâàëè. Êîæíîãî ïîïåðåäæàëè ïðî êðèìі-
íàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà âòå÷ó ç ìіñöÿ ïîñåëåííÿ.

Спецпоселення – це місце примусового утримання окремих категорій населення
та представників етносів, яких радянська влада вважала політично небезпеч-
ними або ворожими.

6. Ліквідація Української греко-ка-
толицької церкви

Ðàäÿíіçàöіÿ óêðàїíöіâ ïåðåäáà-
÷àëà ïåðåôîðìàòóâàííÿ їõíüîãî ñâі-
 òîãëÿäó. Îñêіëüêè ðàäÿíñüêà іäåî-
ëîãіÿ íå äîïóñêàëà êîíêóðåíöії, 
âіäáóâñÿ íàñòóï íà іíñòèòóöії, ÿêі 
ìàëè âïëèâ íà íàñåëåííÿ. Ó Çà-
õіäíіé Óêðàїíі ðàäÿíñüêå êåðіâ-
íèöòâî îäíó іç ñåðéîçíèõ çàãðîç 
âáà÷àëî â äіÿëüíîñòі Óêðàїíñüêîї 
ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè (ÓÃÊÖ). 
Її íåçàëåæíà ïîçèöіÿ, âіäñòîþ-
âàííÿ іíòåðåñіâ íàðîäó, ïіäòðèì-
 êà íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó 
ñïðè÷èíèëè ïåðåñëіäóâàííÿ ñâÿ-
ùåíèêіâ і âіðíèõ ÓÃÊÖ. Ãðåêî-êà-
òîëèöüêі ñâÿùåíèêè äîëó÷àëèñÿ äî âèçâîëüíîї áîðîòüáè òàêîæ ó ôîðìі 
êàïåëàíñòâà і äóøïàñòèðñüêîї îïіêè â óêðàїíñüêèõ âіéñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ. 
Ñâÿùåíèêè áóëè êàïåëàíàìè â ñîòíÿõ і êóðåíÿõ ÓÏÀ, ó ñòàðøèíñüêèõ 
øêîëàõ і øïèòàëÿõ.

Íàñòóï íà öåðêâó ïî÷àâñÿ ç êàìïàíії ïî її äèñêðåäèòàöії ó ãàçåòі «Âіëüíà 
Óêðàїíà» âіä 8 êâіòíÿ 1945 ð. ÓÃÊÖ çâèíóâàòèëè ó ñïіâïðàöі ç íàöèñòàìè. 
Ïîòіì âіäáóëèñÿ àðåøòè її êåðіâíèêіâ і ñâÿùåíèêіâ. 11 êâіòíÿ 1945 ð. ó 
ñîáîðі Ñâÿòîãî Þðà çààðåøòóâàëè ìèòðîïîëèòà Éîñèïà Ñëіïîãî.

Çàãàëîì ó 1945–1946 ðð. îðãàíè äåðæáåçïåêè çààðåøòóâàëè áëèçüêî 
800 ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèêіâ òà êèíóëè їõ ó òþðìè é òàáîðè. Îäíî-
÷àñíî âåëàñÿ ïіäãîòîâêà äî Ëüâіâñüêîãî öåðêîâíîãî ñîáîðó (8–10 áåðåçíÿ
1946 ð.), íà ÿêîìó 216 äåëåãàòіâ âіä äóõîâåíñòâà і 19 âіä ìèðÿí óõâàëèëè 

чоловіків жінок дітей

18 тис.
22 тис.

35 тис.

Листівка УПА. Вивіз на Сибір у 1947-му. 
З альбома Ніла Хасевича «Графіка 

в бункерах УПА» (1952)

Літургія в лісі. Стоїть о. Андрій Радьо
«Яворенко». Архів Інституту історії 
церкви Українського католицького 

університету

Патріарх Йосип
Сліпий. Глава УГКЦ

 Йосип Сліпий (1892–1984) – один з найвпливовіших
і найвідоміших українців другої половини ХХ ст. Цер-
ковний діяч, меценат, патріарх Греко-католицької 

церкви. Відбув у радянських таборах 18 років. На вимогу 
світової громадськості 1963 р. звільнений і депортований до 
Ватикану. Наукова і пастирська спадщина налічує 14 томів.
Йосип Сліпий був почесним членом Наукового товариства 

у у у

імені Шевченка з 1964 р., членом Тіберійської академії 
(м. Рим) – з 1965 р., почесним доктором Українського Вільного 
Університету (м. Мюнхен) – з 1969 р. та трьох американських 
і одного канадського університетів. У 1998 р. у селі Заздрість 
Тернопільської області засновано музейно-меморіальний 
комплекс «Рідна хата» Патріарха Йосипа Сліпого, де про-

у

водять духовні з’їзди, науково-теологічні конференції тощо. 
У багатьох містах України є вулиці на його пошанування, зо-
крема, у Львові, Тернополі, Коломиї, Калуші та інших.

Виселення із західних 
областей України
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ðіøåííÿ ïðî ëіêâіäàöіþ ÓÃð ÊÖ òà ïðèєäíàííÿ äî Ðîñіéñüêîї ïðàâîñëàâíîї
öåðêâè (ÐÏÖ). Ïіñëÿ ñîáîðó ÓÃÊÖ áóëî ëіêâіäîâàíî íà âñіé òåðèòîðії Çà-ö
õіäíîї Óêðàїíè. Ó ñåðïíі 1949 ð. äî ÐÏÖ ïðèєäíàëè òàêîæ Ìóêà÷іâñüêó õ
єïàðõіþ ÓÃÊÖ.є

Ëіêâіäàöіÿ ÓÃÊÖ âіäáóâàëàñÿ â óìîâàõ íàäçâè÷àéíî æîðñòêîãî òåðîðó
ïðîòè äóõîâåíñòâà òà âіðÿí. Ìàéæå óâåñü єïèñêîïàò çàãèíóâ ó òþðìàõ і ï
êîíöòàáîðàõ ÑÐÑÐ. Óñі ãðåêî-êàòîëèöüêі öåðêâè áóëî ïîãðàáîâàíî, ÷àñò-
êîâî ïåðåäàíî ÐÏÖ, ÷àñòêîâî çíèùåíî.

Радянська влада, яка, згідно з таємно укладеним планом і за допомогою репре-
сивних органів і РПЦ, ліквідувала греко-католицьку церкву на теренах України й 
офіційно скріпила цю акцію Львівським псевдособором 1946 р., брутально пору-

шила елементарне право людини на віросповідання, визнане у всьому світі, навіть в ін-
ших тоталітарних державах.

Ю. Герич, дослідник історії церкви

Формуємо компетентності

Хронологічну. Визначте послідовність подій: операція «Вісла», Львівський
собор, операція «Захід», «Велика блокада».собор операція «Захід» «Велика блокада»

Просторову. Користуючись інфографікоюю про депортацію українців з Польщі
протягом 1944–1946 рр. (с. 20), складіть роозповідь про основні етапи процесу
в хронологічній послідовності.

Інформаційну. 1. Користуючись понятттями депортації,її «Захід», «Вісла»,
сформулюйте висновок про причини, харакктер і наслідки примусових пересе-
лень. 2. Складіть хронологію депортацій, пеереселень, репресій із зазначенням
груп населення, проти яких вони спрямовуваалися.

Аксіологічну. В українській історіографіії перебіг операції «Захід» розціню-
ють як невмотивований терор проти жінок, дітей і людей похилого віку. Чи по-
годжуєтесь ви із цим твердженням? Відповіддь аргументуйте.

Логічну. Чому стала можливою ліквідація Української греко-католицької 
?церкви?

Мовленнєву. Tube відеоматеріали про депортації  1. Знайдіть на каналі YouT
кажіть, як склалося життя людей – населення. Переглянувши їх (на вибір), роз
йте визначити, які види історичних жертв примусових переселень. 2. Спробуй

джерел використано у фільмах.

§ 5. Вихід України на міжнародну арену
1. Україна – співзасновниця Організації Об’єднаних Націй (ООН)

Êîíñòèòóöіéíі çìіíè â ÑÐÑÐ, çäіéñíåíі íà ïіäñòàâі çàêîíó «Ïðî íàäàííÿ 
ñîþçíèì ðåñïóáëіêàì ïîâíîâàæåíü ó ãàëóçі çîâíіøíіõ çíîñèí òà ïðî ïåðåòâî-
ðåííÿ ó çâ’ÿçêó іç öèì Íàðîäíîãî Êîìіñàðіàòó çàêîðäîííèõ ñïðàâ іç çàãàëü-
íîñîþçíîãî â ñîþçíî-ðåñïóáëіêàíñüêèé Íàðîäíèé Êîìіñàðіàò» (05.02.1944), 
çàäåêëàðóâàëè ïðàâî âñіõ ðåñïóáëіê ÑÐÑÐ âñòóïàòè ó ïðÿìі çíîñèíè ç 
іíîçåìíèìè äåðæàâàìè, óêëàäàòè óãîäè òà îáìіíþâàòèñÿ äèïëîìàòè÷íèìè 
òà êîíñóëüñüêèìè ïðåäñòàâíèöòâàìè. Ó ðåçóëüòàòі òіëüêè äâі ðåñïóáëіêè 
ÑÐÑÐ îòðèìàëè òàêå ïðàâî (ÓÐÑÐ і ÁÐÑÐ), і ç 1945 ðîêó Óêðàїíà âæå áðàëà 
ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíî-äîãîâіðíèõ âіäíîñèíàõ.

Àêòèâíó іíòåãðàöіþ ñîþçíèõ ðåñïóáëіê ó ñâіòîâå ñïіâòîâàðèñòâî îáó-
ìîâëåíî áàæàííÿì óðÿäó ÑÐÑÐ îòðèìàòè äîäàòêîâі ãîëîñè â ÎÎÍ, ïîñè-

§ 5. 

ëèòè âïëèâ ÑÐÑÐ íà ñâіòîâó ïîëіòèêó òà ñòâîðèòè îìàíëèâå âðàæåííÿ ïðî 
ñïðàâæíіé ñóâåðåíіòåò ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáëіê.

Ïðàâîâîþ ïіäñòàâîþ äëÿ âñòóïó ÓÐÑÐ â ÎÎÍ ñòàëî ðіøåííÿ Âèêîíêîìó 
Ìіæíàðîäíîї óñòàíîâ÷îї êîíôåðåíöії ÎÎÍ ó Ñàí-Ôðàíöèñêî âіä 30 êâіòíÿ 
1945 ð. Ïіñëÿ îôіöіéíîãî âèçíàííÿ ÓÐÑÐ óñіìà êðàїíàìè – çàñíîâíèöÿìè 
ÎÎÍ іç 6 òðàâíÿ 1945 ð. її äåëåãàöіÿ âêëþ÷èëàñÿ â ðîáîòó Óñòàíîâ÷îї êîí-
ôåðåíöії. Ïðåäñòàâíèêè äåëåãàöії ÓÐÑÐ Äìèòðî Ìàíóїëüñüêèé, Îëåêñàíäð 
Ïàëëàäіí, Âîëîäèìèð Áîíäàð÷óê, Іâàí Ñåíіí, Ïåòðî Ïîãðåáíÿê, Ìèêîëà 
Ïåòðîâñüêèé áóëè îáðàíі äî ðîáî÷èõ îðãàíіâ Óñòàíîâ÷îї êîíôåðåíöії òà 
áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáöі Ñòàòóòó ÎÎÍ.

Олександр Палладін

Біохімія. Одна з найперспективніших наук. В основі ро-
боти біохіміка лежить вивчення хімічних процесів, які пе-
ребігають у клітинах живих організмів. Необхідні глибокі 
знання з мікробіології, ботаніки, фізіології. Місце праці – 
науково-дослідні лабораторії, фармакологічні підприєм-
ства, сільське господарство тощо.

 Олександр Палладін (1885–1972) – учений, гро-
мадський діяч, один з основоположників вітчизняної 
біологічної хімії, засновник низки актуальних науко-

вих напрямів, що стали основою сучасної біохімії і молеку-
лярної біології, теоретичної та практичної медицини. Серед 
них біохімія нервової діяльності (нейрохімія), м’язової ді-
яльності, харчування, зокрема біохімія вітамінів.

Навчальний проект «Україна для ООН. ООН для України».  
1. Об’єднайтеся у дві групи.
2. 1-ша група: складіть історичні портрети представників української делегації – 

учасників розробки Статуту ООН. З’ясуйте особистий вклад кожного з делегатів у процес 
творення ООН та її подальшу діяльність. 
2-га група: Користуючись посиланням http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/un-ngo,
проаналізуйте різні формати можливостей для молоді брати участь в ініціативах ООН.
3. Презентуйте навчальні проекти в загальному колі та обговоріть їх.

Делегація УРСР. Стоять 
(зліва направо): Леонід

Новиченко, Николас
Лукин, Марія Шапарєва,
Майкл Шаляпин, Петро

Удовиченко. Сидять (зліва
направо): Петро Погрібняк, 
Микола Петровський, Іван

Сенін, Дмитро Мануїльский
(голова), Олександр

Палладін, Володимир
Бондарчук, Олексій Война.
Сан-Франциско, США, ООН
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2. Установлення кордонів УРСР у міжнародних договорах

9 вересня 1944 р. – Люблінська угода
між УРСР і Польським комітетом 

національного визволення

16 серпня 1945 р. – Договір між 
СРСР і Польською Народною 

Республікою про державний кордон
(м. Москва) 

10 лютого 1947 р. – Радянсько-
румунський договір (в рамках
Паризьких мирних договорів,

підписаних країнами – членами ООН, 
зокрема УРСР, м. Париж)

15 лютого 1951 р. – Угода між СРСР
і Польською Народною Республікою
про обмін ділянками державних 

територій (м. Москва)

Частина українських земель (Підляшшя, 
Холмщина, Надсяння, Лемківщина), 
де проживало 800 тис. українців, 
передавалася Польщі

Відповідно до Договору про дружбу,
взаємодопомогу й післявоєнне 
співробітництво між СРСР і
ПНР (21 квітня 1945 р.) кордон 
установлювався по «лінії Керзона» 
з відхиленнями на схід на 5–8 км,
в окремих місцях до 17–30 км

До УРСР відходили Північна 
Буковина, Хотинщина, Ізмаїльщина
(закріплювалися кордони 1940 р.)

ПНР отримала ділянку у Дрогобицькій 
області загальною площею 480 км2, 
передаючи Радянському Союзу рівну
за розміром ділянку в Люблінському 
воєводстві

29 червня 1945 р. – Договір між 
СРСР і Чехословацькою Республікою 
про Закарпатську Україну (м. Москва)

Закарпаття виходило зі складу 
Чехо словацької Республіки та 
возз’єднувалося з УРСР. Кордоном між 
СРСР і Чехословацькою Республікою 
визнавався кордон, що існував до 
29 вересня 1938 р. між Словаччиною 
й Підкарпатською Україною

30 червня 1945 р. Верховна Рада УРСР ухва-
лила закон «Про возз’єднання Закарпатської 
України з Радянською Україною». 22 січня 1946 р.

Указом Президії Верховної Ради СРСР приєднану до
України територію проголошено Закарпатською об-
ластю у складі УРСР. Вона становила 12,9 тис. км2,
чисельність населення – 0,9 млн осіб.

У жовтні 1944 р. закарпатський регіон «приєд-
нані Карпатські території» був звільнений Чер-
воною армією від угорської окупації і опинився

в центрі уваги Чехословацької республіки, що прагнула відновити своє управління, і Ра-
дянського Союзу, який шляхом приєднання цієї території прагнув створити певний плац-
дарм для поширення власного впливу в Центральній та Західній Європі. В умовах, коли
територія Закарпаття перебувала під фактичним контролем радянських військ, що під-
тримували лідерів Закарпатської України та їх прагнення до возз’єднання з УРСР, Чехос-
ловацький уряд не мав реальних важелів для відновлення свого управління на цій
території і був змушений визнати факт утворення Закарпатської України, а пізніше і юри-
дично відмовитись від цього регіону.

С. Болдижар, український дослідник історії права

?  Користуючись інформацією з рубрики «Погляд історика» і сюжетними фото, помір-
куйте: 1. Як СРСР розв’язав ситуацію з приєднанням території Закарпаття до України? 
2. Які технології було використано? 3. Як місцеве населення сприймало ситуацію з 
приєднанням до УРСР? 

3. Обмін територіями 1951 р.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïîâîєííîãî óðåãóëþâàííÿ êîðäîíіâ òåðèòîðіÿ ÓÐÑÐ 

çáіëüøèëàñÿ íà 110 òèñ. êì2, ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ çðîñëà ìàéæå íà
7 ìëí îñіá. Ðàçîì ç òèì ÷àñòèíà óêðàїíñüêèõ åòíі÷íèõ çåìåëü (Õîëìùèíà, 
Ïіäëÿøøÿ, Íàäñÿííÿ, Ëåìêіâùèíà, Ïðÿøіâùèíà òà Ìàðàìîðîùèíà) çà-
ëèøèëèñÿ ó ñêëàäі іíøèõ äåðæàâ.

Óãîäà ìіæ ÑÐÑÐ і Ïîëüñüêîþ Ðåñïóáëіêîþ ïðî îáìіí äіëÿíêàìè äåð-
æàâíèõ òåðèòîðіé âіä 15 ëþòîãî 1951 ð. ґðóíòóâàëàñü «íà ïðèíöèïі âçà-
єìíîãî îáìіíó êіëîìåòð íà êіëîìåòð», òîáòî áóëî çäіéñíåíî ðіâíîöіííèé çà 
ïëîùåþ îáìіí. Âëàñíіñòü, ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîðіÿõ, ÿêèìè îáìіíþâà-
ëèñÿ, ïåðåäàâàëàñÿ áåçîïëàòíî, êîæíà ñòîðîíà ìîãëà âèâîçèòè ñâîє ðóõîìå 
ìàéíî é îáëàäíàííÿ. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ íå òіëüêè ïðî îáìіí òåðèòîðі-
ÿìè, àëå é ïðî âçàєìíå ïåðåìіùåííÿ íàñåëåííÿ ïðîòÿãîì øåñòè ìіñÿöіâ ç 
äíÿ âñòóïó äîãîâîðó â ñèëó.

1

4

2

3

1 – Військовослужбовці Червоної армії роздають селянам зерно (жовтень 1944 р.). 
2 – Жителі Закарпатського села Чинадієво зустрічають радянських воїнів (жовтень

1944 р.). 3 – Жителі м. Мукачево читають перші номери газети «Закарпатська 
правда» (листопад 1944 р.). 4 – Демонстрація жителів м. Мукачево на честь 
підписання Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з Радянською 

Україною (листопад 1944 р.).
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Ó 1951 ð. ïåðåñåëåííÿ çà÷åïèëî é áîéêіâ, ÿêèõ âèñåëèëè ç ïðèêîðäîííîї 
äіëÿíêè òà ðîçñåëèëè ó ñõіäíèõ і ïіâäåííèõ îáëàñòÿõ ÓÐÑÐ: ó 25 ñåëàõ ä
Äîíåöüêîї, 20 – Îäåñüêîї, 10 – Ìèêîëàїâñüêîї і 5 – Õåðñîíñüêîї.Ä

На південно-східні землі України примусово переселили 32 тис., за іншими да-
ними, від 35 тис. до 51 тис. мешканців Західної Бойківщини.

Особливість цієї хвилі переселення полягала в тому, що територію, яка відходила 
Польщі, повинні були залишити усі мешканці. Людям нічого іншого не зали шалося, 
як підкоритися обставинам. Лише незначна частина бойків, задіяних у вугільній та 

нафтопереробній галузях, все ж оселилася і закріпилася у Львівській та Тернопільській 
областях.

Т. Пронь, український історик

4. Участь УРСР у міжнародних організаціях
Îñíîâíà çîâíіøíüîïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü ÓÐÑÐ ó ïîâîєííèé ÷àñ ðîçãîð-

íóëàñÿ íà ïîëÿõ ÎÎÍ. ßêùî ðàíіøå ó÷àñòü Óêðàїíè â ìіæíàðîäíîìó ñïіë-
êóâàííі îáìåæóâàëàñÿ ëèøå êóëüòóðíèì ôîðìàòîì (êíèæêîâі îáìіíè, 
çâ’ÿçêè â ãàëóçі êóëüòóðè і íàóêè), òî ç 1945 ð. ìіæíàðîäíå ñïіâðîáіòíè-
öòâî ïîøèðèëîñü òàêîæ íà ñôåðó äèïëîìàòії.

ÓÐÑÐ íàáóëà ïðàâà ó÷àñòі â äіÿëüíîñòі ãîëîâíèõ іíñòèòóöіé, ÿêі âõî-
äÿòü äî ñèñòåìè ÎÎÍ. 

Система Організації Об’єднаних Націй (ООН)

Генеральна 
Асамблея

Рада
Безпеки

Економічна
та Соціальна

Рада

Рада 
з Опіки

Міжнародний
Суд Секретаріат

Äіÿëüíіñòü ÓÐÑÐ â ðîáîòі ÎÎÍ ïîëÿãàëà â ðîçðîáëåííі ïðîåêòіâ ðåçîëþ-
öіé і ðіøåíü ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü ìіæíàðîäíîãî õàðàêòåðó, âíåñåííі ïî-
ïðàâîê äî ïðîåêòіâ ðåçîëþöіé òà ðіøåíü, ïðîïîíóâàííі ïèòàíü äî ðîçãëÿäó, 
ó÷àñòі â äèñêóñіÿõ ç îáãîâîðþâàíèõ ïèòàíü, âèñòóïàõ íà çàñіäàííÿõ îðãà-
íіâ іç çàÿâàìè òà ïðîïîçèöіÿìè, ïіäïèñàííÿõ êîíâåíöіé, óãîä і äîãîâîðіâ 
ó ðàìêàõ ÎÎÍ, ó÷àñòі â ãîëîñóâàííÿõ òîùî.

Íà І ñåñії Ãåíåðàëüíîї Àñàìáëåї ÎÎÍ (1946) Ä. Ìàíóїëüñüêîãî îáðàëè ї
ãîëîâîþ Ïåðøîãî êîìіòåòó ç ïîëіòè÷íèõ ïèòàíü і ïðîáëåì áåçïåêè. Íà 
ІІІ ñåñії Ãåíåðàëüíîї Àñàìáëåї (1948) ÓÐÑÐ ñòàëà ÷ëåíîì Êîìіñії ç àòîìíîїї
åíåðãії òà Êîìіñії ç êîíòðîëþ çà îçáðîєííÿì. Ó 1946 ð. ÓÐÑÐ áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî â Åêîíîìі÷íіé òà Ñîöіàëüíіé Ðàäі. Ó 1948 ð. ÓÐÑÐ îáðàëè íåïî-
ñòіéíèì ÷ëåíîì Ðàäè Áåçïåêè ÎÎÍ íà äâîðі÷íèé òåðìіí.

Ïåðåáóâàþ÷è â ñòàòóñі ñîþçíîї ðåñïóáëіêè, ÓÐÑÐ îòðèìàëà ìîæëèâіñòü
çíîñèí іç çîâíіøíіì ñâіòîì, à ïðè÷åòíіñòü äî ñòâîðåííÿ ÎÎÍ іñòîòíî óêðі-
ïèëà ìіæíàðîäíèé àâòîðèòåò Óêðàїíè. Äî 1953 ð. ÓÐÑÐ ïåðåáóâàëà ó 
ñêëàäі ëèøå äåâ’ÿòè ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé òà їõíіõ îðãàíіâ, à âæå íà 
ñі÷åíü 1960 ð. âîíà áóëà ÷ëåíîì 31 ìіæíàðîäíîї îðãàíіçàöії òà ó÷àñíèêîì 
67 ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ, óãîä, êîíâåíöіé, ïðîòîêîëіâ.

Участь у багатосторонній дипломатії була для УРСР чи не єдиним каналом здій-
снення її міжнародної правосуб’єктності. Членство в міжнародних організа-
ціях стало підґрунтям визнання де-юре й де-факто суверенності України в 

майбутньому.
О. Шкуратенко, українська дослідниця історії права

Ми переконані, що навіть підконтрольна Москві дипломатія УРСР високою мірою 
сприяла поширенню потрібної інформації про Україну, зокрема в Європі. Річ у тім, 
що з кожним роком, який віддаляв Українську РСР від вступу до ООН, коло дипло-

матичних зусиль ставало дедалі ширшим.
Є. Камінський, український історик

Формуємо компетентності

Хронологічну. Назвіть послідовність укладання міжнародних договорів про
встановлення державного кордону УРСР.встановлення державного кордону УРСР

Просторову. Перейдіть за кодом чи посиланням https://www.
youtube.com/watch?v=5T3cxtKBCPw і перегляяньте відеоролик про де-w
портованих українців. Користуючись інформмацією та картою пересе-
лення з відео, схарактеризуйте наслідки прримусового переміщення
жителів територій, які потрапили в зону дії договору «Про обмін ді-
лянками державних територій» (1951).

Логічну. 1. Які події спричинили вихід Уккраїни на міжнародну арену? 2. Яку 
роль у створенні ООН відіграла Україна?

Аксіологічну.у  Користуючись інформацієєю з рубрики «Погляд історика», ви-р у ф р ц
як однієї з країн – засновниць ООНсловте свою думку про вплив статусу УРСР

на подальшу долю країни.
Мовленнєву. шньополітичної діяльності України в Наведіть приклади зовніш

повоєнні роки.

 § 6. Відбудова України після Другої світової війни
1. Внутрішньополітична та економічна ситуація в УРСР

Відбудова – це період в історії України після Другої світової війни до початку
1950-х pр.; процес відновлення зруйнованого війною промислового потенціалу, 
соціально-культурної сфери, повернення населення до мирного життя.

Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà â ÓÐÑÐ áóëà ñïðÿìî-
âàíà íà:
 âіäíîâëåííÿ äіÿëüíîñòі îðãàíіâ ðàäÿíñüêîї âëàäè ó çâіëüíåíèõ âіä íі-

ìåöüêîї îêóïàöії íàñåëåíèõ ïóíêòàõ;
 çìіöíåííÿ âïëèâó êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії íà âñіé òåðèòîðії ÓÐÑÐ;
 çíèùåííÿ îñåðåäêіâ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â çàõіäíèõ îáëàñòÿõ

ÓÐÑÐ і ðàäÿíіçàöіþ çàõіäíèõ îáëàñòåé;
 öåíòðàëіçàöіþ óïðàâëіííÿ âèðîáíèöòâîì;
 ïîøèðåííÿ іäåîëîãі÷íîãî âïëèâó íà ñôåðó

îñâіòè òà êóëüòóðè.
Åêîíîìі÷íà ñèòóàöіÿ â Óêðàїíі áóëà êà-

òàñòðîôі÷íîþ. Çà ðåçóëüòàòàìè Äðóãîї ñâіòî-
âîї âіéíè: çíèùåíî 714 ìіñò і ñåëèù ìіñü-
êîãî òèïó òà ïîíàä 28 òèñ. ñіë, çðóéíîâàíî 
16 158 ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, 1,9 òèñ. 
çàëіçíè÷íèõ ñòàíöіé, 28 òèñ. êîëãîñïіâ, 
900 ðàäãîñïіâ, 18 òèñ. ëіêóâàëüíèõ çàêëà-
äіâ, 33 òèñ. íàâ÷àëüíèõ і íàóêîâèõ çàêëàäіâ, 
19 òèñ. áіáëіîòåê. Ñêîðîòèëàñü ÷èñåëüíіñòü 
íàñåëåííÿ: çàãèíóëî âіä 8 ìëí äî 10 ìëí îñіá 
(êîæåí ï’ÿòèé-øîñòèé ìåøêàíåöü Óêðàїíè).

 § 6. 

УРСР інші республіки 
СРСР

42 % 58 %

Матеріальні збитки СРСР
за результатами Другої 

світової війни
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Репатріація – це повернення на батьківщину емігрантів з поновленням їх у пра-
вах громадянства, а також військовополонених і цивільних осіб, що опинилися за 
межами своєї країни внаслідок війни.

Íà äåìîãðàôі÷íó ñèòóàöіþ âïëèâàëî êіëüêà ôàêòîðіâ. Ãîëîâíèìè ÷èí-
íèêàìè çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ â ÓÐÑÐ ñòàëè: ïîÿâà íîâèõ í
ãðîìàäÿí ç ïðèєäíàíèõ òåðèòîðіé; ïîâåðíåííÿ äîäîìó äåìîáіëіçîâàíèõ, ã
åâàêóéîâàíèõ ãðîìàäÿí, ðåïàòðіéîâàíèõ (îñòàðáàéòåðіâ, ðàäÿíñüêèõ âіé-
ñüêîâîïîëîíåíèõ). Ç ïîâåðíåííÿì äîäîìó ðàäÿíñüêі ðåïàòðіàíòè ïðîõîäèëè 
ñïåöïåðåâіðêó íà ëîÿëüíіñòü äî ïðàâëÿ÷îãî ðåæèìó. Ïðîòÿãîì 1945–1947 ðð.
ç Íіìå÷÷èíè ïîâåðíóëîñÿ 1 ìëí 250 òèñ. îñіá. Ïðàêòè÷íî ÷âåðòü ç íèõ 
çâèíóâàòèëè â äåðæàâíіé çðàäі òà ïîêàðàëè âèïðàâíèìè ðîáîòàìè.

Àëå âîäíî÷àñ ñïîñòåðіãàëîñÿ é çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ. Öå
âіäáóâàëîñÿ âíàñëіäîê ñìåðòíîñòі âіä ìіíóâàííÿ áàãàòüîõ îá’єêòіâ ïіä ÷àñ 
âіéíè òà âåëèêîї êіëüêîñòі çáðîї ó íàñåëåííÿ; ó ðåçóëüòàòі áîéîâèõ îïåðàöіé 
ìіæ ðàäÿíñüêèìè âіéñüêîâèìè òà ó÷àñíèêàìè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî 
ðóõó; ïіä ÷àñ ãîëîäó 1946–1947 ðð., à òàêîæ ÷åðåç ïðèìóñîâå ïåðåìіùåííÿ 
ðåïàòðіéîâàíèõ çà ìåæі ÓÐÑÐ äëÿ ïіäñèëåííÿ êàäðіâ ïðîìèñëîâîãî âèðîá-
íèöòâà, ðåïðåñії, äåïîðòàöії òà іíøі ñïîñîáè ïðèìóñîâîãî ïåðåìіùåííÿ íà-
ñåëåííÿ.

Äëÿ ÓÐÑÐ ïîâîєííîãî ïåðіîäó áóëè ïðèòàìàííі ïðèìóñîâі òðóäîâі ìîáі-
ëіçàöії ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ çàõіäíèõ ðåãіîíіâ ó ñõіäíі ïðîìèñëîâі öåíòðè 
ðåñïóáëіêè, ôîðìóâàííÿ іç ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ òðóäîâîãî ðåñóðñó äëÿ 

ïðîìèñëîâîñòі íà äîáðîâіëüíèõ çàñàäàõ, íàïðàâëåííÿ ìîëîäі çà êîìñîìîëü-
ñüêèìè ïóòіâêàìè òà ëþäåé ñòàðøîãî âіêó çà âêàçіâêàìè êîìóíіñòè÷íîї 
ïàðòії äî ïðîìèñëîâèõ îá’єêòіâ, çàëó÷åííÿ ìîëîäі äî ïðîôòåõíі÷íèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç ïîäàëüøèì íàïðàâëåííÿì íà ðîáîòó çà ñïåöіàëüíіñòþ.
Єäèíîþ íåçìіííîþ ðèñîþ ïîâîєííîãî ÷àñó áóëà ïîñòіéíà ïîòðåáà â òðó-

äîâèõ ðåñóðñàõ. Çà âіäñóòíîñòі äîñòàòíüîї ÷èñåëüíîñòі ïðîôåñіéíèõ ðîáіò-
íèêіâ ó âèðîáíè÷èé ïðîöåñ і âіäáóäîâó çàëó÷àëè íàâіòü íåêâàëіôіêîâàíèõ 
ðîáіòíèêіâ.

Îñîáëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ 
ïіä ÷àñ âіäáóäîâè

Ñіëüñüêå 
ãîñïîäàðñòâî Ïðîìèñëîâіñòü Іíôðàñòðóêòóðà, 

òðàíñïîðòíі ìàãіñòðàëі

Æіíêè, äіòè
ç 14 ðîêіâ,
ïіäëіòêè, ëþäè 
ïîõèëîãî âіêó,
äåìîáіëіçîâàíі

Óñі ãðóïè, óêàçàíі â ëіâîìó 
ñòîâï÷èêó, à òàêîæ ñåëÿíè 
(ïðàöåçäàòíі), çàëó÷åíі äî ðîáîòè
íà ïіäïðèєìñòâàõ, ìîëîäü, îñîáè
ç ðіçíîìàíіòíèõ ñïåöêîíòèíãåíòіâ
(ðåïàòðіàíòè, іíîçåìíі âіéñüêîâî-
ïîëîíåíі, іíòåðíîâàíі), âіéñüêîâі

Ìіñöåâі æèòåëі
(ó âіëüíèé âіä ðîáîòè
÷àñ), ó âåëèêèõ ìіñòàõ 
ìîáіëіçîâàíі âàõòîâèì 
ìåòîäîì æèòåëі ñóñіäíіõ
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ,
âіéñüêîâі

Мовою джерел
равила на відбудову шахт Донбасу У листопаді 1943 р. Полтавщина напрУ
1945–1946 рр. на вугільні шахти тис. юнаків та дівчат. Упродовж 110
, які готували кадри шахтарів, у , у р р ,їхало 6200 полтавців, у школи ФЗН,, увиї

ків. Крім того, до західних областей України було надіслано 20 800 юнак
ло направлено на роботу 6588 працівників.в перші повоєнні роки бул
рника «Голод 1946–1947 років на Полтавщині»Зі збір

Âіäáóäîâà òà âіäíîâëåííÿ äîâîєííîãî ðіâíÿ âèðîáíèöòâà ïîòðåáóâàëè 
âåëè÷åçíèõ êàïіòàëîâêëàäåíü, ÿêі ðîçïîäіëÿëèñÿ öåíòðàëüíîþ âëàäîþ çà 
ïðèíöèïîì çíà÷óùîñòі.

Ïðіîðèòåòíèìè ãàëóçÿìè ðîçáóäîâè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ââà-
æàëèñÿ âóãіëüíà, ìåòàëóðãіéíà, çàëіçîðóäíà, íàôòîâà, à òàêîæ åëåêòðî-
åíåðãåòèêà, òåïëîâà åíåðãåòèêà. Ó ðіçíèõ ðåãіîíàõ âіäíîâëþâàëè àáî 
çàïóñêàëè âèðîáíèöòâî íà ïіäïðèєìñòâàõ õіìі÷íîї, ìàøèíîáóäіâíîї, ïðè-
ëàäîáóäіâíîї òà іíøèõ ãàëóçåé. Çà îôіöіéíèìè äàíèìè, ïðîìèñëîâå âèðîá-
íèöòâî â ÓÐÑÐ çðîñòàëî òåìïàìè, ÿêі íі äî öüîãî, íі ïіçíіøå äîñÿãíóòè íå 
âäàëîñÿ (ïîíàä 30 % íà ðіê). Öå áóâ íàéâèùèé óñïіõ êîìàíäíî-àäìіíіñòðà-
òèâíîї åêîíîìіêè. Çâîðîòíîþ ñòîðîíîþ ïðîöåñó âіäáóäîâè ñòàëî іñòîòíå 

1

4

2

3

1 – Бійці будівельного батальйону розбирають руїни по вул. Кірова у м. Києві 
(квітень 1945 р.). 2 – Жителі м. Києва розчищають вул. Карла Маркса (квітень 1945 р.). 

3 – Бригада Дніпробуду з бригадиром Шило П. 4 – Обробка ґрунту в колгоспі 
«Більшовик» с. Богданівка Новосанжарського району (1946 р.).

Капіталовкладення у відбудову 
народного господарства УРСР

   на промисловість (здебільшого галузі важкої 
індустрії загальносоюзного значення)

  на розвиток транспорту і зв’язку
  на потреби сільського господарства
  на житлове будівництво
   на торговельні та комунальні підприємства, 
заклади науки, освіти, культури та ін.

55,6 %

14,4 %

12,6 %

10,9 %

6,5 %
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âіäñòàâàííÿ âèðîáíèöòâ âà ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ âіä ïîñòóïó âàæêîї іíäóñòðії. 
Îòæå, ó ÑÐÑÐ ïðîäîâæóâàâñÿ ïðîöåñ íàäіíäóñòðіàëіçàöії, ÿêèé çóìîâëþ-Î
âàâ âіäñòàâàííÿ â ñîöіàëüíіé ñôåðі òà íèçüêèé ðіâåíü æèòòÿ.â

Âіäíîâëåííÿ àãðàðíîãî ñåêòîðó âèðîáíèöòâà ïî÷àëîñÿ ç ïîâåðíåííÿ
ñåëÿí ó êîëãîñïè. Ó öüîìó ïðîöåñі àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëè òåõíîëîãіþ ñ
ïðîòèñòàâëåííÿ: äëÿ êîëãîñïіâ і êîëãîñïíèêіâ íîðìè çäà÷і ïðîäóêòіâ áóëè ï
ìåíøèìè, íіæ äëÿ ñåëÿí-îäíîîñіáíèêіâ; à äëÿ êîëãîñïіâ, ùî îáñëóãîâóâà-
ëèñÿ ìàøèííî-òðàêòîðíèìè ñòàíöіÿìè (ÌÒÑ), – ìåíøèìè, íіæ äëÿ êîë-
ãîñïіâ, ÿêі íå êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè ÌÒÑ.

Мовою джерел
тодом, хоча в органах преси і План установлювався вольовим метП
вувався» науковими даними. При ційних документах він «обґрунтовофі
ого, що було вирощено, а з того, , у р , ,му виходили головним чином не з тоуцьо

принципі, вибити у народу в засіки держави.скільки можна одержати в п
З мемуарів М. Хрущова,  

Голови Ради Міністрів УРСР 1944–1949 рр.

2. Масовий голод 1946–1947 рр.
Ó 1946 ð. â Óêðàїíі âíàñëіäîê ïîñóõè âðîæàéíіñòü óñіõ êóëüòóð âèÿâè-

ëàñÿ âêðàé íèçüêîþ, ùî ñïðè÷èíèëî òàêîæ íåãàòèâíі òåíäåíöії â ðîçâè-
òêó òâàðèííèöòâà. Ïðîòå òàêå ñòàíîâèùå â ãàëóçі íå çìіíèëî ïëàíіâ ùîäî 
íîðì çáîðó çàãîòіâåëü. Âèëó÷åííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè, íîðìè 
ÿêîї íå âіäïîâіäàëè ìîæëèâîñòÿì êîëãîñïіâ, âіäáóâàëîñÿ ðåïðåñèâíèìè 
ìåòîäàìè. Ïîñèëåíèé «àäìіíіñòðàòèâíèé êîíòðîëü» çàñòîñîâóâàâñÿ ÿê äî 
ïåðåñі÷íèõ êîëãîñïíèêіâ (çà íåâèêîíàííÿ òðóäîäíіâ, çáèðàííÿ êîëîñêіâ 
íà ïîëÿõ òîùî), òàê і äî êîëãîñïíîї àäìіíіñòðàöії (çà çðèâ ñòðîêіâ çáîðó 
âðîæàþ, ïîðóøåííÿ ãðàôіêіâ õëіáîïîñòàâîê, âèäà÷ó çåðíà íà òðóäîäíі 
òîùî).

Мовою джерел
ребує допомоги продовольством,Більшість колгоспних дворів потрБ
та отримані на трудодні, підхо -кільки продукти, зібрані з городівоск

ть до кінця.д до ц .дят
ршого секретаря Полтавського обкому партії З листа пер
олови облвиконкому М. Мартиненка до Голови  В. Маркова та го
стрів УРСР М. Хрущова від 28 грудня 1946 р.Ради Мініс

Óçèìêó 1946–1947 ðð. â Óêðàїíі ïî÷àâñÿ ãîëîä, ÿêèé îõîïèâ áіëüøіñòü 
îáëàñòåé ðåñïóáëіêè. Âіí óðàçèâ íàñàìïåðåä ñіëüñüêå íàñåëåííÿ, ñïðè÷è-
íèâ ìàñîâå ïîøèðåííÿ äèñòðîôії, ïðèçâіâ äî ñòðіìêîãî çðîñòàííÿ ñìåðò-
íîñòі. Òèñÿ÷і ëþäåé, ðÿòóþ÷èñü âіä ãîëîäó, їçäèëè çà ïðîäóêòàìè â çàõіäíі 
îáëàñòі Óêðàїíè, ùî áóëè ìåíøå âðàæåíі ïîñóõîþ òà ïðîäîâîëü÷îþ êðè-
çîþ. ×èìàëî ñåëÿí ïîêèäàëè êîëãîñïè, øóêàëè ðîáîòó íà ôàáðèêàõ, çà-
âîäàõ, øàõòàõ, òîáòî â òèõ ñôåðàõ âèðîáíèöòâà, ùî ãàðàíòóâàëè îòðèìàííÿ 
ïðîäîâîëüñòâà çà êàðòêàìè.

Ïðîáëåìè ç âèêîíàííÿì äåðæàâíèõ ïëàíіâ ó áàãàòüîõ ãîñïîäàðñòâàõ 
ðîçöіíþâàëè ÿê ïðîÿâ ñàáîòàæó, ëіáåðàëіçìó, ïîòóðàííÿ àíòèäåðæàâíèì 
ñèëàì. Íàéëþòіøèì ãîëîä áóâ óçèìêó òà íàâåñíі 1947 ð., ïåðåòâîðèâøèñü 
íà ãîëîäîìîð.

Мовою джерел
аганович доповіли Й. Сталіну, що 10 жовтня 1947 р. М. Хрущов і Л. Ка1
подарства Української РСР вико-олгоспи, радгоспи і селянські госп«ко
3 ли план здачі хліба державі на 100,3нал %». У тому ж 1947 р. радянське 
1 7 млн т зерна частину якогоа експорт 1,7 млн т зерна, частину якого рівництво відправило на експорт 1керівництво відправило накер

тнім країнам у вигляді «інтернаціональної безкоштовно передало брат
допомоги».

в Україні 1946–1947. Документи і матеріалиГолод 

?  Чи можна несприятливі погодні умови 1946 р. розглядати як основну причину ма-
сового голоду в УРСР у 1946–1947 рр.?

Ó ðàäÿíñüêі ÷àñè ïðîáëåìó ãîëîäó çàìîâ÷óâàëè. Ïîøèðþâàëèñÿ ëèøå 
òі ôàêòè, ÿêі ñòâîðþâàëè ïîçèòèâíèé іìіäæ äåðæàâè. Íàïðèêëàä, êîëãîñï 
іì. Ëåíіíà â ñ. Ëåòàâà Õìåëüíèöüêîї îáëàñòі â 1947 ð. çіáðàâ âåëè÷åçíі 
âðîæàї çåðíîâèõ і áóðÿêó. Óñïіõ êîëãîñïó âèçíàâàëè âàãîìèì, àêöåíòóþ÷è, 
ùî â ïîâîєííîìó ñåëі ñåðåä 765 ïðàöåçäàòíèõ áóëî 717 æіíîê. Çà ðåçóëüòà-
òàìè çáîðó âðîæàþ 11 êîëãîñïíè-
êіâ îòðèìàëè çâàííÿ Ãåðîÿ Ñîöіà-
ëіñòè÷íîї Ïðàöі, 19 – íàãîðîäæåíî 
îðäåíîì Ëåíіíà, 64 – îðäåíîì Òðó-
äîâîãî ×åðâîíîãî ïðàïîðó, ìàéæå 
150 – ìåäàëÿìè ÑÐÑÐ. Îñêіëüêè â 
óìîâàõ âîєííîї ðóїíè òà ãîëîäó íà 
ïåðåâàæíіé ÷àñòèíі òåðèòîðії Óêðà-
їíè òàêèé òðóäîâèé óñïіõ ìîæíà 
áóëî âèêîðèñòàòè äëÿ ïðîïàãàíäè 
ðàäÿíñüêîãî ëàäó, äî óñïіøíîãî 
êîëãîñïó ñêåðóâàëè êîðåñïîíäåí-
òіâ, õóäîæíèêіâ òîùî.

3. Ідеологічні кампанії. «Чистки» творчої інтелігенції
Ó 1946 ð. ðîçãîðíóëàñÿ êàìïàíіÿ ç âіäíîâëåííÿ äåùî îñëàáëåíîãî ïіä 

÷àñ âіéíè êîíòðîëþ çà іíòåëåêòóàëüíèì æèòòÿì ÑÐÑÐ. Âëàäà ïî÷àëà øè-
ðîêèé íàñòóï ïðîòè áóäü-ÿêîãî ïðîÿâó іíòåëåêòóàëüíîї òâîð÷îñòі, äå âè-
ÿâëÿëèñÿ òàê çâàíі «çàêîðäîííèé âïëèâ», «çàõіäíå çàíåïàäíèöòâî» òîùî. 
Іäåîëîãі÷íå êåðіâíèöòâî öієþ êàìïàíієþ çäіéñíþâàâ îñîáèñòî ñåêðåòàð 
ÖÊ ÂÊÏ(á) ç ïèòàíü іäåîëîãії À. Æäàíîâ. Ó 1946–1948 ðð. áóëî óõâàëåíî 
ïàðòіéíі ïîñòàíîâè, ùî îçíà÷àëè ðіçêå ïîñèëåííÿ ïîëіòèêè â öàðèíі іäåî-
ëîãії é êóëüòóðè. Ïåðøèì êðîêîì áóëà ïîñòàíîâà «Ïðî æóðíàëè “Çâåçäà” 
і “Ëåíèíãðàä”» (14 ñåðïíÿ 1946 ð.). Âîíà âèêðèâàëà íàäðóêîâàíі â æóðíà-
ëàõ «òâîðè, ùî êóëüòèâóþòü íåâëàñòèâèé ðàäÿíñüêèì ëþäÿì äóõ íèçüêî-
ïîêëîíñòâà ïåðåä ñó÷àñíîþ áóðæóàçíîþ êóëüòóðîþ Çàõîäó», «ùîäî âñüîãî 
іíîçåìíîãî».

Ждановщина – це ідеологічна кампанія проти діячів науки, літератури, культури 
та мистецтва з метою посилення владного контролю над інтелектуальним життям 
країни.

Óïðîäîâæ 1946–1953 ðð. çâèíóâà÷åííÿ çâó÷àëè íà àäðåñó óêðàїíñüêèõ 
ïîåòіâ і ëіòåðàòîðіâ: Ì. Ðèëüñüêîãî, Þ. ßíîâñüêîãî, І. Ñåí÷åíêà, Î. Äî-
âæåíêà, Â. Ñîñþðè, Ï. Âîðîíüêà, À. Ìàëèøêà, êîìïîçèòîðіâ Ê. Äàíüêå-
âè÷à, Ã. Âåðüîâêè, Á. Ëÿòîøèíñüêîãî, Ï. Ìàéáîðîäè òà іí.

Т. Яблонська. Хліб (1949)
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Перейдіть за кодом чи посиланням https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-
literatura-v-imenax/ на сайт «Українська література в іменах». Прослу-
хайте  ві деолекцію про В. Сосюру, О. Гончара, М. Рильського, П. Тичину, 

Ю. Янов ського (на вибір), обравши митця. Складіть творчий портрет письмен-Ю
ника, презентуйте його на наступному уроці. Під час складання доповіді ско-н
ристайтеся отриманими відомостями з української літератури.р

Íåùàäíîãî öüêóâàííÿ çàçíàëè óêðàїíñüêі іñòîðèêè, ó ïðàöÿõ ÿêèõ ìіñ-
òèëèñÿ íàóêîâі іäåї òà òåîðії, áëèçüêі äî êîíöåïöії Ì. Ãðóøåâñüêîãî: 
Ì. Êîðäóáà, І. Êðèï’ÿêåâè÷ òà іí. Êðèòèöі áóëî ïіääàíî ïåðøèé òîì «Іñ-
òîðії Óêðàїíè» çà ðåäàêöієþ Ì. Ïåòðîâñüêîãî «çà ãðóáі ïîëіòè÷íі ïîìèëêè 
і ïåðåêðó÷åííÿ áóðæóàçíî-íàöіîíàëіñòè÷íîãî õàðàêòåðó».

Справа не в М. Грушевському та його школі, їх історичних працях, а в тому, що 
треба було закреслити об’єктивну історію України, закрити правду про минуле 
української нації, підсовуючи замість цього сфальсифікований сурогат.

Я. Дашкевич, український історик

Ó 1948 ð. ïîãðîìó, ÿêèé îòðèìàâ íàçâó «ëèñåíêіâùèíà», çàçíàëà ãåíå-
òèêà. Ïåðåñëіäóâàííÿ ñïðè÷èíèëè ïðèïèíåííÿ ðîçâèòêó ãàëóçі â Óêðàїíі, 
ìóñèëè çãîðíóòè ñâîї äîñëіäæåííÿ íàóêîâöі Ì. Ãðèøêî, Ñ. Ãåðøåíçîí, 
І. Ïîëÿêîâ, Ñ. Äåëîíå òà іí.

Лисенківщина – це переслідування вчених-генетиків, розгром генетики, що на-
довго загальмувало розвиток цього напрямку. Назва походить від прізвища Т. Ли-
сенка, який на сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук виступив 

проти розвитку генетики.

Ó 1948–1953 ðð. â ÑÐÑÐ òðèâàëà іäåîëîãі÷íà êàìïàíіÿ ïðîòè іíòåëіãåí-
öії, ùî îòðèìàëà íàçâó «áîðîòüáà ç êîñìîïîëіòèçìîì». Çâèíóâà÷åííÿ â 
êîñìîïîëіòèçìі àäðåñóâàëèñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì óñіì іíòåëåêòóàëàì, ÿêі 
êîíòàêòóâàëè іç Çàõîäîì àáî çáåðіãàëè âіðíіñòü ïåðåêîíàííÿì, áëèçüêèì 
äî ñâіòîãëÿäó ëіáåðàëіâ-çàõіäíèêіâ. Ïåðøî÷åðãîâèõ óòèñêіâ çàçíàëè ëіòå-
ðàòóðíі é òåàòðàëüíі êðèòèêè, ïåðåâàæíî єâðåéñüêîї íàöіîíàëüíîñòі.

Космополітизм – це ідеологія, яка надає пріоритетного значення загальнолюд-
ським цінностям і другорядного – національним проблемам.

Íàñëіäêîì öèõ іäåîëîãі÷íèõ êàìïàíіé âèÿâèëîñÿ òå, ùî ðàäÿíñüêà
êóëüòóðà ïîâíіñòþ îïèíèëàñÿ ïіä êîíòðîëåì ïàðòіéíî-äåðæàâíèõ îðãàíіâ, 
її ðèñàìè ñòàëè îäíîìàíіòíіñòü, óíіôіêîâàíіñòü, ïîêàçîâà îäíîñòàéíіñòü; 
ïіä ðіçíèìè ãàñëàìè áóëî áåçïіäñòàâíî ðîçêðèòèêîâàíî áàãàòüîõ äіÿ÷іâ 
êóëüòóðè òà íàóêè, ùî ïîçíà÷èëîñÿ íà çìіñòі їõíüîї ïîäàëüøîї òâîð÷îñòі.

Формуємо компетентності

Просторову. Скориставшись картою 4, зробіть висновок: 1) про розвиток 
 галузей промисловості в повоєнні роки за реегіонами; 2) про продовольче забез-галузей промисловості в повоєнні роки за регіонами; 2) про продовольче забез-
печення під час голоду 1946–1947 рр. за регііонами.

Інформаційну. Знайдіть в тексті парагррафа інформацію та складіть таб-
лицю «Протиріччя соціально-економічного розвитку України в повоєнні роки».
Інформацію розподіліть за рубриками: «Насслідки для держави», «Наслідки для
особистості».

Мовленнєву. На основі матеріалів параграфа опишіть перебіг подій в україн-
ських селах у 1946–1947 рр. Користуючись інформацією з рубрики «Історичне
джерело», подискутуйте щодо відповідностті реалій життя в українському селі
радісному та піднесеному настрою картини ТТ. Яблонської «Хліб» (с. 33).

Логічну. Використовуючи поняття жданновщина, лисенківщина, космополі-
тизм, схарактеризуйте причини, мотиви й наслідки ідеологічних кампаній і «чи-

ою.сток» активної інтелігенції радянською владо
Аксіологічну. алізація суспільства», це винищення  Сталінізм – це «деперсона

отальне руйнування людської осо-усіх найрозумніших і найсміливіших, це «т
вген Сверстюк. Висловте своє розу-бистості», зазначав колишній політв’язень Єв

іміння цього твердження. Аргументуйте своюю позицію.

 § 7. Культурне життя в Україні в перші повоєнні роки
1. Відбудова системи освіти

Ðîçâèòîê íàóêè òà êóëüòóðè áóâ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ïðîöåñó ïіñëÿâî-
єííîãî âіäíîâëåííÿ Óêðàїíè. Ó ðîêè âіéíè ìàéæå 33 òèñ. øêіë, òåõíіêó-
ìіâ, çàêëàäіâ âèùîї îñâіòè áóëî çðóéíîâàíî, íå âèñòà÷àëî îáëàäíàííÿ, 
ïіäðó÷íèêіâ. Øêîëè âіäáóäîâóâàëè âëàñíèìè ñèëàìè, òàê çâàíèì ìåòîäîì 
íàðîäíîї âіäáóäîâè, òîìó ùî îñíîâíі êîøòè äåðæàâà âèäіëÿëà íà âіäíîâ-
ëåííÿ ïðîìèñëîâîñòі. Ó ïåðøіé ïîëîâèíі 1950-õ ðð. áóëî ïîáóäîâàíî 
1300 íîâèõ øêіë. Ó 1953 ð. âіäáóâñÿ ïåðåõіä äî îáîâ’ÿçêîâîї ñåìèðі÷íîї 
îñâіòè. Áóëî âіäêðèòî âå÷іðíі øêîëè ðîáіòíè÷îї òà ñіëüñüêîї ìîëîäі, ÿêà íå 
çìîãëà çäîáóòè îñâіòó â äåííіé øêîëі.

 На початку 1950-х рр. в Україні працювало близько 3000 дитячих садків, 36 тис. 
шкіл різного типу, зокрема школи робітничої і сільської молоді (7,2 млн учнів), 
584 технікуми (228 тис. учнів), 160 вищих закладів освіти (200 тис. студентів).

Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàëà ïðîáëåìà ïåäàãîãі÷íèõ êàäðіâ. Äëÿ ïіä-
ãîòîâêè â÷èòåëіâ ñòâîðþâàëèñÿ êîðîòêîñòðîêîâі êóðñè, âіäêðèâàëèñÿ ïå-
äàãîãі÷íі êëàñè, ó÷èëèùà é ó÷èòåëüñüêі (ïіñëÿ 1950 ð. – ïåäàãîãі÷íі) 
іíñòèòóòè. Âіäíîâèëè ðîáîòó Êèїâñüêèé, Õàðêіâñüêèé, Îäåñüêèé äåðæàâíі 
óíіâåðñèòåòè, ó 1945 ð. âіäêðèâñÿ Óæãîðîäñüêèé óíіâåðñèòåò.

Çà ðîêè ïіñëÿâîєííîї âіäáóäîâè âіäíîâëåíî äіÿëüíіñòü çðóéíîâàíèõ êëó-
áіâ, áіáëіîòåê, ìóçåїâ.

У 1950 р. в Україні працювало 34,9 тис. масових бібліотек, 28,7 тис. клубів, що пе-
ревищувало кількість культурно-освітніх установ довоєнних років.

У діяльності музеїв невиправдано перебільшувалися пропагандистські функції, 
які перетворювали їх в політичний інструмент впливу на світогляд людей. З екс-
позицій вилучалися оригінальні речі, а їх місце займали схеми суспільно-

економічних формацій, численні цитати класиків, уривки з постанов партії та уряду.

Р. Маньковська, українська історикиня

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â çàãàëüíîîñâіòíіõ і 
ôàõîâèõ øêîëàõ òà çàêëàäàõ âèùîї îñâіòè áóëà éîãî çàïîëіòèçîâàíіñòü і 
ìіëіòàðèçàöіÿ. Ïîëіòè÷íå âèõîâàííÿ â äóñі âіääàíîñòі êîìóíіñòè÷íіé ïàð-
òії ïðîâàäèëîñÿ íå òіëüêè ÷åðåç ïіîíåðñüêі òà êîìñîìîëüñüêі îðãàíіçàöії, 
àëå é ïіä ÷àñ âèêëàäàííÿ âñіõ äèñöèïëіí. Äіàïàçîí êîðèñòóâàííÿ óêðàїí-
ñüêîþ ìîâîþ ïîñòіéíî çâóæóâàâñÿ.

 З 1948 по 1954 р. число українських шкіл зменшилося з 26 тис. до 25 тис., а російсь-
ких – збільшилося з 2720 до 4051. У 1953 р. в українських школах навчалося 
1,4 млн дітей, а в російських і змішаних – 3,9 млн.

 § 7. 
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2. Наука
Ó ïåðøі ïîâîєííі ðîêè â Óêðàїíі âіäíîâèëàñÿ ðîáîòà íàóêîâî-äîñëіäíèõ 

óñòàíîâ, ïåðåâàæíà êіëüêіñòü ÿêèõ ïіä ÷àñ âіéíè ïåðåáóâàëà â åâàêóàöії. ó
Ãîëîâíèì íàóêîâèì çàêëàäîì ðåñïóáëіêè áóëà Àêàäåìіÿ íàóê ÓÐÑÐ, ÿêó Ã
î÷îëþâàâ Î. Áîãîìîëåöü (1930–1946), à çãîäîì Î. Ïàëëàäіí (1946–1962).î

Олександр Богомолець

Володимир Філатов

Медицина – це сфера, яка за десятиліття матиме нові
професії: ІТ-медик, ІТ-генетик, генетичний консультант,
клінічний біоінформатик, консультант зі здорової старості,
молекулярний дієтолог та ін.

Олександр Богомолець (1881–1946) – видатний
учений-медик. Автор понад 150 фундаментальних
праць з ендокринології, порушення обміну речовин,

імунітету та алергії, онкології, старіння організму тощо.
Одна з улюблених тем – проблема довголіття. Він ствер-
джував: «…вміння продовжити життя – це насамперед
уміння не скоротити його», «...необхідно виховувати свій ха-
рактер: надмірна подразливість, яка призводить до чвар,
скорочує життя».

Володимир Філатов (1875–1956) – науковець,
офтальмолог, хірург, винахідник, поет, художник,
мемуарист, академік, директор Інституту очних хво-

роб і тканинної терапії. Автор понад 450 наукових праць.
Вивчав хвороби очей, розробляв методи їх лікування (зо-
крема, хірургічні), винаходив офтальмологічні інструменти.

Перейшовши за відповідними посиланнями: https://www.youtube.com/watch?v=hZS9U
vdGczw і https://www.slideshare.net/ninanmo2013/ss-45058878?ref=http://kraevedodes
sa.blogspot.com/2015/02/140_79.html, ви можете переглянути документальний фільм
про О. Богомольця та ознайомитися з презентацією живописних і поетичних робіт 
В. Філатова.

Â Іíñòèòóòі åëåêòðîòåõíіêè
ÀÍ ÓÐÑÐ ïіä êåðіâíèöòâîì Ñ. Ëåáå-
äєâà âèãîòîâëåíî ïåðøèé ó Єâðîïі
êîìï’þòåð – ìàëó åëåêòðîííî-îá-
÷èñëþâàëüíó ìàøèíó (ÌÅÎÌ), ùî
íà òîé ÷àñ âіäïîâіäàëà ðіâíþ ñâіòî-
âèõ ñòàíäàðòіâ.

Â Іíñòèòóòі ôіçèêè ÀÍ ÓÐÑÐ
ïіä êåðіâíèöòâîì Ì. Ïàñі÷íèêà
ðîçïî÷àëèñÿ äîñëіäæåííÿ ùîäî ôі-
çèêè àòîìíîãî ÿäðà. Ó Õàðêіâ-
ñüêîìó ôіçèêî-òåõíі÷íîìó іíñòèòóòі
ÀÍ ÓÐÑÐ ðîçâèâàëèñÿ ìåòàëóðãіÿ
àòîìíîї åíåðãåòèêè, ÿäåðíà ôіçèêà
íàäâèñîêèõ і ñåðåäíіõ åíåðãіé, ôі-
çèêà íàäíèçüêèõ òåìïåðàòóð, ðà-

äіî  ôіçèêà. Â Іíñòèòóòі ÷îðíîї ìå -
òàëóðãії ÀÍ ÓÐÑÐ ðîçðîáèëè òà
âèïðîáóâàëè ìåòîä îäåðæàííÿ çà-
ëіçíîãî ïîðîøêó. Â Іíñòèòóòі åëåê-
òðîçâàðþâàííÿ ÀÍ ÓÐÑÐ çäіéñíèëè
äîñëіäæåííÿ ç ðîçðîáêè é âïðîâà-
äæåííÿ ó âèðîáíèöòâî íîâèõ çðàçêіâ
çâàðþâàëüíîї àïàðàòóðè. Ó 1953 ð.
ó Êèєâі ââåäåíî â åêñïëóàòàöіþ
ñóöіëüíî çâàðíèé ìіñò çàâäîâæêè
1543 ì, ñïðîåêòîâàíèé çà ó÷àñòþ
àêàäåìіêà Є. Ïàòîíà.

Ðåçóëüòàòèâíî ïðàöþâàëè âіäîìі 
â÷åíі: ìàòåìàòèê Ì. Áîãîëþáîâ,
 õіìіê Î. Áðîäñüêèé, ñåëåêöіîíåð
Â. Þð’єâ, êîíñòðóêòîð òóðáîðåàê-
òèâíèõ äâèãóíіâ À. Ëþëüêà òà іí.

Íà æàëü, ñèñòåìà êåðіâíèöòâà íàóêîþ, ÿêà іñíóâàëà â ÓÐÑÐ, ñòâîðþ-
âàëà óìîâè äëÿ çàñèëëÿ ïîñåðåäíîñòåé, ëþäåé ñïîæèâàöüêîãî ґàòóíêó, êî-
ðèñëèâöіâ, àâàíòþðèñòіâ. Óíàñëіäîê öüîãî äåÿêі ïåðñïåêòèâíі íàïðÿìè 
íàóêîâèõ äîñëіäæåíü, çîêðåìà ãåíåòèêà, áóëî îãîëîøåíî іäåàëіñòè÷íèìè, 
«ëæåíàóêîâèìè». «Ëèñåíêіâùèíà» ñòàëà îäíієþ ç ãàíåáíèõ ñòîðіíîê â іñòî-
ðії áіîëîãі÷íîї íàóêè. Âîíà ñïðè÷èíèëà âіäñòàâàííÿ â öіé ãàëóçі â íàñòóïíі 
äåñÿòèëіòòÿ.

Знайдіть на каналі YouTube фільми чи документальні джерела про видатних учених 
(на вибір з тексту параграфа). Напишіть есе «Роль особистості в історії науки».

3. Література
Êðàїíà ïîòðåáóâàëà ÿêíàéøâèäøîãî âіäíîâëåííÿ ïіñëÿ ðàí, ÿêèõ çàâ-

äàëà âіéíà, òîìó ëіòåðàòóðà òîãî ÷àñó áóëà ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ àòìî-
ñôåðè çàãàëüíîíàðîäíîãî åìîöіéíîãî ïіäíåñåííÿ. Ó öåé ÷àñ íàïèñàíî òâîðè 
«Ìàíäðіâêà â ìîëîäіñòü» Ì. Ðèëüñüêîãî, «Æèâà âîäà» Þ. ßíîâñüêîãî, «Éîãî 
ïîêîëіííÿ» І. Ñåí÷åíêà, «Ïîõîðîí äðóãà» Ï. Òè÷èíè òà іí.

Ïðîòå ðåàëії âіéíè, òðóäíîùі ïîâîєííîї âіäáóäîâè íå çìîãëè ïðîáèòèñÿ 
íà ñòîðіíêè õóäîæíіõ âèäàíü. Óñі ìèòöі áóëè ïîâèííі ïèñàòè òâîðè âèíÿò-
êîâî â ìåæàõ ñîöіàëіñòè÷íîãî ðåàëіçìó: ïðîñëàâëÿòè іäåї êîìóíіçìó, ðà-
äÿíñüêèé ðåæèì і êîìóíіñòè÷íèõ âîæäіâ.

Àëå íàâіòü æîðñòêèé іäåîëîãі÷íèé òèñê íå çàâàäèâ óêðàїíñüêèì ïðîçàї-
êàì і ïîåòàì íàïèñàòè òâîðè, ÿêі îòðèìàëè âèçíàííÿ â ñóñïіëüñòâі: «Êèїâ-
ñüêі îïîâіäàííÿ» Þ. ßíîâñüêîãî, ðîìàí «Âåëèêà ðіäíÿ» Ì. Ñòåëüìàõà, 
çáіðêè «×îòèðè ëіòà», «Çà ñèíіì ìîðåì» À. Ìàëèøêà, ãóìîðèñòè÷íі îïî-
âіäàííÿ Îñòàïà Âèøíі, «Ïðàïîðîíîñöі» Î. Ãîí÷àðà òà іí. ×àñòèíó ëіòåðà-
òóðíîãî äîðîáêó ïèñüìåííèêіâ áóëî îïóáëіêîâàíî ïіñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ.

Âèäàòíі ëіðèêè óêðàїíñüêîї ïîåçії, Ìàêñèì Ðèëüñüêèé òà Âîëîäèìèð Ñî-
ñþðà, ÿêі íàòèêàëèñÿ íà çàáîðîíè òà öåíçóðó, ìóñèëè îáõîäèòè ñóñïіëüíі 
ïðîáëåìè. Ì. Ðèëüñüêèé áóâ íåïåðåâåðøåíèì ïåðåêëàäà÷åì. Çà ñâîє æèòòÿ 
âіí ïåðåêëàâ íà óêðàїíñüêó ìîâó ïîíàä äâіñòі òèñÿ÷ ïîåòè÷íèõ ðÿäêіâ.

 Поет високої культури, широких обріїв, поет, що виходить на простори світові, – 
таким ми бачимо Рильського сьогодні. Блискучий перекладач. Неперевершений 
майстер пейзажної лірики.ї

О. Гончар, український письменник
Мала електронно-обчислювальна 

машина – МЕОМ (1951)

Київ. Міст Патона
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Âîëîäèìèð Ñîñþðà çóìіâ ïåðåäàòè ó ñâîїõ òâîðàõ êîíôëіêòè ðàäÿíñüêîї
åïîõè, ïðîòèðі÷÷ÿ, ÿêі âіä÷óâàâ óêðàїíñüêèé іíòåëіãåíò òîãî ÷àñó: íåìîæ-å
ëèâіñòü ïîєäíóâàòè êîìóíіñòè÷íó іäåîëîãіþ ç íàöіîíàëüíèìè, ïàòðіîòè÷-ë
íèìè ïî÷óòòÿìè. Ó 1951 ð. âіðø ïîåòà «Ëþáіòü Óêðàїíó!» ñòàâ ïðè÷èíîþ í
íàéãîñòðіøèõ çâèíóâà÷åíü éîãî â íàöіîíàëіçìі. Ç âіäêðèòòÿì àðõіâіâ ç’ÿ-í
ñóâàëîñÿ, ùî ÷èìàëî òâîðіâ ïîåòà («Ìàçåïà», «Ìàõíî», «Ðîçñòðіëÿíå áåç-ñ
ñìåðòÿ», «Òðåòÿ Ðîòà» òà іí.) ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ íå âèéøëè äðóêîì àáî æ ñ
äðóêóâàëèñÿ óðèâêàìè ÷è ç êîðåêòèâàìè.

Щоб уникнути репресій, якось вижити, рвійний Володимир Сосюра прикидався 
божевільним, розсудливий Максим Рильський після допитів у Лук’янівській в’язниці 
… рятувався «Піснею про Сталіна», Микола Бажан уславлював «великого вождя» 

й перекладав «Витязя в тигровій шкурі» грузинського генія Шота Руставелі, а Павло Ти-
чина вдавав із себе скорше наївну дитину, ніж «геніального блазня», яким вважав його 
Василь Стус.

М. Славинський, український прозаїк, журналіст, літературний критик

Перейшовши за кодом чи посиланням https://www.youtube.com/watch?v=
ujuyk-Qx5Qs, ви можете переглянути документальний фільм – екскурсію му-
зеєм П. Тичини в Києві.

4. Образотворче мистецтво
Ìèñòåöòâî, ÿê і ëіòåðàòóðà, ó ïîâîєííі ðîêè ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ïðîïà-

ãàíäèñòñüêèé çàñіá. Âëàäà çàîõî÷óє ñòâîðåííÿ õóäîæíіõ òâîðіâ, ÿêі çîáðà-
æóþòü ïåðåâàãè ðàäÿíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ, âіäíîâëåííÿ çðóéíîâàíîãî 
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, áîðîòüáó çà ìèð òà äðóæáó ìіæ íàðîäàìè.

Óòіì ñàìå íà ïîâîєííі ðîêè ïðèïàâ ïî÷àòîê àêòèâíîї òâîð÷îñòі òàëàíî-
âèòîї õóäîæíèöі Òåòÿíè ßáëîíñüêîї. Âîíà ïî÷èíàëà ÿê ïîñëіäîâíèöÿ ñî-
öіàëіñòè÷íîãî ðåàëіçìó. Àëå ÷èìàëî її ðîáіò ñïîâíåíî ëіðèçìîì, îñîáëèâî 
ïðèñâÿ÷åíі ìàòåðèíñòâó, òîíêèì ïñèõîëîãіçìîì ó ïîðòðåòàõ, àâòîïîðò-
ðåòàõ.

Òàêîæ çíàéøëè ìîæëèâîñòі äî ñàìîðåàëіçàöії óêðàїíñüêі ìèòöі Â. Êðè-
÷åâñüêèé, Ô. Êðè÷åâñüêèé, É. Áîêøàé, Î. Áіçþêîâ, Â. Áåðíàäñüêèé, Ã. Ãëþê, 
Ê. Єëåâà, À. Êàøøàé, Ê. Òðîõèìåíêî, Î. Øîâêóíåíêî.

Перейшовши за кодом чи посиланням http://prostir.museum/ua/post/
38860, ви можете скласти власні враження про твори прославлених майстрів 
живопису.

Íà òëі іíøèõ ìèòöіâ âèðіçíÿєòüñÿ òà-
ëàíòîì Êàòåðèíà Áіëîêóð – õóäîæíè  öÿ,
ìàéñòðèíÿ íàðîäíî-äåêîðàòèâíîãî æèâî-
ïèñó, ïðåäñòàâíèöÿ «íàїâíîãî ìèñòå-
öòâà»1. Ó 1954 ð. íà Ìіæíàðîäíіé âèñ òàâöі
â  Ïàðèæі åêñïîíóâàëîñÿ òðè êàðòèíè
Ê. Áіëîêóð «Öàð-Êîëîñ» (1949), «Áåðіçêà»
(1934), «Êîëãîñïíå ïîëå» (1948–1949), ùî
ïðèíåñëî їé ñâіòîâó ñëàâó.

Перейшовши за кодом чи по си-
лан ням http://be-inart.com/post/view/
1107, ви можете більше дізна тися про77
К. Білокур.

1 «Íàїâíå ìèñòåöòâî» – òåðìіí, ÿêèì ïîçíà÷àþòü ñòèëü òâîð÷îñò³ õóäîæíèê³â, 
ÿê³ íå îòðèìàëè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.

5. Музика та кінематограф
Ïîâîєííі ðîêè ïîòðåáóâàëè âіä äіÿ÷іâ ìóçè÷íîї êóëüòóðè Óêðàїíè àê-

òèâíîñòі íå òіëüêè â ãàëóçі áåçïîñåðåäíüî òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, à é ó ïåäà-
ãîãі÷íіé òà îðãàíіçàòîðñüêіé ñôåðàõ. Ïîòðіáíî áóëî âіäíîâèòè äіÿëüíіñòü 
÷èñëåííèõ ìèñòåöüêèõ çàêëàäіâ, êîíöåðòíèõ îðãàíіçàöіé, ïіäãîòóâàòè 
íîâå ïîêîëіííÿ âèêîíàâöіâ, ìóçèêîçíàâöіâ. Ïіñëÿ âіéíè ç âåëèêèì óñïі-
õîì âèñòóïàëè Äåðæàâíèé íàðîäíèé õîð ïіä êåðіâíèöòâîì Ã. Âåðüîâêè, 
Êèїâñüêà äåðæàâíà àêàäåìі÷íà êàïåëà «Äóìêà» ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ñî-
ðîêè, Äåðæàâíà êàïåëà áàíäóðèñòіâ ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ìіíüêіâñüêîãî 
òà іí.

Îäíàê â àòìîñôåðі ïîëіòèêî-іäåîëîãі÷íîї ðåàêöії («æäàíîâùèíè») ïіä
 çàáîðîíó ïîòðàïèëè äóõîâíі òà öåðêîâíі òâîðè (Ï. Ãîí÷àðîâ, Ã. Äàâèäîâ-
ñüêèé); ìóçè÷íі òâîðè, íàïèñàíі ðåïðåñîâàíèìè êîìïîçèòîðàìè (Â. Áàð-
âіíñüêèé), à òàêîæ ìèòöÿìè, ÿêі ç ðіçíèõ ïðè÷èí îïèíèëèñÿ â åìіãðàöії
(Ì. Ãàéâîðîíñüêèé, Ë. Ëåïêèé).

Âіäíîâëåííÿ óêðàїíñüêîãî êіíîìèñòåöòâà ïî÷àëîñÿ ùå íà çàâåðøàëü-
íîìó åòàïі âіéíè: 
 ó ÷åðâíі 1944 ð. ïîâåðíóëàñÿ ç åâàêóàöії é îäðàçó ðîçãîðíóëà ñâîþ äі-

ÿëüíіñòü Êèїâñüêà ñòóäіÿ õóäîæíіõ ôіëüìіâ;
 âіäáóäîâ÷і ðîáîòè ðîçïî÷àëèñÿ íà Îäåñüêіé ñòóäії õóäîæíіõ ôіëüìіâ;
 ïî÷àëà ïðàöþâàòè Óêðàїíñüêà ñòóäіÿ õðîíіêàëüíî-äîêóìåíòàëüíèõ

ôіëüìіâ;
 ñòâîðþâàëèñÿ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ôіëüìіâ;
 âіäíîâëþâàëàñÿ ñèñòåìà êіíîîñâіòè (âіä іíæåíåðíîãî äî àêòîðñüêîãî íà-

ïðÿìêіâ).

 У 1951 р. кіностудії України випустили лише 9 фільмів, а в 1956 р. на Київській, 
Одеській та Ялтинській кіностудіях щорічно знімалося вже по 4–7 фільмів.

Ó 1951 ð. áóëî çíÿòî îäèí ç íàéêðàùèõ óêðàїíñüêèõ ôіëüìіâ – «Òàðàñ 
 Øåâ÷åíêî» ðåæèñåðà І. Ñàâ÷åíêà. Êіíîìèñòåöòâî Óêðàїíè, ç îäíîãî áîêó, 
ïðàãíóëî çáåðåãòè ïåâíó ñàìîáóòíіñòü, íàöіîíàëüíèé êîëîðèò, à ç іíøîãî – 
äåäàëі áіëüøå âòðà÷àëî íàöіîíàëüíі 
ðèñè, âèìóøåíî ïðàöþþ÷è â ìåæàõ ñîö-
ðåàëіçìó.

Óñïіõè é âіäêðèòòÿ áóëè ïðèòàìàííі 
é äðàìàòóðãії. Ïðî öå ñâіä÷àòü äðàìè é 
êîìåäії Î. Êîïèëåíêà, І. Êî÷åðãè, Î. Äî-
âæåíêà, Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî, Ã. Ìіçþíà, 
Þ. ßíîâñüêîãî, à òàêîæ ìàéñòåðíà ãðà 
àêòîðіâ À. Áó÷ìè, Ì. ßêîâ÷åíêà, àêòðèñ 
Í. Óæâіé, Í. Êîïåðæèíñüêîї òà іí.

Îòæå, óñóïåðå÷ ðåïðåñіÿì і ïåðåñëіäó-
âàííÿì óêðàїíñüêà êóëüòóðà â ïîâîєí-
íèé ïåðіîä ïðîäîâæóâàëà ðîçâèâàòèñÿ, 
çàÿâëÿþ÷è ïðî ñâîþ ñàìîáóòíіñòü і íå-
âìèðóùіñòü.

?  Як концепція соцреалізму як єдино можливого методу в усіх видах творчості впли-
нула на розвиток культури України повоєнних років? Як ви думаєте, чи відповідала 
вона очікуванням споживачів художніх творів?

Н. Ужвій у ролі Ярини. Кадр з 
фільму «Тарас Шевченко». Київська
кіностудія художніх фільмів (1951)

К. Білокур.
Хата в Богданівці (1955).



Україна в перші повоєнні роки1 розділ

4040 4141

Формуємо компетентності

Хронологічну. Перерахуйте внутрішньополітичні події, які відбувалися в
СРСР у сферах освіти, науки, літератури, миистецтва.СРСР у сферах освіти науки літератури мистецтва

Логічну. Користуючись, зокрема, інформмацією з рубрики «Погляд історика»,
з’ясуйте, у чому проявлялися протиріччя кулььтурного розвитку в УРСР. Як із цими
протиріччями пов’язаний художній напрям, уу якому творили митці?

Мовленнєву. Узагальніть, як змінювалоося становище в галузі освіти після 
звільнення України від німецької окупації.

Інформаційну. Складіть таблицю «Діялььність інтелігенції в повоєнній Укра-
їні». Застосуйте поділ за рубриками: «Наукоові досягнення», «Літературна твор-
чість», «Мистецький доробок».чість , Мистецький доробок .

Аксіологічну. ії «Українська культура в повоєнні Візьміть участь у дискус
деоматеріалами, що подано в пара-роки: розвиток чи занепад». Користуйтеся від

графі. Свою позицію аргументуйте.

§ 8. Практичне заняття 1. «Війна пішла, а горе залишилось…»: 
повсякденне життя повоєнних років

1. Що для вас є повсякденним життям? Як ви гадаєте, які чинники впливають на по-
всякденне життя людини? Чи можуть одні й ті самі історичні події мати різні наслідки для 
повсякдення громадян однієї країни?

Формуємо компетентності

Хронологічну. Об’єднайтеся в шість груп. Відповідно підпишіть шість арку-
шів паперу: 1945 р. / 1946 р. / 1947 р. / 19488 р. / 1949 р./ 1950 р. Користуючисьшів паперу: 1945 р / 1946 р / 1947 р / 1948 р / 1949 р / 1950 р Користуючись
методом «Пущений по колу аркуш паперу», ззапишіть на кожному аркуші основні
події року. Коли аркуш повернеться в групу, ппоясніть, як зазначені події вплинули
на повсякденне життя кожної із соціальних верств населення. Укажіть, які події 
залишилися незгаданими. Зробіть узагальннений висновок про зміни, які відбу-
лися в житті суспільства в повоєнні роки.

2. Прочитайте спогади Йосипа Гриба, Олександра Гриба «Голгофа».

Çàëèøèëè íà Õîëìùèíі õàòó, çåìëþ, ëóêó, ëіñ – íåáàãàòî, ïî êіëüêà ãåêòàðіâ,
à ïðèâåçëè íàñ â ñ. Çàìîæíå, áіëÿ Âåëèêîãî Òîêìàêà, áóâøó íіìåöüêó êîëîíіþ 
Âåëèêèé Ìóíòàëü – çðóéíîâàíå ïіä ÷àñ áîїâ ïîñåëåííÿ â Çàïîðіçüêіé îáëàñòі. 
Æèòè áóëî íіäå. Íî÷àìè íà çãàðèùі çі çðóéíîâàíîãî áóäèíêó ñêëàäàëè õàòó. Ç îä-
íîîñіáíîãî ãîñïîäàðñòâà ïîïàëè ïðÿìî â êîëãîñï. Äîïîìîãè íіÿêîї. Ïðàâäà, âè-
äàëè 6 òèñ. äîïîìîãè, ÿêà âèÿâèëàñÿ ïîçè÷êîþ. ×åðåç 3–4 ðîêè áàòüêîâі ïðè 
áåç  ãðîøіâ’ї, õâîðіé ìàìі òà äâîõ äіòÿõ äîâåëîñü âіääàâàòè âäâîє áіëüøå. Ïðè 20 êîï. 
çà òðóäîäåíü òà 200 ã çåðíà – ñïðîáóé ïîâåðíè!

Ðîáîòà áàòüêà – íà ïðèöåïі áіëÿ òðàêòîðà ó ñòåïó, íà÷èíåíîìó ìіíàìè. Áàòüêî
ñòàâ Ãåðîєì ñîöіàëіñòè÷íîї ïðàöі. Ìàòåðèíà – â îãîðîäíіé áðèãàäі, à ïîòіì – â 
öåõó ïî âèðîùóâàííþ øîâêîïðÿäà (ìàòè ñòàëà ïåðåäîâîþ ëàíêîâîþ). À çàðîáі-
òîê – áіëÿ ìіøêà ÿ÷ìåíþ çà ðіê!

Ìè áóäåì äîâãî ïàì’ÿòàòè äåðåâ’ÿíèé òàï÷àí іç ñîëîìîþ, ìåðçëó ìèíóëîðі÷íó
êàðòîïëþ, ñâèíþõó (ëîáîäó), ãðèáè-ïіääóáíèêè, ÿêі òîãî 1947 ðîêó ðÿñíî âðîäèëè. 
Òîãî ÷àñó äіÿâ çàêîí ïðî òðè êîëîñêè. Ïіäíÿâøè їõ ó ïîëі, ëþäè àâòîìàòè÷íî 
îòðèìóâàëè 5 ðîêіâ óâ’ÿçíåííÿ, à íà ñòàíöії Çàïîðіææÿ ïіä äîùåì ìîêëè âàãîíè 
êóêóðóäçè.

§ 8. 

Îêðіì ãîëîäó, ùå îäíà áіäà: ìàìà çàõâîðіëà ìàëÿðієþ. Ïîòàé, âíî÷і, ìèíàþ÷è 
ïîñòè, ïіøêè äіéøëè äî ñòàíöії Ï’ÿòèõàòêè і ïî÷àëè äîáèðàòèñÿ íà Âîëèíü. Ìàëî 
òîãî, ùî íàñ íіõòî íå ÷åêàâ, ó áàáóñі іç ñåðäàêà íà ñòàíöії Ôàñòіâ âèðіçàëè ãðîøі, 
âèðó÷åíі çà êîðîâó. À òóò – çíîâó çàãàíÿþòü ó êîëãîñï. Áàòüêî ñêàçàâ: «ß íåäàâíî 
ïîâåðíóâñÿ ç êîëãîñïó íà Çàïîðіææі. Ïîêè ç ìåíå õâàòèòü!». Ñòàðøèé áàòüêîâі: 
«Ïіøëè, ñòàâàé ç ìàëèì ïіä ñòіíó. Ðàõóé äî òðüîõ: Ðàç! Äâà! Òðè!».

І äіñòàâ ïіñòîëåò: «Ïèøèñü! Íå çàïèøåøñÿ – çàñòðåëþ. – Ðàç! Äâà!». Ó áàòüêà 
äðèæèòü ðóêà, ùî òðèìàє ìîþ ðóêó: «Ïèøèñü!». Äåñü ñïàëèëè õàòó, ïîáèëè ëþ-
äåé. Âñå æ êîëãîñï îðãàíіçóâàëè. Ïî 0,2 êã çåðíà íà äåíü і 15–20 êîï. І òàê ïðî-
òÿãîì äâàäöÿòè ðîêіâ – êîíöòàáіð áåç îõîðîíè.

Õî÷à õòî âìіâ – ïðèëàøòîâóâàâñÿ: ïî íî÷àõ ãíàëè ñàìîãîí ç êîëãîñïíîãî áó-
ðÿêó… Õòî âìіâ – ëîâèâ ðèáó â Ãîðèíі (її â òîé ÷àñ áóëî áàãàòî). Àëå áîÿëèñü: 
âäåíü áîÿëèñü âëàäó, âíî÷і âîÿêіâ ÓÏÀ, áî íå çàâæäè äіéñíіñòü âіäïîâіäàëà îôі-
öіéíіé ïîëіòèöі.

Ïàñïîðòè îòðèìàëè äåñü ó 1955–1958 ðð.».
«Õîëìùèíà і Ïіäëÿøøÿ. Îáåðåãè ïàì’ÿòі», Êèїâ, 2010 ð.

уЛогічну. 1. На основі прочитаного тексту складіть план переміщення родини, 
враховуючи хронологію подій. 2. Виявіть, з яякими процесами, характерними для 
повсякденного життя українців, довелося зіткнутися цій сім’ї. 3. Що спонукало
цих людей постійно змінювати місце прожиивання? 4. Чи вдалося їм подолати 
труднощі? Відповідь аргументуйте.

Аксіологічну. 1. Які політичні та економмічні процеси зумовлювали поневі-
ряння людей, про які йде мова в тексті? 2. ЧЧи могли ці люди обрати таку стра-
тегію, яка давала б їм можливість змінити поовсякденне життя на краще? Сфор-
мулюйте висновок про подібні та відмінні прроцеси, що формували повсякдення 
життя сільського населення в різних областяях України в повоєнні роки.життя сільського населення в різних областя

3. Пригадайте та поясніть значення термінів: репатріант, остарбайтер, військовопо-
лонений. Поміркуйте, чому в СРСР кілька повоєнних десятиліть замовчували проблему
повернення радянських громадян на Батьківщину. Прочитайте свідчення тих, хто повер-
нувся в Україну з німецької неволі.

Єâãåíіÿ Áîñÿê (1924, óðîäæåíêà ñ. Âîäîëàãà Õàðêіâñüêîї îáë.): «Çàâіäóþ÷à
ðàéâíî áóëà ìîÿ â÷èòåëüêà óêðàїíñüêîї ìîâè, і ÿ çâåðíóëàñÿ äî íåї âіäíîñíî ïðàöі. 
Çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â Íіìå÷÷èíі ÿ äîáðå îâîëîäіëà íіìåöüêîþ ìîâîþ. Ïіñëÿ âіéíè 
â øêîëàõ íå âèñòà÷àëî â÷èòåëіâ, і çàâ. ðàéâíî íàïðàâèëà ìåíå â ìîþ øêîëó âè-
êëàäàòè íіìåöüêó ìîâó. ß çàðàç æå âñòóïèëà äî Õàðêіâñüêîãî іíñòèòóòó іíîçåì-
íèõ ìîâ íà çàî÷íå âіääіëåííÿ, ùîá îäåðæàòè îñâіòó».

Ãàííà Ãðèùåíêî (1923, óðîäæåíêà ñ. Ìåëåíі Æèòîìèðñüêîї îáë.): «Ïіñëÿ ïî-
âåðíåííÿ íàìè íåõòóâàëè. Êîãî çàáèðàëè íà Äîíáàñ, à ìåíå ðàçîì ç áàãàòüìà îäíî-
ñåëü÷àíàìè âèñëàëè íà ëіñîâèðóáêó».

Âàëåðіÿ Êîìåíäàíòîâà (1928, óðîäæåíêà ì. Êèєâà): «Âіäðàçó ïіñëÿ ìîãî ïðèїçäó
ç Íіìå÷÷èíè ÿ ïîâåðíóëàñÿ ó ñâîþ 109 øêîëó, äå çíàëè ìåíå і ìîãî áàòüêà і êóäè 
ìåíå âіäðàçó ïðèéíÿëè, íàâіòü áåç äîêóìåíòіâ… Áàòüêî êðàùå ìåíå çðîçóìіâ, ùî 
ó Êèєâі ìåíі íå îòðèìàòè âèùîї îñâіòè ÷åðåç òå, ùî ìíîþ ïî÷àëè öіêàâèòèñÿ ó 
äåÿêèõ îðãàíàõ, і ìè âèїõàëè ç Êèєâà. Ó 1947 ðîöі, ùå ïåðåä òèì, ÿê ìè âèїõàëè 
ç Êèєâà, áàòüêî äіñòàâ ìåíі äîâіäêó іç ïñèõіàòðè÷íîї ëіêàðíі і ñïàëèâ ìîãî ïàñ-
ïîðòà, à ìåíі íàêàçàâ ìîâ÷àòè. Îò ÿ і ìîâ÷àëà áàãàòî ðîêіâ. Ñòðàõ ïåðåñëіäóâàâ 
ìåíå âåñü ÷àñ...».

Âàñèëü Êðàâöîâ (1926, óðîäæåíåöü ñ. Íîâà Âîäîëàãà Õàðêіâñüêîї îáë.): «Ïіñëÿ 
çâіëüíåííÿ àìåðèêàíöі ïðîïîíóâàëè íàì їõàòè ç íèìè, àëå Áàòüêіâùèíà áóëà 
íàéìèëіøà. І ïîâåçëè íàñ íà Áàòüêіâùèíó, àëå íå äîäîìó. Äî áàòüêіâñüêîãî äîìó 
ÿ òàê і íå äîїõàâ, ïîâåçëè íàñ ïðÿìî íà Óðàë, ó ×åëÿáіíñüêó îáëàñòü íà âіäêðèòі 
âóãіëüíі øàõòè. Äî áіîãðàôії äîáàâèëàñÿ ùå îäíà íåâîëÿ, äîäîìó ëèñòіâ ïèñàòè íå 
äîçâîëÿëè, àæ ÷åðåç øіñòü ðîêіâ âäàëîñÿ çâ’ÿçàòèñÿ іç ñіì’єþ, íàïèñàòè ëèñòà òà 
ïîїõàòè ó âіäïóñòêó… Ëèøå â 1953 ðîöі çìіã ïîâåðíóòèñÿ çíîâó â Íîâó Âîäîëàãó».
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Ãàëèíà Øóñòü (1941, óðîäæåíêà ñ. Єâìèíêà ×åðíіãіâñüêîї îáë., ïåðåáóâàëà
ðàçîì ç áàòüêàìè íà ïðèìóñîâèõ ðîáîòàõ ó Íіìå÷÷èíі): «Ó ðіäíå ñåëî ìîÿ ðîäèíà ð
ïîâåðíóëàñü ó æîâòíі 1945 ðîêó. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ øêîëè ìåíå íіêóäè íå ïðè-ï
éìàëè â÷èòèñÿ, òîìó ùî áóëà â Íіìå÷÷èíі, – çíà÷èòü, çðàäíèê Áàòüêіâùèíè. é
ß ïіñëÿ øêîëè ïіøëà ïðàöþâàòè».ß

Ëåîíіä Áîéêî (1936, óðîäæåíåöü ñ. Ôàñòіâåöü Êèїâñüêîї îáë.): «31 ãðóäíÿ 
1945 ðîêó ìè ïðèїõàëè â ðіäíå ñåëî Ôàñòіâåöü. Òàì áóëè îäíі çãàðèùà, çåìëÿíêè 1
і äå-íå-äå õàòèíêà… Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó æèòòÿ íàøå áóëî íå íàáàãàòî ëåã-
øèì, íіæ ó Íіìå÷÷èíі. Áàòüêî ïîâåðíóâñÿ ç ôðîíòó òÿæêî ïîðàíåíèì і â 1947 ðîöі 
ïîìåð. Æèòëà íå áóëî, ï’ÿòåðî ìàëèõ äіòåé і îäíà ìàìà. Êîëè æ âîíà ïіøëà äî 
ãîëîâè ñіëüðàäè ïðîñèòè äîïîìîãè, òî âіí їé âіäìîâèâ і ñêàçàâ: “ßêùî ùå ðàç ïðè-
éäåø, òî áóäåø íà Ñîëîâêàõ æèòè çі ñâîїìè ôàøèñòàìè”. Íàä íàìè çìèëóâàâñÿ 
ãîëîâà êîëãîñïó і äàâ êіìíàòó ó êîðіâíèêó, à ìàòè ìóñèëà òÿæêî ïðàöþâàòè çà-
äàðìà äîÿðêîþ… І òàêèì ñòðàøíèì, ãîëîäíèì, іç çíåâàãîþ òà óòèñêàìè æèòòÿì 
ìè æèëè, äîêè íå ïîâèðîñòàëè, äî òîãî ÷àñó, êîëè ìè, äіòè, ïî÷àëè ïðàöþâàòè».

ф рІнформаційну. 1. Які події відбувалися з репатріантами після звільнення з ні-
мецької неволі? Оцініть ці події (позитивні, негативні, нічого не змінилося). Свою) С
позицію обґрунтуйте. 2. З яких причин, на ваашу думку, остарбайтерам довелося
зіткнутися з такими проблемами?

Мовленнєву. Користуючись методом «ММікрофон», висловте власну позицію
щодо проблеми адаптації репатріантів у поввоєнному суспільстві.

4. Прочитайте текст. З’ясуйте, про що в ньому йдеться, коли відбулися описані події. 
Визначте, які верстви населення потерпали найбільше?

Ó Êðàñíîÿðñüêîìó êðàї – âæå çâè÷íîìó ìіñöі äëÿ âèãíàíöіâ іç Çàõіäíîї Óêðà-
їíè – ó òðüîõ ñåëèùàõ, äå ïðîæèâàëè ñïåöïîñåëåíöі, â áàðàêàõ âñòàíîâèëè ñó-
öіëüíі íàðè. Ó ïðèìіùåííÿõ áóëè âіäñóòíі ñòîëè і ñòіëüöі. Ëþäè ñïàëè і їëè íà 
íàðàõ âïðèòóë îäíå äî îäíîãî, â öіëêîâèòіé òåìðÿâі, îñêіëüêè é îñâіòëåííÿ òåæ íå 
áóëî. Òà é öèì íå âè÷åðïóâàëèñÿ âñі «ïðèíàäè» òàìòåøíüîãî æèòòÿ óêðàїíöіâ. 
Ëþäèíà íå ìàëà ïðàâà íà âіäïî÷èíîê, îêðіì ÷îòèðüîõ äíіâ íà ìіñÿöü, ÿêі âèçíà-
÷àëèñÿ àäìіíіñòðàöієþ íà âëàñíèé ðîçñóä. Ïðàâà âèáîðó ìіñöÿ ïîñåëåííÿ íå áóëî.

«Ïîëіòè÷íî ðåïðåñîâàíі», ÿê ÷àñòî іìåíóâàëè íà ñïåöïîñåëåííі âèõіäöіâ іç Çà-
õіäíîї Óêðàїíè, ïðàöþâàëè â øàõòàõ íà âèäîáóòêó âóãіëëÿ, ðіçíèõ ðóä, áóäóâàëè 
çàâîäè і ôàáðèêè, ïðîêëàäàëè äîðîãè. Ñêðіçü áóëî øêіäëèâå âèðîáíèöòâî, æàõ-
ëèâі óìîâè ïðàöі é åêñòðåìàëüíі êëіìàòè÷íі óìîâè. Çà öå âîíè îòðèìóâàëè ìèñêó 
áàëàíäè òà êóñåíü ãëåâêîãî õëіáà. Ïіñëÿ æîâòíåâîї ìàñîâîї äåïîðòàöії 1947 ð., 
íåçâàæàþ÷è íà ïîïåðåäíє çàìîâëåííÿ âóãіëüíèõ ïіäïðèєìñòâ, ñåëèòè ïðèìóñîâèõ 
ìіãðàíòіâ іç Çàõіäíîї Óêðàїíè ïðàêòè÷íî áóëî íіäå. Òîìó ëþäåé, çäåáіëüøîãî äі-
òåé òà æіíîê, ðîçòàøîâóâàëè ó êîëèøíіõ êîíþøíÿõ, ñâèíàðíèêàõ, îâî÷åñõîâè-
ùàõ òà іíøèõ íåæèòëîâèõ ïðèìіùåííÿõ. Óñі òі íåùàñíі ïîòåðïàëè âіä õîëîäó, 
íåâëàøòîâàíîñòі òà ãîëîäó. Äî öüîãî äîäàâàëàñÿ ùå é òóãà çà ðіäíèìè ìіñöÿìè, 
íåâіäîìіñòü íàéáëèæ÷îãî é äàëåêîãî ìàéáóòíüîãî. Óìîâè æèòòÿ ñïåöïîñåëåíöіâ 
íå ñòàëè íàáàãàòî êðàùèìè і â íàñòóïíі ðîêè…

Íàéâàæ÷å â òîé ÷àñ äîâîäèëîñÿ äіòÿì òà ëþäÿì ïîõèëîãî âіêó. À їõ íà ñïåöïî-
ñåëåííі ïåðåáóâàëî äóæå áàãàòî. Êîæåí çі çâіòіâ ïðî äåïîðòàöії іç Çàõіäíîї Óêðàїíè 
çàñâіä÷óâàâ, ùî ñåðåä çàñëàíèõ ÷àñòêà ìàëå÷і òà ïіäëіòêіâ ñòàíîâèëà ó ñåðåäíüîìó 
20–25 %. Ëèøå ïðîòÿãîì 1947 ð. ó ñõіäíі ðàéîíè ÑÐÑÐ ðàçîì ç ðіäíèìè òà ïîîäèíöі 
ïðèáóëî äіòåé «ñïåöïîñåëåíöіâ»: âіêîì äî 7 ðîêіâ – 4585, âіä 7 äî 14 ðîêіâ – 6376, 
âіä 14 äî 16 ðîêіâ – 2765 і âіä 16 äî 18 ðîêіâ – 2213 îñіá; ç íèõ ñèðіò – 533…

ßêùî ïðàöåçäàòíèõ ïîñåëåíöіâ ùå ÿêîñü ïіäòðèìóâàëè, òî âèæèâàííÿ ó íîâèõ
ìіñöÿõ ðîçñåëåííÿ ñòàðøèõ ëþäåé ñòàâàëî ïðîáëåìîþ їõíіõ ðîäè÷іâ. Óòðèìàíöі 
çà êàðòêàìè ìàëè ëèøå ïîëîâèíó ïàéêîâîї íîðìè ïðàöåçäàòíîãî ïåðåñåëåíöÿ – 
300–500 ã õëіáà íà äåíü. Íàéâàæ÷å áóëî òèì ðîäèíàì, ó ñêëàäі ÿêèõ íå áóëî 
æîäíîї ïðàöþþ÷îї ëþäèíè.

Ò. Âðîíñüêà, óêðàїíñüêà іñòîðèêèíÿ

Мовленнєву. Висловте свої міркування про причини, що призвели до подій,
описаних в тексті. Стисло оцініть їхні наслідкки для України.

5. Прочитайте документи, розгляньте плакат пово-
єнного часу. З’ясуйте, яким було повсякдення робітни-
ків, що брали участь у відбудові важкої промисловості 
в УРСР.

1. Õàð÷óєìîñÿ âñі â їäàëüíі òðè÷і íà äåíü. Äëÿ 
ñòàõàíîâöіâ і óäàðíèêіâ є îêðåìà çàëà. Êðіì òðèðà-
çîâîãî ãàðÿ÷îãî, âîíè äîäàòêîâî îòðèìóþòü ñàëî, 
öóêîð і äîäàòêîâі ì’ÿñíі õàð÷і. Ïðè їäàëüíі є áóôåò. 
Â íüîìó ìè îäåðæóєìî ñâîþ íîðìó õëіáà. Äëÿ ïіä-
çåìíèõ ðîáіòíèêіâ íîðìà – 1 êã. Â їäàëüíі ãîòóþòü 
ñìà÷íó їæó. Àëå õàð÷óâàòèñÿ â íіé íå îáîâ’ÿçêîâî. 
Õòî õî÷å, áåðå ïðîäóêòè äîäîìó і òàì éîìó ãîòóє 
їæó ãîñïîäàðêà êâàðòèðè. Ìіñöåâі øàõòàðі, çâè-
÷àéíî, æèâóòü êðàùå çà íàñ. Êîæåí ç íèõ îáðîáëÿє 
ãîðîä, òðèìàє êîðîâó, ñâèíåé, ïòèöþ.

Ôðàãìåíò іíòåðâ’þ «Íàñ õàð÷óþòü òóò äîáðå» 
â ãàçåòі «Âіëüíå æèòòÿ» (1945, 8 êâіòíÿ).

2. Õàð÷і õîðîøі. Êðіì óñüîãî, ùî îäåðæóєìî çà 
êàðòêàìè ó êðàìíèöі, íàì äàþòü äîäàòêîâå õàð÷ó-
âàííÿ: 2 êã ìàñëà, 3 êã ì’ÿñà é іíøі ïðîäóêòè.

Ôðàãìåíò іíòåðâ’þ іç ñòàòòі «Ïðèїæäæàéòå â Äîíáàñ!»
â ãàçåòі «Ðàäÿíñüêà Óêðàїíà» (1947, 3 ñі÷íÿ).

3. «...õëіáà іíêîëè ïî 2–3 äíі íåìàє...»; «...ëþäè âæå ïîïóõëè, à ìіñöåâі æèòåëі 
âèїçäÿòü õòî êóäè. Ïðîòå їõ ëîâëÿòü і âіääàþòü ïіä ñóä...»; «...õî÷ ëþäè ñèñòåìà-
òè÷íî íåäîїäàëè, âñå æ íîðìó âèðîáіòêó ç íèõ âèìàãàëè. ßêùî âîíà íå âèêîíóâà-
ëàñÿ, òî âåñü ðîáî÷èé äåíü íå îïëà÷óâàâñÿ...»; «Ðîáîòà ìîÿ âàæêà, à õàð÷óâàííÿ 
äóæå ïîãàíå. Éäåø ç ðîáîòè, à â î÷àõ òåìíî, ÿê áóëî ó ïîëîíі»; «Çàðàç ÿ ïðàöþþ 
â ì. Ñòàëіíî íà øàõòі, æèâåìî ÿê âіëüíі, àëå òàêà âîëÿ ãіðøå íåâîëі...», «Âàæêî 
ïåðåíîñèòè öåé ÷àñ і íåâіäîìî, êîëè æ áóäå íîðìàëüíå æèòòÿ...», «Ïðîñèâ ðîçðà-
õóíêó – âіäìîâèëè, òåïåð íå çíàþ, ÿêèì ÷èíîì âèðâàòèñÿ çâіäñè».

Ôðàãìåíòè ç ëèñòіâ ðîáіòíèêіâ
âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі ðіäíèì (1945–1947)

уЛогічну. Висловте власне ставлення до фактів, з якими ви ознайомилися.
Чи можна вважати плакати пропагандою раддянської ідеології? Аргументуйте.й

6. Перейдіть за посиланням http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/skladaemo-senkan.
html та дізнайтеся, як складати сенкан – особливий вірш.

Мовленнєву. Об’єднайтесь у дві групи та складіть сенкан з теми: «Повсяк-
дення в повоєнні роки» (1-ша група), «Відбудоова України після війни» (2-га група). Ві б У ї і ій (2 )
Презентуйте творчу роботу в загальному коллі.

Аксіологічну. Що було для вас складнимм під час виконання завдань? Як ви
почувалися, коли вам довелося працювати вв групах і поодинці? Чи дізналися ви 
нову інформацію? Як ви оцінюєте власну учаасть у занятті?

7. Перейдіть за кодом чи посиланням https://www.youtube.com/watch?v=
WTkMdVIL6Jw і перегляньте фільм про події в Україні в повоєнні роки. Підго-w
туйтесь до обговорення теми «Значення подій повоєнного часу для розвитку 
України».

Плакат 1940–1950-х рр.
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§  9. Внутрішньополітична ситуація в УРСР
у першій половині 1950-х рр.

1. Зміни в керівництві країни
Íà ïî÷àòêó 1950-õ ðð. ó ðàäÿíñüêîìó ñóñïіëüñòâі çáåðіãàëèñÿ ìîíîïîëіÿ

êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії íà âëàäó òà îñîáèñòà äèêòàòóðà É. Ñòàëіíà. Çðîùåííÿ 
ïàðòіéíîãî òà äåðæàâíîãî àïàðàòіâ ç ïðîôñïіëêàìè é ãðîìàäñüêèìè îðãà-
íіçàöіÿìè ñòâîðèëî óìîâè äëÿ ïîâíîãî êîíòðîëþ ðàäÿíñüêîї äåðæàâè íàä 
óñіìà ñôåðàìè æèòòÿ. Ïîòóæíèé ðåïðåñèâíèé àïàðàò і ìàñîâèé òåðîð äî-
ïîìàãàëè òðèìàòè ñóñïіëüñòâî ó ñòàíі ïîñòіéíîãî ïñèõîëîãі÷íîãî íàïðó-
æåííÿ.

É. Ñòàëіí êåðóâàâ äåðæàâîþ, ñïèðàþ÷èñü íà ðàäÿíñüêó áþðîêðàòіþ (íî-
ìåíêëàòóðó). Ñàìå ïàðòіéíà, äåðæàâíà é ãîñïîäàðñüêà íîìåíêëàòóðà, àáî 
ïðàâëÿ÷à áþðîêðàòіÿ, ðîçïîðÿäæàëàñÿ äåðæàâíîþ âëàñíіñòþ íà çàñîáè âè-
ðîáíèöòâà, ùî ñêëàäàëè åêîíîìі÷íèé ôóíäàìåíò ñèñòåìè. Ïðèðîäíèé òà 
åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë ÓÐÑÐ, áóäó÷è ïіä êîíòðîëåì ñîþçíèõ ìіíіñòåðñòâ і 
âіäîìñòâ, ðîçâèâàâñÿ áåç óðàõóâàíü іíòåðåñіâ Óêðàїíè òà її íàñåëåííÿ.

Äåìîêðàòèçàöіÿ ïî-ðàäÿíñüêè â ïåðіîä ïіçíüîãî ñòàëіíіçìó íà ïðàêòèöі
ðåàëіçîâóâàëàñÿ øëÿõîì íіâåëþâàííÿ íàöіîíàëüíîї ñàìîáóòíîñòі íàðîäіâ і 
ïðèäóøåííÿ íàéìåíøèõ ïðîÿâіâ êðèòèêè.

Ïіñëÿ ñìåðòі É. Ñòàëіíà â 1953 ð. ïîëіòè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ ó Êðåìëі ìіæ
ñîðàòíèêàìè Ë. Áåðії òà ãðóïîþ Ì. Õðóùîâà, Ã. Ìàëåíêîâà, Ê. Âîðîøè-
ëîâà òà Ã. Æóêîâà âèâåëî íà ÷іëüíå ìіñöå Ì. Õðóùîâà é çàêіí÷èëîñÿ ñòðà-
òîþ Ë. Áåðії, ÿêèé ãîòóâàâñÿ çàõîïèòè äåðæàâíó âëàäó çà äîïîìîãîþ 
ïàðòіéíîї âåðõіâêè – ñàìå öå éîìó іíêðèìіíóâàëè ïіä ÷àñ àðåøòó â ÷åðâíі 
1953 ð.

Ç ïðèõîäîì äî âëàäè Ì. Õðóùîâà ïî÷àëèñÿ ñóòòєâі êàäðîâі ïåðåñòà-
íîâêè òà çìіíè êåðіâíèöòâà íà ìіñöÿõ. Ïîëіòèêó Ì. Õðóùîâà ïіäòðèìó-
âàëè ïåðøі ñåêðåòàðі ÖÊ Êîìïàðòії Óêðàїíè Î. Êèðè÷åíêî (1953–1957) òà 
Ì. Ïіäãîðíèé (1957–1963). Âîíè ñïðèÿëè ðåôîðìóâàííþ іñíóþ÷îї ñèñòåìè, 
ïåðåáóäîâі ðîáîòè ïàðòіéíèõ і ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé, âòіëåííþ â æèòòÿ 
íîâàòîðñüêèõ ïî÷èíàíü.

§  9. 

Перейшовши за кодом чи посиланням https://www.youtube.com/watch?v=
pkpLm5CjtEg, ви можете переглянути фільм «Микита Хрущов. Спроба змінити 
країну. Пишемо історію».

Ó 1954 ð. çáіëüøèëàñÿ ÷àñòêà óêðàїíöіâ ó ñêëàäі ÖÊ ÊÏÓ, ó ðåñïóáëі-
êàíñüêîìó äåðæàâíîìó àïàðàòі, çðîñëî ïðåäñòàâíèöòâî ó âñåñîþçíîìó êå-
ðіâíèöòâі, ó Çáðîéíèõ ñèëàõ ÑÐÑÐ. Â ÓÐÑÐ ç’ÿâèëàñÿ ôàêòè÷íî íîâà 
óêðàїíñüêà ïîëіòè÷íà åëіòà, áіëüøіñòü ÿêîї ïî÷èíàëà ñâîþ òðóäîâó äіÿëü-
íіñòü ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі òà ïîõîäèëà іç öåíòðàëüíèõ і ïіâíі÷íî-
ñõіäíèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè.

2. Стан промисловості та сільського господарства
Îçíàêè ôóíêöіîíóâàííÿ ñòàëіíñüêîї ìîäåëі åêîíîìіêè:

âîëüîâі, êîìàíäíі ìåòîäè óïðàâëіííÿ, ÿêі ñòàëè âòðà÷àòè åôåêòèâíіñòü;
âіäñóòíіñòü îáґðóíòîâàíèõ åêîíîìі÷íèõ âàæåëіâ êåðіâíèöòâà;
áëîêóâàííÿ ãîñïîäàðñüêîї іíіöіàòèâè;
íèçüêèé ðіâåíü êîìïåòåíöії êåðіâíèöòâà ñîþçíèõ ðåñïóáëіê;
ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê âàæêîї іíäóñòðії òà íåõòóâàííÿ íåîáõіäíіñòþ 

ðîçâèòêó іíøèõ ãàëóçåé.

За повоєнні роки в СРСР виробництво засобів виробництва збільшилося більш 
ніж у три рази, а виробництво предметів споживання – лише на 72 %.

Óïðîäîâæ ïåðøîãî ïîâîєííîãî äåñÿòèëіòòÿ ïðîìèñëîâіñòü ÓÐÑÐ ó öі-
ëîìó ïîäîëàëà íàñëіäêè âіéíè, à â ðîçâèòêó âàæêîї іíäóñòðії (ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íà, ìåòàëóðãіéíà, ìàøèíîáóäіâíà, âіéñüêîâà ïðîìèñëîâіñòü) 
çðîáèëà êðîê óïåðåä. Ïîïðè ïåâíі äîñÿãíåííÿ, íåâèðіøåíèìè çàëèøàëîñÿ 
áàãàòî ïðîáëåì ó ïðîìèñëîâîñòі ÷åðåç åêñòåíñèâíі øëÿõè ðîçâèòêó.

Îñîáëèâî êðèòè÷íîþ âèÿâèëàñÿ ñèòóàöіÿ â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, 
ÿêå çà òåìïàìè ðîçâèòêó çíà÷íî âіäñòàâàëî âіä ïðîìèñëîâîñòі. Ñòàí ñіëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà õàðàêòåðèçóâàâñÿ òàêèìè îçíàêàìè:
íàÿâíіñòþ îáìåæåíü, ÿêі ñòðèìóâàëè ðîçâèòîê îñîáèñòèõ ïіäñîáíèõ 

ãîñïîäàðñòâ;
âіäñóòíіñòþ çðîñòàííÿ çåðíîâîãî âèðîáíèöòâà;
êðèòè÷íîþ ñèòóàöієþ ó òâàðèííèöòâі (ó 1952 ð. ÷åðåç áðàê êîðìіâ ïî-

÷àëèñÿ âåëèêèé ïàäіæ і ìàñîâèé çàáіé òâàðèí – ïîãîëіâ’ÿ âåëèêîї ðîãà-
òîї õóäîáè ñêîðîòèëîñÿ íà 2,2 ìëí ãîëіâ).
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Державна служба. Державні службовці – особи, які 
 виконують функції держави на відповідній території, у 
конкретній галузі державного управління. Держслужбо-
вець повинен дотримуватися законів, шукати шляхи для 
вирішення питань, що перебувають в його компетенції, 
бути справжнім фахівцем у своїй справі та з повагою 
ставитися до громадян.

Микита Хрущов

Микита Хрущов (1894–1971) – партійний і дер-
жавний діяч. У 1938 р. – секретар Московського 
міськкому ВКП(б). Саме із цієї посади призначе-

ний Першим секретарем ЦК КП(б)У, який очолював до 
1949 р. (з перервою в 1947 р.). З вересня 1953 р. – Перший
секретар ЦК КПРС. Сформувавшись як особистість у
1920–1930-х рр. і пройшовши «сталінську школу» кадро-
вого зростання, М. Хрущов спирався на випробувані ад-
міністративно-командні методи управління.
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Ó 1953 ð. âëàäà áóëà çìóøåíà ðîçïî÷àòè ïîøóê íîâèõ âàæåëіâ äëÿ ðîç-
âèòêó åêîíîìіêè.â

Ïðè÷èíè ðåîðãàíіçàöії ðàäÿíñüêîї åêîíîìіêè

îôіöіéíі íåîôіöіéíі

íåîáõіäíіñòü çìіöíåííÿ åêîíî-
ìі÷íîãî ïîòåíöіàëó ðàäÿíñüêîї 
äåðæàâè ç ìåòîþ óñïіøíîãî 
çìàãàííÿ ìіæ êîìóíіñòè÷íîþ 
òà êàïіòàëіñòè÷íîþ ñèñòåìàìè 

íàÿâíà ñèñòåìà óïðàâëіííÿ âè÷åðïàëà
ñåáå é íå ìàëà ðåñóðñіâ äëÿ ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó

íîâå ñîþçíå êåðіâíèöòâî ïðàãíóëî âіäî-
êðåìèòè ñâîþ äіÿëüíіñòü âіä ïîïåðåäíüîãî
ðåæèìó, çîêðåìà øëÿõîì ðåàëіçàöії іí-
øîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè

? Прокоментуйте кожну з наведених причин, що спонукали владу до змін в еконо-
мічній політиці. Чи є, на вашу думку, названі причини вичерпними? Запропонуйте свої 
висновки.

Ó 1953 ð. íà ñåñії Âåðõîâíîї Ðàäè ÑÐÑÐ óïåðøå ïðîëóíàëà іäåÿ ïðî íå-
îáõіäíіñòü âèðіâíþâàííÿ òåìïіâ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі ãðóïè À é ãðóïè 
Á (òàê çâàíèé ïëàí Ìàëåíêîâà). Óòіì óæå â ñі÷íі 1955 ð. íà õâèëі ïàðòіé-
íîї áîðîòüáè çà âëàäó ïî÷èíàííÿ Ã. Ìàëåíêîâà áóëî äèñêðåäèòîâàíî.

Ïàðàëåëüíî ç îáãîâîðåííÿì øëÿõіâ ïîäîëàííÿ íåäîëіêіâ ó ïðîìèñëî-
âîñòі âæèâàëè ðåàëüíèõ çàõîäіâ çі ñòàáіëіçàöії ñòàíîâèùà â ñіëüñüêîìó 
ãîñïîäàðñòâі. Ïðîãðàìà, çàäåêëàðîâàíà ïëåíóìàìè ÖÊ ÊÏÐÑ ó 1953–
1955 pp., ñïðèÿëà çíà÷íîìó ïîëіïøåííþ ñèòóàöії. Ïîçèòèâíó äèíàìіêó 
äàëè òàêі çàõîäè:
ïіäâèùåííÿ ìàòåðіàëüíîї çàöіêàâëåíîñòі êîëãîñïíèêіâ;
âíåñåííÿ çìіí ó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ (çìåíøåíî ãðîøîâèé ïîäàòîê ó 

äâà ðàçè â ñåðåäíüîìó ç êîæíîãî êîëãîñïíîãî äâîðà, ïîâíіñòþ çíÿòî íå-
äîïëàòó çà ìèíóëі ðîêè);

çáіëüøåííÿ äåðæàâíèõ àñèãíóâàíü íà ïîòðåáè ñåëà, ïîëіïøåííÿ òåõíі÷-
íîãî é êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñòâ;

âіäìîâà âіä ðîçâèòêó òâàðèííèöòâà â ãîñïîäàðñòâàõ, äå òàêèé âèä äі-
ÿëüíîñòі áóâ åêîíîìі÷íî íåâèãіäíèé.

Валова продукція сільського господарства за 1954–1958 рр. зросла на 35,3 % по-
рівняно з попередньою п’ятирічкою.

Ùîéíî åêîíîìіêà ñåëà ïîêàçàëà ïåðøі îçíàêè ñòàáіëüíîñòі, Ì. Õðóùîâ ó
ñåðåäèíі 1950-õ ðð. çàïî÷àòêóâàâ íèçêó ðåôîðì ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî 
íåîôіöіéíî îòðèìàëà íàçâó õðóùîâñüêі íàäïðîãðàìè. Ïî-ïåðøå, âëàäà âè-
ðіøèëà çáіëüøèòè îáñÿãè âðîæàþ çåðíà øëÿõîì îñâîєííÿ öіëèííèõ çåìåëü.

Íà ïî÷àòêó 1954 ð. ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÑ óõâàëèâ ïîñòàíîâó ïðî îñâîєííÿ
öіëèííèõ і ïåðåëîãîâèõ çåìåëü ó ðàéîíàõ Êàçàõñòàíó, Ñèáіðó, Óðàëó é 
÷àñòêîâî Ïіâíі÷íîãî Êàâêàçó. 22 ëþòîãî íà öіëèíó âèїõàëà ïåðøà ãðóïà 
óêðàїíñüêîї ìîëîäі – êіëüêà äåñÿòêіâ òðàêòîðèñòіâ, êîìáàéíåðіâ, ìåõàíі-
êіâ ÌÒÑ, ðîáіòíèêіâ çàâîäіâ і áóäîâ Êèїâùèíè. Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ äî 
Êàçàõñòàíó ïðèáóëè âåëèêі çàãîíè ìîëîäі ç Õàðêіâùèíè, Äíіïðîïåòðîâ-
ùèíè, Õìåëüíè÷÷èíè òà іíøèõ îáëàñòåé Óêðàїíè.

Öіëèííà ïðîãðàìà çäіéñíþâàëàñÿ çà òàêîþ ñõåìîþ: 1) ñòâîðåííÿ ðàäãîñ-
ïіâ (ãîëîâíèì ÷èíîì); 2) çàâåçåííÿ òåõíіêè; 3) çàëó÷åííÿ äîáðîâîëüöіâ 
(ñåëÿí, êîëèøíіõ ÷åðâîíîàðìіéöіâ, ñòóäåíòіâ, êîìñîìîëüöіâ òà іí.); 4) ïå-
ðåâåäåííÿ êàäðîâèõ ñïåöіàëіñòіâ; 5) ñòâîðåííÿ íåîáõіäíîї іíôðàñòðóêòóðè.

Загалом у 1954–1961 рр. було зорано майже 42 млн га цілинних і перелогових зе-
мель. Уже 1954 р. цілина дала близько 40 % валового збору зерна в СРСР. Про-
грама принесла результати, хоча з України вичерпувала ресурси, потрібні для 

розвитку її сільського господарства.

Óñå öå ìàëî äëÿ Óêðàїíè òàêі íàñëіäêè:
çàêîíñåðâîâàíî åêñòåíñèâíèé õàðàêòåð ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ÷åðåç 

âіäñóòíіñòü ìîòèâàöії äî іíòåíñèâíîãî ðîçâèòêó ãàëóçі;
ó ïіâäåííèõ, ëіñîñòåïîâèõ і ïîëіñüêèõ ðàéîíàõ ðåñïóáëіêè іñòîòíî ñêî-

ðîòèëèñÿ ïîñіâè îçèìîї ïøåíèöі, çìåíøèëèñÿ ïëîùі ïіä îêðåìèìè êîð-
ìîâèìè êóëüòóðàìè;

çìåíøèëàñÿ êіëüêіñòü ðîáіòíèêіâ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çà ðàõóíîê 
ìîëîäі òà ñïåöіàëіñòіâ, ùî âèїæäæàëè íà öіëèíó;

ìàëî ìіñöå íåäîïîñòà÷àííÿ ñіë Óêðàїíè òåõíіêîþ (ó 1954–1956 ðð. öі-
ëèííèêè îäåðæàëè ç Óêðàїíè 200 òèñ. òðàêòîðіâ, âåëèêó êіëüêіñòü êîì-
áàéíіâ òà іí.).

1. Ю. Мохор, О. Терентьєв. Молодь, 
на кукурудзяний фронт! (1961).

2. В. Сєлєзнєв. На нові землі поїхали з нами! (1954)
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?  Що ілюструють радянські плакати? Які ідеї (спільні або відмінні) вони пропагують?
Хто, на вашу думку, був головним споживачем цієї соціальної реклами?

Ïî-äðóãå, íà ëþòíåâîìó ïëåíóìі ÖÊ ÊÏÓ 1955 ð. çà âіäñóòíîñòі åêîíî-
ìі÷íîãî îáґðóíòóâàííÿ âèðіøèëè çäіéñíèòè ïåðåîðієíòàöіþ çåðíîâîї ãà-
ëóçі øëÿõîì ðîçøèðåííÿ ïîñіâіâ êóêóðóäçè.

У 1953 р. в Україні посіви кукурудзи займали близько 2,2 млн га (зерна – 1,8 млн 
га); 1955 р. сільськогосподарським підприємствам наказали збільшити площі під 
кукурудзу до 5,2 млн га (зерна – до 4,3 млн га). За короткий час посіви «цариці по-

лів» перевищили в Україні 20 % усієї посівної площі.

Íàñëіäêàìè êàìïàíії ñòàëî ñêîðî÷åííÿ ïîñіâіâ çåðíîâèõ і ïîðóøåííÿ 
ñіâîçìіíè òà ñòðóêòóðè ґðóíòіâ.

3. Військово-промисловий комплекс (ВПК)

Військово-промисловий комплекс (у СРСР використовувався термін «обо-
ронна промисловість») – це сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних про-
мислових підприємств, науково-дослідних центрів, підрозділів збройних сил і дер-

жавних установ та організацій, які забезпечують військові потреби держави, виготовляють 
озброєння і все необхідне для його виробництва. До ВПК належать атомна, ракетно-кос-
мічна, авіабудівна, суднобудівна, бронетанкова, радіоелектронна, артилерійсько-стрі-
лецька галузі.
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Ãåîïîëіòè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ ñîöіàëіñòè÷íîї 
òà êàïіòàëіñòè÷íîї ñèñòåì ó äðóãіé ïîëîâèíі
1950-õ – ïåðøіé ïîëîâèíі 1960-õ ðð. і ïðàã-
íåííÿ ðàäÿíñüêîãî êåðіâíèöòâà íàçäîãíàòè
ðîçâèíåíі êàïіòàëіñòè÷íі êðàїíè çà ðіâíåì
âіéñüêîâîãî ïîòåíöіàëó òà òåõíі÷íîї îñíàùå-
íîñòі âèðîáíèöòâà îáóìîâèëî çìіíó ïðіîðèòå-
òіâ â åêîíîìі÷íіé ïîëіòèöі.

Â óìîâàõ æîðñòêîї êîíêóðåíöії ç êðàїíàìè 
Çàõîäó ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî çðîáèëî ñòàâêó
íà ôîðñîâàíèé ðîçâèòîê íàóêîâîãî ñåêòîðó.
Íàéáіëüøèé îáñÿã íàóêîâî-äîñëіäíèõ ðîáіò ç
ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ çäіéñíþâàëà ÀÍ ÓÐÑÐ.
Äëÿ òîãî ùîá ïðîâåñòè òåõíîëîãі÷íå îíîâ-
ëåííÿ ïðîìèñëîâîñòі ôîðñîâàíèìè òåìïàìè,
â ÀÍ ÓÐÑÐ ñòâîðþâàëèñÿ òà øâèäêî ðîçâèâà-
ëèñÿ íîâі ñïåöіàëіçîâàíі òåõíі÷íі іíñòèòóòè: 
òåïëîåíåðãåòèêè,  ñïåöіàëüíèõ ñïëàâіâ, àâòîìà-
òèêè, âèêîðèñòàííÿ ãàçó â êîìóíàëüíîìó ãîñïî-

äàðñòâі òà ïðîìèñëîâîñòі, ìàøèíîçíàâñòâà òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ìåõàíіêè. 
Âèíàõіäíèöüêîþ äіÿëüíіñòþ çàéìàëèñÿ òàêîæ âèêëàäà÷і âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäіâ, ñïåöіàëіñòè íà ïіäïðèєìñòâàõ, ðîçãîðíóâñÿ ðàöіîíàëіçàòîðñüêèé ðóõ.

? Яку головну ідею втілено в радянському плакаті?

Çäіéñíåíî ÷èìàëî äîñëіäæåíü, âàæëèâèõ äëÿ ðîçâèòêó іíøèõ ãàëóçåé 
ïðîìèñëîâîñòі, çîêðåìà ó ñôåðі òåõíі÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ. Ïðîòå áàãàòî 
ðîçðîáîê, íàâіòü ïîïðè їõíþ åôåêòèâíіñòü, íå áóëî âïðîâàäæåíî ó âèðîá-
íèöòâî. Åêñòåíñèâíèé øëÿõ ðîçâèòêó åêîíîìіêè íå äîçâîëÿâ ó ïîâíîìó 
îáñÿçі âèêîðèñòîâóâàòè äîñÿãíåííÿ íàóêîâî-òåõíі÷íîї іíòåëіãåíöії â íàðîä-
íîìó ãîñïîäàðñòâі. Õàðàêòåð âіäíîñèí ó ñôåðі «äåðæàâà – íàóêà» áóâ ðå-
çóëüòàòèâíèì ëèøå â ãàëóçі ÂÏÊ.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Визначте хронологічну послідовність подій: початок освоєння ці-
лини, смерть Й. Сталіна, початок кукурудзяної кампанії, прихід до влади М. Хрущова.лини смертьЙ Сталіна початок кукурудзяної кампанії прихід до владиМ Хрущова

у у

Просторову. Використовуючи карту 5, ззробіть висновок про розвиток про-
мисловості в Україні в першій половині 1950-х рр.

Логічну. За словами В. Черчілля, Й. Сталлін «прийняв Росію із сохою, а зали-
шив з атомною бомбою». Поясніть, що означає цей вислів у контексті рівня життя
народу (добробуту). Чому В. Черчілль називвав СРСР Росією? Поміркуйте, якою
ціною досягалися такі трансформації. З яких джерел фінансувалися грандіозні
проекти та програми?

Аксіологічну. У 1951 р. М. Хрущов у стаатті газети «Правда» запропонував
ідею створення агроміст. Пропонувалося лліквідувати дрібні села та створити
великі колгоспні селища, щоб «наблизити ппобут колгоспників до умов міського
життя». У кожному селищі мала бути школа, клуб, лікарня, магазин, лазня, дитя-
чий садок будинок сільськогосподарської куультури тощо. Поміркуйте, чому ідеячий садок, будинок сільськогосподарської ку

копосадовців.агроміст викликала негативну реакцію висок
Мовленнєву. про значення для України змін у ке-1. Сформулюйте висновок 

початку 1950-х рр. 2. Наведіть при-рівництві СРСР та УРСР, що відбулися на п
рограм, які почали реалізовуватисяклади та розкрийте зміст хрущовських надпрограм, які почали реалізовуватися

в середині 1950-х рр.

 §  10.  Початок десталінізації
1. Нові виступи проти сталінської системи

1953 ð. – öå ðіê çíàêîâèõ çìіí, ÿêі ñòîñóâàëèñÿ áàãàòüîõ ñôåð ñóñïіëü-
íîãî æèòòÿ. Öі çìіíè áóëè ñïðè÷èíåíі êðèçîþ ñòàëіíñüêîї ñèñòåìè óïðàâ-
ëіííÿ. Ïіñëÿ ñìåðòі É. Ñòàëіíà â òàáîðàõ ðîçðàõîâóâàëè íà ïîñëàáëåííÿ 
ðåæèìó òà ïåðåãëÿä ñïðàâ çàñóäæåíèõ. Àëå àìíіñòіþ îòðèìàëî îáìåæåíå 
êîëî îñіá (êðèìіíàëüíі çëî÷èíöі òà óâ’ÿçíåíі ç íåâåëèêèìè ñòðîêàìè ïî-
êàðàííÿ). Âàæêі óìîâè óòðèìàííÿ òà ñâàâіëëÿ àäìіíіñòðàöії ñòàëè ïðè÷è-
íàìè ìàñîâîї íåïîêîðè é ñïðîâîêóâàëè íèçêó ïîâñòàíü ïîëіòè÷íèõ â’ÿçíіâ 
ó òàáîðàõ ñèñòåìè ÃÓËÀÃ. Ïðîòåñòóâàëüíèêè âèñóâàëè ÿê åêîíîìі÷íі âè-
ìîãè (çìåíøåííÿ òðèâàëîñòі ðîáî÷îãî äíÿ, âèïëàòà çàðîáëåíèõ ãðîøåé, 
ïîëіïøåííÿ ïîáóòîâèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ), òàê 
і ïîëіòè÷íі (ïåðåãëÿä ñïðàâ ïîëіòâ’ÿçíіâ, ïîêàðàííÿ ïðåäñòàâíèêіâ òàáіðíîї 
àäìіíіñòðàöії, çíÿòòÿ îáìåæåíü ó ëèñòóâàííі ç ðîäè÷àìè).

Повсякденне життя ув’язнених у таборах

?  Використовуючи фотографії, сформулюйте п’ять-шість речень про повсякденне
життя людей в таборах системи ГУЛАГ.

Íîðèëüñüêå ïîâñòàííÿ (25 òðàâíÿ – 4 ñåðïíÿ 1953 ð.) – ìàñîâèé ñïðî-
òèâ â’ÿçíіâ Ãîðëàãó1 (ïîíàä 16 òèñ. îñіá). Ó Ãîðëàãó â’ÿçíі ïðàöþâàëè íà
ìіäíî-íіêåëåâîìó ðóäíèêó, âóãіëüíèõ øàõòàõ, íà çàâîäàõ, à òàêîæ çâî-
äèëè ìіñòî Íîðèëüñüê. Ïîâñòàííÿ áóëî ñïðîâîêîâàíî âèïàäêîì çëîâæè-
âàííÿ âîãíåïàëüíîї çáðîї îõîðîíöåì òàáîðó. Ïðîâіäíó ðîëü â îðãàíіçàöії 
ïîâñòàííÿ âіäіãðàâàëè ÷ëåíè ÎÓÍ, êîëèøíі áіéöі ÓÏÀ (Ñ. Ãîëîâêî, Ñ. Ñå-
ìåíþê, Ä. Øóìóê) òà áàëòіéñüêі ïàòðіîòè. Ôîðìè ïðîòåñòó: íåíàñèëüíèöü-
êèé ñïðîòèâ (íåâèõіä íà ðîáîòó, íåâèêîíàííÿ íàêàçіâ àäìіíіñòðàöії, 
âèãîòîâëåííÿ ëèñòіâîê, ïëàêàòіâ òîùî).

 Норильське повстання довело, що навіть у найважчих умовах пригноблення 
можна боротися з тоталітарним режимом, причому не методами терору, які супе-
речать людській природі і законам демократичного суспільства, а легальними ме-

тодами колективного протесту. Для цього ідеї повстання повинні були підтримати маси 
людей, які відкинули багаторічний страх перед системою.

Л. Бондарук, українська історикиня

1Ãîðëàã – (âіä ðîñ. Ãîðíûé ëàãåðü) – Îñîáëèâèé òàáіð № 2 іç öåíòðîì ó ì. Íî-
ðèëüñüê Êðàñíîÿðñüêîãî êðàþ.

 §  10. 

Д. Пяткін. Літати вище всіх, 
далі всіх, швидше всіх (1954)
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Âîðêóòèíñüêå ïîâñòàííÿ (ëèïåíü – ñåðïåíü 1953 ð.) – ñïðîòèâ óâ’ÿç íå-
íèõ â òàáîðі Ðå÷ëàãí 1 (ç 38 òèñ. óâ’ÿçíåíèõ ïîíàä 10 òèñ. – óêðàїíöі). Êåðó-
âàëè Âîðêóòèíñüêèì ïîâñòàííÿì êîíñïіðàòèâíі öåíòðè, ÿêі ñêëàäàëèñÿ â
ïåðåâàæíî ç óêðàїíñüêèõ, áàëòіéñüêèõ і ïîëüñüêèõ ïàòðіîòіâ. Ôîðìà ïðî-ï
òåñòó: íåâèõіä íà ðîáîòó.ò

Мовою джерел
х і пояснювали, чому ми оголо-Усі комітетники ходили по баракахУ
и. Страйк буде в спільних інте-ємо страйк, які будуть наші вимогишує
я не вирішувати, між собою осо-сах, тому свої персональні питаннярес
у нікому не виходити, азартними стих рахунків не зводити, на роботубис

ацівників табірної адміністрації не обра-іграми не займатися. Пра
оботи, виконувати. Хто порушить ці правила жати, всі вимоги, окрім ро
комітетом.страйку, буде покараний к
Зі спогадів політичного в’язня Ю. Якименка

?  Яка інформація зі спогаду свідчить про організований характер страйку? Якою 
була мета «ходіння по бараках» комітетників? Для чого серед в’язнів поширювали 
правила поведінки під час страйку?

Êåíãіðñüêå ïîâñòàííÿ (òðàâåíü – ÷åðâåíü 1954 ð.) âіäáóëîñÿ â êîíöòà-
áîðі îñîáëèâîãî ðåæèìó Ñòåïëàã2 (ïîíàä 20 òèñ. îñіá, ç íèõ óêðàїíöіâ
46,3 %). Â’ÿçíі Ñòåïëàãó ïðàöþâàëè íà áóäіâíèöòâі Êåíãіðñüêîãî âîäîñõî-
âèùà, ãіäðîâóçëà і ÒÅÖ, íà çáàãà÷óâàëüíіé ôàáðèöі òà îá’єêòàõ ñîöêóëüò-
ïîáóòó ñåëèùà Êåíãіð, íà ðóäíèêàõ, øàõòàõ і êàð’єðàõ ïîáëèçó. Ïîâñòàííÿ 
âіäáóëîñÿ ÷åðåç íåñòåðïíі óìîâè æèòòÿ é ïðàöі â’ÿçíіâ, ñâàâіëëÿ ç áîêó 
àäìіíіñòðàöії òà âіäëóííÿ ïðî âèñòóïè і ñòðàéêè â êîíöòàáîðàõ ó Âîðêóòі 
òà Íîðèëüñüêó. Ïðèâîäîì ñòàëî íåâìîòèâîâàíå çàñòîñóâàííÿ çáðîї îõîðîí-
öåì ïіä ÷àñ êîíâîþ óâ’ÿçíåíèõ. Â àêöіÿõ íåïîêîðè – íåâèõîäі íà ðîáîòó 
òà íåâèêîíàííі íàêàçіâ àäìіíіñòðàöії – áðàëè ó÷àñòü ìàéæå âñі êàòåãîðії 
óâ’ÿçíåíèõ. Ïîâñòàííÿì êåðóâàâ Êîíñïіðàòèâíèé öåíòð, äî ñêëàäó ÿêîãî 
âõîäèëî ï’ÿòü îñіá іç ÷èñëà âîÿêіâ ÓÏÀ òà áàëòіéñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ – 
І. Êîíäðàòàñ, Â. Óñ, Î. Ñóíè÷óê, Âàõàєâ і Ã. Êåëëåð.

Перейшовши за кодом чи посиланням https://www.youtube.com/watch?v=
y7zlNvpj6gA, ви можете переглянути документальний фільм «Кенгір. 40 днів
свободи». Про Кенгірське повстання ви також можете прочитати у книжці
О. Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ».

Êîæíå іç öèõ ïîâñòàíü áóëî ïðèäóøåíî ñèëîâèìè ìåòîäàìè, çàãèíóëè
ñîòíі ëþäåé. Çà ðåçóëüòàòàìè ïîâñòàíü âіäáóëèñÿ íàéáіëüøі çìіíè â êà-
ðàëüíіé ñèñòåìі óïðàâëіííÿ. Áóëî çäіéñíåíî ïîâíó ðåîðãàíіçàöіþ ñèñòåìè: 
ïðîòÿãîì êіëüêîõ ðîêіâ íà âîëþ âèéøëè äâі òðåòèíè óâ’ÿçíåíèõ, âèïðàâíî-
òðóäîâі òàáîðè (ÂÒÒ) ñêàñîâóâàëèñÿ; â’ÿçíі, ùî âіäáóâàëè òåðìіí ó ÂÒÒ, 
ïåðåâîäèëèñÿ äî êîëîíіé, à îñîáëèâî íåáåçïå÷íі – äî â’ÿçíèöü.

2. XX з’їзд КПРС
XX ç’їçä ÊÏÐÑ âіäáóâñÿ â Ìîñêâі 14–25 ëþòîãî 1956 ð. Íà ç’їçäі îáãîâî-

ðþâàëèñÿ ïèòàííÿ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè (êóðñ íà çíèæåííÿ ìіæíàðîäíîї 

1Ðå÷ëàã (âіä ðîñ. Ðå÷íîé ëàãåðü) – Îñîáëèâèé òàáіð № 6 äëÿ ïîëіòâ’ÿçíіâ іç 
öåíòðîì â ì. Âîðêóòà.

2Ñòåïëàã (âіä ðîñ. Ñòåïíîé ëàãåðü) – Îñîáëèâèé òàáіð № 4 äëÿ ïîëіòâ’ÿçíіâ, 
óïðàâëіííÿ ÿêîãî ðîçòàøîâóâàëîñÿ â ñåëі Êåíãіð (Êàçàõñòàí).

øíüîї ïîëіòèêè (åêîíîìі÷íі òà ñîöіàëüíі ïðîáëåìè,
ïåðåâàãè «êîëåêòèâíîãî êåðіâíèöòâà» äåðæàâîþ). Çíàìåíèòèì ç’їçä ñòàâ 
çàâäÿêè äîïîâіäі Ì. Õðóùîâà «Ïðî êóëüò îñîáè òà éîãî íàñëіäêè», ó ÿêіé 
íîâèé êåðіâíèê ïàðòії òà äåðæàâè çàñóäèâ êóëüò îñîáè É. Ñòàëіíà, ìàñîâèé 
òåðîð і çëî÷èíè äðóãîї ïîëîâèíè 1930-õ – ïî÷àòêó 1950-õ ðð., ïðîâèíó çà 
ÿêі ïîêëàâ íà É. Ñòàëіíà. Òàêîæ áóëî ðîçãëÿíóòî ïðîáëåìó ðåàáіëіòàöії 
ïàðòіéíèõ і âіéñüêîâèõ äіÿ÷іâ, ÿêèõ ðåïðåñóâàëè çà ÷àñіâ É. Ñòàëіíà. Óòіì 
îñíîâè ñîöіàëіñòè÷íîãî äåðæàâíîãî óñòðîþ íå ïіääàâàëèñÿ êðèòèöі. Êóëüò 
îñîáè âèçíàâàâñÿ îäíієþ ç õàðàêòåðíèõ îçíàê ñòàëіíñüêîãî ïåðіîäó, õî÷à 
ÿâèùå ðîçãëÿäàëîñÿ âèíÿòêîâî ÿê íàñëіäîê îñîáèñòèõ íåäîëіêіâ É. Ñòà-
ëіíà, àëå íå ïîðîäæåííÿ ñèñòåìè, ÿêó âіí ñòâîðèâ.

Культ особи – це безмірне звеличення особи, сліпе поклоніння, а іноді й обож-
нювання людини, яка обіймає найвищу посаду в політичній чи релігійній ієрархії, 
надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера.

Ïóáëі÷íå îïðèëþäíåííÿ âèñòóïó Ì. Õðóùîâà âіäáóëîñÿ ïіñëÿ ïóáëіêà-
öії Ïîñòàíîâè ÖÊ ÊÏÐÑ «Ïðî ïîäîëàííÿ êóëüòó îñîáè і éîãî íàñëіäêіâ» 
(ëèïåíü 1956 ð.), ÿêà âèêëèêàëà âåëèêèé ðåçîíàíñ ó êðàїíі.

Äîïîâіäü Ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÐÑ ïðî êóëüò îñîáè É. Ñòàëіíà îöі-
íþâàëè ïî-ðіçíîìó. Îäíі ñïðèéìàëè äåñòàëіíіçàöіþ ÿê ïî÷àòîê ðóéíàöії 
ñèñòåìè, іíøі, íàâïàêè, – ÿê çàñіá її çìіöíåííÿ. І ïåðøі і äðóãі, áåçóìîâíî, 
ïðàãíóëè її çáåðåæåííÿ, òîìó êðèòèêó êóëüòó îñîáè íàìàãàëèñÿ ââåñòè â 
æîðñòêі ðàìêè.

3. Десталінізація та лібералізація суспільного життя
Відлига – це неофіційна назва періоду в історії України та всього СРСР, що роз-
почався після смерті Й. Сталіна (друга половина 1950-х – початок 1960-х рр.). 
Його характерними рисами були певний відхід від жорсткої сталінської тоталітар-

ної системи, спроби її реформування в напрямку лібералізації, відносна демократизація, 
гуманізація політичного та громадського життя.

Десталінізація – це процес ліквідації та розвінчання культу особи Й. Сталіна й –
сталінської політичної системи. Десталінізація поклала кінець великомасштаб-
ному використанню примусової праці в економіці. У кінці 1950-х рр. було прове-

дено кампанію з очищення від спадщини Й. Сталіна у громадській сфері.

Äåñòàëіíіçàöіÿ

Îñíîâíі íàïðÿìè Øëÿõè ðåàëіçàöії

ïðèïèíåííÿ 
ìàñîâîãî òåðîðó

ðåîðãàíіçàöіÿ àäìіíіñòðàòèâíî-ïðàâîîõîðîííîї ñèñòåìè

êðèòèêà 
êóëüòó îñîáè

âíåñåííÿ êîðåêòèâ â іäåîëîãі÷íó ñôåðó: çàìіñòü ïîáóäîâè 
äåðæàâè äèêòàòóðè ïðîëåòàðіàòó äåêëàðàöіÿ ïðî òâî-
ðåííÿ çàãàëüíîíàðîäíîї äåðæàâè

ïîëіòèêà
ðåàáіëіòàöії

íàäàííÿ àìíіñòії îêðåìèì êàòåãîðіÿì â’ÿçíіâ ñèñòåìè 
 ÃÓËÀÃ

?  Поясніть, як десталінізація впливала на повсякденне життя радянських гро-
мадян.

Лібералізація – це пом’якшення державного тиску на різні сфери суспільного
життя: політику, економіку, право.
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Îäíèì ç ïåðøèõ êðîêіâ äî ëіáåðàëіçàöії ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà ñòàëà 
âіäìîâà âіä íàñèëëÿ ÿê ãîëîâíîãî іíñòðóìåíòà äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ:â
âîñåíè 1953 ð. ëіêâіäóâàëè âіéñüêîâі òðèáóíàëè òà Îñîáëèâó íàðàäó

ÌÂÑ òà îãîëîñèëè ïðî àìíіñòіþ îñіá, çàñóäæåíèõ íà ñòðîê äî ï’ÿòè ðî-
êіâ, à òàêîæ çà ïîñàäîâі, ãîñïîäàðñüêі é äåÿêі âîєííі çëî÷èíè; âàãіòíèõ
æіíîê, íåïîâíîëіòíіõ (âіêîì äî 18 ðîêіâ) òà æіíîê, ùî ìàëè äіòåé âіêîì 
äî 10 ðîêіâ;

ó 1954 ð. ñòâîðåíî Êîìіñіþ Ïðåçèäії ÖÊ ÊÏÐÑ äëÿ ðîçñëіäóâàííÿ çëî-
÷èíіâ É. Ñòàëіíà â ðîêè «âåëèêîї ÷èñòêè» (1936–1939); ó 1955 ð. óõâà-
ëåíî ïîëîæåííÿ ïðî ïðîêóðîðñüêèé íàãëÿä.
Ç âèñîêèõ òðèáóí ïðîëóíàëî çàïåâíåííÿ, ùî çàêîííіñòü òà îõîðîíà ïðàâ 

ãðîìàäÿí – íàéâàæëèâіøà îñíîâà ðîçâèòêó òà çìіöíåííÿ ðàäÿíñüêîї äåð-
æàâè.

Ïіñëÿ ÕÕ ç’їçäó ÊÏÐÑ ïðîäîâæèëîñÿ àêòèâíå ðåôîðìóâàííÿ àäìіíі-
ñòðàòèâíî-ïðàâîîõîðîííîї ñèñòåìè: ðîçôîðìóâàëè çíà÷íó ÷àñòèíó âíó-
òðіøíіõ âіéñüê òà âíåñëè çìіíè â êðèìіíàëüíå çàêîíîäàâñòâî. Ñåðåä 
íîâàöіé: âèëó÷åííÿ ïîíÿòòÿ «âîðîã íàðîäó», çíèæåííÿ îáñÿãіâ і òðèâà-
ëîñòі òåðìіíіâ êðèìіíàëüíîãî ïîêàðàííÿ òà çàìіíà їõ â îêðåìèõ âèïàäêàõ 
íà àäìіíіñòðàòèâíі çàõîäè.

Äåñòàëіíіçàöіÿ ïðîÿâëÿëàñÿ â òàêèõ ôîðìàõ:
ðîçâіí÷óâàííÿ îáðàçó «âåëèêîãî âîæäÿ»;
âіäíîâëåííÿ ïåðøîðÿäíîї ðîëі ïàðòії ó âëàäíіé ієðàðõії;
ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíîãî àïàðàòó (äåöåíòðàëіçàöіÿ óïðàâëіííÿ åêîíî-

ìіêîþ, êðîêè äî àêòèâіçàöії äіÿëüíîñòі Ðàä);
êóðñ íà øèðøå çàëó÷åííÿ òðóäÿùèõ ìàñ äî ñóñïіëüíîãî æèòòÿ øëÿõîì 

ñòâîðåííÿ ìåðåæі ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé (îñíîâíèé áàçèñ – Ðàäè,
êîìñîìîë, ïðîôñïіëêè);

çìіíè â ñîöіàëüíîìó çàêîíîäàâñòâі;
çìåíøåííÿ іäåîëîãі÷íîãî òèñêó ó ñôåðі êóëüòóðè, ùî ñïðè÷èíèëî òàêå

íîâå ÿâèùå äóõîâíîãî ðîçêðіïà÷åííÿ, ÿê øіñòäåñÿòíèöòâî.

Ïðîöåñ äåñòàëіíіçàöії çäіéñíþâàâñÿ íåïîñëіäîâíî òà ìàâ ñóïåðå÷ëèâèé 
õàðàêòåð. Ç îäíîãî áîêó, ñïîñòåðіãàëîñÿ ïîñòóïîâå ðóéíóâàííÿ іäåîëîãі÷íîї 
îäíîâèìіðíîñòі ìèñëåííÿ, éîãî ìîäåðíіçàöіÿ, äåìîêðàòèçàöіÿ òà ãóìàíіçà-
öіÿ. Ç іíøîãî – çàïðîâàäæåíà ðåôîðìàöіÿ áóëà òèì÷àñîâîþ é ïîâåðõîâîþ, 
òîìó êàðäèíàëüíî íå çìіíèëà îñíîâ òîòàëіòàðíîї ñèñòåìè. Ñòåðåîòèïè ìèñ-
ëåííÿ òà ïðàâèëà ïîâåäіíêè ïîïåðåäíüîãî ÷àñó ìàëè äîâîëі ñòіéêó äіþ, ùî 
óíåìîæëèâèëî ìèòòєâó çìіíó ïàðàäèãìè ìèñëåííÿ. Àëå êîíòðîëþâàòè 
é ðåãëàìåíòóâàòè äіÿëüíіñòü і ñâіäîìіñòü ãðîìàäÿí âëàäі ñòàâàëî äåäàëі 
ñêëàäíіøå.

4. Реабілітація жертв сталінських репресій
Реабілітація – це комплекс заходів, яких вживає держава для поновлення репу-
тації, доброго імені громадян, незаконно притягнутих до кримінальної відповідаль-
ності в період утвердження та функціонування в Україні тоталітарного режиму.

 Насамперед він [ХХ з’їзд КПРС] дав поштовх прискореному процесу звільнення і 
реабілітації репресованих. Сотні тисяч осіб вийшли на свободу, мільйонам повер-
нуто їх чесне ім’я. Можливо, процес, розпочатий напередодні з’їзду, міг мати про-

довження і без втручання Хрущова з його доповіддю, проте він рухався би дещо 
повільніше і його вплив на моральне оздоровлення суспільства був би значно меншим.

К. Марусик, український історик

?  До яких наслідків, на думку дослідника, призвів ХХ з’їзд КПРС?

Ïіñëÿ ÕÕ ç’їçäó ÊÏÐÑ ïàðòіéíî-äåðæàâíå êåðіâíèöòâî ïðîäîâæèëî ïðî-
öåñ àìíіñòії òà ðåàáіëіòàöії æåðòâ ñòàëіíñüêèõ ðåïðåñіé:
âіäïîâіäíî äî Óêàçó Ïðåçèäії ÂÐ ÑÐÑÐ âіä 24 áåðåçíÿ 1956 ð. «Ïðî ðîç-

ãëÿä ñïðàâ íà îñіá, ùî âіäáóâàþòü ïîêàðàííÿ çà ïîëіòè÷íі, ñëóæáîâі òà 
ãîñïîäàðñüêі çëî÷èíè» â Óêðàїíі áóëî ñòâîðåíî 13 êîìіñіé, ÿêèì íàäà-
âàëîñÿ ïðàâî íà ìіñöÿõ, ïіñëÿ îñîáèñòîãî îçíàéîìëåííÿ іç çàñóäæåíèìè, 
óõâàëþâàòè îñòàòî÷íå ðіøåííÿ ùîäî çâіëüíåííÿ їõ ç-ïіä âàðòè, ïîäàëü-
øîãî óòðèìàííÿ â ìіñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîëі;

îäíî÷àñíî ç ðîáîòîþ êîìіñіé Ïðåçèäії ÂÐ ÑÐÑÐ ïðîâîäèâñÿ ïåðåãëÿä 
àðõіâíî-ñëіä÷èõ ñïðàâ ïðî äåðæàâíі çëî÷èíè îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè 
ÓÐÑÐ. ßê ïðàâèëî, ïåðåãëÿäàëèñÿ ñïðàâè ëèøå òèõ çàñóäæåíèõ çà ïî-
ëіòè÷íі çëî÷èíè, âіä ÿêèõ íàäіéøëè ñêàðãè ÷è çàÿâè âіä їõíіõ ðіäíèõ 
àáî òâîð÷èõ ñïіëîê, ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé.

У 1956–1959 рр. повністю реабілітовано 250 тис. осіб (переважно посмертно), до-
дому повернулися десятки тисяч в’язнів. 

Реабілітація

процедура
відновлення
доброго імені 

процес
поновлення в
лавах КПРС

поновлення 
на роботі

повернення 
конфіскованого 

майна

компенсація 
збитків

?  Використовуючи таблицю, проаналізуйте зміст реабілітації громадян. Згрупуйте
інформацію за рубриками: порушені права / відновлені в процесі реабілітації / не пе-
редбачалися для відновлення.

На кінець 1950-х рр. переглянуто справи 5,5 млн осіб і тільки 58 % з них було 
реабілітовано.

Іноземні мови. Престижна та затребувана професія пере-
кладача має спеціалізації: письмовий переклад (технічної 
літератури, художньої літератури) та усний переклад (синх-
ронний, послідовний). Професія перекладача допомагає 
зробити світ зрозумілішим і дарує можливість бути почутим 
в усьому світі. Андрій Малишко

Андрій Малишко (1912–1970) – український поет, пе-
рекладач, літературний критик. Під час обговорень 
підсумків ХХ з’їзду КПРС висловився за повернення 

літературної спадщини репресованих у сталінський період 
О. Олеся, М. Ірчана, В. Блакитного, Г. Косинки, М. Куліша, по-
рушив заборонену в Україні тему голодомору 1932–1933 рр. 
Виступав за подолання негативних явищ, які визрівали в на-
ціональній політиці, призводили до забуття рідної мови, іс-
торії та традицій українського народу.

Перейшовши за кодом чи посиланням https://studway.com.ua/anna-
ivanchenko/, ви можете ознайомитися з інформацією про працю перекладача.//
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Çäåáіëüøîãî ðåàáіëіòàöіÿ ñòîñóâàëàñÿ êіëüêîõ ãðóï îñіá:
óêðàїíñüêèõ äіÿ÷іâ íàóêè òà êóëüòóðè (çîêðåìà, ïèñüìåííèêіâ І. Ìèêè-

òåíêà, Ç. Òóëóá, Â. ×óìàêà, Ä. Ôàëüêіâñüêîãî òà іí.);
äåðæàâíèõ, ïàðòіéíèõ і âіéñüêîâèõ ïðàöіâíèêіâ (çîêðåìà, Â. Çàòîíñü-

êîãî, Å. Êâіðіíãà, Ñ. Êîñіîðà, Þ. Êîöþáèíñüêîãî, Ì. Ñêðèïíèêà òà іí.);
çâèíóâà÷åíèõ ó ñïіâðîáіòíèöòâі ç íіìåöüêèìè îêóïàíòàìè (çà çâèíóâà-

÷åííÿì ó «ïîñіáíèöòâі âîðîãó» áåçïіäñòàâíî âèñëàëè çà ìåæі Óêðàїíè 
òèñÿ÷і æèòåëіâ çàõіäíèõ îáëàñòåé).
Ïîçà ïðîöåñîì ðåàáіëіòàöії çàëèøèëèñÿ æåðòâè ïîëіòè÷íèõ ïðîöåñіâ, 

ñôàáðèêîâàíèõ ó 1920-õ – íà ïî÷àòêó 1930-õ ðð.; àêòèâíі äіÿ÷і ÎÓÍ і ÓÏÀ; 
ïàðòіéíі äіÿ÷і òà іíòåëіãåíöіÿ, ðåïðåñîâàíі çà çâèíóâà÷åííÿìè «â ïðè÷åò-
íîñòі äî óêðàїíñüêîãî áóðæóàçíîãî íàöіîíàëіçìó».

Мовою джерел
звільнено з-під адміністратив-1. Знято з обліку спецпоселень і1
ьких татар, балкарців, турків – о нагляду органів МВС СРСР кримсьног
членів їх сімей, виселених на омадян СРСР, курдів, хемшилів і гро
зняної війни;цпоселення в період Великої Вітчизспе
 по спецпоселенню з перелічених 2. Встановлено, що зняття обмежень2
ня їм майна, конфіскованого при ще осіб не тягне за собою поверненнвищ

ають права повертатися в місця, звідки були виселенні, і що вони не ма
виселені.

казу Президії ВР СРСР «Про зняття обмежень З Ук
нню з кримських татар, балкарців, турків – по спецпоселен
ів, хемшилів та членів їх сімей, виселених громадян СРСР, курді
ої Вітчизняної війни» від 28 квітня 1956 р.у період Велико

? Висловте своє ставлення до змісту Указу Президії ВР СРСР щодо репресованих 
народів.

Ó ñåðåäèíі 1960-õ ðð. ïðîöåñ ðåàáіëіòàöії ôàêòè÷íî ïðèïèíèâñÿ. Êіëü-
êіñòü ïåðåãëÿíóòèõ ñïðàâ ùîðі÷íî çìåíøóâàëàñÿ, ïåðåâіðêè ïðîâîäèëèñÿ 
ëèøå çà îñîáèñòîþ çàÿâîþ ãðîìàäÿí àáî їõíіõ ðîäè÷іâ.

5 травня 2018 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв ре-
пресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років».

Перейдіть за кодом чи посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-
19 та ознайомтеся зі змістом закону. Сформулюйте власний висновок про
доцільність і значення цього документа для суспільства.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Розташуйте у хронологічній послідовності події: ХХ з’їзд 
КПРС, Норильське повстання, Кенгірське поовстання, оприлюднення постанови КПРС Норильське повстання Кенгірське повстання оприлюднення постанови
«Про подолання культу особи і його наслідкіів».

Просторову. Використовуючи карту 6, сккладіть розповідь про участь україн-
ців у повстаннях у сталінських концтаборах уу 1953–1954 рр.

Інформаційну. На які групи осіб поширюювалася реабілітація? Назвіть пред-
ставників цих груп.

Логічну. 1. У чому, на вашу думку, полягалла особливість процесів реабілітації 
в Україні? 2. Чому партійно-державне керівництво не наважилося на подальший
процес десталінізації?

Аксіологічну.у  ХХ з’їзд [КПРС] – вагома віха в історії СРСР, що практично поділила [ ]
її радянський період приблизно навпіл ( арусик, український історикК. Ма ). Обґрун-кк

іть словами: «Я (не) згоден/згодна…».туйте ваше розуміння цього твердження. Почні
Мовленнєву. СРСР (УРСР) можна проілюстру- Якими фактами з історії

вати терміни: лига, десталінізація, лібералізація, культ особи, хрущовська відл
реабілітація?

 §  11. Практичне заняття 2. Входження Кримської області
до складу УРСР: міфи та реальність

19 лютого 1954 р. на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР Кримську об-
ласть передано зі складу РРФСР до складу Української РСР.

1. Які зміни в структурі населення 
Кримського півострова відбулися в 
середині ХХ ст.?

Розгляньте репродукцію картини Р. Емі -
нова «Поїзд смерті 2». Що на ній зобра-
жено? Як ви гадаєте, ситуація, у якій 
опинилися люди, була наслідком добро-
вільних чи примусових дій? Яку подію з 
історії Кримського півострова проілю-
стрував художник? Коли вона відбулася 
і хто її основні учасники? Які наслідки 
мала ця подія для розвитку Кримського 
півострова в наступні десятиріччя?

Розгляньте поданий нижче документ. 
Які дані в ньому зафіксовано? Які виснов ки 
можна зробити, порівнявши показники таблиці? Вони є підтвердженням чи запереченням 
події, яку ілюструє картина «Поїзд смерті 2»? На підставі документа сформулюйте висно-
вок про зміни в національній структурі населення Криму. Перевірте себе: чи збігаються 
ваші висновки зі змістом наукового дослідження, поданого на с. 56?

1939 1959

усього 1123,8 100 (%) 1201,5 100 (%)

росіяни 557,4 49,6 858,3 71,4

українці 153,5 13,7 267,7 22,3

євреї 65,3 5,8 25,4 2,1

білоруси 6,7 0,6 21,7 1,8

поляки 5,1 0,5 3,9 0,3

німці 51,0 4,5 0,5 0,04

молдавани 1,5 0,1 2,4 0,3

греки 20,7 1,8 1,1 0,1

болгари 15,3 1,4 0,7 0,06

татари 218,5 19,41 1,8 0,1

інші національності 28,8 2,6 18,2 1,5

Опрацюйте текст наукового дослідження (с. 56) за методом «Надайте мені заключне 
слово». Оберіть з тексту найважливіший, на вашу думку, фрагмент і за його допомогою 
дайте відповіді на запитання:  Які думки викликав цей уривок?  Чому це важливо? Що
в ньому сумнівного? Обговоріть висновки в загальному колі.

 §  11.

Чисельність населення 
Кримської області за 

національним станом за
переписами населення 

1939 і 1959 рр. (Лист
начальника Центрального 
статистичного управління 

УРСР М. Маркіна
заступнику Голови Ради 

Міністрів УРСР П. Троньку 
про чисельність населення 

Кримської області за 
національним складом від 

21 березня 1966 р.).

Р. Емінов. Поїзд смерті 2 (1997)
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Великі зміни в національний склад населення і України, і Криму принесла Друга
світова війна. 15 серпня 1941 р. з Криму було виселено 61 тис. німців. У 1944 р. з 
півострова депортовано кримських татар, вірменів, болгар, греків – усього 

228,5 тис. осіб. …На 1939 р. тут проживало 1 млн 126 тис. осіб, а до літа 1944 р. чисель-2
ність населення зменшилася до 379 тис. Крим не лише значною мірою обезлюднів, але й н
занепав економічно…з

Зруйнований і позбавлений засобів виробництва регіон потребував негайної допо-
моги, колосальних фінансових вливань… Був час, коли розглядалося питання про ство-
рення у Криму єврейської автономії в обмін на американські кредити. Але Й. Сталін 
вирішив … Крим піднімати власними силами – руками переселенців. Основна маса їх 
направлялася з Брянської, Курської, Воронезької, Ростовської, Орловської областей та 
Краснодарського краю РРФСР, а також Вінницької, Житомирської і Київської областей 
УРСР. Однак організація переселення проводилась безвідповідально, людям не було за-
безпечено навіть мінімальних умов облаштування на новому місці. У результаті вже до 
1948 р. майже 60 % переселенців першої хвилі залишили Крим…

З дотриманням усіх конституційних норм і правил півострів було передано Україні,
26 квітня 1954 р. він офіційно став її складовою частиною. Відбудова Криму і його роз-
виток від тепер були «головним болем» українського народу… основні зусилля спря-
мовувались на заселення півострова. Тепер основний потік переселенців до Криму 
було спрямовано з густонаселених областей УРСР – Вінницької, Волинської, Дрого-
бицької, Київської, Житомирської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, 
Чернігівської, Чернівецької, Хмельницької. Новоселів заселяли в 24 райони Кримської 
області. З усіх переселенців за десять років (1954–1964 рр.) не зуміли закріпитися при-
близно 8 % прибулих. Упродовж 1960–1970-х років населення Криму зросло на понад 
40 %. При цьому механічний приріст перевищував природний і становив 72 % від 
загального.

В. Даниленко, український історик

2. Що довідуємося з історичних джерел про причини, які спонукали партійно-
державне керівництво передати Кримську область зі складу РРФСР до складу 
УРСР?

Оберіть один з поданих нижче документів та опрацюйте його за системою запитань: 
Хто? Що? Коли? Де? Чому? Як? Порівняйте свої знання про історичну подію з інфор-
мацією, яку містить джерело. Висловте власну думку щодо змісту цього історичного
джерела.

Мовою джерел
ливості піднесення сільськогос-…наявні в області сприятливі можл…
урортів і міського будівництва дарського виробництва, розвитку купод
сті досі не відбудовані довоєнні користовуються недостатньо. В обласвик
и тютюну. Виробництво овочів не ощі садів, виноградників і посадкипло
курортів. Серйозне відставання довольняє потреб населення міст і зад

робіт в садівництві, виноградар-пущене в механізації трудомістких рдоп
ож робіт по вирощуванню тютюну і і, на тваринницьких фермах, а такоств
олгоспи і радгоспи незадовільно чів. Машинно-тракторні станції, коово
иконують планів по врожайності користовують наявну техніку, не вивик
уктивності тваринництва Розвиьтур і продуктивності тваринництва. Розви-льськогосподарських культур і продусільськогосподарських кульсіл

і будівництво житлових будинків відстають ток міського господарства 
омисловості. Наявна кількість шкіл, ліка-від росту населення і пр
установ, а також торговельна сітка недо-рень, культурно-освітніх
реби населення.статньо задовольняють потр
З Постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КПУ 

дальшому розвитку сільського господарства, «Про заходи по д
урортів Кримської області Української РСР» міст і ку

від 26 серпня 1954 р.

Мовою джерел
має весь Кримський півострів і Кримська область, як відомо, займК
кої Республіки, будучи немовби риторіально примикає до Українськтер
тепів України. Економіка Крим-иродним продовженням південних стпри
номікою Української Республіки. кої області тісно пов’язана з еконськ
нь передача Кримської області є географічних і економічних міркуванЗ г

гальним інтересам Радянської держави.доцільною і відповідає заг
иступу Голови Президії Верховної Ради РРФСР З ви
на засіданні Президії Верховної Ради СРСР, М. Тарасова 
яду питання про передачу Кримської області присвяченому розгля
ладу РРФСР до складу УРСР 19 лютого 1954 р.зі скл

Мовою джерел
територіальну близькість і тісні Враховуючи спільність економіки, тВ
имською областю і Українською РСР,подарські і культурні зв’язки між Кригосп
ських Соціалістичних Респуб лік езидія Верховної Ради Союзу РадянПре

становляє: пос
дії Верховної Ради РРФСР і Пре-Затвердити спільне подання ПрезидЗ

Р про передачу Кримської області зі складу зидії Верховної Ради УРСР
едеративної Соціалістичної Республіки до Російської Радянської Фе
ької Соціалістичної Республіки.складу Української Радянс
ї Ради СРСР про передачу Кримської області Указ Президії Верховної
РРФСР до складу УРСР від 19 лютого 1954 р.зі складу 

?  Узагальніть висновки: які причини вхо-
дження Кримської області до Української РСР 
демонструють наведені вище документи? Кому 
були вигідними такі дії? Які, на вашу думку, мог ли 
бути додаткові підстави, що спонукали керівни-
цтво держави до здійснення цього кроку?

Перевірте себе: чи збігаються ваші припущення 
щодо інших причин, не прописаних в офіційних до-
кументах, з висновком історика, поданим нижче?

 Наступники Й. Сталіна розуміли, що з припи-
ненням масових репресій у них залишається 
єдина можливість утримати український на-

род у кордонах радянської імперії: переконати його в 
тому, як йому добре «під зорею Радянської влади». Із 
втратою терористичного чинника, який «залізом і 
кров’ю» цементував єдність багатонаціональної дер-
жави, стократ зростала вагомість пропагандистського 
чинника. Східні мудреці казали: скільки б разів не по-
вторювати слово «халва», у роті не стане солодко. Пам’ятаючи це, М. Хрущов висунув ідею 
передачі Криму Україні й постарався обернути доцільну під економічним кутом зору акцію у
підсолоджуючу пропагандистську упаковку: старша сестра передає молодшій частинку себе.

С. Кульчицький, український історик

3. Яке економічне становище та повсякденне життя жителів Кримської області 
ілюструють фотографії?

Розгляньте фотодокументи (с. 58). Що на них зображено? Сформулюйте висновок: 
чому фотограф зафіксував саме той чи інший конкретний сюжет і яку інформацію він 
планував передати? Використовуючи знання з історії цього періоду, спробуйте сформу-
лювати власну думку про повсякденні ситуації, що залишилися поза кадром.

Указ Президії Верховної Ради СРСР 
«Про передачу Кримської області
зі складу РРФСР до складу УРСР»
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Ознайомтеся з документами. Узагальнивши їх, сформулюйте п’ять-шість речень про 
повсякденне життя жителів Кримської області в середині 1950-х рр. Яка інформація з на-
ведених документів підтверджує сюжети на фотографіях, а яка є новою?

Мовою джерел
ь є одним із засушливих районів У зв’язку з тим що Кримська областьУ
них сільськогосподарських культур янського Союзу, вирощування зазначенРад
ль за рахунок штучного зрошення… ребує обов’язкового зволоження земелпотр
сті питання водопостачання не ви-агатьох колгоспах і радгоспах обласВ б
дсутність джерел води що гальмуєасу через відсутність джерел води, що гальмує ені ще до теперішнього часу через відрішені ще до теперішнього чаріше

х господарств і особливо тваринництва.більш швидкий розвиток цих
заступника голови Кримського облвиконкому З листа 
на Голові Ради Міністрів УРСР Н. Кальченку П. Лялін
допостачання в Криму від 27 лютого 1954 р.про проблеми вод

Мовою джерел
римську область за 1951–1954 рр. Станом на 20 травня 1954 року в КрС
ів, у тому числі в сільськогос-ло заселено 9970 сімей переселенцібул
рибколгоспи – 197 сімей і рад-дарські колгоспи – 9110 сімей, в рпод
причин незадовільного господар-спи – 663 сім’ї. За цей же час з пгос
ередні місця проживання вибули кого облаштування з області у попеськ

1005 сімей.
ступника начальника відділу господарського З довідки зас
селенців при Раді Міністрів УРСР М. Погиби облаштування перес
Р про недоліки в облаштуванні переселенців Раді Міністрів УРСР
на 20 травня 1954 р. від 26 травня 1954 р.у Криму станом

Мовою джерел
а І.VІ–1954 р., з плану будівни-В колгоспах області, за станом наВ
10, або 20,4 а 2500 будинків підготовлено – 51цтв % до плану. В ста-
не розпочато будівництво – 650  будівництва знаходиться – 1340 ідії
авень місяць по будівництву 700 динків. Затверджене завдання на трбуд

а 47,1 динків виконано лише на 47 1будинків виконано лише набуд %%.
и Міністерства сільського господарства УРСР З довідки
іністрів УРСР про хід будівництва будинків Раді Мі
еселенців та їх господарського влаштування для пере
по Кримській області від 7 червня 1954 р.

Мовою джерел
вся притік переселенців-україн-За останні роки в області посиливЗ
була в м. Сімферополь. Разом з в, значна кількість українців прибців
ку в область прибуло 9457 дітей-ми тільки з 1953 по травень 1957 рокним
иїзду в Крим навчались в школах реселенців. Більшість з них до припер
бажають навчатися рідною мовою. країнською мовою навчання і заразз у
середніх шкіл з українською мо-дсутність в області семирічних і сВід
ольнити законні бажання батьків ю навчання не дає можливості задововою
мішає закріпленню переселенців-, р р цо навчання їх дітей рідною мовою, мр д р дпро

ож гальмує організацію окремих початкових українців в Криму, а тако
ю мовою навчання в місцях зосередження пе-класів шкіл з українською
и потрапляють в умови втрати перспективи в реселенців, оскільки вони
ю мовою в семирічних і середніх школах.навчанні цих дітей рідною
ови Кримського бюро обкому КПУ і виконкому З Постано
депутатів трудящих «Про організацію школи Обласної Ради 

українською мовою навчання в м.Сімферополь»з ук

1. Поширені міфи щодо входження Кримської області до складу УРСР

№ Ìіô Іñòîðè÷íà ðåàëüíіñòü

1 Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ çàâæäè 
áóâ ðîñіéñüêèì.

Óïðîäîâæ 1449–1783 ðð. ïіâîñòðіâ íàëå-
æàâ Êðèìñüêîìó õàíñòâó. Ó 1783 ð. Êðèì 
áóëî ïðèєäíàíî äî Ðîñіéñüêîї іìïåðії. 1954 ð. 
Êðèìñüêó îáëàñòü ïåðåäàíî çі ñêëàäó 
ÐÐÔÑÐ äî ñêëàäó ÓÐÑÐ. Ç 1991 ð. Êðèì-
ñüêèé ïіâîñòðіâ – òåðèòîðіÿ íåçàëåæíîї 
Óêðàїíè.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 – Віяння та сушіння ячменю на току колгоспу в Кіровському районі Кримської обл. 
(9 липня 1955 р.). 2 – Колона автомашин із зерном нового врожаю в колгоспі в Шуйському 
районі Кримської обл. прямує на заготівельний пункт (6 липня 1955 р.). 3 – Збирання 
винограду на плантації вин радгоспу «Коктейль» Судакського району Кримської обл. 
(8 жовтня 1955 р.). 4 – Діти колгоспників сільськогосподарської артілі в Зуйському 
районі Кримської обл. йдуть до школи (1 вересня 1954 р.). 5 – Зовнішній вигляд дитячого 
санаторію Південної залізниці в м. Феодосії Кримської обл. (1955 р.). 6 – Бонітування 
молодняку в колгоспі ім. В. Леніна Азовського району Кримської обл. (24 травня 1954 р.). 
7 – Дизель-електрохід в Ялтинському порту. Ялта (15 липня 1955 р.). 8 – Будівництво 
житлових будинків у колгоспі в Сімферопольському районі Кримської обл. (6 жовтня 
1955 р.). 9 – Перший кілометр Північнокримського каналу, спорудженого трестом 

«Укрводбуд». Кримська обл. (17 вересня 1960 р.)



Україна в умовах десталінізації2 розділ

6060 6161

№ Ìіô Іñòîðè÷íà ðåàëüíіñòü

2 Âіäáóëàñÿ íåïðàâîìіðíà ïåðå-
äà÷à Êðèìó äî ñêëàäó ÓÐÑÐ ó
1954 ð.

Óñі äії áóëî çàôіêñîâàíî ïðàâî÷èííèìè 
äîãîâîðàìè.

3 Ì. Õðóùîâ âîëþíòàðèñòè÷íî,
òîáòî іãíîðóþ÷è îá’єêòèâíî іñ-
íóþ÷і óìîâè òà çàêîíîìіðíîñòі,
áåç áóäü-ÿêèõ ïіäñòàâ «ïîäàðó-
âàâ» Óêðàїíі Êðèì. 

Ó 1954 ð. Ì. Õðóùîâ ùå íå ìàâ îäíîîñіá-
íîї âëàäè. Ðіøåííÿ â ÑÐÑÐ óõâàëþâàëèñÿ 
êîëåêòèâíèì êåðіâíèöòâîì (9 ÷ëåíàìè 
Ïðåçèäії ÖÊ ÊÏÐÑ).

4 Âõîäæåííÿ Êðèìñüêîї îáëàñòі
äî ñêëàäó ÓÐÑÐ íå îçíà÷àëî
ïåðåäà÷ó Óêðàїíі ìіñòà Ñåâàñ-
òîïîëÿ.

Ó Êîíñòèòóöії ÐÔ îêðåìèé ñòàòóñ ìіñòà 
íå áóëî çàêðіïëåíî, òîìó ïіñëÿ 1954 ð. 
ñòàòóñ Ñåâàñòîïîëÿ ìіã âèçíà÷àòèñÿ ëèøå 
çà çàêîíîäàâñòâîì ÓÐÑÐ. Öå ìіñòî є íå-
âіääіëüíîþ ÷àñòèíîþ Óêðàїíè.

2. Перевірте себе: чи маєте ви достатньо аргументів для руйнування міфів? Сформу-
люйте висновок (п’ять-шість речень). Скористайтеся інформацією з правої колонки 
таблиці.

3. Перейшовши за кодом чи посиланням http://history.org.ua/LiberUA/978-
966-00-1451-0/978-966-00-1451-0.pdf, оберіть статті, які охоплюють історичнийff
період, що вивчається, та доповніть свої знання висновками професіоналів.
Поділіться отриманою інформацією зі старшими родичами.

Ознайомтеся з наслідками входження Кримської області до складу УРСР:

âèíèêíåííÿ íèçêè åêîíîìі÷íèõ ïðîáëåì, ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ âіäáóâàëîñÿ, çî-
êðåìà, çà ðàõóíîê ãðîìàäÿí Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ;

ñóòòєâі çðóøåííÿ â ðîçâèòêó åêîíîìіêè ïіâîñòðîâà: ðîçøèðåíî êóðîðòíèé ïî-
òåíöіàë; çáóäîâàíî íîâі ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, øêîëè, ëіêàðíі; ñïîðóäæåíî 
áàãàòî æèòëà;

ïîâíå çàáåçïå÷åííÿ ïіâîñòðîâà âîäîþ, ãàçîì, åëåêòðîåíåðãієþ;
çáіëüøåííÿ ÷èñåëüíîñòі ðîñіÿí â Óêðàїíі çà ðàõóíîê ïåðåñåëåíöіâ ç Ðîñії;
îïіð áóäü-ÿêèì ïðîöåñàì óêðàїíіçàöії Êðèìó, íåìîæëèâіñòü ðîçâèâàòè íàöіî-

íàëüíó êóëüòóðó ïðåäñòàâíèêàì іíøèõ íàöіîíàëüíîñòåé.

Оцініть значення цих наслідків як для України, так і для Кримської області.

Підсумки уроку: Оцініть свою роботу під час практичного заняття. Закінчіть речення: Це
заняття відбувалося в атмосфері…/ найважливішим для мене на занятті було…/ способи 
роботи на цьому занятті були…/ якби я був/була вчителем/учителькою, то я обов’язково…

§  12. Спроби реформування економіки
1. Зміни в управлінні господарством

Ïðàâëіííÿ Ì. Õðóùîâà óâіéøëî â іñòîðіþ ÿê ïåðіîä çìіí ó âñіõ ñôåðàõ 
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî, ïîëіòè÷íîãî é ñóñïіëüíî-êóëüòóðíîãî æèòòÿ.

Çìіñò і çàãàëüíà ñïðÿìîâàíіñòü ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðåôîðìóâàííÿ
ïîëÿãàє â ðîçøèðåííі ìåæ ïîëіòè÷íîї äåìîêðàòії, ïðèñêîðåííі åêîíîìі÷-
íîãî ðîçâèòêó òà ïîëіïøåííі äîáðîáóòó íàñåëåííÿ.

? Який факт з повсякденного життя зображено на фотографії (с. 61)? Які причини 
такого скупчення людей? Яку інформацію можна отримати із цієї фотографії?

Åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà ÑÐÑÐ âèçíà÷àëàñÿ âèêëèêàìè ïîâîєííîãî ÷àñó. 
Ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî ïðàãíóëî áóäü-ÿêîþ öіíîþ äîñÿãíóòè âîєííî-ñòðà-

§  12. 

òåãі÷íîãî ïàðèòåòó іç Çàõîäîì. Ùîá ïіäíÿòè êðàїíó íà íîâі ðóáåæі ó çìà-
ãàííі ç êàïіòàëіñòè÷íèì ñâіòîì, ïåðåäáà÷àëîñÿ ïåðåäóñіì âèðіøèòè òàêі 
çàâäàííÿ:
âèâåñòè ïðîìèñëîâіñòü і ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ç êðèçè;
ðîçøèðèòè ïðàâà ðåñïóáëіê і ìіñöåâèõ îðãàíіâ âëàäè â åêîíîìі÷íèõ 

ïèòàííÿõ, ðîçøèðèòè ïðàâà òðóäîâèõ êîëåêòèâіâ, çàöіêàâèòè їõ ó ðå-
çóëüòàòàõ ñâîєї ïðàöі;

ïðèñêîðèòè íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïðîãðåñ;
ñêîðîòèòè ðîçðèâ â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó іç çàõіäíèìè êðàїíàìè;
ñïðèÿòè ïîëіïøåííþ êîîïåðàöії òà ïîäіëó ïðàöі â ìåæàõ åêîíîìі÷íîãî 

ðåãіîíó.
Äåìîêðàòèçàöіÿ åêîíîìі÷íîãî æèòòÿ ïî÷àëàñÿ ç ðîçøèðåííÿ ïðàâ ðåñ-

ïóáëіêàíñüêèõ ìіíіñòåðñòâ â óïðàâëіííі ïіäïðèєìñòâàìè. Ïîñòóïîâî 
óïðàâëіíñüêі îðãàíè ðåñïóáëіê îòðèìàëè ðîçøèðåíі ïîâíîâàæåííÿ ó ïëà-
íóâàííі âèðîáíèöòâà òà ðîçïîäіëі âñіõ âèäіâ ïðîäóêöії ðåñïóáëіêàíñüêîї 
ïðîìèñëîâîñòі, ó ðåàëіçàöії ôіíàíñîâî-êðåäèòíîї ïîëіòèêè, ó ôîðìóâàííі 
ñòðàòåãії âíóòðіøíüîïîëіòè÷íîãî òà åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó.

Ó ïðîöåñі ðåôîðìóâàííÿ âіäáóâàëàñÿ ðåîðãàíіçàöіÿ ñèñòåìè óïðàâ-
ëіííÿ:
ìіíіñòåðñòâà òîðãіâëі, áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, õëіáîïðîäóêòіâ, þñòèöії, 

âíóòðіøíіõ ñïðàâ, îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó іç ñîþçíî-ðåñïóáëі-
êàíñüêîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ ïåðåâåäåëè â ðîçðÿä ðåñïóáëіêàíñüêèõ;

äåÿêі óïðàâëіíñüêі ôóíêöії äåëåãóâàëè íîâîñòâîðåíèì ìіíіñòåðñòâàì: 
çâ’ÿçêó, âèùîї îñâіòè, åíåðãåòèêè òà åëåêòðèôіêàöії;

ñêîðîòèëè ãàëóçåâі ìіíіñòåðñòâà (10 çàãàëüíîñîþçíèõ і 15 ñîþçíî-ðåñïóá-
ëіêàíñüêèõ);
Âіéñüêîâà ïðîìèñëîâіñòü òà åíåðãåòèêà çàëèøèëèñÿ ïîçà ïðîöåñàìè 

ðåôîðìóâàííÿ.
Ó 1957 ð. ç ìåòîþ íàáëèæåííÿ óïðàâëіííÿ äî âèðîáíèöòâà çàìіñòü ëіê-

âіäîâàíèõ ãàëóçåâèõ ìіíіñòåðñòâ áóëî ñòâîðåíî òåðèòîðіàëüíі îðãàíè 
óïðàâëіííÿ ãîñïîäàðñòâîì. Òåðèòîðіÿ ÑÐÑÐ ïîäіëÿëàñÿ íà àäìіíіñòðàòèâíі 
åêîíîìі÷íі ðàéîíè, óñі ïіäïðèєìñòâà ðàéîíó ôîðìóâàëè єäèíèé íàðîäíî-
ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ. Â Óêðàїíі â ðåçóëüòàòі ðåîðãàíіçàöії îðãàíіâ 
óïðàâëіííÿ ãîñïîäàðñòâîì і áóäіâíèöòâîì áóëî ñòâîðåíî 11 àäìіíіñòðàòèâ-
íèõ åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ, ÿêі êåðóâàëèñÿ ðàäíàðãîñïàìè.

Фото Ж. Галеотті. Одеса. 1950-ті рр.




