
Текст завдання:

“У _____ р. помер «вождь усіх часів та
народів» __________. А в _______ р. на
_____ з’їзді партії _______________
виступив із доповіддю
«___________________________________
_______», засудивши злодіяння
___________ і цим розпочавши період
так званої хрущовської “_________.”



Відповідь:

“У _1953_ р. помер «вождь усіх часів

та народів» Й.Сталін. А в _1956_ р. на

_XX_ з’їзді партії __М.Хрущов__

виступив із доповіддю «_Про культ

особи і його наслідки_», засудивши

злодіяння _Й.Сталіна_ і цим

розпочавши період так званої

хрущовської “_відлиги_”.



«…люди раптом прокинулись від
падіння страшного ідола і
кинулись до пробоїни в стіні, де
він упав. Цілі ідеологічні загони
було кинуто на заліплення
пробоїни. Однак одиниці
кинулись її розширювати. З цього
почалися шістдесятники […] – ті,
яким засвітилась істина і які вже
не захотіли зректися чи
відступитися від украденого
світла…»

Є.Сверстюк



Ліна КостенкоС. Параджанов

В.Стус

В.Чорновіл

В.Симоненко
І.Дзюба

Є.Гуцало

Д.Павличко
Т.Яблонська

А.Горська
М.Вінграновський

“Шістдесятництво”

в українській культурі



Михайло Степанович 

Стельмах

(1912 – 1983 рр.)



Дмитро 

Васильович 

Павличко

(1929 р. –

наш час)



Іван Михайлович 

Дзюба

(1931 рр. – наш 

час)



Микола 

Степанович 

Вінграновський

(1936 – 2004 рр.)



Василь Семенович 

Стус 

(1938 – 1985 рр.)



Ліна Василівна 

Костенко 

(1930 – наш 

час)



Василь Степанович 

Симоненко 

(1935 – 1963 рр.)



Іван Олексійович

Світличний

(1929 - 1992)



В’ячеслав Максимович 

Чорновіл

(1937 – 1999 рр.)



Іван Федорович

Драч

(1936 р. – наш 

час)



Володимир 

Михайлович 

Івасюк

(1949 – 1979 рр.)



Сергій Йосипович 

Параджанов

(1924 – 1990 рр.)



конформізм (від лат. 

conformis – подібний, 

відповідний) –пасивне

сприйняття нав’язуваної

ідеології заради 

фізичного виживання (Д. 

Павличко, І. Драч)

дисидентство (від 

лат. dissidens

незгодний) –

В. Стус,

І. Світличний, А. 

Горська  та ін.; 

«внутрішня 

еміграція» –

самоізоляція у 

власному 

внутрішньому світі, 

втеча в мовчання 

(Л. Костенко)

Три варіанти розвитку “межової” ситуації



Домашнє завдання:

• Читати § 14

• Вивчити основні поняття до § 14 

• Доповідь «Опозиційний рух в 
Дніпропетровській області в 

1950-1980-х рр..» 5 хв.

• Підготувати презентацію «Брати 
Горині» - 2-3 хв.


