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Смерть Й.Сталіна  

(5 березня 

1953 р.) 

 Боротьба за владу у вищому 

керівництві СРСР. 

Березень – червень 1953 р. 

«колективне керівництво»: 

Г.Маленков – Голова Ради 

Міністрів СРСР, М.Хрущов 

– Перший Секретар ЦК 

КПРС, Л.Берія – Голова 

МВС 

  

 

 

Червень 1953 р.  

арешт і страта 

Л.Берії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 1953 р. З посади першого секретаря ЦК КП(б)У було звільнено Л. 

Мельникова і на цю  посаду обрано О. Кириченка (вперше українець за походженням 

зайняв таку високу посаду). 

 

19 лютого 1954 р. на честь 300-річчя возз’єднання України з Росією вийшов Указ Президії 

Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до 

 складу УРСР». Обласний центр Проскурівбуло перейменовано в Хмельницький. 

 

 

 

 

 

«Відлига» - період в історії радянського суспільства після смерті 

Й.Сталіна, пов'язаний зі спробами реформування радянської 

моделі розвитку М.Хрущовим. 

 

Заходи початкового етапу 

десталінізації 

 

1953 – 1954 рр. – 

повстання політичних 

в’язнів. Ліквідація 

ГУЛАГУ.  

Звільнено за амністією 

1,2 млн. в’язнів. 
 

Ліквідація позасудових органів 

Створено комісії 

по перегляду справ 

засуджених у 1934 

– 1953 рр. 
 

Чистка органів держбезпеки і 

значне  скорочення їх кількості. 

 

Припинення ідеологічних 

кампаній проти інтелігенції. 
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Реформи в політичній сфері 

 Відмова від масових репресій як методу управління державою.  

 Розгортання політичної реабілітації – виправдання, відновлення доброго імені 

несправедливо звинуваченої та засудженої особи. На кінець 1950-х років 

переглянуто 5,5 млн. справ, реабілітовано 3,5 млн. осіб. 

 Уведення в практику всенародного обговорення проектів законів. 

 Розширення прав профспілок 

 Розширення повноважень республік у плануванні виробництва й розподілу 

продукції, у формуванні бюджету. Зросла питома вага республіканської 

промисловості в Україні з 36% у 1953 р. до 76% у 1956 р. 

 ХХІІ з’їзд КПРС (1961 р.) приймає рішення на поглиблення десталінізації: 

звинувачення в масових репресіях не тільки Сталіна, але й людей із найближчого 

його оточення, рішення про винесення тіла Сталіна з мавзолею, лібералізація 

партійного життя. 

 

 

1957 р. – група колишніх активних прибічників Й.Сталіна здійснила невдалу спробу 

усунення М.Хрущова від влади. 

 

Лютий 1956 р. – ХХ з’їзд КПРС. Доповідь М.Хрущова 

«Про культ особи Й.Сталіна та його наслідки» 

- Критика сталінської політики як хибної та злочинної через організацію масових 

репресій, ведення незаконних методів слідства 

- Доводилося, що культ особи Й.Сталіна призвів до трагедії перших років війни з 

нацистською Німеччиною.  

- Початком злочинної політики визначався 1934 р. 

- Критика саме особи, а не системи, яка її породили 

- Небажання правлячої верхівки розділяти відповідальність за вчинені злочини 

 

1958 р. – М.Хрущов стає Головою Ради Міністрів СРСР, 

залишаючись першим секретарем ЦК КПРС 

 



Реформи в промисловості 

Зміст реформи Результат 

Спроба децентралізації 

управління шляхом створення 

рад народного господарства 

(раднаргоспів). В УРСР було 

створено 11 економічних 

районів (з часом ще 3) на чолі 

з раднаргоспами. 

Розширення господарських прав на місцях, наближення 

управління до виробництва. Ускладнення зв’язків між 

підприємствами окремих раднаргоспів, незацікавленість 

у комплексному розвитку галузі. 

Впровадження здобутків НТР 

у виробництво 

Значні досягнення в галузі науки й техніки. Підвищення 

продуктивності праці на 42%. Пріоритетний розвиток 

машинобудування, металургії, енергетики, хімічної 

промисловості. Перекіс у бік оборонної галузі 

(виробництво ракетно-ядерної зброї та космічні 

програми), недостатні асигнування науки, відсутність 

конкуренції, відставання від країн з ринковою 

економікою. 

Збільшення випуску товарів 

народного вжитку. 

Побудовано понад 300 нових і реконструйовано 400 

підприємств легкої та харчової промисловості. Зріс 

добробут народу. Недостатня кількість і низька якість 

споживчих товарів. 

 

Реформи в сільському господарстві 

Реформа Зміст та результат 

Рішення Пленуму ЦК КПРС 

(вересень 1953 р.) про зміни в 

аграрному секторі 

Збільшення капіталовкладень, списання заборгованості 

колгоспів, збільшення заготівельних цін, заохочування 

особистого підсобного господарства 

Освоєння цілинних земель 

Північного Казахстану, Сибіру 

(1954) 

Утрата українським селом 90 тис. молодих спеціалістів 

та нової техніки. 

Кукурудзяна компанія (1959) З 1958 до 1963 р. посівні площі, зайняті кукурудзою, 

зросли більш як удвічі, а валовий збір – лише в 1,3 рази. 

Було порушено сівозмін, структуру ґрунтів, знижено 

врожайність зернових.  

Наступ на особисті присадибні 

господарства (1956) 

Підвищенні податки, а з часом заборонено утримувати 

худобу в містах і робочих селищах. Зменшені розміри 

присадибних господарств. 

Боротьба з 

«неперспективними» селами 

Скорочено видатки на економічний і соціально-

культурний розвиток дрібних сіл. У 1950 р. було 13 тис. 

колгоспів, у 1965 р. – 9,5 тис. 

Надпрограма у тваринництві 

(1957) 

За 3 – 4 роки наздогнати США у виробництві молока та 

м’яса. Планувався приріст обсягу продукції на 70%.  

Завищенні плани, масові приписки показників, 

зменшено поголів’я худоби. 

Реорганізація МТС (1958) Примусовий викуп колгоспами техніки МТС по 

завищених цінах. 

 

 



Розвиток соціальної сфери 

 Лібералізація трудового законодавства 

 Скорочення робочого тижня та робочого дня в передвихідні та передсвяткові дні 

 Збільшено тривалість  відпусток, пов’язаних з вагітністю і пологами (з 77до 112 

календарних днів) 

 Скасування плати за навчання у старших класах середніх шкіл та вищих 

навчальних закладах. 

 Припинення практики державних позик 

 Знижено пенсійний вік 

 Збільшення мінімальної зарплатні та пенсій 

 Видача паспортів селянам. У липні 1956 р. прийнято закон про пенсії та допомогу 

членам колгоспів. 

 Широкомасштабне житлове будівництво. За 1956 – 1960 рр. житло отримали 8,8 

млн. осіб. «Хрущовки» 

 Грошова реформа 1961 р.  

Скасовувавсь закон  1940 р., який «прив’язував» робітників до підприємств, на 

яких вони працювали. 

Лібералізація духовного життя 
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Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 
Іван 

Світличний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алла Горська 

 

Шістдесятники –молоде покоління талановитих літераторів і митців 

кінця 1950-х –  1960-х років, які здобули визнання не тільки творчою, а 

й громадською діяльністю.  

 

Причина появи – 

лібералізація суспільно-

політичного життя. 

Ідеологія – верховенство 

закону, прав людини і 

пропагування 

загальнолюдських цінностей, 

духовне відродження нації, 

утвердження рідної мови, 

популяризація здобутків 

української культури. 

 

Організаційні осередки: 

клуби творчої молоді 

«Сучасник» (Київ, 1959) 

та «Пролісок» (Львів, 

1962). 
 

Дисидентство – політичний рух, який виник у другій половині 

1950-х років, рух проти існуючого державного ладу, протистояння 

офіційній ідеології й політиці. 

 



Головні акції українських дисидентів: 

 Конференція в Київському університеті з питань культури мови 

 Виступи інтелігенції біля пам’ятників Т.Шевченку в Києві та Каневі 

 Протести щодо пожежі у фонді  українських рукописів Київської публічної 

бібліотеки Академії наук УРСР 

 Поява у 1965р. праці літературного критика Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи 

русифікація? 

  

Українська робітничо-селянська спілка (1959) 

Засновник - Левко Лук’яненко 

Мета: спираючись на Конституцію, домогтися виходу України зі складу 

СРСР. 

У 1961 – 1962 рр. засуджені за «антирадянську агітацію та пропаганду» та 

ув’язнені. 

Здобутки науки 

1. Виділялися значні асигнування на науку. 

2. Провідна роль у розвитку науки належала Академії наук  УРСР на чолі зО. 

Палладіним (до 1962 р.) та Б. Патоном (з 1962р.). 

3. Посилювалися контакти української інтелігенції із закордонними культурними та 

науковими центрами. 

5. У Києві створено Обчислювальний центр на чолі з В. Глушковим (1957 р.), який 

працював над створенням обчислювальних машин для управління виробничим процесом. 

6. Інститут електрозварювання на чолі з Б. Патоном розробляв нові технології. 

7. Здійснювалися дослідження проблем атомної енергетики у Харківському фізико-

технічному інституті на чолі з І. Курчатовим. 

8. Інститут механіки працював над створенням міжконтинентальних ракет. 

9. У Київському інституті фізики у 1960 р. створено ядерний реактор 

10.  1957 р. Запущено перший штучний супутник Землі. 

11.  1961 р. Запущено першу людину в космос. 

 

«Відлига» в українській літературі 

1. Лібералізація і десталінізація мали позитивне значення для розвитку української 

культури.. 

2. У цей час написано чудові твори: поеми «Розстріляне відродження», «Мазепа» та 

повість «Третя рота» В. Сосюри, «Гомоніла Україна» П. Панча, «Тронка» О. 

Гончара,«Вир» Г.Тютюнника, «Дикий мед» Л. Первомайського. 

3. Велику роль у культурному процесі відіграли твори: «Зачарована Десна» і «Поема 

про море» О. Довженка, «Людина і зброя» О. Гончара, «Правда і кривда», «Кров людська 

– не водиця», «Хліб і сіль» М. Стельмаха. 

 

 «Відлига» в українському мистецтві 

1. З музеїв, виставок вилучали численні полотна і скульптури, присвячені «вождю 

народів». 

2. Скарбниця образотворчого мистецтва поповнилася творами М. Дерегуса, М. 

Божія, К. Трохименка, К. Касіяна, О. Шовкуненка, В. Бородая. 



3. Здобули широке визнання майстрині декоративно-прикладного мистецтваК. 

Білокур і М. Примаченко. Твір К. Білокур «Хата в «Богданівці» 

У музиці 

• Плідною була творчість багатьох українських композиторів. 

• Українське мистецтво збагатилося творами Б. Лятошинського, А. Кос-

Анатольського, С. Людкевича, братів Г. та П. Май-бороди, Ю. Мейтуса, Л. 

Ревуцького, А. Штогаренка та інших. 

• У народі користувалася визнанням творчість композиторів-пісенників О. Білаша, 

А. Філіпенка, І. Шамо. 

• Визнано помилкову оцінку опер К. Данькевича «Богдан Хмельницький» та Г. 

Жуковського «Від щирого серця». 

 

Театральне мистецтво 

1. У  театрах  плідно  працювали  такі  майстри  сцени,  як     Н. Ужвій, Ю. Лавров, 

В. Добровольський, М. Романов та інші. 

2. Традиції Л. Курбаса творчо наслідували його учні – Г. Юра, 

М. Крушельницький, В. Скляренко та інші. 

 

Кіномистецтво 

Створено нові кінофільми, які викликали широкий інтерес у громадськості: 

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

• «Тіні забутих предків» С. Параджанова 

 

Домашнє завдання: 

Письмово дайте відповідь на запитання: 

 

1. Який період історії одержав назву періоду «відлиги»? 

2. Які наслідки мали повстання політичних в’язнів у сталінських таборах? 

3. Які рішення прийняв ХХ з’їзд КПРС? 

4. Які реформи були проведені в політичній, економічній та соціальній сфері в період 

«хрущовської відлиги»? 

5. Які зміни відбулися в адміністративно-територіальному устрої України? 

6. Які причини зародження дисидентського руху та які його течії? 

7. Кого називали «шістдесятниками? Назвіть найбільш відомих його представників  

8. Які проблеми піднімав Іван Дзюба у своїй праці «Інтернаціоналізм чи русифікація? 

9. Назвіть найбільші здобутки в розвитку української науки 

10.Які здобутки представників українського мистецтва7 

 

Електронні  підручники: 

1. 11-klas-istoria-uK-vlasov-2019-stand pdf, розділ 2 

2. pick-istoriva-ukraini-11-danilenko-pdf розділ 2 

3. pik-istoriva-ukraini-11-pometun.pdf, розділ 3 

 

Пройти онлайн тестування по темі: 

Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр ... 
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