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Дата проведення - 02.11. 2020.                                       Викладач. Алмашій М.І. 

Тема. Причини та початок Перебудови. Антиалкогольна кампанія. Шахтарські 

страйки. 
                                                                                                     Пояснення навчального матеріалу 

Відповіді на завдання надсилати marusa.almashii@ukr.net 

 

Мета: показати необхідність суспільних перетворень. Розкрити суть перебудовчих процесів 

та їх особливість в Україні. Схарактеризувати Чорнобильську катастрофу як трагедію 

українського народу і подію планетарного масштабу. Формувати вміння виражати власну 

думку з приводу конкретних історичних явищ і процесів, обґрунтовувати і відстоювати її.  

Формувати в учнів розуміння взаємозв’язку між історичними фактами, вдосконалювати 

навички аналізу, синтезу, критичного оцінювання історичних подій; виховувати в учнів 

інтерес до національної історії. Виховувати учнів у дусі патріотизму і утверджувати ідеали 

демократії. Сприяти осмисленню ролі людини в історії та її відповідальності за свої вчинки. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

    Основні поняття і терміни: перебудова, стратегія «прискорення», демократизація, 

гласність, Чорнобильська катастрофа, антиалкогольна кампанія. 

    Основні дати: 1985  - 1991 рр.. - період перебудови в СРСР; квітень 1985 року – Пленум ЦК 

КПРС; 26 квітня 1986 р. -  Чорнобильська катастрофа. 

 

«Система убита, але немає куди вивезти труп. Він розкладається, гниє, і жити при цих 

рештках нестерпніше, ніж при живій системі». 

 Ф. Кривін 

                                                                               Хід уроку 

І. Організаційний момент уроку.  

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності.  

 (фільм «20 кроків до мрії. Крок 17: перебудова»  

https://www.youtube.com/watch?v=ntDKz6WTxf4). 

     Критичне становище, у якому опинився СРСР у середині 80-х років, свідчило про 

необхідність радикальних перетворень. 

mailto:marusa.almashii@ukr.net
https://www.youtube.com/watch?v=ntDKz6WTxf


 
СТРУКТУРНА КРИЗА  

РАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

Економічна криза: – дефіцит товарів; 

– відмова або повільне запровадження нових технологій; 

– невисока якість більшості товарів; 

– продовольча криза; хронічна криза сільського господарства; 

– прихована інфляція (зростання цін при незмінних розмірах заробітної плати); 

– переважно екстенсивний шлях розвитку економіки; 

– висока затратність виробництва, енергоємність і матеріалоємність продукції. 

Політична криза: 

– воєнні авантюри і нездатність вийти з них (Афганістан, Ефіопія, Ангола тощо); 

– нездатність вищого керівництва реагувати на нові тенденції розвитку світу. «Старіння» 

керівництва; 

– недієздатність законодавчих органів; 

– втрата динамічності в розвитку радянської моделі і, відповідно, її привабливості для інших 

країн; 

– корупція у вищих ешелонах влади - підкуп державних і політичних діячів: хабарництво, 

криміналізація, просування по службовій драбині за принципом знайомства, родинних 

зв’язків, особистої відданості; 

– посилення репресій проти інакомислячих. 

Ідеологічна криза: 

– розчарування у правильності обраного шляху розвитку (побудова комунізму); 

– розходження між ідеологічними догмами і реаліями життя; 

– усвідомлення нереальності досягнення мети побудови комунізму; 

– зростання дисидентського руху і настроїв у суспільстві; 

– посилення ідеологічного тиску на суспільство. 

Екологічна криза: 

– бездумна експлуатація природних ресурсів; 

– відсутність наукового обґрунтування у розміщенні виробничих потужностей; 

– руйнування природного середовища, придатного для життя людей (забруднення водоймищ, 

атмосфери тощо); 



– поступова деградація нації (генетичні зміни, зростання дитячих захворювань і 

народжуваності нездорових дітей, скорочення народжуваності, зростання числа хронічних 

захворювань тощо). 

ІV . Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу. 

                                                          Причини і початок «перебудови» 

1982 – 1985 рр. («парад генсеків» – період короткочасного перебування у влади Ю. 

Андропова та   К. Черненка) 

Листопад 1982 р. – смерть Л. Брежнєва. Генеральним секретарем ЦК КПРС стає Ю.Андропов. 

Починається боротьба за укріплення дисципліни, боротьба з корупцією. 

Лютий 1984 р. – смерть Ю. Андропова. Генеральним секретарем ЦК КПРС стає К.Черненко. 

Збереження «застою» 

Березень 1985 р. – смерть К. Черненка. Генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано 

М.Горбачова. 

 

Причини перебудови :   

   1). Перебудову нав’язав Захід. 

Це результат «змови» імперіалістичних сил. План краху КПРС і СРСР був розроблений ЦРУ і 

здійснений через «агентів впливу» – М.С. Горбачова, А.Н. Яковлєва та ін. 

 2). Перебудова обумовлена  внутрішніми причинами: 

кризовим станом вітчизняної економіки і необхідністю її модернізації; 

розчаруванням народу в ідеях соціалізму; 

приходом в керівництво країни представників нового покоління, які усвідомлювали  

необхідність змін в суспільстві; 

поширення ідей суверенітету - цілковита незалежність держави від інших   держав в її 

внутрішній зовнішній політиці. 

 

Докорінні зміни у внутрішній і зовнішній політиці розпочалися, коли 11 березня 1985 р. 

після смерті Костянтина Черненка Генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано Михайла 

Горбачова. 

На квітневому (1985 р.) пленумі ЦК КПРС Горбачов уперше заявив про «необхідність 

перебудови господарського механізму». Тому квітень 1985 р. вважається початком 

перебудови в СРСР, хоч власне поняття «перебудова» з’явилося значно пізніше. 

П е р е б у д о в а (рос. «перестройка») - теоретично-політична програма реформування 

командно-адміністративної, бюрократичної соціальної системи СРСР.  

Метою перебудови був перехід до демократичного соціалізму та ринкової економіки, 

що зумовлювалось низкою факторів. 

1. Очевидна науково-технічна відсталість країни порівняно з передовими західними 

країнами, що дедалі поглиблювалась. 

2. Уповільнення темпів економічного розвитку. 

3. Низька якість більшості вітчизняних промислових товарів. 

4. Неспроможність колгоспно-радгоспного ладу забезпечити країну продуктами сільського 

господарства. 

5. Вражаюча безгосподарність в усіх ланках народногосподарського комплексу. 

6. Нездатність режиму забезпечити більш-менш задовільний рівень життя для своїх 

громадян. 

7. Нескінченні дефіцити найнеобхідніших продуктів і товарів. 

8. Нещадне переслідування владою будь-яких форм дисидентства, інакомислення та 

опозиції. 

9. Всевладдя партноменклатури. 

10. Значне поширення корупції, соціальної апатії, пияцтва та інших негараздів у 

радянському суспільстві. 

Основні напрями політики реформ М. Горбачова 

1. Демократизація суспільства. Створення правової держави. 



2. Гласність. 

3. Реабілітація незаконно засуджених і репресованих за роки радянської влади. 

4. Утвердження багатопартійності. 

5. Запровадження інституту президентства. 

6. Підготовка нового союзного договору. 

7. Політика нового мислення у зовнішніх відносинах. 

8. Підтримка демократичних революцій у Східній Європі. 

Робота з документами 

Леонід Кравчук, перший президент України 

«Нам хотілося, щоб все це змінилося: цей консерватизм, щорічні похорони генсека, щорічні 

виклики вночі писати від ЦК траурні документи… Все це настільки вже обридло, настільки 

було неавторитетним, що коли було проголошено перебудову й визначено основні її шляхи - 

насамперед науково-технічний прогрес (це те, на чому найдовше у своїй доповіді зосередився 

Горбачов: що нам потрібні нові технології, що ми не можемо відставати від Заходу) - це було 

сприйнято більшою частиною пленуму на «ура». …Основне значення перебудови полягало в 

тому, що вона відкрила очі партійним керівникам, інтелігенції, політичній еліті на те, що ми 

відстали від західних країн на 50–100 років». 

Валентина Кирилова, директор видавництва Соломії Павличко «Основи» 

«Я добре пам’ятаю той час. Це була моя остання студентська весна на історичному 

факультеті. Ми не чекали жодних роз’яснень від викладачів кафедри історії КПРС. Ми все 

давно розуміли, жадали змін, хотіли правди та свободи. Або хоча б їхньої ілюзії. Курс на 

перебудову? Дайош перебудову! Ми потребували зміни напрямку руху, ми втомилися 

рухатися в нікуди. Це була надія». 

Віктор Мусіяка 

«Те, що прагнення радикальних змін, згодом названих «перебудовою», декларували перші 

особи країни, було для нас, звичайних членів партії, яким і я, зокрема, був, знаковою подією. 

Назвав би це яскравим спалахом, своєрідним осяянням, на жаль, нетривалим… Адже в нас 

справді зародилася надія, зокрема на те, що не лише країна, а й партія, її авангард, стане 

нарешті на новий, прогресивний шлях розвитку». 

Сергій Шевчук 

«Пригадую, як ми захоплювалися «раннім» Горбачовим, як збиралися біля екранів 

телевізорів, коли він виступав із промовами, кожна з яких розвінчувала великий міф. Слова 

були красивими, але за ними не виявилося діла». 

                                 Період перебудови мав декілька етапів  

І етап перебудови (квітень 1985 - січень 1987 р.) 

Визрівання політичного курсу перебудови. Трансформація радянського суспільства 

розпочалася як типова революція «згори». 

У квітні 1985 р. на Пленумі ЦК КПРС було проголошено курс на прискорення соціально-

економічного розвитку країни. Провідними його елементами було визначено інтенсифікацію 

економіки, прискорення науково-технічного прогресу, активізацію «людського фактора», 

перебудову управління та планування, удосконалення структурної та інвестиційної політики, 

підвищення організованості й дисципліни, поліпшення стилю діяльності, обґрунтовані 

кадрові зміни (термін «перебудова» вживався тоді лише в контексті поліпшення управління 

господарським механізмом). Перетворення на початковому етапі не були системними і 

стосувалися передусім економіки (наведення елементарного порядку, зміцнення трудової та 

технологічної дисципліни, підвищення відповідальності кадрів тощо). 

Характерні ознаки першого періоду: 

1. Джерелом реформаторських імпульсів є політичний центр держави. 

2. Вичікувальна позиція апарату партійно-державних органів. 

3. Визрівання потреби в політичних узагальненнях та чіткій програмі перебудови. 

4. Консерватизм, інертність, зорієнтованість на політичний центр суспільної думки. 

Особливості перебудови в Україні  

В Україні перебудовчі процеси загалом збігалися із загальносоюзними. 



Проте вони мали і свої особливості: 

• уповільнений темп розвитку; 

• порівняно низький рівень активності населення; 

• тривале збереження при владі старої брежнєвської еліти; 

• відсутність відвертого насилля як засобу розв’язання внутрішніх проблем; перетворення 

Чорнобильської трагедії з екологічного чинника суспільного життя на потужний політичний. 

Володимир Притула, політолог, аналітик Кримського незалежного центру політичних 

дослідників і журналістів 

«На жаль, небажана об’єктивна реальність для України полягала в тому, що при владі 

перебували люди, які були не готові до таких змін, які були продуктом минулої епохи, й 

нічого іншого не можна було чекати, бо й організаційно, і психологічно вона була 

відгороджена від передових світових тенденцій розвитку. Ми, на жаль, не Польща й не Чехія, 

де вже на той час були й зачатки ринкового суспільства, й передова еліта, яка була готова 

перехопити владу, а в нас просто нікому було цим займатися. Отже, перехідний період у нас 

виявився значно складнішим, ніж у них». 

Українська офіційна влада була вимушена підтримувати політику центрального 

керівництва, хоча компартійна еліта республіки з часом все більше розуміла. що політика 

«перебудови» реально погрожує її необмеженій владі. Сам М. Горбачов, як і його 

попередники, добре розумів значення України для Союзу і до останніх днів свого лідерства 

пильно стежив за ситуацією в республіці, намагаючись будь-якими способами утримати її у 

складі СРСР. Ставши генеральним секретарем, він уже в червні 1985 р. прибув у республіку 

для просування ідей «перебудови».. 

 Панування консервативних сил у керівництві республіки. Зміни, що відбувалися в Україні, 

істотно відставали від відповідних процесів в інших республіках, особливо прибалтійських. 

Першим секретарем ЦК КПУ аж до осені 1989 р. залишався В. Щербицький, який мав 

репутацію консерватора. Оточення В. Щербицького віддавало перевагу командно-

адміністративним методам керування, дотримувалось централізму і твердої регламентації 

всіх сфер життя суспільства. Проблеми розвитку державності України, на думку В. 

Щербицького, узагалі не існувало. Український народ, стверджував він, «задовольнившись 

соціалістичною державністю, досяг справжнього національного відродження».  

Нічого не змінилося в політиці компартії України і з вересня 1989 p., коли першим 

секретарем ЦК КПУ став В. Івашко. 

Гласність суспільного життя.  

    Гласність – політика максимальної відвертості та правди в діяльності державних і 

громадських організацій, дієва і активна форма участі громадської думки в демократичному 

вирішенні найважливіших проблем країни. 

Основними досягненнями політики «гласності» стали: ліквідація «білих плям» в історії 

СРСР; поява ідейного плюралізму, розмаїтості думок; реабілітація безневинно засуджених у 

30-50-ті pp. політичних діячів і діячів культури; значне пом'якшення цензури в засобах 

масової інформації; ліквідація спецсховищ у бібліотеках; масовий прокат кінофільмів, що 

десятиліттями лежали на полицях за ідеологічними мотивами; поява незалежних газет і 

журналів; падіння «залізної завіси» і можливість діалогу з країнами Заходу; демократизація 

всього громадського життя в країні, перші заклики визнати Голод 1932 – 1933 років 

геноцидом українського народу. 

    Лібералізація - забезпечення гарантованих Конституцією громадянських прав особи. 

Чорнобильська катастрофа  
  26 квітня 1986 р. на Чорнобильській АЕС, що розташована в Київській обл., сталася катастрофа 

планетарного масштабу.  

Техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим 

руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території 

України (колишньої УРСР), в ніч на 26 квітня 1986 року. 



Руйнування мало вибуховий характер, реактор було повністю зруйновано і в довкілля було викинуто велику 

кількість радіоактивних речовин. Відбувся викид потужністю в 300 Хіросім. На думку багатьох людей, ця подія 

та офіційна реакція на неї, що була продемонстрована у Москві, стала однією з причин розпаду СРСР. 

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики , як за кількістю загиблих і 

потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. 

 

Причинами цієї найбільшої в історії людства техногенної катастрофи була низька якість проектування, 

виготовлення та обслуговування техніки.  

Від катастрофи найбільше постраждали територія УРСР, Білорусії, деякі області Російської Федерації і 

окремі райони у Центральній і Західній Європі. В УРСР радіонуклідами забруднено 50,5 тис. км території, де у 

2218 населених пунктах проживало 3,5 млн. осіб, у т. ч. 1 млн. дітей. Із 170 населених пунктів України 

переселено 160 тис. сімей, у т. ч. усіх жителів м. Прип'яті. їм у Київській, Полтавській, Сумській, 

Кіровоградській та ін. областях було виділено 60 тис. квартир.  

Загальноукраїнський страйк шахтарів 

 
Страйки робітників стали чи не єдиним засобом протесту проти неочікуваного і неприйнятного для них 

становища. 

1989 рік став першим роком масових страйків робітників, попереду яких були шахтарі Донбасу, 

Павлограда, Червонограда, Нововолинська.  

Причини розгортання робітничого руху: 

1. Невдоволення робітників непослідовністю та безрезультативністю економічних реформ. 

2. Відмова владних структур від послідовних політичних реформ. 

3. Погіршення становища робітників, невирішеність житлово-побутових проблем. 

4. Відсутність у робітників декларованого права бути господарями на виробництві. 

5. Посилення впливу мафіозних кланів. 

6. Постійне зростання інфляції, цін, дефіциту товарів першої необхідності. 

7. Тяжкі умови праці шахтарів: 

нестача техніки; 

значна частина ручної праці, яка сягала в Донбасі 57,9%; 

тяжкі умови праці, за яких температура у вибоях часто становила 30°С; 

висока смертність на шахтах від нещасних випадків. 

Шахтарський страйк, який охопив півмільйона гірників у липні 1989 р. 

Особливості страйку 

висока організація; 

створення страйкових комітетів і робітничих дружин; 



висування поряд з економічними і політичних вимог — відставки місцевого партійно-радянського керівництва 

тощо. 

Страйки розпочалися на шахтах, їх підтримали сотні тисяч робітників інших професій (60% підприємств та 

організацій Тернополя, транспортники Києва, робітники Львова, металурги Горлівки). 

22 липня 1989 р.- між шахтарями та урядом СРСР було підписано угоду про виконання вимог страйкарів. До 

Москви вирушила делегація шахтарів домагатися гарантій виконання угоди. 

Вони висловили недовіру Компартії України, українському урядові. До страйкуючих шахтарів підключились 

студенти, які вимагали подальшої демократизації суспільства. Уряд УРСР задовольнив основні вимоги 

шахтарів: було збільшено зарплату, з'явився новий закон про їх пенсійне забезпечення. У цілому ж, економічна 

ситуація в республіці погіршилась, було недовидобуто більше 1 млн. т вугілля, фінансові ресурси трудових ко-

лективів зменшились, бюджет Донецької, Львівської, Волинської областей скоротився. 

V. Закріплення нових знань.  

Виконання різнорівневих завдань з теми «Причини та початок перебудови». 

/додаються/. 

VI. Підсумки уроку. 

     Криза радянського суспільства спонукала керівні партійні кола до проведення реформ. Їх 

ініціатором став Генеральний секретар ЦК КПРС М. Горбачов. Проте розроблені й 

запроваджені реформи не  відповідали реаліям сучасності, до того ж були непослідовними і 

частковими. Зрештою не до кінця продумані експерименти призвели до розвалу радянського 

господарського механізму та економічного краху. У 1988 р. економіку СРСР охопила криза. 

Економічні негаразди на тлі лібералізації режиму сприяли розгортанню могутніх соціальних 

та національних рухів, які зрештою розхитали й знищили радянську систему й СРСР. Таким, 

чином, перебудова призвела до ліквідації тоталітарного режиму й до розпаду СРСР. 

VІІ. Домашнє завдання. 

1. Опрацюйте текст §15 підручника. 

2. Вправа «Зернятка думок» (заповніть схему «Перебудова») 

   .   

3. Вправа «Зареєструй історичну особу в соцмережі»  - М.Горбачов 

 



 


