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ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

 

І. Організаційний 10.09.-20.09. 2017 р. 

- створення ініціативної групи; 

- ознайомлення з положеннями конкурсу. 

ІІ. Підготовчий  22.09- 29.09. 2017 р. 

- ознайомлення з особливостями історичного розвитку УРСР у 1980-1990 

роках; 

- ознайомлення із зародженням та діяльністю дисидентського руху на 

території України 1970-1990 роки, Народного Руху України, його мети і 

діяльності; 

- вибір теми дослідження; 

- створення опитувальника; 

- знайомство з майбутнім респондентом; 

- остаточне затвердження опитувальника. 

ІІІ. Реалізація проекту 3.10.2017 року: 

- інтерв'ю з директором Жашківського історичного музею Тютюнником 

Олександром Йосиповичем. 

ІV. Аналітично-підсумковий 9.10. – 11.10. 2017 року; 

- транскрипція інтерв'ю; 

- оформлення роботи; 

обговорення та аналіз труднощів, що виникли під час реалізації проекту 
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ВСТУП 

 

 

Україна починається з тебе. 

В. М. Чорновіл 

 

На початку 1980 років дедалі очевиднішою ставала неможливість збереження 

без істотних змін існуючих у СРСР порядків, що висувало на передній план 

необхідність реформ у всіх сферах суспільного життя. Поява на посту Генерального 

секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова зародила в масах ілюзорну надію на реальність 

позитивних зрушень в країні. Розпочатий ним процес оновлення держав отримав назву 

«перебудова». Цей процес був зумовлений багатьма чинниками. Одні з них 

підштовхували до радикальних змін у суспільстві, інші – уможливлювали ці зміни, 

створювали сприятливі засади для суспільних модифікацій. 

Узявши за основу суттєві зміни та зрушення, що відбулися у процесі 

самоусвідомлення, взаємодії політичних сил у суспільстві, період з квітня 1985 року 

по серпень 1991 року можна розділити на кілька етапів. 

І етап – квітень 1985 – 1січень 1987 роки – визрівання політичного курсу 

перебудови. 

ІІ етап – 1987-1988 роки – кристалізація та усвідомлення основних завдань 

перебудови формування і розширення її соціальної бази. 

ІІІ етап – червень 1988 – травень 1989 року – зміцнення центру рушійних сил 

перебудови зверху вниз.  

Даний етап важливий тому, що у цей період пожвавилася діяльність 

неформальних організацій, які виникли у різних містах України на основі спільних 

інтересів і потреб. Згодом значна частина з них політизувалася. Тодішні об'єднання 

мали  спільні особливості: 

 стихійний процес формування; 

 розбудова структур «знизу» під впливом народної ініціативи; 

 відсутність на початковому етапі регламентації діяльності; 
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 обрання лідера на основі визнання його авторитету, компетенції у сфері 

діяльності; 

 консолідації на основі демократичних ідей; 

 самостійність і незалежність від державних і політичних структур. 

Найпомітнішими об'єднаннями в Україні 1988-1989 років були Товариство 

української мови ім. Т. Шевченка, історико-просвітнє товариство «Меморіал». Своєю 

діяльністю ці об'єднання суттєво розширили базу демократичного руху, надали йому 

національного спрямування. Саме на цьому ґрунті й постав феномен НАРОДНОГО  

РУХУ УКРАЇНИ (НРУ). 

Влада активно протидіяла політичним неформальним об'єднанням, які тоді ще 

відчували дефіцит масової підтримки. За цих обставин необхідна була компромісна 

формула утворення організованої народної опозиції, яка б поєднала  радикалізм 

політичних неформалів з масовістю культурно-історичних та екологічних 

неформальних об'єднань. Уособленням цього став НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ. 

ІV етап – травень 1989 – лютий 1990 року – розмежування, консолідація та 

протистояння політичних сил. 

У вересні 1989 року відбувся установчий з'їзд Народного Руху України, він мав 

дві течії: 

o помірковану – В. Яворівський, І. Драч, Д. Павличко (виступали за  

незалежну суверенну Україну в межах реформованої союзної федерації, 

лібералізацію КПРС); 

o радикальну – В. Чорновіл, Л. Лук'яненко, М. Горинь (вихід України зі 

складу СРСР). 

V етап – лютий – грудень 1990 року – радикалізація народних мас. 

VІ етап – грудень 1990 – серпень 1991 року – кінець перебудови.   

Здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року. 

Отже, складні процеси державотворення 1980-1990 років, які проходили в 

Україні, не оминули і Жашківщину, тому метою проекту є:  

дослідити політичні процеси в Жашківському районі; 

охарактеризувати діяльність, форми роботи РУХУ та його членів на 

Жашківщині; 
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розвивати вміння організовувати, проводити  та аналізувати інтерв'ю, 

працювати з різними джерелами інформації; 

поглибити  знання з теми: «Політичне життя Жашківщини у 1980-1990 

роках». 
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НАШ РЕСПОНДЕНТ (ІНТЕРВ'Ю) ДИРЕКТОР ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ 

МІСТА ЖАШКІВ – ТЮТЮННИК ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ 

– Доброго дня! Розкажіть будь ласка коротко про себе. 

– Мене звати Олександр Йосипович Тютюнник, з 1972 року працюю директором 

Жашківського історичного музею. У 1990 роках 

був членом РУХУ, який боровся за незалежність 

України.   

- Якими для Вас були 1980-1990 роки 

минулого століття? 

– Для мене 1980-1990 роки були 

бурхливими, насичені історичними та знаковими 

подіями для нашої держави. Це був період пробудження патріотизму, боротьби за 

незалежність України. 

- Що Ви можете розповісти про наш край – Жашківщину у цей період? 

Якою була політична ситуація? 

- Всі події які відбувалися в Україні, по її областях, містах, не могли оминути і 

Жашківщину. Це був 1990 рік,  період національно-демократичних рухів за 

незалежність України. Країною проходила хвиля протестів, виступів, мітингів. 

Населення було не згодне з пануючим режимом. 

20 січня 1990 року проходить велелюдний мітинг в місті Жашкові, на площі біля 

відділення пошти.  

Мітингувальники вимагали, щоб керівництво району, області не надсилало 

хлопців, чоловіків на військову службу в «гарячі точки». Цьому передувало те, що 

багато місцевих воїні, які  воювали в Афганістані поверталися в «чорних тюльпанах» , 

отримували травми, ставали інвалідами. 

Також, обговорювалося питання русифікації. Адже, в Україні тоді важко було 

придбати українською мовою газету, книги. 

Хочу зауважити, що радянська влада, система забороняла нам, українцям знати 

свою історію, читати певні видання. Ми не мали доступу до багатьох засобів масової 

інформації. Але  люди  боролися за правду, історичну справедливість. Пам'ятаємо про 
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Олексу Гірника, який спалив себе на Чернечій Горі, розкинув перед цим листівки. І 

ніхто про це не знав. Це було заборонено! 

Ми слухали по радіоприймачах (але це мав бути хороший радіоприймач), 

слухали «Голос Америки». Дуже сильно «глушили» радіостанції. Влада не хотіла, щоб 

ми дізнавалися правду. Нам говорили, все,  що там розповідають – то не правда, то 

вороги Радянського Союзу, вони хочуть зруйнувати СРСР. А ви в цьому допомагаєте 

їм, слухаючи їхні  розповіді. Ви хочете щоб Україна відокремилась від  Радянського 

Союзу. 

Звісно, що українці, значна частина хотіла виходу. Хотіли незалежності. 

Наприклад, наш земляк, Плахотнюк Микола Григорович (показує фото, див. 

додаток), студент Київського медичного університету. Родом із с. Тихий Хутір, 

народився 8 травня 1936 року. У своїй книзі «Коловорот» (показує фото, див. 

додаток), розповідає про навчався в університеті  й  те, що всі лекції велися 

російською мовою, його, україномовного хлопця з Шевченкового краю це обурювало. 

Він пише листа до Міністерства освіти з вимогою, про те щоб в українських вузах всі 

лекції велися українською  мовою. За такий прояв непокори, Миколу Григоровича 

переслідують. 

22 травня 1964 року разом з товаришами Микола Плахотнюк їде на Чернечу 

Гору, а це як відомо день перепоховання Т. Г. Шевченка. Вони пливли пароплавом із 

Києва до Канева. Поклали біля пам'ятника не квіти, а калину. Зняли взуття і сказали: 

«До Тараса треба йти босими ногами». 

Після цього, Плахотнюка і його друзів  служба КДБ викликали на допити, 

запитували, чому вони клали не гвоздики (символ революції), а калину. Все ж  він 

закінчив університет, став лікарем. Лишився працювати в столиці. В той час 

познайомився з В'ячеславом Чорноволом та іншими дисидентами. Познайомився з 

сестрою В'ячеслава Максимовича -  Валентиною  і вони потім одружилися. Він 

допомагав збирати матеріали для журналу «Українське слово», яке видавав В'ячеслав 

Чорновіл. Потім, коли їх заарештовували, то Микола Плахотнюк нікого не видав, 

нікому ні про що, не розповів, не назвав жодного прізвища. Його заарештували у  січні 

1972 році. Саме в цей період історики називають «великий покіс» - масові арешти 
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шістдесятників-дисидентів. Тоді арештовують В'ячеслава Чорновола, Левка 

Лук'яненка, Надію Світличну.  

Наш музей запрошував Миколу Григоровича Плахотнюка в Жашків, ми робили 

презентацію його книги «Коловорот». Помер він 5 лютого у 2015 році. 

Після смерті Миколи Григоровича, до нас приїздила дружина Валентина 

Максимівна, багато нам розповідала про дисидентський рух, розповсюдження 

самвидаву, листівок, брошур. Як на цигарковому папері друкували дуже дрібнень ми 

літерами різну інформацію. Скручували в цигарки, ховали, бо дуже ретельно шукали 

служби КДБ. 

Вже, починаючи з 1990 року на політичну арену виходить Народний Рух 

України, звичайно активісти нашого краю також  його підтримували. 

Тому, у 1990 році в Жашкові формується РУХ.  

– Дякуємо Вам. Скажіть будь ласка, яку мету ставив перед собою РУХ? 

– Метою було пробудити свідомість народу, те, що вони є українці.  

Україна є незалежна від Москви. Ми, на той час, були залежні від Москви. 

От уявіть собі,  в Жашкові був хлібзавод, там за добу виробляли 32 тонни 

хлібобулочних виробів (бублики печиво, рогалики, калачі, хліб).  Також ще знайшли 

свердловину і мали виробляли газовану воду, і для того, щоб цей процес запустити в 

дію, потрібно було отримати дозвіл з Москви. В кінці, все ж дозвіл отримано і у нас 

виробляли мінеральну воду, вона так і називалася «Жашківська мінеральна вода». 

Це дивно, бо кожну дрібницю нам повинна була дозволити Москва. 

Гострою проблемою була русифікація. У нас на заводах та інших організаціях 

обов'язково було потрібно говорити російською мовою. Керівництво району збори, 

зібрання вели російською мовою. 

У 1989 році мене було запрошено прочитати лекцію перед працівниками 

цукрового заводу, я підготувався, розповідав про гетьманів України – Богдана 

Хмельницького, Івана Мазепу, про їхню боротьбу, про національну символіку, жовто-

блакитні прапори. Мене відразу викликало керівництво, лаяло за те, що я підриваю 

радянські ідеї. Тоді було заборонено окремо  говорити про  історію України, про 

символіку, а тим більше про синьо-жовтий стяг.  

- Де розміщувався штаб РУХу та якою була його діяльність? 
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– Так, як ви кажете штаб був у приміщені історичного музею. 

Наш РУХ уже тоді виходив на мітинги до пам'ятника Т. Г.Шевченка з синьо-

жовтими прапорами. Співпрацювали  з РУХом  Кам'яно-Бузького районну Львівської 

області.  Вони до нас приїжджали й  подарували синьо-жовтий прапор (див. додаток). 

Одягнені були у вишиванки, для нас це було незвичним, бо тут придбати вишиту 

сорочку було неможливо. 

- Чи брав участь РУХ Жашківщини у мітингах Народного Руху в столиці? 

– Брав, і не одноразово. Я і мої товариші  (Ковальський Петро Нестерович із 

села Баштечки, Сопінський Іван із села Пугачівка) їздили до Києва, біля стін 

Верховної Ради України були. Тоді я мав фотоапарат, фотографував все, що там 

відбувалося, з якими плакатами там стояли люди – «ЗА ВІЛЬНУ І СОБОРНУ 

УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ» (показує фото, див. додаток). Фотографував лідерів 

Народного Руху – Левка Лук'яненка, який сидів у камері смертників. 

У жовтні 1990 року була Революція на граніті. Будучи в Києві, я спілкувався з 

багатьма студентами, хочу сказати, що тоді була надзвичайно активна молодь, 

студентство, інтелігенція, учителі, письменники, літератори, композитори. Також були 

представники і виробничих  професій. Якраз тоді проходить хвиля страйків шахтарів. 

Вони вимагали покращення умов праці, підвищення заробітної плати, соціальних 

гарантій. Звичним явищем тоді були аварії на шахтах, але ми, про це не знали. 

Кожного разу, коли приїздив до Києва, намагався купити синьо-жовтого 

прапора. Але це була велика проблема. Тоді я придбав значок  на якому написано 

«САМОСТІЙНА УКРАЇНА» (показує фото, див. додаток). Я дуже тішився тим, що 

мені вдалося його купити.  

- А де ж їх виготовляли? 

– У Західній Україні. Там, на мітингу я познайомився з одним чоловіком, він із 

Канади, то у нього був тризуб.  

- Скажіть будь ласка, коли вперше  у  нас в Жашкові з'явився синьо-

жовтий прапор? 

– Так, вперше з'явився біля пам'ятника Тарасу Шевченку у листопаді 1990 року. 

Повісили його ми, рухівці, але висів він не довго, всього 2 ночі. 

- Не боялися Ви, що можуть покарати за такі вчинки? 
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– Ні, тоді вже ні. Але звісно ми потерпали. 

- Чи підтримували  ви зв'язок з рухівцями сусідніх районів нашої області? 

– Так, звісно. Наприклад, разом з Уманськими рухівцями 30 вересня 1990 року 

ми організували мітинг «А БУДЕ СИН, І БУДЕ МАТИ…». Приїхав Богдан 

Данилович Чорномаз, очільник Уманського Руху і привіз синьо-жовтий прапор. 

Збирали підписи проти того, щоб наші солдати не воювали в «гарячих точках» 

бойових дій які веде СРСР.  

Виступали на мітингу лікар районної лікарні – Кравченко Володимир 

Федосійович.  

Було багато мітингів. Населення вимагало змін, кращого життя, проти свавілля 

влади, хабарництва.  Люди виходили на мітинги. Проявляли свою громадянську 

позицію. Ось, погляньте на фото мітинг 1990 року (див. додаток ), тут виступала 

Валентина Васильченко, редактор місцевої газети «Жашківщина». Вона говорила про 

аварію на ЧАЕС 1986 року, про велику радіацію в Жашківському районі, і те, що 

місцеве керівництво подає занижені показники. Не показують підвищеної радіації в 

нашій місцевості, до це потрібно було платити кошти постраждалим. 

Було визначено лише села Червоний Кут, Нагірна в яких був високий рівень 

радіації, бо там були присутні незалежні експерти, які вимірювали дозиметрам рівень 

ушкодження. А самому купити такий прилад на той час, було майже неможливо. 

Валентина Васильченко засновує організацію «Зелений світ», вимагає, щоб було 

закуплено керівництвом такі дозиметри, щоб можна було виміряти рівень забруднення 

радіацією нашої місцевості. Висвітлення реальних даних і виплата пільг 

постраждалому населенню.  

- Чи сподобалась владі така активна громадська позиція? 

– (Усміхається) Звісно, що не подобалась. Валентину Васильченко звільнили з 

нашої газети. Забрали до газети «Молодь Черкащини» в місті Черкаси. Переслідували. 

Підкладали вибухівку під двері. 

- Як реагували  правоохоронні органи на такі мітинги? 

-  Не розганяли учасників мітингу, не били. Просто спостерігали. 

- Якими способами РУХ розповсюджував потрібну інформацію? 
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-  Ми друкували  і розповсюджували такі листівки «НІ! – НОВОМУ 

СОЮЗНОМУ ДОГОВОРУ!», це коли вже СРСР розпався, але ще жевріли надії у 

керівників укласти новий союзний договір – утримати Україну, Росію, Білорусію та 

деякі інші країни разом. 

РУХ хотів пробудити свідомість народу, що ми УКРАЇНЦІ!  Ми маємо бути 

єдиними! 

 Повернуся до нашого земляка Миколи Плахотнюка, котрий все своє життя 

боровся за українську мову, культуру, за що і отримав 12 років у психіатричній 

лікарні. Примушували його пити ліки, які убивали свідомість та  впливали на психіку 

людини. 

Так, ще друкували плакати  «А ТИ! ЗНОВУ ПОВЕРНЕШСЯ ДО СПІЛЬНОЇ 

КАМЕРИ СССР? 1932-1933 РОКИ» (показує плакат, дивитись фото, додаток). 

Друкував і я, брав друкарську машинку і вночі вилазив на гору, і на цигарковому 

папері друкував потрібний матеріал. Це і був самвидав, сам пишу і сам видаю. 

- Як наші місцеві ЗМІ висвітлювали події 1990- років? 

– Мало висвітлювали. Більшість писали про успіхи в господарстві, надої корів, 

заготівлю м'яса, зерна, скільки і який комбайнер викосив і змолотив зерна і так далі.   

- Чи підтримували мешканці Жашкова референдуми в Україні 1991 року? 

– 17 березня 1991 року у референдумі за збереження Радянського Союзу  

проголосувало 79% мешканців Жашківщини (показує бюлетні, див. додаток). 

1 грудня 1991 у референдумі на питання чи підтверджуєте ви  проголошення 

незалежність України? Відповіли «так» - 96 % населення Жашківщини (показує 

бюлетень, див. додаток). 

– Скажіть будь ласка, в чому ж тоді така різниця? 

– Річ в тому, що вже було зрозуміло, СРСР доживає останні дні.  Пробудилася 

свідомість в українців. Було бажання мати незалежну Україну. 

Також, на референдумі 1 грудня 1991 року було представлено ще один бюлетень 

«ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ НЕОХІДНИМ ЗНЕСЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА В. І. ЛЕНІНУ В 

РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ м. ЖАШКІВ». І як ви думаєте проголосували? 78 % сказало 

проти знесення. Ні, не зносити (показує бюлетень, дивитись додаток). Це було 

досить дивним, ще певно не відпускало радянське минуле. Пам'ятник простояв до 
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2014 року. Зараз, як ви бачите на тому місці лише постамент, який розмалювали учні 

Будинку дитячої творчості м. Жашків. 

– Чи підтримували Ваші близькі Вашу діяльність у цей період? 

–  Ні, були проти. 

–  Дякуємо. Скажіть а як Ви особисто зустріли День Незалежності – 24 

серпня 1991року? 

 – Зустрів з піднесенням! (Сміється). Радісно було! Ось, нарешті Україна і мій 

народ незалежні! Але після  такої ейфорії приходить розпач. Тому,  що Народний Рух, 

який був очолюваний В'ячеславом Чорноволом відмовився від мети прийти до влад. 

Це була велика помилка! 

– Як ви можете спрогнозувати подальший розвиток України? 

– Я бачу, що наш народ змінився. Пробуджується патріотизм, історична пам'ять, 

шанування національних символів. Революції, які сколихнули нашу країну у ХХІ 

столітті, вони не пройшли марно. Україна досі виборює незалежність, хоч і великою 

ціною. Сьогодні війна, на фронті воюють наші герої, наша опора, надія і гордість. 

Вірю і знаю, що ми переможемо! Україна переможе! 

–  Щоб Ви побажали підростаючому поколінню? 

– Не бути байдужими! Не стояти осторонь, бути активними громадянами своєї 

держави. Не боятися. Навчатися, працювати  задля розвитку своєї країни. Гуртуватися, 

об'єднуватися, підтримувати тих, хто  мислить прогресивно за вільну і незалежну 

Україну. Любіть, бережіть і шануйте свою державу І як говорив В'ячеслав 

Максимович Чорновіл: «Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи, 

щоб не довелося гірко її любити втративши». 

– Дякуємо Вам щиро, бажаємо міцного здоров'я та благополуччя, успіхів у 

всі Ваших справах! 

– Дякую і я, вам, діти! Миру нам усім, вам здоров'я та наснаги у всіх 

починаннях! 
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ВИСНОВКИ 

Дослідницький проект «Політичне життя Жашківщини у 1980-1990 роках», що 

відбувся в межах міжнародного конкурсу шкільних проектів з усної історії 

«Повсякденне життя в СРСР у період 1980-1991 роках» виконувався на базі 

Житницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради. Для його виконання на 

базі двох  учнів 9 класу була створена робоча група, що працювала упродовж 

відведеного терміну. 

Труднощі. 

- школа не має свого обладнання для запису інтерв'ю (відеокамери, диктофона); 

- частина запланованих до участі у проекті респондентів не змогла узяти у 

ньому участь через різні об'єктивні причини. 

Критерії для обрання респондентів виступили такі чинники: 

- для можливості запису інтерв'ю респондент повинен проживати у 

Жашківському районі та у м. Жашків; 

- респондент мав проводити вагому участь у суспільно-політичному житті краю 

у досліджуваний період; 

- респондент повинен був проявити власну зацікавленість в спілкуванні з 

учнями. 

Отже, нами була обрана найактуальніша тема – політичне життя рідного краю в 

1980-1990 роках. Адже, як кілька десятиліть тоді, і зараз Україна виборює свою 

незалежність. Сьогоднішні події в Україні, у світі переконують нас в тому, як важливо 

вивчати, знати історію політичних процесів, державотворення. 

Метою нашого проекту було дослідити політичні процеси в Жашківському 

районі, охарактеризувати діяльність, форми роботи РУХУ та його членів на 

Жашківщині, як реагувало населення та чи підтримувало ідеї побудови НОВОЇ 

САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ. Також, важливо те, що ми, проклали місток між двома 

поколіннями: сучасними школярами та людьми, завдяки праці, переконанням яких, 

втілилась мрія українців побудувати НЕЗАЛЕЖНУ СОБОРНУ УКРАЇНУ. 
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Наші досягнення: за результатами проекту на основі зібраних під час 

конкурсу матеріалів уклали і видали друком брошуру «ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ 

ЖАШКІВЩИНИ У 1980-1990 РОКАХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ УЧНОЇ ІСТОРІЇ)». 

У наших планах: 

- продовжити дослідницьку роботу в даній темі; 

- проведення презентації матеріалів проекту на шкільних виховних заходах; 

- організувати учнівську конференцію на тему: «Жашківщина: політичні 

паралелі 1980-1990 років та сьогодення» 

 

Ми щиро вдячні! 

Дякуємо організаторам проекту громадської організації «Асоціація з 

міжнародних питань  (АМО)», його кураторам в Чеській Республіці та Україні за 

надану можливість ознайомитися й практично застосувати метод усної історії у 

запропонованих напрямках. 
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ОПИТУВАЛЬНИК 

Політичне життя Жашківщини  у  1980-1990-х роках 

1. Розкажіть будь ласка коротко про себе. 

2. Якими для Вас були 1980-90 ті рр. минулого століття? 

3. Що Ви можете розповісти про наш край – Жашківщину у цей період? Якою була 

політична ситуація? 

4. Дякуємо Вам. Скажіть будь ласка, яку мету ставив перед собою РУХ? 

5. Де розміщувався штаб РУХУ та якою була його діяльність? 

6. Чи брав участь РУХ Жашківщини у мітингах Народного Руху в столиці? 

7. Скажіть будь ласка, коли вперше у  нас в Жашкові з'явився синьо-жовтий 

прапор? 

8. Не боялися Ви, що можуть покарати за такі вчинки? 

9. Чи підтримували  ви зв'язок з рухівцями сусідніх районів нашої області? 

10.  Чи сподобалась владі така активна громадська позиція? 

11.  Як реагували правоохоронні органи? 

12. Якими способами РУХ розповсюджував потрібну інформацію? 

13. Як наші місцеві ЗМІ висвітлювали події 1990- років? 

14. Чи підтримували мешканці Жашкова референдуми в Україні 1991 року? 

15. Чи підтримували Ваші близькі друзі Вашу діяльність у цей період? 

16.  Скажіть а як Ви особисто зустріли День Незалежності – 24 серпня 1991року? 

17. Чи брали  Ви участь  у референдумі 1991 року? 

18. Як населення нашого краю реагувало на всі ці події? 

19. Як ви можете спрогнозувати подальший розвиток України? 

20.  Щоб Ви побажали підростаючому поколінню? 
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ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велелюдний мітинг у м. Жашків у 1990 р. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Бюлетень на референдум 17 березня 1990 р. 
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Тютюнник О. Й. показує книгу «Коловорот» Плахотнюка М. Г. 

 

Плахотнюк Микола Григорович, письменник, лікар, дисидент 
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Прапор подарований РУХівцями Кам'яно-Бузького р-ну, Львівської області РУХівцям 

Жашківщини. Прапор передав музею  РУХівцеь Ковальський П. Н. 

 

Обласна газета «Черкаський край». 1991 р. 
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Тютюнник О. Й. показує листівки та плакати які розповсюджував РУХ Жашківщини 

 

Мітинг біля Верховної Ради України, 1990 р. 
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Фото експозиції в музеї де є: Декларація про Державний суверенітет, мітинг біля 

ВРУ в Києві, фото мітингу 30 вересня 1990 року в м. Жашків «А буде син, і буде 

мати..» 
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Мітинги у м. Київ, жовтень 1990 р. (фото узято з сайту www.istpravda.com.ua ) 

 

Вимоги мітингувальників у м. Київ, жовтень 1990 р. (фото узято з сайту 

www.istpravda.com.ua) 

http://www.istpravda.com.ua/
http://www.istpravda.com.ua/
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Голодування студентів у жовтня 1990 р. Революція на граніті (фото узято з сайту 

www.istpravda.com.ua) 

  

Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р., (фото 

узято з сайту www.istpravda.com.ua) 

http://www.istpravda.com.ua/
http://www.istpravda.com.ua/
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Агітаційна листівка (фото узято з сайту www.istpravda.com.ua) 

 

Особистий значок-прапор з надписом «Самостійна Україна»  та пов'язка РУХівця  

 О. Й. Тютюнника. 

http://www.istpravda.com.ua/
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Фото з експозиції музею, голосування на референдумі  1 грудня 1991 р. 

 

 

 

 

Заява Народного Руху України 19 серпня 1991 р. 
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Бюлетень референдуму 1 грудня 1991 р. 

 

Агітаційна листівка (фото узято з сайту www.istpravda.com.ua) 

 

 

http://www.istpravda.com.ua/
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Бюлетень для опитування Жашківчан 1 грудня 1991 р. 

 

На фото: учитель історії Іванько Г. В., учні – Гайдай В., Мазур В., директор 

історичного музею м. Жашків Тютюнник О. Й. 
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Тютюнник О. Й., учні – Гайдай В., Мазур В. 

 

Тютюнник О. Й., учитель історії Іванько Г. В., учениця Мазур В. 

 

Дозвіл директора історичного музею м. Жашків Тютюнника О. Й. використовувати 

фото зроблені з експозицій музею у даному проекті 
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ХРОНОЛОГІЯ ВАЖЛИВИХ ДАТ 

Квітень,  1985 р. – початок курсу реформ в СРСР – «Перебудова». 

4 березня 1986 р. – історико-просвітницьке товариство «Меморіал» провело 

настановчу конференцію. 

1 липня 1989 р. – у Києві проведено конференцію Народного Руху України. 

8-10 вересня 1989 р. - з'їзд Народного Руху України, який прийняв програму з 

підтримки принципів радикального оновлення суспільства. 

18 березня 1990 р. – вибори до Верховної Ради УРСР. 

16 липня 1990 р. – Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний 

суверенітет України. 

24 липня 1990 р. – над будинком Ради на Хрещатику піднято синьо-жовтий 

стяг. 

2-17 жовтня 1990 р. – у Києві проведено акцію голодування великої групи 

студентів, які вимагали Голови Ради Міністрів УРСРС і задоволення ряду політичних 

вимог. Акція закінчилася перемогою студентів. 

1990 р. – формування РУХУ на Жашківщині. 

30 вересня 1990 р. – мітинг у м. Жашків «А буде син, і буде мати..». 

24 серпня 1991 р – Акт проголошення незалежності України. 

4 вересня 1991 р. – у Києві над будинком ВРУ піднято синьо-жовтий прапор. 

1 грудня 1991 р. – проведено всеукраїнський референдум та вибори Президента 

України. 

6 грудня 1991 р. – ВРУ прийняла Закон «Про Збройні Сили України». 

8 грудня 1991 р. – у Біловезьцій Пущі (Білорусія) зустрілися лідери України, 

Білорусії, Російської Федерація та підписали угоду про утворення Співдружності 

Незалежних Держав (СНД). 

28 червня 1996 р. – прийнято Конституцію України 

 

 

 


