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РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ 
1950-Х – ПОЧАТКУ1990-Х РОКІВ 

  
ШІСТДЕСЯТНИКИ 

(КІНЕЦЬ 1950-Х –  

ПОЧАТОК 1970-Х РОКІВ) 

ЗАГОСТРЕННЯ 

РЕПРЕСІЙ  

(з 1972 РОКУ) 
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УКРАЇНСЬКА 

ГЕЛЬСІНСЬКА 

СПІЛКА 

(з 1988 РОКУ) 

«ПЕРЕБУДОВА» 

(1985 – 1991 РОКИ) 

ШІСТДЕСЯТНИКИ – покоління української інтелігенції, яке було 

культурною опозицією до радянського тоталітарного режиму,  

прагнуло відродження національної свідомості,  

збереження української мови і культури, демократизації суспільства 

ДИСИДЕНТ (від лат. – відступник) – інакодумець, людина, чиї політичні  

або ідеологічні погляди розходяться з офіційно встановленими 

 в країні, де вона проживає 

«ВІДЛИГА» 

(1956 – 1964 РОКИ) 

ВІДНОВЛЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ 

(1991 РІК) 

ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ –  діяльність громадських організацій,  

спрямована на захист прав людини законними засобами в рамках Конституції  











Що вимагали? 
«...Ми звертаємося з закликом до держав-учасниць Гельсiнкських Нарад: 

домагайтесь участи України в усіх нарадах в справi безпеки в Європi! Не 

може безпека Європи стати справжньою, якщо 50-мiльйоновий народ, 

який пережив численнi лихолiття у двох свiтових вiйнах, буде штучно 

усунений вiд участи в європейських справах» 
                       З Меморандуму  ч. 2 «Про участь України в Белградських нарадах – 1977» 

«…Невже комусь приємно бути ославленим новітніми інквізиторами 

і тиранами?  Невже не приємніше, не людяніше – відкрити темниці, 

ліквідувати цензуру, розігнати стукачів і провокаторів, розвіяти страх, 

що оповив душу народу? ..»           З Меморандуму  ч. 5 «Україна літа 1977-го» 

«…Не людина для держави, а держава для людини. 

Тому будь-які суспільні трансформації повинні 

отримати схвалення нації через всенародний 

референдум… Народ повинен бути господарем на 

своїй землі,  своєї традиції, свого творчого  

спадкоємства, своєї волі для побудови кращого  

життя…»  
З Меморандуму  ч. 5 «Україна літа 1977-го» 





Люди свободи. Засновники Української гельсінської групи. Відео 



Микола Руденко – перший Голова  

Української гельсінської групи 
На його честь американський фантаст Артур Кларк назвав 

одного з героїв «Космічної одісеї-2010». Після десяти років 

таборів і заслання письменник-фронтовик , інвалід ІІ групи, 

виїхав до Німеччини, а звідти – до США.  

У 1988-му його позбавили радянського громадянства. 1990 

року повернувся в Україну, брав участь у громадсько-

політичному житті. Лауреат Шевченківської премії за роман 

«Орлова балка» та збірку «Поезії» (1993). Герой України  

(2000). Помер 2004 року.  

Похований у Києві 
Олесь Бердник – автор документів 

 Української гельсінської  групи  
Учасник Другої світової війни, був поранений. У 1949 році засуджений до 10 

років таборів, 5 років заслання і 3-х років обмеження в правах. У 1953-му 

втік із табору, спійманий і засуджений знову. 1955-го був помилуваний. Від 

початку діяльності Української гельсінської групи став автором багатьох 

документів групи. У 1979 році був заарештований за звинуваченнями 

«антирадянська агітація та пропаганда». Засуджений до 6 років таборів 

суворого режиму та 3 років заслання. Визнано «особливо небезпечним 

рецидивістом». Помилуваний у березні 1984 року. Автор 15 книг. Помер у 

2003 році. Похований у с. Гребені Кагарлицького р-ну Київської обл., під 

посадженою ним калиною 

Олесь Бердник 

Микола Руденко 

Люди свободи. Засновники Української гельсінської групи 
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Левко Лук’яненко – автор Акта проголошення незалежності України 
День народження дисидента 24 серпня. Загалом відбув в ув’язненні 27 років і 4 

місяці. Співзасновник Української робітничо-селянської спілки, яка висувала 

вимоги відокремлення України від СРСР шляхом проведення референдуму. За це 

у 1961 році засуджений до смертної кари, пізніше заміненої на 15 років таборів. У 

1976 році вступив до Української гельсінської групи.  

У 1977 році засуджений до 10 років таборів і 5 років заслання. У 1988-му заочно 

обрано Головою Української гельсінкської спілки. На початку 1989-го 

повертається в Україну. У березні 1990-го обраний депутатом Верховної Ради 

України. Балотувався на посаду Президента України. У 1992-1993 роках – посол 

України в Канаді. Герой України (2005). Лауреат Шевченківської премії  за 

публіцистичний 13-титомник «Шлях до відродження» (2016). 

Має 88 років. Проживає в селі Хотів під Києвом. 

Мирослав Маринович – інженер, правозахисник, релігієзнавець 
У 1977 році заарештований за участь у Гельсінській групі. Отримав 7 років 

ув’язнення та 5 років заслання. У березні 1987 року повернувся в Україну. 

Працював оператором нафтопереробного заводу в Дрогобичі. Згодом 

викладав історію християнства. У 1997 році заснував Інститут релігії та 

суспільства Львівської богословської академії (з 2002 року – Українського 

католицького університету). Сьогодні один із найавторитетніших 

релігієзнавців України, президент Інституту релігії та суспільства, віце-

ректор Українського католицького університету.  Автор 6 томів «Вибраного», 

«Євангелія від юродивого». Має 67 років. Мешкає у Львові. 

Мирослав Маринович 

Левко Лук’яненко 
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Форми переслідувань і репресій: 
- залякування (спеціальні «бесіди» в КГБ, 

організація кампаній у пресі тощо); 

- адміністративні санкції (догани, 

заборона працювати за фахом, 

звільнення з роботи); 

- позбавлення радянського громадянства, 

заборона повернення з ув’язнень в 

Україну; 

- примусове «лікування» у психіатричних 

клініках; 

- арешти й ув’язнення  

       за сфальсифікованими  

       кримінальними справами  

       (хуліганство,  зґвалтування,  

        дармоїдство,  незаконне  

        зберігання  вогнепальної   

         зброї,  ухиляння від служби  

         в радянській армії,  

        антирадянська пропаганда) Михайло Мельник 

Їхні життя забрав радянський тоталітарний режим  



ЦІНА СВОБОДИ: 

5  життів учасників групи, 

550 років 
 таборів, колоній, в’язниць, 

заслань, психіатричних лікарень 

 

Такою була розплата  

за відстоювання прав людини 

  

За весь час існування  

до групи вступило  

49 діячів,  

8 з яких – іноземці 

Карцер №3, де загинув Василь Стус.  

Кучинський табір. Пермська область 



Значення Української гельсінської групи  

Що зробили учасники групи 

для України? 

Учасники  групи – борці за дотримання прав людини,  

репрезентанти в Україні потужного світового руху за права людини  

Консолідація 

опозиційного руху в 

Україні 

Гельсінська група, а згодом  

Гельсінська спілка, мали велике 

значення для відновлення 

незалежності України в 1991 році.  

Від групи беруть витоки більшість      

чинних сьогодні правозахисних 

організацій в Україні, національно-

демократичних партій 

Популяризація в світі 

України, її нескореності 

радянській тоталітарній 

владі.   

Сприяння 

міжнародному 

визнанню та підтримці 

України з боку інших 

держав                  

Продовження національно-визвольної боротьби українського 

народу, яка після припинення діяльності ОУН-УПА  

трансформувалась із збройної боротьби в ідейну 

Згуртування українців в 

Україні, в таборах, в СРСР,  

у світі. Сотні людей, 

наражаючись на небезпеку, 

на всіх континентах 

приєднувались до цієї ідеї, 

поширювали її багатьма 

мовами світу 



  

Дякуємо за увагу! 

Додаткові матеріали, які  

стануть у нагоді на уроках історії,  

можна переглянути та 

завантажити на офіційному сайті  

Українського інституту 

національної пам'яті 

 http://www.memory.gov.ua 

та в соціальних мережах  

https://www.facebook.com/uinp

.gov.ua/?fref=ts 
 

http://www.memory.gov.ua/
http://www.memory.gov.ua/
http://www.memory.gov.ua/
https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/?fref=ts
https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/?fref=ts
https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/?fref=ts
https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/?fref=ts

