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Історіографічна спадщина історії радянської доби потребує уваги науковців. Освітня
сфера, яка стала одним із механізмів формування нової людини, не стала винятком.
Особливо це стосується шкільного життя, де відбувалося долучення молодого покоління
до цінностей суспільства. Заклади освіти стали потужним знаряддям у руках
радянської влади, про що на сторінках своїх робіт висвітлювали дослідники. Їх роботи є
доволі багатоаспектними і потребують аналізу.
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Друга половина 1940 – кінець 1980-х років стали періодом, коли населення
СРСР зокрема й УРСР, мало сподівання жити за часів довгоочікуваного
комуністичного майбутнього, яке швидко стало теперішнім і вже минулим. У
цьому контексті школа відігравала роль одного з інструментів конструювання
радянської людини. Важливо з’ясувати погляди науковців на цю проблематику.
Теоретичне значення дослідження полягає у поповненні історіографічного спадку
історії України, зокрема й історії шкільної освіти. Практичне застосування доречне
у процесі викладання курсів з вітчизняної історіографії, спецкурсів із соціальної та
інтелектуальної історії.
Наше питання знайшло часткове відображення у наукових розвідках. Коли на
початку 1990-х рр. дослідники більше акцентували на відкритті, долученні
джерел, вивченні раніше заборонених тем, то на початку ХХІ ст. спектр їхніх
пошуків і розширився, і поглибився, з’явилися нові теми досліджень. Тож, метою
нашої роботи є характеристика сучасної вітчизняної історіографії з історії школи в
УРСР у другій половині 1940-х – наприкінці 1980-х років. Вона передбачає
виконання таких завдань: характеристика основних векторів дослідницьких
пошуків; аналіз змістовного наповнення робіт; окреслення напрямів подальших
досліджень.
На початку ХХІ ст. учені стали більш активними у власних пошуках. Вони
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розширили спектр проблем, які вивчали. Н. Шліхта1, О. Коляструк2 вивчили
питання смислотворчих складових тогочасного соціуму, приділивши увагу
соціально-культурним аспектам. Вони довели, що тогочасний соціум мав власні
символи, до чого долучали і підростаюче покоління. Авторки наголошують, що для
соціалізації у ньому необхідно було володіти певними конструкціями проживання
та комунікацій, використовуючи відповідне понятійне навантаження,
аргументуючи, що радянське було пріоритетом і необхідною умовою життя та
співжиття усіх.
В. Даниленко, Н. Лаас, М. Смольніцька3, О. Янковська4 вивчили повоєнне
суспільство в УРСР, його матеріальний і моральний стан. У роботах
охарактеризували пріоритети розвитку Української РСР, де помічаємо, з одного
боку, велике бажання влади швидко здійснити заплановане, а з іншого – брак
матеріальних і людських ресурсів. В. Кононенко та О. Коляструк демонструють
вплив тоталітаризму не лише на матеріальний світ людини, а й на її духовний
розвиток, встановлюють причинний зв’язок між політикою сталінського режиму
та настроями населення України, станом його суспільної свідомості5.
Ю. Ніколаєць характеризує суспільно-політичні процеси в УРСР другої
половини 1940-х – першої половини 1960-х рр. в українській історіографії та
дослідження про ідеологізацію різних сфер життєдіяльності, участь учительської
інтелігенції у суспільних процесах країни6. В. Даниленко охарактеризував
суспільно-політичну кризу у Радянському Союзі кінця 1980 – початку 1990-х років
на тлі якого розгортався потужний національно-культурний рух7. Н. Брехунець
дослідила умови розвитку української школи, соціального статусу педагогів,
викладачів та учнів; розглянула наслідки національної політики партійнорадянської системи, що обумовили зменшення сфери вживання української мови,
русифікацію, денаціоналізацію та уніфікацію освіти8.
Сучасні дослідники здійснювали пошук причинно-наслідкових зв’язків явищам,
які були притаманні реформуванню освіти та шкільного життя, аналізуючи їх
динаміку. Так, О. Бажан зупинив увагу на мовних аспектах проблеми, О. Яніцький –
Шліхта Н. Історія радянського суспільства: Курс лекцій. Харків: Акта, 2015. 252 с.
Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації (із циклу «Повсякдення: візії та
смисли»). Збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-теоретичного семінару (м. Вінниця, 2728 квітня 2018 р.). Вінниця, 2019. 272 с.
3 Даниленко В., Лаас Н., Смольніцька М. Українське суспільство: від пізнього сталінізму до
хрущовської «відлиги». Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. Київ, 2014. Вип. 19.
С. 5-20.
4 Янковська О. Соціально-побутова сфера життя громадян УРСР як відбиток пріоритетів держави
від початку повоєнної відбудови до кінця «відлиги». Україна XX століття: культура, ідеологія,
політика. Київ, 2014. Вип. 19. С. 20-30.
5 Коляструк О., Коляструк О. Проблематика історії повсякденності в сучасній українській
історіографії. Історія повсякденності: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової
конференції (Переяслав-Хмельницький, 14-15 травня 2010 р.) / Упоряд.: Лукашевич О.М.,
Нагайко Т.Ю. Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 23-33; Кононенко В.В. Суспільно-політичні
настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945-1953 рр.): автореф. дис…
канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2004. 20 c.
6 Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х – першої половини
1960-х років. Вінниця, 2008. 360 c.
7 Даниленко В.М. Україна в 1985-1991 рр.: остання глава радянської історії. Київ, 2018. 278 с.
8 Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст.: історіографія: автореф.
дис… канд. іст. наук: 07.00.06. Київ, 2006. 19 с.
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причинах, перебігу та значенні реформи кінця 1950-х років9. Саме під час
«відлиги» було зафіксовано найвищу вимогу щодо статусу української мови.
Автори
дають
негативну
характеристику
нормативно-правовій
базі
запровадження, а фактично розширення вживання сфери російської мови, зокрема
– Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи
народної освіти в СРСР» (24 грудня 1958 р.)10.
М. Парахіна вивчила суспільно-політичний і мовно-культурний контексти
підготовки та ухвалення закону11. В. Конюх аналізує результати освітніх
експериментів, які спрямовані були на підняття загального рівня освіти
населення. Автор наголошує, що попри непослідовність реформи, значна кількість
населення отримала змогу це здійснити12. Так, В. Концур вивчила ідеологічні
аспекти діяльності профспілкових комітетів у сфері матеріального виробництва,
звернувши увагу на роль культурно-освітніх закладів профспілок в ідеологізації
населення радянської держави13.
Важливим аспектом отримання освіти у школі стало його забезпечення, на
чому акцентували дослідники, відмічаючи вплив політики на формування школи.
Вони продемонстрували функціонування закладів у різні періоди існування
радянської влади, порівнявши їх. Проте сільська школа перебувала на другому
плані після міської, оскільки до неї відносилися як до периферійної та тієї, яка б
мала підготувати майбутніх кадрів для сільського господарства та продовжувати
бути годувальницею14.
Автори вивчили діяльність Наукової ради з проблеми «Закономірності
розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй», яка
працювала на початку 1960-х рр. у системі Академії наук СРСР і мала координувати
соціолінгвістичні дослідження в країні. Проте в УРСР опрацювання цієї
проблематики було підпорядковано політичним цілям подальшого зміцнення
позицій російської мови і звуження функцій місцевих національних мов.
Українська мова, згідно з уявленнями керівництва, залишалася неперспективною і
мала влитися у «велику російську», що яскраво виявлялося уже за роки «застою».
Дослідники розглядали це питання і в діяльності дисидентського руху,
самвидавничої літератури та відомих правозахисників, про що ще піде мова
нижче15.
Бажан О. Мовний процес в Українській РСР в умовах початкового періоду десталінізації (19531955 рр.). Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. 2008. Вип. 14. С. 95-103; Яніцький О.Ю.
Освітня реформа 1958-1964 років в УРСР: причини, хід, значення. Наукові записки [Вінницького
держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. 2015. Вип. 23. С. 120-124.
10 Смолій В. (ред.). Національне питання в Україні ХХ – початку XXI ст.: історичні нариси. Київ:
Ніка-Центр, 2012. 592 с.; Асанішвілі М., Бєліков О. Комплекс історичних джерел до вивчення
шкільної реформи в СРСР у 1958 р. Нові сторінки історії Донбасу. Вінниця, 2018. Кн. 27. С. 161-171.
11 Парахіна М.Б. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр.
(з історії мовної проблеми). Український історичний журнал. 2014. № 4. С. 128-146.
12 Конюх В. Освітні експерименти доби «відлиги». Вісник Черкаського університету. Серія
Історичні науки. 2010. Вип. 182. С. 110-114.
13 Концур В.В. Профспілки України в добу «відлиги»: ідеологічний аспект (1956-1964 рр.): навч.
посіб. Горлівка: Горлівський інститут іноземних мов, 2011. 62 c.
14 Нікілєв О.Ф. Сільська школа України в 1950-х – середині 1960-х рр.: реалії стану та
функціонування. Чорноморський літопис. 2011. Вип. 5. С. 174-179.
15 Бажан О.Г. Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950-х1960-х рр. Український історичний журнал. 2008. № 5. С. 147-159; Касьянов Г. Незгодні: українська
інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. Київ: TOB «Видавництво “Кліо”», 2019. 248 с.
9

174

ЕМІНАК

Н. Брехунець, Л. Прокопів вивчили питання реформування, які відбувалися у
системі освіти протягом 1960-1980-х років: перехід на 10-річний термін навчання
в школі (1964 р.), викладання систематичних курсів з четвертого класу, а не з
п’ятого, відміни обов’язкової професійної підготовки у загальноосвітніх школах,
запровадження факультативних курсів з окремих навчальних предметів,
починаючи з 7 класу, поглибленого вивчення у 9-10 класах окремих предметів
(1966 р.), обов’язкової загальної середньої освіти (1972 р.) та їх наслідки.
Дослідники наголошують на нищенні національної школи в цілому,
підтвердженням чого стали постанова ЦК КПРС «Про подальше вдосконалення
вивчення і викладання російської мови в союзних республіках» (1978 р.),
рекомендації Всесоюзної науково-практичної конференції з проблеми «Російська
мова – мова дружби і співробітництва народів СРСР» (Ташкент, 1979 р.),
скорочення україномовних видань16.
Дослідники зазначають, що в 1984 р. було окреслено і прийнято нові напрямки
шкільної реформи. Ж. Шевчук, Н. Шліхта, Г. Касьянов наголошують, що процес
русифікації освіти здійснювався в УРСР більш інтенсивніше, ніж в інших
республіках колишнього СРСР, мав власні тенденції та характерні риси.
Стимулювання процесу русифікації у гуманітарній сфері здійснювалося як на
основі законодавчих і нормативних актів, так і на рівні конкретної практичної
діяльності органів державного управління СРСР та УРСР, які проводили в життя
положення сумнозвісної теорії «злиття націй і народностей». Процес русифікації у
сфері гуманітарної політики відбувався на тлі вихолощування з наукових праць,
творів літератури, мистецтва найбільш яскравих подій з історії України, імен
видатних діячів, що внесли помітний внесок в українську культуру, від чого
цілеспрямовано відлучали підростаюче покоління17. Політика русифікації
викликала серйозне незадоволення в українському суспільстві й, у першу чергу, в
середовищі української інтелігенції та молоді18. Дослідники присвятили власні
дослідження і проблемі мовної політики в освітній сфері, серед яких виділяємо
В. Кубайчука, О. Бажана О. Лаврут19. Мовні питання й освіта займали помітне місце
у програмних документах і конкретній практичній діяльності правозахисних
організацій, які діяли в цей час20.
Актуальною залишається регіональна історія. Вона, з одного боку, показує
оригінальні явища, процеси, події, що відбувалися у різних куточках УРСР, з іншого
– демонструє схожість і системність того, що відбувалося у загальному масштабі.
Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст.…; Прокопів Л.
Диференційований підхід до навчання в діяльності малокомплектних (малочисельних) шкіл
України (друга половина ХХ – початок ХХІ століть). Обрії. 2015. № 1. С. 37-40.
17 Шевчук Ж. Мовна політика в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): дис… канд. іст. наук:
07.00.01. Київ, 2001. 178 арк.; Шліхта Н.В. «Деідеологізація» освіти в роки перебудови: причини,
напрями реформи, суперечності. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2012. Т. 130. С. 37-42;
Касьянов Г. Освітня система України 1990-2014: аналіт. огляд. Київ: ТАКСОН, 2015. 52 с.
18 Мухіна І.Г. Ціннісні домінанти радянського освітньо-культурного простору: монографія. Харків:
Майдан, 2013. 365 c.
19 Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови). Київ: К.І.С.,
2020. 192 с.; Бажан О. Мовний процес в Українській РСР…; Лаврут О.О. Вивчення української мови
в школах Сталінської області (друга половина 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.). Гуржіївські історичні
читання. 2013. Вип. 6. С. 247-251.
20 Лаврут О.О. Українська школа Донбасу радянського періоду: сучасна історіографія проблеми.
Чорноморський літопис. 2011. Вип. 3. С. 109-116.
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До таких авторів відносимо І. Ковальчука21, О. Фоміну, Л. Капітан, В. Омельчука22 й
інших, які розглянули становлення та розвиток шкіл на Буковині, у Закарпатті та
Криму, продемонструвавши перевагу радянських ідеологем у цій сфері. Вони,
звертаючись до суспільно-політичних, культурних, релігійних аспектів,
зазначають їхні особливості та труднощі, які ті переживали23. Я. Верменич
здійснює регіональну аналітику у контексті дискурсів соціогуманітаристики,
характеризуючи демократичний культурний регіоналізм як детермінанту
історичного розвитку та окреслює його стратегічні пріоритети24.
Ці аспекти набули актуальності останніми роками – в умовах гібридної війни.
Зокрема, автори наголошують на спільності процесів, які відбуваються на
Донеччині, Луганщині та Криму, ще раз доводячи, що всі ми маємо спільну історію
та культурні надбання. Серед науковців виділяємо С. Кульчицького, Л. Якубову й
ін.25 Дослідники писали про розвиток не лише шкільної, а й професійно-технічної,
вищої освіти протягом ХХ-ХХІ ст. Вони зазначали про труднощі відбудовчого
періоду, втрати людського та матеріального потенціалу. Автори презентують
статистичні дані, що дозволяють простежити динаміку розвитку шкіл. Необхідно
відмітити про меншу кількість україномовних закладів за російськомовні. Перші
переважали у сільській місцевості. І навіть на початку ХХІ ст. динаміка змінювалася
на користь російськомовних, співвідношення яких складало 1 : 326.
О. Бажан вивчив нормативно-правове забезпечення включення Кримської
області до складу УРСР, чисельність населення області за національним складом за
даними переписів 1939 і 1959 років. У його роботі знайшло відображення
обговорення серед представників партійної номенклатури питання про вивчення
української мови: коли розпочинати, в якому віці. Вони зупинилися на початковій
школі, що було цілком логічно. Це спонукало вирішити певні питання. Перш за все,
кадрове, оскільки в області працювала незначна кількість учителів, які нею
володіли. Для педагогів відкривалися курси та проводилися семінари й інші
заходи. Звичайно, одразу перейти на українську мову викладання було складно,
Ковальчук І.В. Становлення української школи на Буковині у 1940-1960 рр. Збірник наукових
праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. № 2. С. 9295.
22 Фоміна О.О. Розвиток українських шкіл у Криму (середина XX – початок XXI століття): автореф.
дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Ялта, 2009. 20 c.; Капітан Л.І Закарпаття повоєнного періоду:
проблеми етнокультурного розвитку у контексті радянізації краю, 1945-1964 рр.: дис… доктора
іст. наук: 07.00.01. Київ, 2013. 528 с.; Омельчук В. З історії русифікації шкільної освіти на Волині.
Нова педагогічна думка. 2013. № 2. С. 3-5.
23 Бажан О. Що собою являла українізація Криму в 1950-х рр.? Крим: шлях крізь віки: Історія у
запитаннях і відповідях / Упоряд. Г. Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. Київ: Ін-т історії України НАНУ,
2014. С. 373-375; Лаврут О.О. Українська школа Донбасу радянського періоду…; Стражнікова І.В.
Проблеми середньої освіти західного регіону України (друга половина ХХ століття). Virtus. 2017.
Iss. 11. C. 130-133.
24 Верменич Я. Регіональна аналітика в Україні: сучасні дискурси соціогуманітаристики.
Аналітична записка. Київ: Інститут історії НАН України, 2018. 110 с.; Міщанин В. Радянізація
Закарпаття 1944-1950 рр. Ужгород, 2018. 644 с.
25 Кульчицький С., Якубова Л. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і
Батьківщини. Kиїв: TOB «Видавництво “Кліо”», 2019. 720 с.
26 Джемилев Мустафа. Шестьдесят шестая годовщина Крымской АССР. Демонстрации и митинги
крымских
татар.
Лондон:
Society
for
Central
Asian
Studies
Reprint series № 15, 1987. 174 с. URL: http://diasporiana.org.ua/ukrainica/shestdesyat-shestayagodovshhyna-krimskoj-assr-demonstraczyy-y-mytyngy-krimskyh-tatar/
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тому у регіоні школи працювали за двома планами – російськомовним та
україномовним. Автор наголошує, що ніяких супротивів з боку громадськості це не
викликало, учителі спокійно сприйняли зміни. Інша проблема полягала у науковометодичному та матеріальному забезпеченні закладів: база для викладання
української мови в школах Криму була надто бідна27.
Дослідники зверталися і до характеристики освітнього процесу, вивчення
окремих дисциплін, з’ясовуючи чинники впливу, що й обумовлювали діяльність
педагогів та отримання освіти учнями. Автори наголошували на однобокості
цього процесу, перегинах і відсутності системи. До таких дослідників відносимо
О. Лаврут, К. Богатирчук28. Важливим учасником шкільної освіти є учительство,
яке науковці розглядали з різних позицій: як професійну, соціальну, культурну
групу, учасника громадського життя, про що у своїх роботах акцентували
Л. Романець29, І. Лікарчук30, І. Елліс31.
Дослідники зупинились на тяжких наслідках Другої світової війни для
педагогів, їх участі у відбудові суспільного та культурного життя, на власній
самопожертві. Вони вивчали світогляд педагогів, який міг не співпадати з
офіційним, від чого, у першу чергу, страждали вони у психологічному та
матеріальному плані, що знайшло відображення у монографіях науковців
Інституту історії НАН України та С. Лободи32. Т. Марусик висвітлює діяльність і
внесок західноукраїнської гуманітарної інтелігенції, у тому числі й учителів у
суспільно-політичне життя. Авторка зупинилася і на культурно-духовних аспектах
проблеми33.
Історики зосередилися на вивченні повсякденного життя педагогів, шляхах
формування їх світогляду, на що впливали різні фактори, які часто не залежали від
них34. Ця сторона життя стала предметом уваги дослідників, серед яких – О. Удод,

Бажан О. Входження Кримської області до складу УРСР: освітянський аспект. Україна XX
століття: культура, ідеологія, політика. Київ, 2014. Вип. 19. C. 165-176.
28 Лаврут О.О. Вивчення української літератури та історії в школах УРСР в перше повоєнне
десятиліття. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 4. С. 118-127; Богатирчук К.О.
Трудове профільне навчання учнівської молоді в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст. Наукові праці
історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 46. С. 278-281.
29 Романець Л.М. Вчителі загальноосвітніх шкіл УРСР післявоєнного періоду (1945 – друга
половина 1950-х років): соціальний статус та повсякденне життя: автореф. дис… канд. іст. наук:
07.00.01. Черкаси, 2010. 20 c.
30 Лікарчук І.Л. Міністри освіти України: монографія: у 2 т. Т. 2. (1943-2007 рр.). Київ: Видавець
Ешке О.М., 2010. 586 c.
31 Елліс І.О. Образ учителя в суспільно-культурному житті пізньорадянського суспільства 70-80х рр. XX ст.: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Харків, 2011. 20 c.; Марчук О.А. Забезпечення
загальноосвітніх шкіл вчителями в період хрущовської «відлиги» (перша половина 60-х рр.
ХХ ст.). Наукові праці Запорізького національного університету, 2015. Вип. 42. С. 184-189.
32 Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.):
Колективна монографія / відп. ред. В.М. Даниленко: у 3-х частинах. Ч. 3. Київ, 2010. 336 с.;
Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття:
протистояння ідей: монографія. Луганськ, 2010. 503 c.
33 Марусик Т.В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40-50ті рр. XX ст.). Чернівці: Рута, 2002. 463 c.
34 Лук’яненко О.В. Методологічні лабіринти дослідження освітянського повсякдення доби
тоталітаризму. Гілея. Історичні науки. 2016. Вип. 89. С. 75-79; Лук’яненко О.В. Велика і мала
політика у Відображенні освітянської преси УРСР доби «Відлиги» (1953-1964 роки). (Ч. 1). Гілея.
Історичні науки. 2016. Вип. 110. С. 91-94.
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Л. Ковпак та інші35. Вони охарактеризували сучасні дискурси соціальної, локальної
та економічної історії, акцентуючи на їх інтер- і міждисциплінарності36.
Ю. Войцехівський розглянув питання громадсько-політичної діяльності учителів
УРСР протягом 1960-1970-х років37.
Історики зацікавлені і вивченням типово «нерадянської поведінки школярів»,
яка виявлялася у «неправильній поведінці», «дискутуванні на уроках», «зривах
занять», грабунках, «викривленні світогляду», перегляді зарубіжних фільмів,
розмальовуванні стін на будівлях, написаннях записок жартівливого змісту, які
характеризувалися як антивладні, що суперечили радянським постулатам. Серед
таких авторів виділяємо Н. Хоменко, Ю. Каганова. Перша проаналізувала листизвернення до владних структур з приводу політичних, економічних і світоглядних
позицій, виокремила причини, подальше ставлення дівчат та юнаків до реальної
дійсності38. Робота Ю. Каганова присвячена конструюванню «нової людини» у
другій половині ХХ ст. Один із розділів своєї роботи він присвятив здійсненню
цього через школу, яка і на сьогодні залишається важливим соціальним
інститутом. Дослідник підкреслював, що через неї радянська влада відлучала дітей
від сімейних цінностей і призвичаювала до радянських. Автор зупинився на
шкільних реформах, які не готували випускників до життя: у них були відсутні
знання та практика із сімейного виховання, подружнього життя та економічної
сфери. Водночас він цілком справедливо, на наш погляд, засудив недооцінку
гуманітарної складової, яка й формувала у підростаючого покоління людські
ідеали, розвивала їх світогляд. Останнє здійснювалося через численні заходи, які
могли носити і формальний характер. Недивно, що частина учнів у власних діях
показувала неприйняття, засудження або нерозуміння радянської дійсності:
можливо, через відсутність досвіду, інформації, догляду та спілкування із
дорослими. Хоча останні намагалися не обговорювати ці питання зі своїми дітьми,
або лише «на кухні», щоб не наразити їх та сім’ю на неприємності39.
Оскільки школа співпрацювала із родиною, то ми звернули увагу і на праці
відповідної тематики. Ю. Тищенко, О. Лаврут аналізували ставлення держави до
цього соціального інституту, демонструючи, фактично, його допоміжну функцію.
При цьому науковці долучили усно-історичні джерела, що було відсутнє у
попередні періоди. На їх основі здійснена спроба реконструкції взаємодії сім’ї та
школи. Автори показали роль батьківських колективів у житті школи та вирішенні
матеріальних та культурно-дозвіллєвих питань дітей40. Автори продовжували
вивчати діяльність учнівських організацій, але відкидаючи вже ідеологічну
Удод О.А. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії. Краєзнавство,
2010. № 3. С. 43-47; Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій
половині ХХ ст. (1945-2000 рр.). Київ: Інститут історії НАН України, 2003. 249 с.
36 Удод О., Блащук С., Верменич Я., Ковалевська О., Ясь О. Нариси з соціокультурної історії
українського історієписання: субдисциплінарні напрями / За заг. ред. В. Смолія. Київ, 2019. 288 с.
37 Войцехівський Ю.В. Історія. Освіта. Інтелігенція. Київ: Знання України, 2008. 119 c.
38 Хоменко Н. Листи до владних структур як джерело вивчення молодіжної повсякденності.
Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2014. Вип. 19. С. 131-137.
39 Каганов Ю.О. Конструювання «радянської людини» (1953-1991): українська версія. Запоріжжя,
2019. 432 с.
40 Тищенко Ю.А. Сім’я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х років: погляд із
сьогодення. Наукові праці історичного факультету Запорізького університету. 2017. Вип. 48.
С. 188-193; Лаврут О.О. Радянська школа у другій половині XX ст.: вимір України. Слов’янськ:
Друкарський двір, 2020. 532 с.
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заангажованість, характеризуючи механізми взаємодії учнівства та молоді з
державою. Ці питання стали темами досліджень для Д. Князевич та О. Мовчан41.
Тобто, історичні дослідження нашої проблеми змінили свій вектор,
започаткувавши нові теми та новий подих для подальших пошуків. Науковці
розглядали школу з різних позицій. Їх розвідки є досить різноплановими, що
спонукало до вивчення багатьох сторін життя закладів. Вони залишалися
важливим інструментом соціалізації підростаючого покоління, зусилля якого
спрямовувалося не лише на учнів, педагогів, а й батьків і громадськість. Школа
була однією із важливою сходинкою у соціальному ліфті суспільства, яке у
більшості виступало виразником поглядів керівної партії. Все ж, на майбутнє
варто звернути увагу на вивчення робіт істориків зарубіжжя, які презентують
власні дослідження із геополітичних міркувань, що дозволить ширше
репрезентувати картину шкільного життя в Українській РСР у другій пол. 40-х –
наприкінці 80-х років минулого сторіччя.
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School in Ukrainian SSR in Second Half of 1940s – Late 1980s: Modern Views
Soviet society was contradictory in its development. On the one hand, there was a forced
transition to new rules of coexistence, on the other hand, it was followed by significant losses
and broken destinies of people. At first, in the minds of people, there were hopes for changes
after World War II, but having realized that the ‘Father of Nations’ was not going to diverge
from his outlined way, hopes vanished. Not surprisingly, the scholars whose works were
devoted to that period paid attention to various aspects of the evolution of society. Among
them are works about the school in the Ukrainian SSR in the second half of the 1940s – late
1980s.
The goal of this study is to characterize modern domestic historiography on the history of
the school in the Ukrainian SSR in the second half of the 1940s – late 1980s. According to the
goal, the following research objectives are defined: characterization of the main vectors of
study; works content analysis; outlining the areas of further research.
The research methodology is represented by the principles of historicism, systematics, and
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objectivity. Among the methods, structural, functional, comparative, and statistical are used,
which allow studying the selected issue holistically and comprehensively.
It should be noted that historical study on the selected issue has changed its vector,
launching new studies and giving a new impulse for further research. The aspects ranging
from the conditions of school life development to the separate person expanded the number
of studied problems. Historians focused on anthropological, regional, and linguistic aspects of
the problem. The lives of participants in the educational process, who were not static
conductors of the will of the Soviet government, but lived their own lives, solving their own
problems, are presented in a new way. These aspects have long been overlooked by scholars.
The prospect of our study may be the study of works of foreign historians who present
their research on geopolitical considerations, which will allow representing more widely the
picture of school life in the Ukrainian SSR in the second half of the 40s – late 80s of the past
century.
Keywords: Ukrainian SSR, research, school, education, Soviet society
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