
Тема семінарського заняття 29. 

СРСР у другій половині 60-х – 1991 р. Нові незалежні держави на пострадянському просторі. 

План 

1.СРСР в другій половині 40-х – першій половині 50-х рр. ХХ ст. Хрущовська «відлига». 

2. Суспільно-політичне життя періоду «застою». «Перебудова». Розпад СРСР. 

3.Соціально-економічний та політичний розвиток країн пострадянського простору. 

4. Збройні локальні конфлікти. 

Література:  
1. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, 

академічний рівень) / Т.В.Ладиченко. – К.: Грамота, 2011, с. 107 - 127 

2. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. Рівень / 

Т.В. Ладиченко, Ю.І. Заблоцький. - К. : Генеза, 2011, с. 148 – 184 

 

Реферати: 

1. Місце хрущовського десятиліття в історії Україні. 

2. Політичний портрет Л.І.Брежнєва. 

3. «Перебудова» та «політика нового мислення». 

4. Країни Прибалтики на межі тисячоліть. 

5. Білорусія в ХХІ ст. 

6. Проблема Нагорного Карабаху.    

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Визначте основні проблеми, з якими зіштовхнувся СРСР після закінчення Другої 

світової війни. 

2. Дайте оцінку правлінню М.С.Хрущова. 

3. Які методи діяльності застосовували дисиденти? 

4. Дайте оцінку політичній діяльності М.С.Горбачова. 

5. Визначте причини розпаду СРСР. 

6. Назвати збройні конфлікти, які відбувались на території країн пострадянського 

простору. 

 

В ході розгляду першого питання слід проаналізувати соціальний розвиток СРСР в другій 

половині ХХ ст., детально зупинитись на політичних постатях, умовах життя народу в різних 

періодах. Окремо варто проаналізувати місце хрущовського десятиліття, визначити його сильні та 

слабкі боки. 

 Проаналізуйте соціально-економічні реформи в СРСР у другій половині 1950-х рр.: 

1. Управління: 

- скасування міністерств, запровадження радгоспів за територіальним принципом; 

- розширення прав республік і місцевих органів влади. 

2. Промисловість: 

- створення Державного комітету Ради міністрів СРСР у справах нової техніки з метою 

впровадження досягнень НТР; 

- збільшення випуску товарів народного вжитку, зростання добробуту населення; 



- моральні стимули поліпшення виробництва. 

3. Сільське господарство: 

- підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, зменшення податків; 

- заохочення утримання особистих господарств; 

- збільшення капіталовкладень у галузь; 

- «укрупнення» сіл; 

- «надпрограми»: освоєння цілинних земель Казахстану і Південного Сибіру (1954 – 1956 рр.); 

розширення посівів кукурудзи (1956 р.); форсоване збільшення виробництва м’ясо-молочної 

продукції (1957 р.); 

- реформи мали екстенсивний характер; 

- з кінця 50-х рр. – різке скорочення сільськогосподарського виробництва. 

4. Соціальна сфера: 

- паспортизація колгоспників; 

- підвищення реальної зарплатні і пенсії, пенсійне забезпечення колгоспників; 

- скорочення робочого тижня; 

- скасування платні за навчання; 

- масове житлове будівництво; 

- вільний продаж побутової техніки, автомобілів; 

- реальне покращання добробуту громадян СРСР. 

Зовнішня політика СРСР у роки «відлиги» характеризувалася значними змінами, вона стала 

більш   відкритою й передбаченою.  

В ході підготовки відповіді на друге питання варто дати загальну оцінку постаті Л.І.Брежнєва.  

Поясніть, чому на середину 70-х років радянська  економіка повністю втратила притаманний їй 

динамізм розвитку.  

Прокоментуйте розвиток СРСР доби «застою» (середина 60 – перша половина 80-х рр. ХХ ст.): 

1. Соціально-економічна сфера: 

- зростання енергоємності та матеріаломісткості виробництва; 

- мілітаризація економіки; 

- зростання реальних доходів, не забезпечених товарною масою; 

- сільськогосподарська криза; 

- міграція сільського населення до міста; 

- соціальна диференціація; 

- житлова проблема. 

2. Суспільно-політична сфера: 

- твердження про побудову «розвиненого соціалістичного суспільства»; 

- возвеличення керівництва держави (Л.І.Брежнєв – чотири зірки Героя Радянського 

Союзу, зірка Героя соціалістичної праці, звання маршала); 

- «тіньова економіка»; 

- русифікація; 

- подвійна мораль. 

3. Культурна сфера: 

- розвиток природничих дисциплін; 



- заборона об’єктивного висвітлення радянської дійсності; 

- ідеологічний контроль над мистецтвом. 

4. Результати: 

- стагнація економіки; 

- наростання невдоволення.  

Визначте причини подій 19 серпня о 1991 р.  

Прокоментуйте причини розпаду СРСР: 

- глибока економічна криза, нездатність керівництва країни до радикальних реформ; 

- зростання національної самосвідомості; 

- дискредитація КПРС і центральної влади; 

- формування національних політичних еліт, їхнє прагнення до влади. 

 

В межах третього питання охарактеризуйте соціальний розвиток країн пострадянського 

простору. Визначте успіхи та прорахунки, прокоментуйте їх відносини з Україною. 

В четвертому питанні визначте причини збройних конфліктів: 

З 1989 р. - боротьба Південної Осетії за незалежність від Грузії, яка переросла у війну. 

Наслідком стало проголошення незалежної республіки, яка, втім, не визнана у світі. Активні дії 

тривали до 1996 р. 

1992 р. - самопроголошення незалежної Абхазької республіки, що призвело до військового 

конфлікту. За підтримки Росії абхазькі війська завдали поразки грузинській армії, яка залишила 

територію Абхазії. Конфлікт досі не розв'язаний і періодично загострюється. 

Серпень 2008 р. - Грузія атакувала населені пункти Південної Осетії, звинувативши 

самопроголошену республіку, контрольовану російськими миротворцями, у постійних 

провокаціях на кордоні. Грузинська армія намагалася встановити контроль над Південною 

Осетією. У відповідь Російська Федерація ввела свої війська на територію Абхазії та власне Грузії; 

офіційний привід «захист російських громадян». Посередником у російсько-грузинському конфлікті 

виступив президент Франції Н.Саркозі.  

Вірменія: 

• Встановила контроль над Нагірним Карабахом (1992 р.) 

• Через блокаду Азербайджану 1993 р. різко погіршилося економічне становище, зріс 

дефіцит бюджету, закривалися підприємства; введене нормування продуктів харчування; відбулася 

криміналізація економіки. Зросла еміграція. 

• Стабілізація — з середини 1990-х років завдяки підписанню торговельних договорів з 

Туркменістаном, Іраном та СІЛА. 

Азербайджан: 

• У країні двічі проходили дострокові президентські вибори через невдачі у конфлікті з 

Вірменією через Нагірний Карабах (1992, 1993 рр.) Останній президент — Г. Алієв – забезпечив 

передання влади своєму синові І. Алієву. 

• Основа економіки — нафтовидобування у Каспійському морі. 

• Країна зміцнила відносини Туреччиною, Іраном, країнами ЄС. 

• У конфлікті з Вірменією в Нагірному Карабасі Азербайджан програв, хоча остаточно 

конфлікт досі не розв'язано. Світова спільнота наполягає, щоб формально Карабах залишився в 

Азербайджані,  ле здобув якнайширшу автономію. 

Після розпаду СРСР територія колишнього Радянського Союзу декілька років  

залишалася ареною внутрішньої нестабільності і міждержавних конфліктів. Поясніть, чому. 

 
 


