
Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.) 

Мета уроку: 
 сформувати уявлення про внутрішньополітичну ситуацію в УРСР на 

початку 50-х років ХХ ст.; 

 з’ясувати історичне значення ХХ з’їзду КПРС і роль М. Хрущова в процесі 

десталінізації; 

 вдосконалювати навички аналізу, критичного оцінювання історичних 

подій; 

 удосконалювати вміння працювати з текстом підручника та Інтернет-

ресурсами; 

-         формувати повагу до історичного минулого України. 

 

Обладнання: мультимедійна презентація,  підручник. Параграф 7-8, Історія України 

(рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

Власов В. С. Кульчицький С. В. https://pidruchnyk.com.ua/1260-istoriya-ukrainy-11-klas-

vlasov.html  

Навчальне відео з теми:  
https://www.youtube.com/watch?v=TRxDZfZwj1c – Україна в умовах 

десталінізації. 

https://www.youtube.com/watch?v=mAotu5c2G4Y – загадка норільського 

повстання 1953 (спогади) 

Карта: «УРСР 1953-1964 рр.» 

 
 

Повторення  

https://pidruchnyk.com.ua/1260-istoriya-ukrainy-11-klas-vlasov.html
https://pidruchnyk.com.ua/1260-istoriya-ukrainy-11-klas-vlasov.html
https://www.youtube.com/watch?v=TRxDZfZwj1c
https://www.youtube.com/watch?v=mAotu5c2G4Y


https://forms.gle/uEeZLV25PKfEUyHW8  

 

Завдання: 

 Опрацювати параграф 7-8. 
 Переглянути навчальне відео 

https://www.youtube.com/watch?v=TRxDZfZwj1c – Україна в умовах 

десталінізації. 

https://www.youtube.com/watch?v=mAotu5c2G4Y – загадка норільського 

повстання 1953 (спогади) 

 Робота з поняттями, записати та вивчити: 

 «Відлига» - неофіційна публіцистична назва періоду в історії СРСР після 

смерті Й. Сталіна (з 1953 по 1964-й рр.). Вислів "відлига" походить від 

назви повісті Іллі Еренбурга. Поняття "Хрущовська "відлига" пов’язане з 

перебуванням на посту першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова 

(1953–1964 рр.) Цей період характеризувався зменшенням політичних 

репресій, вибірковою реабілітацією засуджених та репресованих у 

сталінські часи, частковою лібералізацією політичного життя, незначним 

послабленням тоталітарної влади. 

 Лібералізація - (від лат. liberalis — вільний) — в широкому тлумаченні 

під цим поняттям мається на увазі пом'якшення державного або державно-

бюрократичного тиску («контролю») на різні сфери суспільного життя: 

політику, економіку, право (в першу чергу це елементи правової держави 

— політичні та громадянські права, права людини), свободу слова та ЗМІ, 

тощо). 

 Легітимізація - (від латин. legitimus – відповідний до закону, правовий) 

означає визнання або підтвердження законності (легітимності) будь-якого 

права або повноваження, у тому числі права політичної влади на прий 

няття політичних рішень та здійснення політичних вчинків і дій. 

 Культ особи – беззастережне, надмірне звеличення особи, сліпе 

поклоніння, а іноді й обожнювання людини, яка обіймає найвищу посаду в 

політичній чи релігійній ієрархії, надмірне перебільшення заслуг, функцій 

і ролі лідера. Його насаджують за допомогою певних процедур і 

церемоній, а також завдяки пропаганді. 

 Десталінізація – процес ліквідації найбільш одіозних форм 

функціонування політичного режиму, започаткований після смерті                

Й. Сталіна. 

 Реабілітація – поновлення доброго імені, репутації несправедливо 

заплямованої або безпідставно звинуваченої людини. Політичною                

реабілітацією вважають винесення виправдовувального вироку під час 

перегляду справи за відсутністю складу злочину або за недоведенням 

участі в скоєнні злочину 

ПЛАН: 

https://forms.gle/uEeZLV25PKfEUyHW8
https://www.youtube.com/watch?v=TRxDZfZwj1c
https://www.youtube.com/watch?v=mAotu5c2G4Y
http://www.territoryterror.org.ua/uk/guide/terms-dictionary/#90
http://www.territoryterror.org.ua/uk/guide/terms-dictionary/#148
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


1. ХХ  з’їзд КПРС. 

2. Реабілітація жертв сталінських репресій. 

Етапи реабілітаційного процесу: 

• Перший етап (1953-1956 рр) – проголошувалися масові амністії, проте амністія 

не передбачала реабілітацію. Ліквідація репресивної системи: ліквідовані 

військові трибунали та особливу нараду МВС; в 1954 р. сформовано КДБ; 

ліквідовано систему ГУЛАГу; в 1955 р. –запроваджено прокурорський нагляд; 

1956 р. – скасовано постанову ЦВК СРСР від 01.12.1934 про чистку партійного 

апарату та переслідування будь-яких проявів інакомислення. 

 

• Другий етап (1956-1959 рр) – реабілітація стала масовою. 

 

• Третій етап ( 1959-1964 рр) – значне уповільнення темпів реабілітації 

 

Не підлягали реабілітації: 

• жертви політичних процесів; 

• селяни, репресовані в ході колективізації; 

• депортовані народи (кримські татари); 

• засуджені за “український буржуазний націоналізм”; 

• діячі ОУН та вояки УПА 

Гарного дня! 


