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of secret service is all round illumination of work of this educational establishment 
in a period and finding out of her place outlined for research in the system of higher 
education of the Volyn area in particular and the states on the whole.

On the basis of wide historiography and spring base the basic stages of the 
post–war becoming of the Lutsk teaching institute are exposed and the basic tasks 
of educational educator and research work of pedagogical collective are certain. 
An author is expose the specific of forming of pedagogical shots and expansion of 
material and technical base of educational establishment. Drawn conclusion in 
relation to the prospects of further researches by a search and bringing in of sources 
of the personal origin: remembrances of teachers, interviews with former graduating 
students and others like that.

Keywords: the Lutsk teaching institute, postwar period, material and technical 
base, research work, Volyn area.
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Возобновление деятельности Луцкого учительского института 
в 1946–1953 гг.

Исследование посвящено особенностям возобновления деятельности 
Луцкого учительского института (сегодня – Восточноевропейского 
национального университета им. Леси Украинки) и основным направлениям его 
функционирования в первые послевоенные годы. Целью исследования является 
всестороннее изучение и описание работы этого образовательного учреждения 
в очерченный период, и определение его места в системе высшего образования 
Волынской области в частности и государства в целом.

На основании широкой историографической базы, архивных источников 
раскрываются основные этапы послевоенного становления Луцкого 
учительского института и определяются основные задачи учебно–
воспитательной и научно–исследовательской работы педагогического 
коллектива. Автором раскрывается специфика формирования педагогических 
кадров и укрепления материально–технической базы учебного заведения. 
Сделаны выводы о перспективах последующих исследований путём поиска 
и привлечения источников личностного происхождения: воспоминаний 
преподавателей, интервью с бывшими выпускниками и тому подобное.

Ключевые слова: Луцкий учительский институт, послевоенный период, 
материально–техническая база, научно–исследовательская работа, Волынская 
область.
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Ілюструються проблеми професійного життя освітян УРСР які виносила 
на загал профільна преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.). Застосування 
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами 
вишів змістового наповнення власного робочого часу; виявити реальне та 
бажане в улаштуванні робочого простору, порівняти оцінювання якості 
навчально–виховного процесу, ставлення до організації контролю роботи 
вишів з боку центральних органів влади, а також змалювати образ студента–
заочника в уявленні педагогів.
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Світ повсякдення розвивається у власній площині часу 
та простору. До звичного – астрономічного – плину часу та 
географії додається і суб’єктивне відчуття себе у вимірі. А 
разом із тим формується і ставлення до роботи, побуту та 
дозвілля. У цій розвідці ми поглянемо на те, які питання 
з цієї осі координат піднімалися у профільній періодичній 
пресі – «Радянській освіті» – упродовж «відлиги». Спершу 
звернемо увагу на те, які проблеми у наповненні власного 
робочого часу освітяни виносили на широкий загал. За 
дванадцятилітня десталінізації п’ять заміток так чи інакше 
торкалися цієї теми. Найперша стаття, де згадувався 

робочий час, була присвячена роботі Київського ДПІ під 
час літньої сесії 1953 р. Кореспондент з позитивними 
емоціями зауважував, що кабінети і лабораторії закладу 
працювали з 8 ранку до 23 години [1]. Проте, це була 
єдина схвальна публікація щодо організації робочого 
часу освітян. Інші чотири у рівній мірі критикували 
наявний стан речей. У листопаді того ж року на прикладі 
Ізмаїльського ДПІ показали недосконалість формування 
робочого навантаження педагогів. Заклад, який щойно 
був створений на базі двох учительських інститутів лише 
«вчився» жити по нормах вищого педагогічного закладу. 
Невміння правильної організації робочого часу викладачів 
автор ставив у провину недбайливому керівництву 
педінституту, звинувачуючи одночасно у байдужості до 
педвузів і українське Міністерство освіти. Прикладом 
найкричущишої некомпетентності були скарги молодого 
викладача Леоненка. Той жалівся, що йому важко було 
читати методику викладання літератури, бо розклад 
змінювався декілька разів на тиждень. Та й до того він 
сам ніколи не працював у школі, аби ділитися практичним 
досвідом [2].

Інше зауваження щодо часового виміру стосувалося 
невідповідності кількості навчального матеріалу щодо 
часу, який на це відводився. У квітні 1958 р. «рупором 
незгоди» став Чернігівський ДПІ. Викладач вишу, 
кандидат філологічних наук Г. Неділько називав лекції 
часом «поговорити про все й потроху». Тут проблема 
часу переходила у площину інформаційного простору. 
Масив даних доводилося зводити до переказу підручника 
упродовж 20 хвилин, а потім вдаватися до переказу творів 
зі шкільної програми – таких, наприклад, як «Червона 
хустина», «Бур’ян» та «Пилипко» Андрія Головка. Педагог 
мотивував витрати часу на переказ просто: «Інакше важко 
на іспитах – студенти не знають й елементарного» [4]. 
Абстрактний час ставав мірою якості.

Наступна часова проблема стосувалася одвічного 
викладацького головного болю – навантаження. У 
серпні 1959 р. на прикладі Луцького ДПІ заговорили 
про перевантаженість педагогів. Виявилося, що багато 
освітян завдяки «умілій» організації робочого часу були 
змушені працювати по 10–12, а то і 14 годин на добу. 
Проте виявилося, що завантаженість одних ішла поруч з 
часовими махінаціями інших. Освітяни часто вдавалися 
до обдурювання держави через дописування годин. 
Наприклад, у липні 1959 р. математики В. Панасевич 
та В. Заріцька відзвітували про проведення занять на 
400 годин кожен, а їхній колега М. Сабчук – на 300 годин. 
Часова проблема переходила у площину матеріальну. 
Кореспондент звертав увагу на те, що такі доценти 
отримували по 3–4 тисячі карбованців за те що «провели» 
заняття таким чином, а радше відбули чи взагалі приписали. 
Поруч із штатними махінаторами з часом на поверхню 
поспливали й погодинники, які, як виявилося, працювали 
у Луцьку «як завгодно» – не залежно від відведеного часу, 
предмету та власного профіля. Яскравим прикладом був 
лучанин Г. Бойко, який сам закінчив цей же педінститут, 
працював у школі Володимира–Волинського, а читав різні 
предмети. Тому дописувач питав, що він викладатиме 
в оплачуваний державою час: «зарубіжну літературу, 
російську мову… завтра піде на математику? [3].

Проблема часу в житті студента педагогічного закладу 
виринула з–поміж публікацій «Радянської освіти» лише 
у серпні 1964 р. Перевантаження навчанням молоді у 
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742 вишах СРСР стало причиною жартів. Вони іронічно 
запитували: «Яка межа міцності студентів?». Радянську 
студентську молодь називали «найбільш завантаженими 
людьми у світі». Молоді люди мали 36 годин пар разом із 
6–8 годинами факультативів на тиждень, плюс 6–8 годин на 
виконання домашнього завдання на день. Кореспондентка 
співчутливо зауважувала, що навчати студентів в епоху 
атомної енергії та космічних польотів треба було зовсім 
інакше, ніж в епоху пару та електрики. Як позитивний 
крок – навіть більше – як щастя – називався новий 
навчальний план на 1964–1965 навчальний рік, який мав 
скоротити навантаження молоді на 12 годин [5]. Як бачимо, 
відчуття робочого часу викладачами та студентами було 
кардинально протилежним. Для менторів його брак 
тлумачився причиною погіршення якості навчання. Тоді 
як молодь пересичення робочими годинами розглядала як 
«минуле століття» в організації системи освіти.

Нині звернемо увагу на те, яким освітяни представляли 
свій робочий простір. Цій темі було приділено втричі 
більше уваги, аніж роздумам з приводу часу. Здавалося, 
що крана матеріалістів краще реагувала на опис 
успіхів в облаштуванні світу тілесного, ніж на роздуми 
про абстрактні поняття. Так, саме успіхів. Більшість 
публікацій стосувалися саме відбудові, розширенню та 
поверненню довоєнної слави закладів освіти. Країна ще 
стояла на згарищах Другої світової, там же й проводила 
навчання – у напівзруйнованих приміщеннях [21]. Тому 
кожна ремарка про покращення робочого простору ставала 
знаковою. У 1953 р. це були лише дві статті, у яких одним 
реченням зазначалося про робочий простір педагогів. 
У червні згадали про Станіславський ДПІ, створений у 
1950 р. Єдина характеристика, підібрана для змалювання 
середовища вищу – «розвивається успішно» [19]. Схожою 
була й друга замітка у жовтні стосовно облаштування 
Осипенківського ДПІ, нещодавно реорганізованого з 
учительського інституту. Тут інформація стосувалася 
організації побуту молоді. Через збільшення асигнувань 
виш зумів побудувати гуртожиток [20].

У серпні 1954 р. у пресі з’явилася перша критична 
публікація, що на прикладі Чернівецького ДПІ 
змальовувала ситуацію, властиву більшості знищених 
війною педінститутів в УРСР. У Чернівцях не рухався з 
місця капітальний ремонт, який мав зробити облбудтрест. 
Проте, чиновники не поспішали з виконанням робіт, хоча 
документи і матеріали були в наявності [6].

Із другої половини 1950–х періодика створювала 
образ вищого педагогічного закладу як сучасної установи, 
що вийшла з повоєнної кризи та змогла не просто 
відновити, але й модернізувати навчальний простір. У 
жовтні 1955 р. першою ластівкою з «посталих з попелу» 
став Запорізький ДПІ. Кореспонденти повідомляли про 
спорудження нової будівлі вишу, прибудову астрономічної 
вишки, планетарію, читального та гімнастичного залів [7].

У 1956 р. зразковим прикладом відбудови став 
Вінницький ДПІ. «Радянська освіта» вдало створювала 
контраст. Ще у 1953 р. була розміщена довідка про 
довоєнний стан закладу, де вчилося 500 студентів та 
працювало 57 викладачів. Проте, уже 1953 р. штат 
значно розширився до 1300 студентів стаціонару та 
2225 заочного відділу [9]. У статті за вересень 1956 р. 
вкотре нагадали про втрати: зруйнований навчальний 
корпус, спалену бібліотеку, знищені профільні кабінети. 
На тлі цього демонструвалися звершення колективу по 

відбудові, що відбулися за 11 років: 105 кімнат, бібліотека 
з 110 тис книжок, фізичний кабінет у 16 аудиторіях на 1 
млн крб. обладнання та 9 кіноапаратів [8]. Це дійсно був 
подвиг, бо освітяни часто самі ставали до мурування стін 
і приміряли на собі професію мулярів–штукатурів. У 
листопаді 1956 р. це стало зрозуміло з чергового анонсу 
відбудовчих успіхів з Вінниці. Новий корпус педінституту 
вкотре презентувався як приклад відповідності новітнім 
потребам освіти. Як зразкові рекламували лабораторії 
механіки, радіо, оптики, методики фізики, методики 
математики, креслення, астрономії та автосправи. Однією 
з передових називали відроджену книгозбірню на 150 тис. 
примірників. Студентська молодь була безпосереднім 
учасником процесу створення свого навколишнього 
середовища. У 1956 р. кореспонденти були присутні на 
будівництві спортзалу Вінницького ДПІ, де запитали 
студентку Валентину Мазну: «Ви займаєтесь спортом, 
вчитесь та ще й допомагаєте в будівництві спортзалу. 
Втомлюєтесь, напевне?». На що дівчина відповіла: «Та яка 
ж втома… адже будуємо для свого інституту!» [10]. По суті 
це було неофіційним гаслом освітян доби: держава важко 
справлялася з післявоєнною відбудовою. Тому педагоги 
знаходили вихід лише у тимчасовій перекваліфікації у 
майстрів широкого профіля.

Така форма зміни власного робочого простору 
віталася і рекламуватися. У жовтні 1957 р. повідомили, 
що Ворошиловградський педінститут власними силами 
обладнав механічну майстерню, радіостанцію, кабінет 
іноземної мови, фотолабораторію та телевізійну 
установку. Студенти вишу в середньому провели по 
60 годин на будівництві власного гуртожитку. Молодь 
також збудувала новий театр та долучилася до зведення 
будинку професорсько–викладацького складу [11]. У тому 
ж році першокурсники Ніжинського ДПІ працювали на 
будівництві капітального приміщення нових майстерень 
та навчального корпусу. Прикметно, що кореспонденти 
захоплювалися не лише цікавістю молоді до облаштування 
побуту, але й умінню поєднувати виробничу активність з 
обговоренням політичних проблем [12].

До кінця 1950–х у пресі утверджується позитивний 
образ педагогічного вишу як простору (наприклад, як 
Луганський ДПІ у замітці за жовтень 1958 р.). У ньому 
вже, здається, немає проблем. Він зміг відродитися з 
попелу війни. Якщо у ньому ще і ведуться ремонті роботи, 
то мають скінчитися (в Луганську навіть називали знакову 
дату – до річниці Жовтневої революції – 7 листопада 
1958 р.). На благо рідного вишу працюють всі – і чи не 
найбільше молодь. У згадуваному виші з початком нового 
навчального року навіть збільшили кількість студентських 
робітничих бригад, задіяних на облицюванні корпусу. 
Молоді люди активно залучалися до відбудови, бо ставили 
перед собою цілі і ревно йшли до їхнього виконання, навіть 
достроково. Молоді луганчани брали на себе зобов’язання 
упорядкувати спортивну залу, спорудити спортивні 
споруди в майданчиках, дендропарк та науково–дослідну 
ділянку до 1 листопада. А до 15 числа – обладнати 
2 ленінські кімнати в новому гуртожитку. Новітній виш 
ставав не просто закладом освіти, а садом пізнання. До 
речі, в Луганську студенти також завершили посадку 
інститутського фруктового саду. Не дивно, що виші стали 
навіть викликати один одного на соціалістичне змагання 
в облаштуванні власного робочого простору. Суперником 
Луганського став Сталінградський ДПІ [13].
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У 1960–х роках знову постала проблема простору. 
Виші стикнулися з браком місця для числа студентів, 
що зросло з часів відбудовчих 1950–х. Окремі з заклади 
навіть попри широку рекламу успіхів у пресі, так і не 
змогли довести до бажаного власний матеріальний світ. 
У січні 1963 р. з’явилася перша критична стаття про 
поразки повоєнної відбудови. Автори звертали увагу 
на долю Запорізького ДПІ. Влада відвела землю під 
будівництво корпусу №2, але потім забрала її під зведення 
дитячого комбінату, хоча викладач іта студенти самотужки 
вже завезли на будмайданчик 50 кубів бетону і вирили 
траншеї [14]. На противагу цьому в лютому опублікували 
статтю про Донецький ДПІ, де відкрився новий музичний 
факультет. Дописувачі зауважували, що відділення не 
мало великих приміщень, тільки закінчили будувати 
новий 4–повреховий корпус, але освітяни не скаржилися 
тісноті та читали лекції з основ музичної педагогіки у 
наявних аудиторіях [15]. Це виглядало як неофіційна 
команда не скаржитися, бо іншим, можливо, ще гірше. 
Відповідь на труднощі була незмінною: якщо держава 
не допомагає – використовуйте безкоштовний трудовий 
резерв – студентів.

Така панацея від хвороби невлаштованості робочого 
середовища була використана у 1963 р. в Ужгороді. На 
вулиці Митній молодь самотужки звела 4–повреховий 
гуртожиток, планувала добудувати і п’ятий поверх з їдаль
нею, спортзалом, плавальним басейном. Студенти працю
вали Зранку до 9 вечора у дві зміни. На зведення одного 
поверху молоді освітяни витрачали 1 тиждень. Студенти 
Ужгорода упевнено зауважували кореспондентам: «Перш 
ніж станемо вчителями–істориками, впишемо, так би 
мовити, невеличку сторінку в історію нашого студентського 
містечка, де житиме 1800 юнаків і дівчат» [16].

В останній рік відлиги здавалося, що різні вищі 
педагогічні заклади жили у паралельних реальностях. 
В одних ситуація з облаштуванням життєвого простору 
не викликала запитань, в інших же навпроти залишала 
бажати кращого. До перших слід віднести широко 
рекламований у «відлигу» Вінницький ДПІ. У 1964 р., 
за свідченням його директора О. Ткаченка, освітяни 
закладу здолали матеріальні труднощі. У Вінниці 
відкрили загальнонауковий факультет, нові лабораторії 
зоології, ботаніки, геології, ґрунтознавства та фізіології 
рослин [17]. Протилежністю цьому був Херсонський 
ДПІ. У серпні 1964 р. кореспондент І. Яблонська 
побачила подвійність стандартів радянської показової 
величі. Приміщення педагогічного вишу в Херсоні 
мали привабливий вигляд зовні, гостей приваблювала 
старовинна архітектура в оточенні густої тіні тополь і 
дубі. Проте, коли за відвідувачами закривалися двері, 
в очі дув «химерний подих запустіння, потріскані 
стіни аудиторій, старенькі столи, кафедри». Ректор 
закладу Сергій Селіщев декілька років даремно просив 
Міністерство освіти виділити гроші на капітальний 
ремонт. Актовий зал педінституту ще починав будуватися. 
Хоча за планом відбудова мала б тривати уже 7 років, і з 
урахуванням нових термінів в найкращому випадку мала 
б закінчитися через 6–8 місяців. Проблема полягала ще й у 
тому, що будматеріали, виписані для педінституту, щороку 
адресувалися Херсонбудом іншому замовникові – «за 
домовленістю». Така ж ситуація була і з облаштуванням 
студентського житлового простору – у Херсонському ДПІ 
гуртожиток просто не спорудили [18].
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Spacetime dimensions of the daily life of the pedagogical institutes 
of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964 years) (Part 1)

The article illustrates what problems of the professional life of teachers of 
the UkrSSR were covered by the profile press of the period of de–Stalinization 
(1953–1964). Application of the method of content analysis allowed to illustrate the 
universityteachers’ interpretation of substantive content of their own working time; to 
identify the actual and the desired equipping of the workspace, to compare the assess 
to the quality of the educational process, the attitude towards the organization of the 
control over the work of high schools from the side of the central government, as well 
as to describe the way of representation of part–time students in the worldview of the 
teachers.

Keywords: everyday life, the higher pedagogical school, de–Stalinization, time, 
equipment, distance education.
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Пространственно–временное измерение повседневности 
пединститутов УССР времён «оттепели» (1953–1964 годы) (Ч.1)

Иллюстрируются проблемы профессиональной жизни педагогов УССР, 
которые освещала профильная пресса периода десталинизации (1953–1964 
гг.). Применение метода контент–анализа позволило проиллюстрировать 
толкование преподавателями вузов содержательного наполнения собственного 
рабочего времени; выявить реальное и желаемое в устройстве рабочего 
пространства, сравнить оценки качества учебно–воспитательного процесса, 
отношение к организации контроля работы вузов со стороны центральных 
органов власти, а также описать образ студента–заочника в представлении 
педагогов.

Ключевые слова: повседневность, высшая педагогическая школа, 
десталинизация, рабочее время, оборудование, заочное образование.
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ПостмоДерна Проза як історичне Джерело  
(на ПриклаДі «армійських оПовіДань»  
юрія анДруховича та його романів  

«рекреації», «московіаДа» і «таємниця»)

На основі «армійських оповідань» та романів «Рекреації», «Московіада» 
і «Таємниця» Юрія Андруховича розглянуто постмодерну прозу української 
сучасної літератури як джерело для вивчення історії повсякденності на зламі 
1980–1990–х рр. Зазначені твори Ю. Андруховича – специфічне джерело до 
вивчення новітньої історії України. Особливого звучання вони набули в умовах 
гібридної війни, вагомою складовою якої є війна інформаційна, світоглядна 
боротьба за умонастрої людей. Показово, що значна кількість цитат з них, 
написаних переважно на початку 1990–х рр. у гротескній, карнавальній 
манері, відображає сьогодення, що ще раз підтверджує пророчу матрицю 

постмодерної літератури. Методологія даної розвідки ґрунтується, 
насамперед, на методах деконструкції та інтертекстуальності, що дозволяє 
найбільш всебічно розглянути літературний твір як історичне джерело. У 
висновку стверджується необхідність вивчення української постмодерної 
літератури як такої, що сприяє дослідженню історії повсякденності в умовах 
становлення України як держави.

Ключові слова: Юрій Андрухович, постмодерна проза, «армійські 
оповідання», «Рекреації», «Московіада», «Таємниця».

В українській культурі особливо яскравого дискурсу 
постмодернізм набув у літературі. З кінця 1980–х рр., з 
послабленням цензуро–ідеологічних утисків, розпочався 
новий етап в українському літературному житті. Він 
породив й нову письменницьку генерацію, одним з 
найяскравіших представників якої є Юрій Андрухович. 
Загалом виокремлюють три основні класифікації 
постмодерної української літератури: за ґенераційним 
принципом («вісімдесятники», «дев’яностники», 
«нульові»); за територіально–географічним («жито
мирська» і «галицька» школи); за стильовою орієнтацією 
(«карнавальна» й «міфологічна» тенденції). Українська 
постмодерна література вже потрапила в орбіту 
дослідження її як оригінального культурного явища. Жваві 
літературознавчі дискусії точаться переважно навколо 
кількох імен або об’єднань. По–різному сприймається 
постмодернізм в українській культурі загалом і літературі 
зокрема. Шкала коливається від неприпустимості 
впускати в українську мову постмодерністські «штучки» 
(О. Пахльовська, С. Квіт, Є. Баран, І. Фізер, О. Яровий) 
до його апологетики й популяризації (М. Павлишин, 
Т. Гундорова, Р. Семків). Сам Юрій Андрухович, захищаючи 
постмодернізм від всебічної критики («постмодернізм 
(добре, назвімо це «постмодернізмом»!) – це там, де 
кожен із нас опинився сьогодні, це така обставина часу і 
місця, від якої нікуди нам не подітися, територія «поміж» і 
«всередині», нікому–не–належний міжцивілізаційний, але 
й понадцивілізаційний простір, <…> це сміття всіх наших 
середмість, наша пам’ять, наша надія, наша самотність 
< …>), визнає постмодернізм як факт. Ю. Андрухович 
зауважує про неможливість дефініювати те, в середині 
чого знаходишся. На його думку, постмодернізм – це 
певний стан, певна кондиція, насамперед у культурі, 
спричинені усім попереднім розвитком людства, зокрема 
модернізмом. Письменник стверджує, що постмодернізм – 
усвідомлення неважливості «нового» (як це було в 
часи модернізму), акумуляція пам’яті про попередні 
поразки й безвихідні ситуації, а звідси – й іронічність та 
гротескність [1].

Тобто бачимо, що український варіант постмодернізму 
в літературі вже став предметом уваги науковців, 
літераторів, публіцистів. Я ж пропоную звернутися до 
постмодерної прози як до джерела вивчення історії. 
Зокрема, у прозових текстах Юрія Андруховича можна 
почерпнути значний масив інформації щодо умонастроїв, 
світоглядних пертурбацій, які вирували в українському 
суспільстві в роки доживання СРСР та перші роки 
України як держави. Згадаймо Арістотелеве, що історик 
описує те чи інше таким, яким воно було, а поет – таким, 
яким воно могло б бути. У випадку з першими прозовими 
творами Ю. Андруховича бачимо в цих текстах і історика, 
і поета. Тобто для прочитання їх як джерела інформації 
до вивчення історії повсякденності найкраще підходить 
метод деконструкції. Такий підхід дозволить вивести 
на поверхню алюзії, підтексти, завуальовані конфлікти, 
замовчування тощо. Важливим у прочитанні прозових 
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уголках планеты. Автор исследует вопрос эмиграции украинцев в соседние 
государства, численного состава украинской диаспоры в первые послевоенные 
годы в разных странах и основные виды деятельности украинцев за рубежом.

В данной статье исследуется и анализируется деятельность научных 
и образовательно–воспитательных центров украинской диаспоры в 
послевоенные годы в странах наиболее массового проживания украинцев. 
Также акцентируется внимание на степени этнического сознания и сохранения 
культурной самобытности на территории чужих государств. Рассматривая 
отдельно группы стран с наиболее массовыми поселениями украинцев в 
послевоенные годы, автор дает подробную характеристику украинской 
диаспоре, как в восточноевропейских государствах, так и в странах Америки.

Ключевые слова: украинская диаспора, научное общество, академия наук, 
институт Америки, иммиграция.
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просторово–часовІ вимІри повсякдення 
педІнститутІв урср доби «вІдлиги»  

(1953–1964 роки) (ч.2)

Ілюструються проблеми професійного життя освітян УРСР які виносила 
на загал профільна преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.). Застосування 
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами 
вишів змістового наповнення власного робочого часу; виявити реальне та 
бажане в улаштуванні робочого простору, порівняти оцінювання якості 
навчально–виховного процесу, ставлення до організації контролю роботи 
вишів з боку центральних органів влади, а також змалювати образ студента–
заочника в уявленні педагогів.

Ключові слова: повсякдення, вища педагогічна школа, десталінізація, 
робочий час, обладнання, заочна освіта.

Опис організації робочого простору освітян доби 
«відлиги» від констатації наявності або ж відсутності 
його фізичних меж – стін будівель – за логікою дедукції 
спускається до аналізу наповнення цього обширу 
конкретними речами. У нашому випадку ми поговоримо 
про те, яким чином преса вдавалася до висвітлення 
ситуації, що складалася у забезпеченні вищої педагогічної 
школи обладнанням, необхідним як для забезпечення 
елементарного навчального процесу, так і для досягнення 
звершень у науковій сфері, яка мала б покращитися у 
порівнянні з повоєнними роками [22].

Чи не найголовнішим інструментом у підготовці 
учителя є ручка. У післявоєнні часи кулькові ручки ще 
не були буденністю канцлерської роботи. Натомість 
домінували чорнила та пера. Тому й не дивно, що перша 
згадка про забезпечення навчально–виховного процесу 
необхідним обладнанням стосувалася саме наявності 
цих найнеобхідніших речей. У січні 1953 р. дописувач 
до «Радянської освіти» І. Рейзеров обурювався тим, що 
до Другої світової війни можна ще було де–не–де знайти 
чорне чорнило, проте за 8 років по війні його взагалі не 
було. Промисловість не виробляла, бо не мала відповідного 
матеріалу, тому на прилавках магазинів можна було 
побачити лише фіолетове чорнило. Кореспондент 
зауважував, що натомість слід було переорієнтувати 
промисловість на використання інших джерел отримання 
чорної фарби – на танін, анілінові фарби та нігрозин [1].

Наступні два роки преса мовчала про здобутки та 
втрати в обладнанні вищої педагогічної школи. Напевне, 
говорити про очевидні речі було зайвим. Виші були у стані 
відбудови. Не маючи навіть стін, вкотре нагадувати про 

відсутність динамометрів не наважувалися вголос – були 
й нагальніші потреби. Та уже у травні 1955 р. вийшла 
публікація про звітну конференцію у Харківському 
ДПІ. Доповідач П. Лещенко зауважував, шо нарешті 
матеріальна база вишу покращилася. Це було видно навіть 
з того, що заклад уперше за стільки повоєнних років зміг 
видати друкованим способом збірник наукових доповідей 
викладачів [2].

Однак, скоро на поверхні опинилися факти кризи, 
у якій довгий час мовчазно працювали освітяни. У 
серпні 1957 р. викладачі Миколаївського педінституту 
опублікували статтю, у якій нарікали на незабезпечення 
шкіл і вишів належними обладнанням. Педагогів 
обурював факт, що у Міністерстві освіти не планували 
навіть видавати навчальним закладам арифмометри. 
Логарифмічні лінійки, обов’язкові для вивчення, не 
виготовлялися на жодному підприємстві України доби 
«відлиги» у форматі, необхідному для освітян: ті ж, що 
виробляли, були промисловими довжиною 1,5–2 метри. 
До закладів освіти також не постачали пантографи, були 
відсутні в аудиторіях моделі правильних багатогранників 
тощо [3].

Чи не найзантятішими поборниками оновлення 
матеріального фонду вищої школи були одесити. Ще за 
три місяці до миколаївців, у березні 1957 р., викладачі 
Одеського ДПІ на всю країну звинуватили підприємства 
УРСР у бракоробстві приладів. Педагог М. Бондаровський 
придбав для вишу приладдя в облкнигторгові №3 облас  
ного центу. Однак при першому ж користуванні переко
шений трансформатор шкільний розбірний розсипався на 
деталі. Не працювала індуктивна котушка, а амперметрів 
давали невірні показники. Одесит наголошував, що в 
Україні такі прилади були найдорожчими – 19 крб. 20 коп., 
а не 10 крб. 70 коп., як у Москві. Схожа халепа була й з 
мікроскопами, які випускала фабрика наочних приладів 
№3 м. Києва. Вони взагалі не тримали зарядку, а після 
виснаження фабричного заряду їх не вдавалося зарядити 
від електричної мережі. Як іронічно зауважив дописувач, 
«одна студентка їх переробила і вони ожили. Чому ж 
цього не зробила фабрика?» У схожому іронічному стилі 
освітянин пройшовся по більшості наочних приладів, 
якими намагалися закрити прогалини у забезпеченні 
педінститутів. До неблагонадійних потрапив насос 
Комовського виробництва Ворошиловградської фабрики, 
який, на думку одесита, скоріше за все виробляв гурток 
умілі руки, а не інженери. Дзеркало Герца виробництва 
Львівського заводу було зразком продукції «аматорів 
ширНетреба». Прилад «Виток у магнітному полі» був 
упакований у картонну коробку, яку, власне лише і можна 
було використовувати. Дотепний педагог ратував, що 
вагався, чи викинути прилад, чи переробити, чи залишити 
саму підставку, на якій красується фабрична марка «завод 
Красний Октябрь Одеса». Бо прилад було «зроблено  
з–під сокири». Викладач Одеського ДПІ наголошував, 
що українські вироби відрізнялися від таких самих, що 
їх виготовляв «Фізелетктроприлад» у Москві, як небо від 
землі [6].

До речі, цей же М. Бондаревський не кинув справи 
боротьби за якість і за три роки. У лютому 1960 р. він 
констатував наявні труднощі навіть з демонстраційними 
приладами, які або не випускав жоден завод в УРСР, або 
ж випускав з браком. За даними педагога, в магазинах 
багато років не було «Шкали пустот по Кроссу» для 
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демонстрування розряду в розрідженому газі, а хімічних 
термометрів за останній рік в Одеські магазини не 
відпустили жодного [7].

Звісно, що світ не був монохромним – були задоволені 
тим, як педінститути намагалися наповнити свій простір 
усім необхідним. У тому ж Одеському ДПІ за 1957 р. 
зробили ще два дописи до «Радянської освіти», у 
яких намагалися показати, що справи з матеріальним 
забезпеченням були не такі вже й кепськими, якими їх 
представляв їхній колега. У вересні викладачі закладу 
зізналися, щ важко зустріли звістку про запровадження 
у виші другої спеціальності – учителя співи. Освітяни 
переймалися неготовністю закладу, але це уже був 
пройдений етап. Педагоги змогли зібрати фонотеку на 
більше 300 платівок, а студенти самотужки намагалися 
придбати власні музичні інструменти, купили 18 баянів, 
майже кожен купив собі домру [4]. З одного боку, стаття 
була доволі позитивною, вона показувала народження 
особистого інтересу молоді до професії. З іншого ж 
негаразди з обладнанням вкотре долалися шляхом 
залучення студентських сил на коштів, а не через 
декларовану державою допомогу.

Тут же почали активно закупати обладнання, 
необхідне для кінофікації навчального процесу. Одесити 
до 1957 р. придбали 10 вузькоплівкових кіноапаратів, 
80 копій фільмів, а молодь активно вчилася вести уроки 
з використанням навчального кіно [5]. Питання зміни 
формату навчання через введення до навчального процесу 
новітніх технологій ще декілька разів сколихнуло пресу 
на початку 1960–х. У березні 1961 р це була лише згадка 
про необхідність радіофікувати аудиторії іноземних мов 
у педагогічних вишах [8]. Проте, вже у квітні 1962 р. 
ректор Ровенського ДПІ П. Йова наголосив, що монотонні 
й одноманітні лекції стомлювали студентів. Тому 
педагогічним вишам для покращенням роботи потрібне 
було навчальне кіно, діафільми, наочні посібники. 
Педінституту було чим похвалитися. Так, їхня кафедра 
марксизму–ленінізму за І семестр 1961–1962 н.р. показала 
20 історико–революційних і художніх фільмів. Те, що 
не могли придбати, намагалися виготовити самі. Для 
цього ентузіасти–радіолюбителі згуртувалися навколо 
завідуюча кафедри фізики А. Робася, а інститутський 
фотоклуб очолив асистент А. М. Каневський [9].

Проте, кіно все ще було новинкою для освітніх 
закладів. На користь цього свідчить навіть стаття, 
що побачила світ у траві 1962. Вона носила доволі 
промовисту назву: «Сьому чудо – в аудиторії!» [10]. 
Кіно і телебачення лише починали крокувати у широкий 
світ освіти. Тому кожне нововведення у цьому процесі 
намагалися поширити як найпередовіший досвід 
поєднання традиційного й інноваційного навчання. 
Проте, мати навчальний телевізор могли дозволити собі 
далеко не всі освітні заклади. Скажімо, школи могли про 
нього здебільшого лише мріяти. Тому педагогічні виші, 
які мали таку можливість, намагалися ставати центрами 
передового педагогічного досвіду. Так, у вересні 1963 р. 
Київський ДПІ вирішив проблему ознайомлення освітян 
та школярів з телепередачами Київської телестудії, яка 
давала ефіри для учителів і учнів шкіл з 11 до 12 дня. 
Для цього у київському виші впровадили їх перегляд 
у навчальні години [11]. Уже під завісу «відлиги», у 
листопаді 1964 р., вінницькі педагоги констатували, що 
показ кінофільмів по 10–15 хвилин на лекціях справляв 

надзвичайний емоційний вплив на молодь – особливо під 
час перегляду пропагандистських фільмів з історії КПРС 
[14]. Вкотре техніка в СРСР стала на службі ідеології.

В останній рік десталінізації багато закладів 
вголос заявляли про покращення свого матеріального 
становища [21]. У лютому 1964 р. Луганський педінститут 
хвалився придбанням навчального обладнання з фізико–
технічних дисциплін для лекцій та експериментів. 
Серед обновок були електронні осцилографи ЕО–6 та 
ЕО–7 для демонстрування характеристики радіоламп, 
генератор стандартних сигналів ГСС–6 – коливання 
в зв’язаних контурах, а також проектор діафільмів з 
дистанційним управлінням при лекційній з астрономії 
[13]. Та часто наявність необхідного обладнання у вищому 
педагогічному навчальному закладі була не стільки 
показником уваги держави, скільки зацікавленості однієї 
єдиної людини–професіоналам. Такою була ситуація в 
Сумському ДПІ. У січні 1964 р. преса повідомила, що 
сум’янин Віктор Сарафанов став першим кандидатом 
наук по кафедрі фізики й заходився майструвати необхідні 
прилади, готувати посібники, облаштовувати лабораторії 
та кабінети. Він спільно зі школярами допоміг створити 
у середній школі №28 м. Суми два спеціалізованих 
класи програмістів з підвищеною програмою занять. 
Для того, аби забезпечити власні лабораторії необхідним 
приладдям, науковець проводив госпрозрахункові роботи 
для сумського заводу електротехнічних мікроскопів та 
електроавтоматики [12]. Знову самопожертва освітян 
висвітлювалася як чеснота. Бюрократична машина, як і 
нині, уміло перекладала на плечі педагогів турботу про 
власний робочий простір у державному навчальному 
закладі.

Ще одна сторона матеріального забезпечення 
педагогічних вишів найнеобхіднішим – це постачання 
підручників. У перші роки «відлиги» країна гостро 
відчувала брак навчальної літератури. У пресі з періо
дичністю в рік з’являлися скарги навчальних закладів. 
У 1954 р. – Ніжинський ДПІ не мав підручників для 
забезпечення навчальних курсів [15], а у 1955 р. викладачі 
Харківського ДПІ були незадоволені забезпеченням молоді 
підручниками для середньої школи, що унеможливлювало 
підготовку з методики викладання профільних предметів 
[16]. Навіть у вересні 1961 р. ситуація не покращилася, 
бо з Ровенського ДПІ пролунали зауваження, що 
видані підручники для педагогічних вузів ставали 
бібліографічною рідкістю і навіть ті, що друкувалися, уже 
відставали від потреб тогочасності, допоки проходили 
горнила підготовки, рецензування та затвердження до 
друку [18].

За два роки, у лютому 1963 р., одеські освітяни так 
само марно намагалися гучними галсами довести, що 
підготовка підручників – це одна з першочергових справ 
держави. У місцевому педінституті вважали необхідним 
посилити підготовку до видання нових посібників, бо на 
початок 1960–х наявні вже застаріли, та їх не вистачало 
через зміну контингенту студентів. В Одеському ДПІ, 
наприклад, було лише по кілька десятків підручників з 
педагогіки за редакцією І. Каїрова та історії педагогіки 
за ред. Є. Мединського. З окремих предметів підручників 
для педінститутів взагалі не існувало. Був випущений 
педагогами Одеського ДПІ для власних потреб, але за 
визнанням самих одеситів, він не годився навіть для 
педучилищ (самокритика не може не вражати) [19]. Після 
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всіх прохань ситуація так і не покращилася, бо 1964 р. 
в педінститутах констатували недостатню кількість 
навчальних видань, і чи не найбільше – з методики 
викладання української мови у початковій школі [20].

Певне вирішення проблеми покладали на друк статей 
викладачами кожного окремого навчального закладу. Це 
мало б допомогти молоді пошуком матеріалів під час 
підготовки до практичних занять. Проте, і тут було своє 
підводне каміння. Ще у червні 1959 р. освітяни Ніжина 
критично поставилися до таких ініціатив. Педагоги 
вголос заявили, що не розуміли, на кого були розраховані 
подібні наукові видання педінститутів. У них були 
розміщені по 1–2 статті з діалектичного матеріалізму, 
історії народів СРСР, загальної історії, української 
літератури і російського мовознавства. Студенти ж, згідно 
зі статистикою бібліотеки, не використовували наукові 
записки, хоча мали б. Кореспонденти констатувати, 
що статті викладачів лежали мертвим капіталом. І 
проблем було декілька: незначні наклади, відсутність їх 
у широкому продажу, а також подібність до вінегрету, 
де було намішане «все про все». Вихід пропонувався у 
профілізації педагогічних інститутів, аби в одному закладі 
видавали збірники, присвячені проблемам літератури, а 
в іншому – математики. Педагоги Ніжина вважали, що 
інтересам окремих інститутів можна було поступитися 
заради спільної справи. Звісно, якщо було б виконано 
головну перепону, що заважала таким збірникам ставати 
повноцінними підручниками для молоді – їхній невисокий 
науковий рівень [17].
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Spacetime dimensions of the daily life of the pedagogical institutes 
of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964) (Part 2)

The article illustrates what problems of the professional life of teachers of 
the UkrSSR were covered by the profile press of the period of de–Stalinization 
(1953–1964). Application of the method of content analysis allowed to illustrate the 
university teachers’ interpretation of substantive content of their own working time; to 
identify the actual and the desired equipping of the workspace, to compare the assess 
to the quality of the educational process, the attitude towards the organization of the 
control over the work of high schools from the side of the central government, as well 
as to describe the way of representation of part–time students in the worldview of the 
teachers.

Keywords: everyday life, the higher pedagogical school, de–Stalinization, time, 
equipment, distance education.



Випуск 113 ІСТОРИЧНІ НАУКИ Гілея

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»94

Лукьяненко А. В., кандидат исторических наук,  
ст. преподаватель, Полтавский национальный  
педагогический университет им. В. Г. Короленко  
(Украина, Полтава), lukyanenko.ov@gmail.com
Пространственно–временное измерение повседневности 
пединститутов УССР времён «оттепели» (1953–1964 годы) (Ч.2)

Иллюстрируются проблемы профессиональной жизни педагогов УССР, 
которые освещала профильная пресса периода десталинизации (1953–1964 
гг.). Применение метода контент–анализа позволило проиллюстрировать 
толкование преподавателями вузов содержательного наполнения собственного 
рабочего времени; выявить реальное и желаемое в устройстве рабочего 
пространства, сравнить оценки качества учебно–воспитательного процесса, 
отношение к организации контроля работы вузов со стороны центральных 
органов власти, а также описать образ студента–заочника в представлении 
педагогов.

Ключевые слова: повседневность, высшая педагогическая школа, 
десталинизация, рабочее время, оборудование, заочное образование.
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українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

(Україна, Львів)

соцІально–вІковий та освІтнІй портрет вІруючих 
захІдноукраїнських областей (1964–1985 рр.)

Проаналізовано особливості церковно–релігійних процесів в західних 
областях УРСР у 60–х – 80–х рр. ХХ ст. На матеріалах конкретних 
соціологічних досліджень показано вплив атеїстичної пропаганди радянської 
влади на становлення «масового атеїзму» в регіоні, визначено соціально–віковий 
та освітній рівень радянських віруючих. Значну увагу акцентовано на впливі 
підпільного духовенства Греко–католицької церкви та інших церков та спільнот 
на відправлення релігійних обрядів, відвідування населенням закритих культових 
споруд та здійснення релігійних ритуалів. Доведено, що зосередженню у регіоні 
значної кількості віруючих сприяло пізніше входження Західної України до 
складу СРСР, наявність у краї значної кількості консервативного сільського 
населення та підпільної мережі католицьких, православних і протестантських 
громад.

Ключові слова: віруючі, Греко–католицька церква, соціологічні опитування, 
репресії, релігійні обряди.

Упродовж другої половини ХХ ст. радянська влада 
намагалася переконати громадськість у становленні 
масового атеїзму в західних областях УРСР. Проте 
можна поставити під сумнів досягнення ЦК КПУ та 
структурних підрозділів, які курували роботу по боротьбі 
із релігійністю населення. Соціологічні дослідження 
свідчать про діаметрально протилежну ситуацію: у краї 
зберігалася висока релігійність, а значна кількість людей 
і надалі відвідувала храми і здійснювала культові обряди.

Стаття підготовлена на основі соціологічних 
досліджень, які проводилися науковцями західно
українського регіону у 60–х – 80–х рр. ХХ ст. на замовлення 
радянських і партійних органів влади. На сьогодні вони, 
по–перше, ще не були введені до наукового обігу і, по–
друге, залишалися не доступними широкій громадськості, 
оскільки донедавна зберігалися в архівосховищах із 
грифом «для службового користування», «таємно», 
«цілком таємно», що посилює їх наукове та суспільне 
значення. Основна мета статті – критично проаналізувати 
здобутки радянської влади у становленні масового 
атеїзму в західноукраїнському регіоні та показати високу 
релігійність місцевого населення.

Насамперед, заслуговує на увагу соціологічне 
опитування, проведене науковими співробітниками 
Інституту суспільних наук АН УРСР у 1980 р. у колгоспі 
«Прогрес» (с. Гійче Жовківського району Львівської 

області) з метою «вивчення світоглядно–типологічної 
структури жителів села, виявлення ступеня поширення 
і глибини утвердження атеїзму» [1, арк. 3]. Соціологічне 
опитування засвідчило, що частина населення села все ще 
знаходилася «під впливом релігії». Серед опитаних 29% – 
нерелігійні і 65% – релігійні [1, арк. 4].

Зв’язок між освітнім рівнем та формуванням науково–
матеріалістичного світогляду помітний при аналізі вікових 
особливостей релігійності населення. Із усіх опитаних у 
віці 16–20 р. релігійні складають 10%, у 21–25 р. – 15%, 
26–30 р. – 22,5%, 31–40 р. – 68,3%, 41–50 р. – 94%, 51–60 – 
97,2%, 61 і більше – 97,2% [1, арк. 9]. Серед опитаних з 
вищою освітою релігійні складають 6%, середньою – 
35%, неповною середньою – 86%, початковою – 98,9%. 
Серед неписьменних – 100% [1, арк. 9].

Соціологами зафіксовано значно вищу релігійність 
жінок (71%) ніж чоловіків (60%) [1, арк. 10]. Серед 
робітників промисловості релігійні складають 60%, 
колгоспників–механізаторів – 45%, тваринників – 91,9%, 
будівельників – 82%, колгоспників–рільників – 100%, 
спеціалістів сільського господарства – 30%, працівників 
культосвітніх і медичних установ – 28%, працівників 
торгового і побутового обслуговування – 40%, працівників 
державних органів влади – 29% [1, арк. 10].

Значна частина жителів с. Гійче, навіть нерелігійної 
орієнтації, дотримується релігійних ритуалів. Зокрема 
67% відвідують церкву (55% – серед чоловіків і 66% – 
серед жінок). Серед прихожан – значна кількість молоді. 
У віковій групі 21–25 р. – 30%, 26–30 р. – 57%, 31–
40  р. – 62%, 41–50 р. – 87%, 51–60 – 92%, 61 і більше – 
85% [1, арк. 11]. Загалом серед опитаних моляться 60% 
жителів села (із вищою освітою – 2%, середньою – 45%, 
спеціалісти сільського господарства – 12%, працівники 
медичних та культосвітніх установ – 13%, працівники 
органів державної влади – 11%, механізатори – 60%) [1, 
арк. 12].

Аналогічні процеси спостерігаємо під час опитування 
щодо сповіді (55% – сповідаються). У віковій групі 16–
20 р. – 19%, 21–25 р. – 22%, 26–30 р. – 39%, 31–40 р. – 
56%, 41–50 р. – 81%, 51–60 – 85%, 61 і більше – 80% 
[1, арк. 13]. Із вищою освітою – 3%, середньою – 38%, 
незакінченою середньою – 49%, початковою – 68%. Серед 
робітників промисловості моляться 60%, колгоспників–
механізаторів – 60%, тваринників – 89%, будівельників – 
75%, колгоспників–рільників – 99%, спеціалістів 
сільського господарства – 18%, працівників культосвітніх 
і медичних установ – 16%, працівників торгового і 
побутового обслуговування – 20%, працівників державних 
органів влади – 10% [1, арк. 13].

У релігійних святах у с. Гійче бере велика кількість 
молоді, зокрема 100% неписьменних. Основним мотивом 
відзначення релігійних свят більшість опитаних назвали 
існуючі традиції, естетичну привабливість, повагу до 
родичів. У групі 16–20 р. відзначають релігійні свята 50%, 
21–25 р. – 48%, 26–30 р. – 43%, 31–40 р. – 77%, 41–50 р. – 
98%, 51–60 – 98%, 61 і більше – 98% [1, арк. 13].

Релігійність населення у західноукраїнських містах 
також залишалася високою, про що свідчить соціологічне 
дослідження, проведене на Львівській тютюновій фабриці 
(1983–1984 рр.). Серед опитаних 85,9% віднесли себе до 
православних, 1,1% – католиків, 10,9% – греко–католиків, 
0,5% – євангельських християн баптистів, 1,9% – християн 
віри євангельської [2, арк. 10–15].
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Ілюструються проблеми професійного життя освітян УРСР які виносила 
на загал профільна преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.). Застосування 
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами 
вишів змістового наповнення власного робочого часу; виявити реальне та 
бажане в улаштуванні робочого простору, порівняти оцінювання якості 
навчально–виховного процесу, ставлення до організації контролю роботи 
вишів з боку центральних органів влади, а також змалювати образ студента–
заочника в уявленні педагогів.
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Описуючи просторово–часові виміри професійного 
повсякдення освітян, не можемо оминути й питання 
якості роботи у змальованих умовах. Тип паче, самі 
педагоги звертали увагу на факт власної некомпетентності 
у намагання замістити державні підручники посібниками 
регіонального майже кустарного виробництва [1]. 
Враховуючи цей коментар, педагоги тричі за «відлигу» 
наголошували на низькій науковій підготовці у своїх 
рядах. Найяскравіше ж це виявилося на початку 
1960–х. У листопаді 1963 р. це було зроблено у 
дотепній формі байки В. Іванова «Осел убогий», яка 
висміювала абсурдність окремих наукових розвідок: 
«У дисертації писав осел убогий, / Що блохи мають 
слух, коли у них є ноги» [2]. Причин недосконалої 
науково роботи було безліч – від матеріальної кризи 
у вишах до персональної неспроможності займатися 
дослідницькою справою. І чи не найбільше цей конфлікт 
був помітний у вишах на периферії. У грудні 1963 р. 
кореспондент «Радянської освіти» підняв злободенну 
питання на прикладі Глухівського ДПІ. Один з деканів 
закладу, як охарактеризував співбесідник, зневажливо 
констатував відсталість обласних вищих навчальних 
закладів: «Написати роботу та ще й захистити її можна 
лише у центрі». Такі, як він були охрещені «міщанами 
від науки». На противагу цій думці пропагувався образ 
людей, які прагнуть до наукової праці навіть з периферії. 
Прикладом слугували студенти, які самі збирали рослини, 
засушували їх, складали гербарії, малювали таблиці, 
робили фотокомпозиції і макети для наукових розвідок [3]. 
Звісно, це було значне спрощення проблеми. Викладачі 
та науковці навіть з відстані півстоліття розуміють, що 
одна справа – створення навчального гербарія, інша – 
написання фундаментального дослідження. Проте, саме 
на таких непорівнюваних прикладах преса намагалася 
довести нікчемність аргументів освітян про відмирання 
справжньої науки далі від центру.

У 1963 р. полтавські освітяни самі наголошували на 
власній безпорадності на науковій ниві. Вони зауважували 
на неспроможності самоорганізуватися для найпростіших 
наукових заходів. Наприклад, викладачі хотіли послухати 
промову–звіт завідувача кафедри педагогіки В. Луцького 
про методику науково–педагогічного дослідження, але 
за рік часу так і не знайшлося. Не обговорили за три 
роки кандидатську дисертацію Б. Богуславської, не 
подискутували з приводу нових підручників з історії 

педагогіки та психології для школи. Причина цьому була 
доволі банальна: перевантаження звітною документацією 
для чергових перевірок з Міністерства. Заходи такого 
плану фіксувалися у спеціальному зошиті «Облік 
лекцій, доповідей та іншої громадської роботи». Серед 
найрозповсюдженіших однотипних записів полтавці 
наводили такі: «Взяв участь у обласній нараді директорів 
шкіл» з виробничим навчанням – 7 годин», «Відвідав 
меморіальний музей Антона Макаренка – 3 години», 
«Вивчив стан партосвіти і політехнічного виховання 
працюючих на підприємстві – 10 годині». Були й такі 
колеги, хто тижнями не приходили до інституту, а зв’язок 
із кафедрами підтримували лише через лаборантів 
[4]. Зауважимо, що Міністерство робило неодноразові 
зауваження щодо недосконалості організації наукової 
роботи у педінститутах країни, проте вони були марними. 
У тому ж Полтавському ДПІ освітяни визнавали, що заклад 
не реагував на критику контролюючого органу. Ситуація у 
науковій сфері залишилася без змін навіть після гострих 
зауважень 1961 року. Науковці вишу через два роки потому 
продовжували писати у звітах ті ж фрази: статті та брошури 
лише готувалися, але не друкувалися. Серед пояснень 
наукової пасивності були найрозповсюдженішими 
були вивчення літератури та збирання матеріалу. 
Кореспонденти «Радянської освіти» не даремно назвали 
свою критичну публікацію «Педагогіка і … політика 
невтручання», бо більшість вищих педагогічних закладів 
намагалися тягнути наукового воза по принципу «не 
чіпайте, їдемо, як можемо». Проблема була й у тому, що 
в багатьох вишах директори самі не вели наукової роботи, 
бо були перевантажені адміністративними справами, 
забуваючи, що вони були науковцями. Зразком такого 
«негативного наукового персонажу» у квітні 1964 р. був 
очільник Запорізького ДПІ Микола Шакало [5].

Проблема якості робочого процесу висвітлювалося у 
пресі не лише з сторони наукових звершень. Періодика 
торкалася питання рівня підготовки абітурієнтів до 
педагогічних вишів та зачіпала справу підготовки 
майбутніх учителів. У січні 1957 р. викладачі вишів 
обурювалися рівнем знань своїх студентів. Проте, причина 
цього була не у відсталості школярів, а у безпорадності 
учителі шкіл та викладачів вишів перед бюрократичною 
системою. Шкільна програма змінювалася, тоді як вступна 
програма до вишів залишалася тією ж, що спонукало 
абітурієнтів до помилок. Освітяни, зокрема, зауважували, 
що під час вступних іспитів до вишів дітям давали такі 
питання з математики, які в школі не вивчалися взагалі. 
Наприклад, ще 1947 р. з програми була виключена тема про 
модуль переходу від однієї системи логарифмів до іншої, 
про тригонометричні функції секанс і косеканс, формула 
бінома Ньютона за від’ємних та дробових показників. 
Але школярів змушували розв’язувати приклади з 
використанням цих правил на вступних іспитах [6].

Другий блок оцінки якості підготовки освітян 
складався з двох взаємопов’язаних пунктів: якості 
роботи викладачі вишу з подачі нового знання та якості 
опанування його студентами.

У листопаді 1953 р. вийшла перша критична стаття 
про діяльність Ізмаїльського ДПІ, де однією з головних 
вад освіти називалася низька мовна грамотність лекцій 
педагогів (докладніше див. [14–16]). Живим прикладом 
був викладач марксизму–ленінізму Долгий, що суржиком 
викладав свій курс. Кореспондент ішов далі, шукаючи те, 
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як вищий педагогічний заклад допомагав підвищувати 
інтелектуальний рівень. Проте і тут наштовхувався на 
невідповідність, породжену матеріальними труднощами 
та браком кадрів і робочого простору. Тому й риторично 
запитував читачів: «яку пораду чи допомогу може 
отримати студент, наприклад, у кабінеті математики, 
коли цим кабінетом керує людина, яка нічого спільного з 
математикою не має – вчитель англійської мови»? [7].

Але більшість проблем невідповідності заявленого 
рівня викладання та результату діяльності виявлялися уже 
після того, як студенти покидали інститутські лави і самі 
ставали біля дошки. Тому ряд публікацій, які критикували 
підготовку учителя у педінститутах належали перу 
колишніх випускників цих закладів. Справжня «батарея» 
залпів по неякісному навчанню була випущена у 
травневому випуску «Радянської освіти» за 1957 р. 
Колишній студент Дніпропетровського ДПІ П. Пузиренко, 
а на той час уже й учитель Ново–Мар’янівської школи 
Сталінського району Дніпропетровщини, жалівся, що 
у виші їх не навчили виразному читанню. Це учителю 
довелося опановували вже самотужки [8]. Тут же  
І. Онищенко звертав увагу, що викладачі педінститутів  
самі визнавали закиди студентів–біологів щодо 
необхідності посилення їхньої практичної підготовки, 
зокрема роботі на навчальних ділянках та в гуртках 
[9]. А випускник Сумського ДПІ В. Ященко жалівся, 
що виш не підготував його до активної агітаційно–
пропагандистської роботи [10]. Як бачимо, молоді учителі 
хотіли від інституту збільшення практичного компоненту, 
а не теоретичного знання.

Одним із пояснень цього була кадрова політика та 
матеріальна скрута, яку самотужки педагогічні інститути 
подолати були не в силах через специфіку організації 
бюрократичної системи керівництва. Преса сама 
підводила до цього, критикуючи інші заклади. Так, у 
січні 1958 р. описували ситуацію, що скалася у Бердичіві, 
де створили новий факультет підготовки учителів 
початкового навчання, збільшивши години на навчання 
ручній праці, співів, музики та психології. Результат, 
начебто, був позитивний: у виші створили студентський 
хор, на факультеті працювали викладачі з педучилища. 
Проте, була нагальна проблема – на 10 викладачів музики 
і співі лише один мав вищу педагогічну освіту. Та й самих 
музичних інструментів не було, як і обладнаної музично–
інструментальної кімнати [11].

Якість викладання поєднувалася із уже згадуваною 
нами проблемою наукового зросту самих викладачів. 
У серпні 1963 р. П. Йова з Ровенського ДПІ вкотре 
нагадав, що в районах та областях бракувало викладачів 
з науковими ступенями та вченими званнями, які б могли 
читати змістовні лекційні курси. Вихід знаходився у тому, 
аби запрошувати професорів з інших вузів. Так, у Рівне 
приїздили лектори з Ленінградського ДПІ. Зокрема, у 
1963 р. знаковими були лекції члена–кореспондента АПН 
РРФСР Володимира Мясіщева з психології для студентів 
[12].

Окрім власне непідготовленості викладача існувала 
й проблема, як студента звести з цим викладачем. 
Прикладом цієї «невдалої зустрічі» була ситуація, що 
склалася у Житомирі. Старе приміщення педагогічного 
інституту вивільнилося після відбудови довоєнного 
корпусу. Його ц передали під загально–науковий 
факультет (ЗНФ) Житомирського педінститут та 

загально–технічний факультет (ЗТФ) Київського політех
нічного вишу. Проте, намістився дивний контраст. 
Кращі викладачі Житомирського ДПІ читали лекції у 
двох інституціях – у alma mater та на новоствореному 
факультеті. Лекції професорського–викладацького складу 
у педінституті виявилися науково глибокими, свіжими 
та яскравими. Аж за 200 метрів від ДПІ, в аудиторіях 
ЗНФ, вечорами було порожньо, хоча до роботи ставали 
ті ж професіонали! Виявилося, що з 1050 студентів ЗНФ 
лише 100 навчалося на очному вечірньому факультеті. 
Решта була заочники. Тому склалася ситуація, коли 
ЗНФ створили, але виш до студента не наблизився. 
Як констатували самі житомиряни, лише 10% молоді 
працювало під керівництвом викладачів, тому й якість 
отримуваного знання була у них відповідною. Решта 90: 
варилися у сокові власних про і помилок на місцях. Не 
дивно, що в обласному центрі рекомендували. створити 
відділи ЗНФ у місцях високої концентрації студентів – у 
Коростені, Овручі, Новограді–Волинському та Бердичеві, 
аби звести двох суб’єктів навчального процесу разом [13].
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Spacetime dimensions of the daily life of the pedagogical institutes 
of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964) (Part 3)

The article illustrates what problems of the professional life of teachers of 
the UkrSSR were covered by the profile press of the period of de–Stalinization 
(1953–1964). Application of the method of content analysis allowed to illustrate the 
universityteachers’ interpretation of substantive content of their own working time; to 
identify the actual and the desired equipping of the workspace, to compare the assess 
to the quality of the educational process, the attitude towards the organization of the 
control over the work of high schools from the side of the central government, as well 
as to describe the way of representation of part–time students in the worldview of the 
teachers.

Keywords: everyday life, the higher pedagogical school, de–Stalinization, time, 
equipment, distance education.
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освітня рефорМа 1958 року на рівненщині:  
суть, впровадження, наслідки

Досліджується процес реалізації в Ровенській області освітньої реформи 
1958 року. Аналізуються основні складові перебудови загальноосвітніх 
навчальних закладів регіону: поява восьмирічних і одинадцятирічних шкіл, 
розширення мережі шкіл робітничої і сільської молоді, запровадження 
виробничого політехнічного навчання для старшокласників, утворення шкіл–
інтернатів. Аналіз історичних документів свідчить, що освітні нововведення 
досить швидко були втілені в життя. Однак, слабка навчально–матеріальна 
база шкіл, брак кабінетів і майстерень, дефіцит вчительських кадрів 
ускладнювали роботу навчальних закладів. Вибір професії учнями проводився 
без врахування індивідуальних запитів, а їх підготовка не брала до уваги 
реальні потреби народного господарства. Ці фактори сприяли тому, що 
освітня реформа поступово почне згортатися, а після зміщення Хрущова, буде 
відмінена.

Ключові слова: освітня реформа, виробниче навчання, політехнізація, 
школи–інтернати, Ровенська область.

Ліберальні трансформації середини 1950–х років не 
оминули освітню сферу. Закон «Про зміцнення зв’язку 
школи з життям і про дальший розвиток системи народної 
освіти в СРСР» став дороговказом, згідно з яким протягом 
1958–1964 років в шкільній справі запроваджувалися 
структурні перетворення. В Україні дублюючий закон 
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший 
розвиток системи народної освіти Української РСР» був 
ухвалений в 1959 році. Він містив ряд новацій, зокрема: 
вводилась обов’язкова восьмирічна неповна середня 
освіта (замість семирічної), середні десятирічні школи 
перетворювались у одинадцятирічні політехнічні, що 
мали поєднувати навчання із суспільно–корисною працею, 
з’являлись школи–інтернати, групи продовженого дня, 
батькам дозволялося обирати мову навчання для своїх 
дітей у загальноосвітніх навчальних закладах [1].

До питання реалізації освітньої реформи 1958 року 
звертались як радянські, так і українські історики. 
Серед останніх наукових доробок слід відмітити роботи 
Л. Д. Березівської [2], О. Ю. Яніцького [3], О. А. Марчук 
[4]. Їх праці торкаються загальних напрямків перебудови 
школи в УРСР і не розглядають перебіг реформи на 
регіональному рівні. Тому метою нашої розвідки є 
дослідження особливостей проведення освітньої рефор
ми 1958 року в Ровенській (з 1991 року Рівненській)  
області.

Стратегічним напрямом роботи школи в законі було 
визначено принцип поєднання загальноосвітнього і полі
технічного навчання. З цією метою у школах вводилося 
політехнічне виробниче навчання, частина занять якого 
проводилася на підприємствах чи в колгоспах. Варто 
зауважити, що виробниче навчання в загальноосвітніх 
закладах УРСР запроваджено ще з 1954/1955 навчального 
року. Цього року в навчальні плани для учнів 5–7 класів 
були введені практичні заняття в майстернях і на 
дослідних навчальних ділянках, а у 8–10 класах – 
практикуми з машинознавства, електротехніки і сільсь
кого господарства. В 1955 році розпочалось активне  
створення, переважно в сільській місцевості, учнівських 
вироб ничих бригад. Таким чином на початок 1957/1958 
навчального року у Ровенській області 52 школи мали 
класи з виробничим навчанням. Політехнічною освітою 
було охоплено 2570 учнів 8–10 класів, тобто 5,4% від 
загальної кількості дітей середніх шкіл [5, арк. 175]. 
Значними виявились того року і капіталовкладення на 
зміцнення навчально–матеріальної бази шкіл, де орга
нізовано класи з виробничим навчанням – 512 тис. крб. 
[5, арк. 179].

Отож, глобальна перебудова загальноосвітніх шкіл в 
області розпочалась у 1959 році, після ухвалення Поста
нови Бюро Ровенського обкому КПУ, де ставилось завдан
ня провести протягом 1959–1962 років реорганізацію 
128 загальноосвітніх середніх шкіл області таким чином:

1. 64 десятирічні школи перетворити в одинадцятирічні 
загальноосвітні трудові політехнічні школи з виробничим 
навчанням, перевівши їх навчання з 1959 року на нові 
плани і програми;

2. 38 середніх шкіл, що не мають відповідної нав
чально–матеріальної бази, залишити десятирічними 
політехнічними школами із виробничим навчанням 
і протягом періоду реорганізації ці заклади мають 
здійснювати навчальний процес відповідно до старих 
навчальних планів і програм;

Master
Spot

Master
Spot
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Railway complex in the Ukrainian SSR during its reconstruction 
(1943–1950)

The article describes the features of the reconstruction of the railway industry 
of Ukrainian SSR at the final stage of the World war II and the early postwar years, 
depicts the development of its material base, analyzed the scope and types of the 
damage caused to the occupants, achievements and shortcomings in the organization 
of reconstructing process. Author shows features of reconstructing work in different 
regions of Ukraine and drew attention to the unification of transport network recovery 
in industrial centers 
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Просторово–часові виміри Повсякдення 
ПедінститУтів Урср доби «відлиги»  

(1953–1964 роки) (ч.4)

Ілюструються проблеми професійного життя освітян УРСР які виносила 
на загал профільна преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.). Застосування 
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами 
вишів змістового наповнення власного робочого часу; виявити реальне та 
бажане в улаштуванні робочого простору, порівняти оцінювання якості 
навчально–виховного процесу, ставлення до організації контролю роботи 
вишів з боку центральних органів влади, а також змалювати образ студента–
заочника в уявленні педагогів.

Ключові слова: повсякдення, вища педагогічна школа, десталінізація, 
робочий час, обладнання, заочна освіта.

Згадаємо іншу сторону неякісної підготовки 
учителів у наявному освітньому просторі педагогічного 
вишу – власне студентське небажання і неспроможність 
осягнути освітній матеріал. Першою критикою 
студентів–нездар була стаття про студентку Львівського 
ДПІ Ніну Л. у червні 1953 р. Дівчина, за визнанням 
її викладачів, 4 роки списувала на іспитах, проте це 
сходило ї з рук. І нарешті студентку не допустили 
до державних іспитів, бо вона все–таки попалася на 
нечесній грі. Здавалося, мораль публікації мала бути 
простою: засудити брехливих студентів та показати, 
що якість освіти залежить і від якості індивідуального 
ставлення до процесу. Проте, це не був би Радянський 
Союз. У підсумку засудили студентський колектив, який 
не вплинув на Ніну позитивно [1].

Преса сім років мовчала про роль молоді у якості 
власної освіти. Лише з 1960–х дописувачі стали з 
новою силою наголошувати на тому, що не лише 
викладачі педінститутів, але й самі вихованці причетні 
до високих показників в освітньому процесі. У лютому 
1960 р. почала пропагуватися практика соціалістичного 
змагання між факультетами та інститутами. Приводом 
стало обговорення матеріалів ХХІ з’їзду КПРС. У 
Київському ДПІ їх, безумовно, одноголосно підтримали. 
Відмінниця навчання Тамара Павличенко до того ж 
зауважила: «Рішення з’їзду зобов’язує нас, радянських 
студентів, викладачів, підвищувати свій політичний і 
культурний рівень. Ми викликаємо на соціалістичне 
змагання студентів факультету німецької мови, це 
допоможе нам значно поліпшити якість навчання й 
зміцнити свідому дисципліну» [2]. Така форма роботи 
були властива багатьом вишам до кінця десталінізації. 
Проте, у пресі про її успіхи не буде більше ні слова.

Натомість нагадали про чергову реформу в освіті 
галузі – позачерговий вступ абітурієнтів з виробництва. 
У ці дні реформатори були переконані у вищості 
студентів з робітничим стажем над тими, хто ніколи 
на стояв за верстатом. Таку ж упевненість треба було 
виховати в головах широкого загалу. У червні 1960 р. 
зразком став Сталінський ДПІ, провели успішну літню 
сесію виробничників. Кореспондент наголошував 
на високому рівні підготовки таких студентів, серед 
яких були учасники війни та демобілізовані. Чи 
не найкращим прикладом визнавався колишній 
кріпильник шахти №1 тресту «Червоноармійськвугілля» 
В. Трощенко [3]. Таке захоплення студентами–
вироб ничниками скоро стухне, як показали наші 
попередні дослідження. Але преса так і не згадала 
про всі негаразди, пов’язані з поєднання педагогіки та 
промисловості, про які освітяни воліли говорити вголос 
на партійних зборах інститутів.

У березні 1961 до питання якісної підготовки молоді 
прив’язали проблему профілізації педагогічних вишів. 
Кореспондент Б. Хандрос у своїй публікації майже 
риторично запитував читачів, чим відрізняються один 
від одного 8педагогічні виші України окрім назви міст. 
Вони мали у структурі ті ж обов’язкові факультети, хоча 
умови навчання та традиції й були різними. Головною 
тезою була необхідність кожному педагогічного вишу 
мати свій головний напрям. Що мусило стимулювати 
молодь до глибшого опанування предметів. Як приклад 
кореспондент наводив лекцію з історії західної 
літератури на ІІ курсі Черкаського ДПІ. Присутні не 
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почули жодної живої думки, а в очах студентів була 
лише байдужість і нудьга.

Поруч із питанням зацікавлення навчанням були 
й запити щодо якості мовної підготовки молоді. 
На зауваження кореспондента з приводу власної 
неграмотності, один зі студентів фізмату Черкаського 
ДПІ зауважив: «Брось. У нас на факультеті, щитай, 
усе так розговаривають». Прикметно, що поруч із 
цим прикладом демонструвалися й активні поборники 
чистоти мови, як Влад, студент–філолог того ж вишу. На 
зауваження свого неграмотного друга він реагував: «Як 
так можна? А це без 5 хвилин учитель. У хорі співає, а 
мову рідну калічить!» [4].

Проблема неякісного навчання ставала також 
наслідком перевантаження студентів кількістю 
навчальних предметів. Студенти Черкас, наприклад, не 
встигали перечитувати оригінали програмних творів 
з курсів вітчизняної та зарубіжної літератури. Тому 
проходили ці курси, як порівняв Б. Хандрос, вивчаючи 
«літературу без літератури». Уже згадуваний нами 
студент–філолог Влад з Черкаського ДПІ познайомився 
«Гобсеком» та іншими творами класичної літератури 
лише на сторінках конспектів: «На перших кусах не 
до читання було. Вічний цейтнот. І доби не вистачало. 
Зате все докладно конспектуємо. Зміст твору, ідею. По 
конспекту і згадуємо». Наслідком навчання за переказом 
ставали такі діалоги, які демонстрували інтелектуальну 
обмеженість молоді:

– Чи подобається Вам Бальзак? – запитував 
кореспондент студента у коридорі Черкаського педа
гогічного.

– Авжеж, його Маркс любив. Знаю роман, ну, як 
його… «Земля».

– «Земля»? То ж твір Золя!
– Так, так. Золя. То я переплутав. Вони у мене в 

конспекті поруч. Бальзак і Золя [4].
Не дивно, що у серпні 1963 р. освітяни критикували 

прояви наслідків такої неповноцінної освіти, що стали 
негативно проявлятися під час державної атестації 
студентів. Педагогам набриднули сухі безбарвні 
«відповіді–близнюки», завчені по їхнім же конспектам. 
Через те, що багато викладачів чудово розуміли, 
що якість відповідей студентів була пов’язана з 
недосконалістю навчального процесу, студентів часто 
відпускали з іспитів без додаткових запитань. Проте, 
в кінці «відлиги» така недосконала форма перевірки 
рівня знання аж занадто кидала в очі. Тому дописувачі 
до «Радянської освіти» вимагали увести у педагогічних 
вишах обов’язкове правило задавати питання під час 
іспитів, як це було звично у вузах РСФСРР. Усіх, хто був 
проти, намагалися переконати, що це була «не фатальна 
процедура для студентів», а корисна для активізації 
їхнього потягу до читання нового. Виявлялося, що 
у 1963 р. лише 1 з 92 студентів Київського ДПІ зміг 
застосувати літературний приклад з «Піднятої цілини» 
М. Шолохова, даючи відповідь на запитання про 
колективізацію, і лише 2 студенти навели цитати з 
«Педа гогічної поеми» А. Макаренка на екзамені з 
педагогіки [5].

В останній рік «відлиги» педагоги Вінницького ДПІ 
заговорили про необхідність змінити форму контролю 
знань студентів, бо стара вже не дозволяла перевірити 
якість підготовки. Викладачі зауважували, що 

контрольні роботи як форма перевірки знання відживали 
себе, бо вже давно не мали самостійного характеру [6]. 
Самі ж студенти теж не обходили питання контролю. 
Правда, вони скаржилися, що після невисоких оцінок 
групи на сесії чули лише докір агітаторів на засіданнях 
парткому, а й більше нічого. Виявлялося, що якість 
навчання цікавила їхніх наставників лише у межах 
статистичної похибки для звітів [7].

У просторі вищого навчального закладу не можна 
жити, не замислюючись про питання контролю за 
власною діяльністю. І якщо студенти звикли до таких 
форм цього процесу як сесії та практичні заняття, 
викладацький склад жив в інших реалія перевірок. 
У січні 1953 р. на сторінках освітянської преси 
з’явилася стаття на передовиці, у якій піддавалося 
критиці ставлення педагогів до вказівок та контролю 
з Міністерства освіти. Преса засуджувала працівників 
шкіл та вишів за те, що вони зводили свою роль до 
простих виконавців розпоряджень згори. Ініціатива 
через це занепала, і багато працівників освітянської 
ниви працювали монотонно, очікуючи вичерпних і 
детальних вказівок про заходи поліпшення навчання. 
Такий стиль роботи засуджувався як безініціативний та 
формальний [8].

Студенти–заочники завжди позиціонувалися як рів
ними молоді і стаціонару. Проте, їхні умови просторово–
часового існування у педінститутах різнилися від тих, 
у яких існували їхні колеги, які безвиїзно навчалися у 
вишах. Для початку з’ясуємо, чи відрізнялося ставлення 
педагогів до студентів заочного відділу. У січні 1957 р. 
на сторінках «Радянської освіти» вийшла замітка 
про Сумський ДПІ. Викладачі вишу зауважували, 
що часто на заочні відділи потрапляли люди, які 
не мали відношення до педагогічної роботи. Серед 
таких «освітніх зайдів» були студенти, які працювали 
в редакціях журналів, у відділеннях банку або в 
галузі медицини. Педагоги Сум визнавали, що могли 
мати місце окремі випадки, коли в процесі трудової 
діяльності людина відкривала в собі здібності з тієї 
чи іншої галузі знань. Проте, дивлячись на ситуацію 
в освіті доби десталінізації, мова йшла про наявність 
великої кількості випадкових людей у педагогічних 
інститутах, відірваних від педагогічної діяльності. На 
фізматі, за спостереженнями викладачів, було безліч 
навіть тих, хто слабо орієнтувався в математиці [9].

Ставлення до студента–заочника намагалися пере
ломити через формування його позитивного образу. У 
квітні 1961 р. газета позиціонувала його як невгамовний 
трудівник, який приїхав на місяць–півтора до вишу і 
по 10–12 годин просиджував у кабінетах і лекторіях, 
аби отримати знання. Черкаські освітяни навіть 
захоплювалися працелюбністю студентів заочного 
відділу, які в гуртожитку навіть в години відпочинку не 
припи няли роботи над собою [10].

На противагу цьому критикували дещо зверхнє 
ставлення педагогів до таких людей. Негативним 
прикладом виступив Луцький ДПІ. Кореспонденти 
зауважували, що педагоги закладу дивилися на 
студентів–заочників як на бідних родичів, бо головною 
фігурою у закладі залишався студент стаціонару. 
Методист заочного відділу В. Потапчук взагалі характе
ризувався студентами як «зарозумілий юнак». Вони 
зауважували, що той зневажав студентів–заочників, 
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міг літній вчительці сказати: «Ви – безсовісна жінка! 
Забирайтесь геть!». Так само холодно читали лекції 
заочникам й окремі професори. Тому молодь навмисне 
прогулювала їхні семінари, бо, на їхню думку, такі 
пари не приносили користі. Зразком байдужості 
був викладач історії Д. А. Огарін, який за 2 години 
семінару вислуховував всього трьох студентів, а 
його лекції були голосним читання з конспекту, не 
пов’язаним із сучасністю. Свого викладача студенти 
називали бездушним спостерігачем, який на парах 
їхніх парах навіть не хотів працювати з наявним на 
кафедрі унаочненням – картою СРСР, таблицями 
виконання першої п’ятирічки, на пальцях пояснюючи всі 
економічні плани [11].

Окрім зверхнього викладацького ставлення, 
заочники стикалися й з іншими труднощами. У липні 
1953 р. уперше за роки десталінізації загадали про 
те, що нормальному навчанню заочників заважала 
відсутність належних побутових умов. Студенти 
Ворошиловградського ДПІ скаржилися не лише на 
матеріальну сторону життя. Вони зауважували, що 
у виші не піклувалися про задоволення культурних 
запитів заочників: освітяни не розробили план 
культосвітньої роботи під час сесії, а також не 
влаштовували культпоходи, концерти та просвітницькі 
лекції [12]. У згадуваному вище Луцькому ДПІ у січні 
1959 р. самі студенти нарікали, що їх не забезпечують 
навіть тимчасовим житлом, хоча для цього були всі 
необхідні передумови. Студентів стаціонару на Волині 
відправили на зимові канікули, звільнивши 300 місць 
в гуртожитку. Проте заочників туди не пустили, тому 
приїжджим довелося жити «на кутках». Окрім цього 
здобувачі освітнього ступеня скаржилися на погане 
обслуговування в їдальні та буфетах вишу [11].

Забезпечення студента–заочника підручниками нічим 
не відрізнялося від стаціонару – книг просто не існувало 
у потрібній кількості. Так, у грудні 1953 р. 3 тис. 848 
студенти заочного відділу Харківського ДПІ придбавали 
власні книги в кіосках педінститут та за передоплатою 
«Книга поштою» [13]. Проте, іноді й купити навчальну 
книгу було неможливо. Під час зимової сесії 1955 р. 
ніжинські заочники просто не знаходили потрібні 
підручники в Ніжинському відділенні Чернігівського 
культторгу [14]. Проблеми з книгами не розв’язувалися 
десятиліттями. В Луганському педінституті навіть у 
січні 1964 р. заочник не міг взяти додому підручник з 
інститутської бібліотеки через розпорядження дирекції, 
а купити власні примірники студенти не мали де. 
Тому й скаржилися, що викладачі вимагали знання 
матеріалу, проте молодь не мала з чого підготуватися 
до заліків та іспитів [15]. Напевне, тому так радісно 
вітали запровадження телеуроків у Київському ДПІ у 
січні 19*63 р. Заочники одразу назвали це справжнім 
подарунком для себе, бо відтоді столичні студенти могли 
отримувати матеріал на будь–які теми [16].

Проблеми, які мали стаціонарні відділи із 
матеріальним забезпеченням практичних курсів, 
заочники відчували вдвічі яскравіше. Це не могло не 
відбитися на якості оволодіння знанням. Наприклад, 
на зимовій сесії 1954 р. виявили, що з 38 студентів 
заочного відділу Черкаського ДПІ лише 2 змогли 
зробити опудала птахів і ссавців та виготовити заливні 
препарати. І тут винними були не лише виші, які не 

мали матеріалів для експериментів. Студент–заочник ще 
працюючи у школі у міжсесійний період так само був у 
скруті – школи й поготів не володіли усім необхідним 
для набуття практичних навичок обладнанням [17].

Враховуючи такий жалюгідний стан заочної 
освіти, влада все ж повернулася обличчям до відділів, 
створених, аби допомогти країні швидше просвітити 
широкі маси трудящих, не відриваючи їх від вироб
ництва надовго.

Уже у січні 1957 р. преса ніби звітувала про 
покращення навчального простору заочника в УРСР. 
прикладом був фізмат Сумського ДПІ. Завідувач кафедри 
вищої та елементарної математики водив кореспондентів 
по приміщенням, спеціально відведеним для проведення 
практикумів заочників. Там були окремі робочі місця у 
виробничих майстернях, тут же проводили виставки 
кращих наочних посібників, зроблених заочниками 
під час сесій [18]. У серпні 1960 р. схожими успіхами 
хвалився колектив Мелітопольського ДПІ. У здобутки 
викладачів зараховувалася чітка організація сесії та 
практичних занять за стабільним розкладом. Для 
студентів спеціально підготували агробіостанцію, лабо
раторії, читальну залу та бібліотеки. Для підвищення 
якості викладання до молоді був запрошений лектор з 
Дніпропетровського університету Н. Гришко. Також для 
майбутніх учителів організували екскурсію до Кам’яної 
Могилу, а також провели польову практику по пішому 
маршрут у 120 км для вивчення рельєфу і геологічної 
будови Приазов’я [19].

Такі зрушення, вочевидь, стали можливими після 
того, як влада звернула увагу на стан заочної освіти 
на початку 1960–х. Так, постанови Ради Міністрів 
СРСР про пільги для студентів вечірніх та заочних 
вузів та учнів вечірніх і заочних середніх спеціальних 
навчальних закладів зобов’язувала виші створити 
нормальні умови для навчання заочників. Осібне 
місце відвели організації роботи учителя–заочника. 
Директорам шкіл забороняли навантажувати своїх 
студентів уроками у дві зміни. Проте, як зазначали 
викладачі Уманського ДПІ у березні 1960 р., на місцях 
цього розпорядження не виконували. Таким чином 
учитель, який вирішив все ж здобути вищу освіту, 
опинявся у лещатах. З одного боку тиснула школа з 
уроками, з іншого – виш, який також перевантажував 
молодь. Наприклад, в Умані 1960 р. сесія була 
дійсно виснажливою. Студенти мали щоденно 8 
годин навчання, плюс 6–8 екзаменів та заліків. Часто 
восьмигодинний робочий день в інституті навмисне 
перетворювали на 12–годинний, щоб вивільнити час 
для проведення іспитів у стислі строки сесії. Питання 
якості засвоєння знання в таких умова, здається, 
нікого не цікавило. Уманці відверто говорили, що 
назріла необхідність зменшити кількість заліків. 
Наприклад, замість 2 іспитів та 2 контрольних роботи 
з історії КПРС та замість стількох же з політекономії 
рекомендували залишити лише 2 заліки. А якість знання 
перевіряти через заслуховування звітів заочників на 
кафедрах шкіл та через інформування педінститутами 
шкіл та райвно про навчання учителів–заочників [20].

Такі зауваження були цілком слушними, бо у вишах 
УРСР останній рік «відлиги» заочні відділи випускали 
більше студентів, ніж стаціонар. Тому у Житомирському 
ДПІ у серпні 1964 р. так само переймалися якістю 
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перевірки набутого знання і рекомендували усі заліки 
заочниками складати очно [21]. Як бачимо, світ 
студента–заочника не був кращим від того, у якому 
жила молодь стаціонару. У питаннях ставлення вони 
навіть програвали своїм колегам. Докладніше про реалії 
заочної освіти учителів та повсякдення студентів–
заочників дивіться у наших попередніх розвідках  
[22–24].
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Space time dimensions of the daily life of the pedagogical institutes 
of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964) (Part 4)

The article illustrates what problems of the professional life of teachers of 
the UkrSSR were covered by the profile press of the period of de–Stalinization 
(1953–1964). Application of the method of content analysis allowed to illustrate the 
university teachers’ interpretation of substantive content of their own working time; to 
identify the actual and the desired equipping of the workspace, to compare the assess 
to the quality of the educational process, the attitude towards the organization of the 
control over the work of high schools from the side of the central government, as well 
as to describe the way of representation of part–time students in the worldview of the 
teachers.

Keywords: everyday life, the higher pedagogical school, de–Stalinization, time, 
equipment, distance education.
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