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належали: систематичне поліпшення структури посівних 
площ, яке уможливлювало розв’язання економічних 
завдань щодо зниження собівартості рослинницької 
продукції і отримання більшого виходу продукції з 
одиниці площі; удосконалення способів ефективного 
використання поряд з орними землями й інших видів 
земельних угідь, насамперед природних луків та пасовищ; 
впровадження правильних польових просапних та 
спеціалізованих сівозмін; застосування системи удобрення 
при збільшенні і використанні на одиницю земельної 
площі всіх видів добрив; покращення сортових посівів 
та системи заходів знешкодження бур’янів, шкідників та 
хвороб сільськогосподарських культур; впровадження 
комплексної механізації.
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The contribution of Professor O. T. Kalachykova in development 
basis of increase fertility of soils in the 50’s XX century

On the basis of the historical and scientific analysis highlights one of the main 
problems of agricultural branch of Ukraine in the middle of last century of increase 
fertility of soils. Domestic scientists have developed biological, agrophysical, 
agrochemical and meliorative ways of increase productivity of soils. Professor 
of O. T. Kalachikov investigated economic fertility of soils as synthesis of their 
natural and effective productivity and also as a resource of increase in an output of 
agricultural production. The scientist has created the main regularities concerning 
efficiency of different nutrients on different soils, has in a complex covered concepts of 
fertility of the soil, her types and has characterized her main indicators. On the basis 
of scientific and practical achievements one have disclosed properties and influence of 
grass rotation system and intensive systems of agriculture on increase fertility of soils. 
One have proposed measures concerning increase of productivity soils according to 
zones URSR within intensive system.

Keywords: agriculture, researches, soil, fertility, measures, productivity, system 
of agriculture.
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Вклад профессора А. Т. Калачикова в разработку основ 
повышения плодородия почв Украины в 50–х гг. ХХ в.

На основе историко–научного анализа освещены разработки одной 
из главных проблем сельскохозяйственной отрасли Украины в середине 
прошлого века – повышение плодородия почв. Отечественными учеными были 
разработаны биологические, агрофизические, агрохимические и мелиоративные 
способы повышения плодородия почв. Профессор А. Т. Калачиков исследовал 
экономическое плодородие почв как синтез их естественного и эффективного 
плодородия и как ресурс увеличения выхода сельскохозяйственной 
продукции. Ученый сформулировал основные закономерности относительно 
эффективности различных питательных веществ на разных почвах, 
комплексно раскрыл понятие плодородия почвы, его виды и охарактеризовал 
основные его показатели. На основе научных и практических достижений 
раскрыл свойства и влияние травопольной и интенсивной систем земледелия на 
повышение плодородия почвы. Предложил меры по повышению плодородия почв 
в соответствии с зонами УССР в пределах интенсивной системы.

Ключевые слова: сельское хозяйство, исследования, почва, плодородие, 
мероприятия, урожайность, система земледелия.
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осВітянської преси урср доби «Відлиги»  

(1953–1964 роки) (ч.1)

Ілюструються акценти, що їх розставляла для освітян УРСР профільна 
преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.). Застосування методу контент–
аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами вишів рідної 
історії та оцінки її героїв; виявити реальне та бажане змістове наповнення 
мовного та національно питання, порівняти оцінки ролі Сталіна та Берії у 
періоди гоніння на колишніх вождів, а також змалювати образ міжнародної 
політичної ситуації в уявленні педагогів.

Ключові слова: повсякдення, Переяславська рада, міжнародна політика, 
Сталін, Берія, вища педагогічна школа, десталінізація.

Радянська ідеологічна машина вирощувала своїх 
адептів у неймовірній політичній пильності. Радянські 
люди мали бути обізнаними у питаннях міжнародної 
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політики від космічних перегонів до успіхів на нивах 
ферм та колгоспів. Можна було лише заздрити кругозору 
«нової людини», якби не одне «але». Ця обізнаність не 
виходила за межі дозволеного партією. У цій розвідці ми 
поглянемо на нематеріальну сторону повсякдення освітян 
УРСР доби «відлиги» крізь призму газети «Радянська 
освіта». Нематеріальна сфера у межах даного аналізу 
охоплює декілька блоків: блок формування ставлення до 
історії України та її активних дієвців, розділ формування 
мовно–національної ідентичності, витворення образів 
двох найодіозніших політичних діячів доби – Сталіна та 
Берії та змалювання окремих подій з міжнародного життя.

Студентство педагогічних інститутів УРСР часто 
вступало до вишів з вихолощеною національною 
ідентичність. Школа формувала людину нового типу, яка 
жила у всерадянському вимірі координат. Тому історичні 
події часто втрачали національне забарвлення і ставали 
лише однієї – та й то тьмяною – смальтою у мозаїці 
радянського (читай російського) імперського поступу. 
Наставники молодого покоління, які жили і будували 
кар’єру у тих самих умовах, що і їхні вихованці, у відсутнос
ті знання про минувщину часто вбачали банальний брак 
знання, а не потягу до рідного і споконвічного. Принаймні, 
нотатки окремих із них на сторінках «Радянської освіти» 
свідчать про це. Так, викладач Київського ДПІ Наулко 
у вересні 1954 р. бідкався саме про повне незнання 
абітурієнтами історії Київської Русі. Правда, разом із тим 
молодь не орієнтувалася і в подіях Північної війни [1]. 
Знаючи радянські штампи про колиску трьох народів та 
славу російської зброї, можна припустити, що пан Наулко 
переймався офіційно–охоронною версією історії, але аж 
ніяк не її україноцентричним форматом. Зауважимо, що 
періодична преса не в останнє констатувала низьке знання 
історії УРСР у вступників до вишів. У вересні 1957 р. 
П. Смішко та Б. Корольов підняли це ж питання, проте, 
уже з яскраво вираженим українським вектором. Автори 
публікації з великим жалем зауважували, що абітурієнти 
не співвідносили історію СРСР та світу з важливими 
подіями з історії своєї рідної республіки. Дописувачі 
говорили, що студенти часто навіть не знали Богдана 
Хмельницького – постать, доволі розкручену радянською 
пропагандою як того, хто «возз’єднав» Україну та Росію. 
Мабуть саме тому автори публікації поставили питання 
руба і запропонували замислитися над написанням 
спеціального підручника з історії УРСР або ж принаймні 
підручника з історії СРСР з більшим заглибленням в 
історію Української Радянської Республіки [4].

Це була дійсно актуальна проблема. Ще у серпні 
1954 р. на сторінках газети вийшла стаття, у якій директор 
Чернівецького ДПІ Ф. Редько бідкався про те, що виші 
ніяк не могли дочекатися підручників з національних 
дисциплін. У педінститутах бракувало підручників з 
української літератури, які на той час вже більше 10 років 
готувало Міносвіти. А що курсу історії України, то 
на початку 1950–х у вишах не було навіть програми з 
дисципліни [5].

Україна мала значний національний історичний 
доробок. Проте, в окупованій радянською ідеологією 
республіці він був непотрібний. Так, у січні 1953 р. 
міністр освіти УРСР Павло Тичина вкотре виголосив 
совєтську аксіому: «Не знаю, чи потрібно на різних мовах 
товкти і переосмислювати фальшиві історичні конструкції 
професора Грушевського, слабкість яких і хибність уже 

зараз відчуває кожен історик». Ця теза була озвучена 
з приводу виходу книги онуки Івана Франка, Зиновії 
Франко. Радянський же освітянин мав чітко зрозуміти, 
що національний письменник не просто був проти, а 
непримиренно боровся з буржуазним націоналізмом 
[6]. Десятиліття потому, у жовтня 1962 р., у пресі схожу 
ремарку надрукує П. Воробей. У ній «груба фальсифікація 
буржуазно–націоналістичного історика Грушевського» 
буде критикована за те, що він «поширював жалюгідні 
чутки про байдужість українців у війні» 1812 року [3]. 
Мета останньої публікації була підкреслити прагнення 
українців воювати пліч–о–пліч з росіянами, аби й надалі 
жити у межах єдиної імперії. Це мало утверджувати 
бажання існувати у кордонах нової, вже тоталітарної, 
Росії.

До речі, допомогти у справі ще тіснішого «з’єднання» 
мали не лише заяви істориків. У 1962 р. в Україні 
розгорнули широку кампанію по святкуванню 150–річчя 
війни 1812 року, яку хоча вже й не називали Вітчизняною, 
проте, продовжували величати Визвольною. Скажімо, 
освітяни Кіровоградського ДПІ з нагоди цього неодно
разово виступили з лекторіями в школах регіону [2].

Це був доволі простий алгоритм: якщо любити, то 
пан–російське, що нині отримало назву радянського, 
якщо клясти, то буржуазно–націоналістичне, що 
означало українське. Приклади цьому знаходимо на 
сторінках періодики упродовж «відлиги». У червні 
1955 р. «глибоко проти буржуазного націоналізму» 
постали студенти Черкаського ДПІ. В особі свого 
оратора, студентки Ізраїльської, молодь заявила про свою 
підтримку «Постанови ЦК КПРС з питання ідеологічної 
роботи в післявоєнний період» [8]. Така позиція лише 
підтримувалася керівництвом. Наприклад, у 1957 р. 
дирекція Вінницького вишу сприяла публікації карикатури 
свого вихованця А. Гуцала на сторінках «Радянської 
освіти». Студент назвав малюнок до 25 грудня «Чорний 
день українського буржуазного націоналіста». На ньому 
був зображений п’яний українець найвідразливішими 
характеристиками: з вусами, одне з яких вилося, а інше 
стирчало, як у демона, руки були намальовані з довгими 
кістлявими гострими пальцями. Сам він був миршавий, на 
лобі хрестом був приліплений пластир на місці якоїсь гулі. 
Довгий ніс був червоний він постійного пиття, червоний, 
Штани у нього із заплатами, як і подертий піджак та 
розлізлий чобіт на одній нозі, бо інша нога взагалі була 
боса. Навколо нього лежали рибні недоїдки, а в руках 
українця – символічний тризуб–виделка. Поруч на столику 
стояла консервна банка з написом «US», що натякала на 
спонсорування українського національного руху з–за 
кордону, а на задньому тлі був і спонсор – джентльмен 
у костюмі курив люльку. Таким мала поставати в очах 
молодого покоління людина, яка плекала національний 
ідеал в тюрмі братні народів СРСР. Бо й сам карикатурний 
плакат був присвячений 40–річчю утворення УРСР [9]. В 
ар’єргарді наукового пошуку у педінститутах натомість 
мали стати «об’єднавчі теми». Якщо молодь та їхні 
наставники і вдавалися до вивчення українського, то лише 
крізь призму його тяжіння до російського. Так, у 1953 р. 
у Кіровоградському ДПІ уже три роки поспіль займалися 
збиранням фольклору колгоспників та робітників. 
Освітяни за цей час зібрали близько 1 тис. 200 пісень, 
приказок, казок та частівок. Проте, нас цікавить не 
кількість проведеної роботи, а тематика пошуку: всі вони 
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стосувалися російського сліду в Україні: про перебування 
Пушкіна у цих місцях, про роль революціонерів в анти–
поміщицькому повстанні 1900–1905 років у селі Кам’янка. 
А блок фольклору про Визвольну війну XVII століття 
безумовно орієнтувався на «вирішальну» для радянської 
історіографії подію – Переяславську раду [7].

Десталінізація підняла Переяслав на жупел 
ідеологічних боротьби, бо на часи правління Хрущова 
припала 300–та річниця події, яку з новою силою почали 
розкручувати у політичних цілях. Тут ми звернемося 
лише до відображення її на сторінках одного єдиного 
видання – «Радянської освіти», аби показати, наскільки 
влучно била ідеологія совєтів у серце національної 
думки – в освітянську інтелігенцію. Найпоширенішою 
формою пливу були наукові конференції. Вони нагадували 
«ідеологічні медитації», під час яких повторювали 
заїжджені істини про велич події та засуджували зрадників 
та відступників. За звичаєм, такі заходи починали 
здравицею ювілею, а завершували, як у Миколаївському 
ДПІ у січні 1954 р., констатацією благотворного впливу 
культури і науки Росії на українську [10]. В інших місцях 
проводили спільні заходи з російськими вишами, аби 
підкреслити значення «возз’єднання». Так, Черкаський 
ДПІ провів обмін делегаціями з Воронезьким вишем [15], 
а в Ужгородському ДПІ разом з колегами з Московського 
ДПІ імені Потьомкіна разом із значенням Переяславської 
ради констатували прогресивні зміни в Закарпатті, що 
настали виключно завдяки радянізаці [11].

«Переяславський синдром» в національній свідомості 
українця прищеплювався і контролювався. Так, якість 
вживлення у тез перевіряли навіть на екзаменаційних 
сесіях. Скажімо, у Львівському ДПІ під час зимових 
екзаменів 1954 р. питання 300–ліття возз’єднання 
неодноразово повторювалося у білетах з гуманітарних 
дисциплін [12]. Освітяни робили навіть більше. Вірш Павла 
Тичини «На Переяславській раді» вивчали вже у початковій 
школі. Викладач Київського ДПІ М. Миронов у квітні 
1954 р. був щедрий на поради. Таке змістове наповнення 
шкільної програми, на його думку, мало «запалити дітей 
почуттям братньої дружби радянських народів», у них 
мала прокинутися «бурхлива радість, щире захоплення й 
ентузіазм народу, викликані великою подією» [13]. Вкотре 
є зайвим нагадувати про ідеологічне запаморочення, яке 
викликало до народження цей вірш. Проте, біля статті–
рекомендації були й рядки з нього. Зробимо акцент лише 
на описові Тичиною російського посла Бутурліна: «І 
гримить на площі «Слава!» – / І лунають голоси: / В дружбі 
нам тепер з Москвою / Розцвітуть нові часи! / Він сердечну 
вів промову – / Слово, сповнене тепла… / І його російська 
мова / Зрозуміла всім була» [14].

Мовний акцент був іншим компонентом національного 
питання, яке намагалися «радянізувати» за допомогою 
Переяславського ювілею. Це було без применшення 
так. У червні 1954 р. викладачі Кіровоградського ДПІ 
у пресі зауважили, що саме вивчення української мови 
і літератури в школі мали виховувати радянський 
патріотизм у молодого покоління [16]. Проте, це була 
дивна двояка позиція. Радянський патріотизм мав 
творитися на прикладах життя й творчості кращих 
представників національного відродження. Так, освітяни 
Кіровоградського ДПІ навіть направили звернення до 
акторів та письменників України, в якому закликали 
написати одноактові п’єси для театральних гуртків шкіл 

та інститутів, щоб збагатили літературу творами про 
Г. Сковороду, І. Котляревського, П. Мирного, І. Карпенка–
Карого, І. Франка та Лесю Українку [17]. Кіровоград 
на загальному тлі виглядав локомотивом, що просував 
українську класику. У 1955 р. вони на широкий загал 
обурювалися мізерною кількістю годин, що відводилася 
на вивчення творчості українських письменників у вищій 
педагогічній школі. Наприклад, важко було будувати 
роботу так, щоб за 1 лекцію (2 години) розповісти про 
творчість М. Вовчка [19].

Іншого забарвлення термін «справжня українська 
література» набував у тлумаченні викладачів Київського 
ДПІ. Для них вона не прийшла з реалізму та романтизму, 
а народжувалася… «в боротьбі проти націоналістичних 
напрямів», «кращі зразки» якої формувалися «в огні 
громадянської війни» [18]. Хоча до річниці І. Франка вони 
й почали пропаганду його творчості. Проте, В. Передерій 
з КДПІ творив із нього чи не комуніста та провідника 
пролетарської думки [20]. З усіх питань пропаганди 
української літератури неоднозначним постає проблема 
Гоголя. Сучасні наукові баталії з проводу національності 
письменника у часи десталінізації були однозначно 
вирішеними. Навіть у alma mater Гоголя, в українському 
місті Ніжин, беззаперечно говорили про його російську 
душу. Свідченням цього є навіть вірш студента ІІІ курсу 
мовно–літературного факультету Володимира Морданя, 
опублікований у 1959 р. У ньому народом Гоголя 
називається народ Росії – народом богатирів (яких в Руси–
України вже ідеологічно вкрали), а також народу «птиці–
тройки». Навіть сама назва «Русь» співвідносилася з 
підконтрольними Москві землями: «Ти любив / Народ 
свій богатирський, / Разом з ним / На тройці брав розгін, / 
Кликав Русь / Летіти в світлі далі, / А не йти / До інших 
на поклін». Проте, Микола Васильович позиціонувався 
також чи не як такий собі предтеча об’єднання українців 
та росіян у єдиному «барському» совєтському народові: 
«Вірний син Вкраїни і Росії, / Славен ти / У наш чудовий 
час» [21].

Список використаних джерел
1. Наулко І. Підвищити рівень знань з історії // Радянська 

освіта. – 4 вересня 1954. – №36. – С.2.
2. Самарін Г. До пам’ятного ювілею // Радянська освіта. – 

17 жовтня 1962. – №82. – С.4.
3. Воробей П. Пліч–о–пліч з російським народом // Радянська 

освіта. – 17 жовтня 1962. – №82. – С.4.
4. Смішко П., Корольов Б. Про знання випускників середніх 

шкіл з історії // Радянська освіта. – 21 вересня 1957. – №38. – С.2.
5. Редько Ф. В реорганізованому педвузі // Радянська освіта. – 

14 серпня 1954. – №33. – С.4.
6. Тичина П. Іван Франко – непримиренний борець проти 

українського буржуазного націоналізму // Радянська освіта. – 
17 січня 1953. – №3. – С.1.

7. Самарін Г. Студенти збирають фольклор // Радянська освіта. – 
7 лютого 1953. – №6. – С.3.

8. Бондаренко А., Коваленко В., Єромицький П. На екзамені з 
основ марксизму–ленінізму в Черкаському педінституті // Радянська 
освіта. – 18 червня 1955. – №25. – С.2.

9. Гуцало А. Чорний день українського буржуазного націо
наліста // Радянська освіта. – 21 грудня 1957. – №51. – С.4.

10. Луценко І. Назустріч 300–річчю // Радянська освіта. –  
9 січня 1954. – №2. –  С.1.

11. Стойка І. Дружба двох вузів // Радянська освіта. – 20 лютого 
1954. – №8. – С.1.

12. Черкащенко М. Що показала зимова екзаменаційна сесія в 
педвузах // Радянська освіта. – 20 лютого 1954. – №8. – С.4.

13. Миронов М. Вивчення вірша П. Г. Тичини «На Переяслав
ській раді» в початковій школі // Радянська освіта. – 10 квітня 
1954. – №15. – С.3.



Випуск 110 ІСТОРИЧНІ НАУКИ Гілея

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»94

14. Тичини П. Г. На Переяславській раді // Радянська освіта. – 
10 квітня 1954. – №15. – С.3.

15. Мойсеєнко М. Дружба двох інститутів // Радянська освіта. – 
14 травня 1955. – №20. – С.1.

16. Стеценко Л. Думки про роботу дев’ятикласників інституту // 
Радянська освіта. – 19 червня 1954. – №23. – С.3.

17. Стеценко Л., Білецький Д., Олійниченко Г., Больбух Й. 
Врахувати запити шкіл і педвузів // Радянська освіта. – 23 жовтня 
1954. – №43. – С.2.

18. Миронов М. Дитяча література – могутнє знаряддя 
комуністичного виховання // Радянська освіта. – 10 листопада 
1954. – №47. – С.2.

19. Кривошеєв С. Самарін Г. Узагальнювання досвіду заочних 
відділів // Радянська освіта. – 15 жовтня 1955. – №42. – С.2.

20. Всенародна любов // Радянська освіта. – 8 вересня 1956. – 
№37. – С.2.

21. Мордань В. Земний уклін // Радянська освіта. – 28 березня 
1959. – №13. – С.3.

References
1. Naulko I. Pidvyshchyty riven’ znan’ z istoriyi // Radyans’ka 

osvita. – 4 veresnya 1954. – №36. – S.2.
2. Samarin H. Do pam’yatnoho yuvileyu // Radyans’ka osvita. – 

17 zhovtnya 1962. – №82. – S.4.
3. Vorobey P. Plich–o–plich z rosiys’kym narodom // Radyans’ka 

osvita. – 17 zhovtnya 1962. – №82. – S.4.
4. Smishko P., Korol’ov B. Pro znannya vypusknykiv serednikh 

shkil z istoriyi // Radyans’ka osvita. – 21 veresnya 1957. – №38. – S.2.
5. Red’ko F. V reorhanizovanomu pedvuzi // Radyans’ka osvita. – 

14 serpnya 1954. – №33. – S.4.
6. Tychyna P. Ivan Franko – neprymyrennyy borets’ proty 

ukrayins’koho burzhuaznoho natsionalizmu // Radyans’ka osvita. – 
17 sichnya 1953. – №3. – S.1.

7. Samarin H. Studenty zbyrayut’ fol’klor // Radyans’ka osvita. – 
7 lyutoho 1953. – №6. – S.3.

8. Bondarenko A., Kovalenko V., Yeromyts’kyy P. Na ekzameni 
z osnov marksyzmu–leninizmu v Cherkas’komu pedinstytuti // 
Radyans’ka osvita. – 18 chervnya 1955. – №25. – S.2.

9. Hutsalo A. Chornyy den’ ukrayins’koho burzhuaznoho 
natsionalista // Radyans’ka osvita. – 21 hrudnya 1957. – №51. – S.4.

10. Lutsenko I. Nazustrich 300–richchyu // Radyans’ka osvita. – 
9 sichnya 1954. – №2. – S.1.

11. Stoyka I. Druzhba dvokh vuziv // Radyans’ka osvita. – 
20 lyutoho 1954. – №8. – S.1.

12. Cherkashchenko M. Shcho pokazala zymova ekzamenatsiyna 
sesiya v pedvuzakh // Radyans’ka osvita. – 20 lyutoho 1954. – №8. – S.4.

13. Myronov M. Vyvchennya virsha P. H. Tychyny «Na 
Pereyaslavs’kiy radi» v pochatkoviy shkoli // Radyans’ka osvita. – 
10 kvitnya 1954. – №15. – S.3.

14. Tychyny P. H. Na Pereyaslavs’kiy radi // Radyans’ka osvita. – 
10 kvitnya 1954. – №15. – S.3.

15. Moyseyenko M. Druzhba dvokh instytutiv // Radyans’ka 
osvita. – 14 travnya 1955. – №20. – S.1.

16. Stetsenko L. Dumky pro robotu dev’yatyklasnykiv instytutu // 
Radyans’ka osvita. – 19 chervnya 1954. – №23. – S.3.

17. Stetsenko L., Bilets’kyy D., Oliynychenko H., Bol’bukh Y. 
Vrakhuvty zapyty shkil i pedvuziv // Radyans’ka osvita. – 23 zhovtnya 
1954. – №43. – S.2.

18. Myronov M. Dytyacha literatura – mohutnye znaryaddya 
komunistychnoho vykhovannya // Radyans’ka osvita. – 10 lystopada 
1954. – №47. – S.2.

19. Kryvosheyev S. Samarin H. Uzahal’nyuvannya dosvidu zaoch
nykh viddiliv // Radyans’ka osvita. – 15 zhovtnya 1955. – №42. – S.2.

20. Vsenarodna lyubov // Radyans’ka osvita. – 8 veresnya 1956. – 
№37. – S.2.

21. Mordan’ V. Zemnyy uklan // Radyans’ka osvita. – 28 bereznya 
1959. – №13. – S.3.

Lukyanenko О. V., Ph.D. in History, Senior lecturer in Poltava  
V. G. Korolenko National Pedagogical University (Ukraine, Poltava), 
lukyanenko.ov@gmail.com
Big and small politics in the display of the educational of the 
Ukrainian SSR of the «thaw» period (1953–1964) (P.1)

The article shows the emphasis that profiling educators press arranged for the 
educators of the UkrSSR of the period of de–Stalinization (1953–1964). Application 
of content analysis of the pedagogical press allowed to illustrate the interpretation 
of the native history and evaluation of its heroes by the university teachers; identify 

actual and desired semantic content of speech and national questions, to compare the 
assessment of the role of Stalin and Beria in times of persecution of the former leaders, 
and describe the image of the international political situation in the representation 
of teachers.
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Большая и малая политика в отражении образовательной 
прессы УССР времён «оттепели» (1953–1964 годы) (Ч.1)

Иллюстрируются акценты, которые расставляла для педагогов УССР 
профильная пресса периода десталинизации (1953–1964 гг.). Применение 
метода контент–анализа позволило проиллюстрировать толкование 
преподавателями вузов родной истории и оценки ее героев; выявить реальное 
и желаемое содержательное наполнение языкового и национально вопросов, 
сравнить оценки роли Сталина и Берии в периоды гонения на бывших вождей, а 
также описать образ международной политической ситуации в представлении 
педагогов.
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ВплиВ радянської зоВніШньої політики  
на формуВання образу «заходу»  

у друкоВаних змі урср 1953–1964 рр.

Автор даної статті мав на меті дослідити зв’язок радянської зовнішньої 
політики 1953–1964 рр. з формуванням нового поняття «зовнішнього ворога» 
та окреслити особливості формування образу «Заходу» в друкованих ЗМІ УРСР 
періоду. Розглянута специфіка взаємовідносин між СРСР та капіталістичними 
країнами, досліджений вплив міжнародних подій на формування образу 
«Заходу» в інформаційному просторі УРСР 1953–1964 рр. З історичної позиції 
за допомогою сучасних методів контент та івент–аналізу, авторка розглянула 
значний масив радянської преси, визначила особливості впровадження 
образа «Заходу» в свідомість радянського читача. За рахунок аналізу 
повторюваних слів–маркерів та ключових візуальних зображень, визначено 
яке інформаційне навантаження вкладалося в поняття. Простежено, як 
впливала зовнішньополітична позиція радянської влади на зміни в образі 
«Заходу». Результатом проведеного дослідження стало визначення специфіки 
формування чіткого сприйняття «Заходу» у свідомості радянського читача та 
виокремлення основних штампів–асоціацій, що характеризували новий образ.

Ключові слова: «Захід», ідеологія, міжнародні відносини, ЗМІ, газети.

У сучасному світі засоби масової інформації є одним 
з найвагоміших факторів формування громадської думки. 
Сутність введення ідеологічних маркерів та стереотипів 
у свідомість суспільства вивчається багатьма сучасними 
суспільствознавчими та соціально–політичними дисцип
лінами через феномен об’єднання людей на основі 
спільної ідеї.

Влив ідеології Радянського Союзу на своїх громадян 
був одним з найсильніших серед світових держав ХХ ст., 
а друковані ЗМІ були чи не головним інструментом 
ідеологічного впливу на свідомість радянського 
суспільства. Образ «зовнішнього ворога» був невід’ємною 
складовою ідеологічної концепції радянської влади за весь 
період існування СРСР. Для багатонаціональної держави, 
де великий відсоток територій був приєднаний силоміць, 
цей образ став необхідним консолідуючим фактором. 
З цього виходить актуальність вивчення механізмів 
ідеологічного впровадження образу «Заходу» у свідомість 
радянської людини.
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A quantitative and quality index of pedagogical shots is in the post–
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The basic changes of quantitative and quality indexes of pedagogical shots of 
general schools are reflected in the period of the post– war twenty years (19451965); 
problem moments and directions of overcoming of skilled deficit are analysed in 
chools of republic and improvement of quality index index shots in the conditions of 
the command–administrative system.

A requirement in pedagogical shots in schools of republic was permanent. 
For the period of reformation of school on the basis of Law «On strengthening of 
connection of school with life and about further development of the system of folk 
education in Ukraine» from 24.12.1959 this necessity was especially actual, as 
drastic alternations took place in educational industry. A situation became sharp not 
only with the insufficient amount of pedagogical shots but also with absence of the 
special preparation of already working teachers through the shortage of competence. 
A problem to the end was not decided, without regard to that work on providing of 
schools teachers did not cease during all investigated.

Keywords: pedagogical intelligentsia, skilled politics, education, teachers, 
period of khrushchovska «thaw», historical terms, requirement in pedagogical shots, 
reformation, structural alteration.
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Количественно–качественный показатель педагогических 
кадров в послевоенное двадцатилетие (1945–1965 гг.)

Освещены основные изменения количественно–качественных показателей 
педагогических кадров общеобразовательных школ в период послевоенного 
двадцатилетия (1945–1965 гг.) проанализированы проблемные моменты 
и направления преодоления кадрового дефицита в школах республики и 
улучшения качественного показателя учительских кадров в условиях командно–
административной системы.

Ключевые слова: педагогическая интеллигенция, кадровая политика, 
образование, учителя, хрущевская «оттепель», общеобразовательная школа, 
исторические условия, потребность в педагогических кадрах, качественный 
состав учителей.
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велика і мала політика у відоБраженні 
освітянської преси урср доБи «відлиГи»  

(1953–1964 роки) (ч.2)

Ілюструються акценти міжнародної політики, що їх розставляла 
для освітян УРСР профільна преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.). 
Застосування методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення 
викладачами вишів рідної історії та оцінки її героїв; виявити реальне та 
бажане змістове наповнення мовного та національно питання, порівняти 
оцінки ролі Сталіна та Берії у періоди гоніння на колишніх вождів, а також 
змалювати образ міжнародної політичної ситуації в уявленні педагогів.

Ключові слова: повсякдення, Переяславська рада, міжнародна політика, 
Сталін, Берія, вища педагогічна школа, десталінізація.

На тлі зміщення акцентів з національного до 
загальнорадянського прикметними є й публікації, що 
мали переконати у всеосяжності нової наднаціональної 
парадигми. Це були статті, у яких викладачі і особливо 
студентська молодь ділилися ейфорією стосовно життя 
у новій Вітчизні. Прикметно, що усі 7 заміток з цього 

приводу з’явилися лише у 1960–х. Це співпадає з 
нашими попередніми розвідками, згідно з якими культ 
КПРС почав формуватися Хрущовим саме у цей період. 
Запропонований згори, він потребував легітимізації 
народною думкою. Для освітян найкращими зразками 
узаконення нового – не персонального, а колективного – 
культу стала літературна творчість молоді.

У лютому 1960 р. студент Запорізького ДПІ  
А. Солонський поділився ліричними рядками, в яких 
освідчувався КПРС у коханні. Вона схожа на давнє 
божество–деміурга. Епітети, що молодий автор підбирав, 
описуючи партійні справи та ідеї, цілком підходять для 
опису античних міфів: велична, титанічна сили, славні 
тощо. Вона постає джерелом влади і совісті, вона є 
сувереном, якому присягають на вірність усі васали 
ХХ століття – у нашому випадку – Комсомол. Партія 
несе у собі догмат непогрішимості, що вимагає сліпого 
наслідування її ідеалів та виконання усіх команд, не 
залежно від місця і часу: «Любима Партіє, величні / Ти 
доручила нам діла. / Наснагу й силу титанічні / На славні 
подвиги дала. / […] Прийми присягу комсомолу, / Що 
виростає з кожним днем: / У полі, на заводі, в школі – / 
Несхибно за тобою йти» [1].

Разом із плеканням культу партії у 1960–х почалася 
нова хвиля ленінізації свідомості. Після десталінізації, 
повалення культу «батька народів», треба було замістити 
святе місце, яке, як відомо, пустим не буває. Замінником 
«мудрому батькові» Джугашвілі став «вічно живий» Ілліч. 
У квітні того таки 1960 р. на сторінках «Радянської освіти» 
публікують вірш студента Ніжинського ДПІ В. Морданя. 
Квінтесенція поезії полягає у показі вождя пролетаріату 
як надчасової та надпросторової сутності. Ленін – месія 
комунізму. Слідувати за ним варто не за логікою розуму, а 
за велінням серця. Комуністична віра, а не раціональність 
мають рухати молодим поколінням. Навіть маршрут цього 
руху доволі релігійний – новий світ, ясне життя – така 
собі земля обіцяна для комуністів. Прославляються й нові 
ідеали. Одним із них був запал неофітів – новонаверне
них – комсомольців. Їхнє життя, як життя релігійного 
місіонера, має бути неспокійним, палаючим, дзвінким 
від справ. Християнську чесноту праведності підмінено 
чеснотою комуністичної ударної праці. Та й сам вождь 
стає новим сонцем світу. Його правда, слава і сила роблять 
адептів вчення невразливими для перепон буденності: 
«Нам серцем велено / Іти за Леніним / В життя ясне, у 
новий світ. / Хай дзвонить крицею, / Горить зірницею / 
Неспокій комсомольських літ. / Ми щиро мріємо, / В 
труді мужніємо, / Ніхто не спинить нас в путі, / Бо правда 
Леніна, / Бо думи Леніна, / Як сонце, сяють у житті» [2].

Схожі інтонації присутні у поезії уже згадуваного нами 
Анатолія Салонського із Запорізького ДПІ, присвяченого 
Володимиру Іллічу у 1962 р. Народження Леніна у квітні 
тлумачиться подією світового масштабу, як у до–атеїстичні 
часи тлумачилося Різдво Христа. Ця дата, на переконання 
молодого поета, вічна і міцніша за камінь. Та й сам подія –  
факт народження нового «пророка» – уже покликана 
нести радість людям. Ім’я вождя пролетаріату набуває 
ознак божественної субстанції. Саме його ймення уже є 
запорукою вічного буяння садів та дозрівання врожаїв: 
«Хай вітри, / Хай громи шалені – / Не зітреться ніколи й 
ніде: / Народився у квітні / Ленін / На велике щастя людей. /  
На прекрасне майбутнє світу / І з безсмертним його ім’ям / 
Вічно нашим садам шуміти, / Колосити хліба полям» [3].
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Зїзди партії за величчю значення нагадують церковні 
собори доби раннього християнства. Так, ХХІІ з’їзд 
КПРС в тлумаченні студентів Уманського ДПІ стає 
осердям життя молоді у 1961 р. У трійці комуністичних 
ідолів «отця»–Леніна, «святого духа»–КПРС з’являється 
звільнене після Сталіна місце «сина» – «полум’яного 
ленінця» Микити Хрущова. Молодь віддає «йому наші 
думи, наші молоді мрії і діла». Канони нового світу 
визнаються дороговказами майбутнього: «Ми хочемо вже 
зараз іти за тими законами, які проголошує комуністичне 
суспільство, виховувати в собі риси високого громадського 
обов’язку, кришталевої чесності і правдивості, простоти і 
скромності в суспільному і особистому житті» [4].

Окрім «надстуностей» комуністичного ідеологічного 
пантеону, у добу «відлиги» продовжується плекання любові 
до символів нового ладу. Одним із них був червоний стяг. Він, 
як християнська корогва, домінує над простором. Студенти 
Уманського ДПІ у 1961 р. навіть присвятили йому есе: «Це 
історія про червоне знамено. Те знамено, що полощиться на 
святкових колонах демонстрацій. Той багровий прапор, який 
вітає нові будови комунізму, який вів неходженими степами 
перших новоселів цілини. … Як не був би ти, товаришу, 
заклопотаний, все ж байдуже не пройдеш повз червону 
святиню» [5]. Молодь відверто називає його святинею.

Інша реліквія – це Конституція. Звісно, що в 
освітянському просторі трактування документа було 
умисне схилене у бік професійних інтересів. Тому 
Конституція у назві публікації 1961 р. асоціювалася із 
щастям вчительки. А одне з головних значень Основного 
закону для педагогів тлумачили у закріпленні права на 
освіту, яке було «омріяне десятками поколінь, і завойоване 
в жорстоких боях, і закріплене Конституцією навічно [6].

Огляди художньої самодіяльності продовжували 
практику формування культу не лише партії, але й 
святості самої Радянської держави. Країна, яка боролася 
проти всього святого, сама у видозміненому форматі 
втокмачувала у голови громадян істини типу російського 
гімну «Боже, царя храни» та хору «Слався!» з опери 
«Життя за царя». Як приклад – друк нот та лірики до пісні 
«Вітчизні» у 1963 р. Музику написав старший викладач 
Київського ДПІ В. Іконник, а слова – П. Панченко: 
«Вітчизно святая, / У вільнім труді / Ти гордо зростаєш, /  
Слава тобі» [7].

Проте, Вітчизна не завжди мислилася у поєднанні 
з партією комуністів. На початку «відлиги» у пресі ще 
котилася луна культу особи Сталіна. Це була абсолютна 
уніфікація понять: вождь–держава–життя. Ілюстрацією 
цьому слугують слова А. Кребса, студента–педагога 
Київського ДПІ, сказані перед черговими виборами 
у лютому 1953 р.: «Зараз усі мої думки і прагнення 
спрямовані на те, щоб віддячити Батьківщині, великому 
Сталіну за піклування, за радість життя» [8].

Оцей «синдром адорації Сталінських дарів» буде 
властивий світогляду педагогів упродовж усього першого 
року десталінізації. Принаймні, місяць смерті «батька 
народів» та після нього виші дотримувалися звичного 
графіка проведення наукових конференцій, які скоріше 
нагадували переказ чергового «Послання від Йосипа», 
ніж місцем розвою думки. Прикладами, озвученими у 
пресі, була триденна конференція «Економічні проблеми» 
із 28 доповідями на дотичну величальну тематику у 
Нікопольському вчительському інституті у січні [9], 
наукові доповіді про мистецтво та мову на основі праць 

Сталіна у Київському ДПІ у лютому [10], або ж 11 до
повідей з тих же питань у Ровенському педінституті у 
квітні 1953 р. [11].

Цікавим є відображення реакції педагогічних колективів 
на розвінчання цього укоріненого культу. Вона вражає 
скупістю та лаконічністю. За дев’ять років із 1956 по 1964 рр.  
у пресі опублікували лише 5 нотаток, що стосувалися 
ілюстрації настроїв педагогів та студентів у площині 
культу особи. Зауважу, що тут ми аналізуємо не передрук 
постанови ЦК КПРС або ж рішень ХХІІ з’їзду партії. Під 
об’єктивом дослідження саме жива освітянська позиція, 
перенесена на шпальта видання. Першою ластівкою було 
скромне повідомлення про те, що Київський ДПІ перед 
сесією 1956 р. роз’яснив молоді шкідливість культу особи 
[12]. Це був неначе сигнал іншим для наслідування. 
Бо вже в липня вийде друга замітка, у якій більше ніж  
200 студентів–заочників зі спеціальності фізичного 
виховання Харківського ДПІ пройшли схожу процедуру 
роз’яснення. Перед зібрання виступили викладач марксизму–
ленінізму Г. А. Тарнопольський. На схожих зборах у 
Харківському ДПІ іноземних мов його директор М. Ф. Бога
тов пообіцяв рідній партії подвоїти зусилля в педагогічній 
справі, підготуватися до нового навчального року, дбати про 
кращу підготовку педагогічних кадрів для шкіл УРСР [13]. 
Таким чином знову відбувалося зміщення акцентів. Боротьба 
з колишнім уособленням «нашого всього» перетворювалася 
на підтвердження лояльності новому ідеологічному орієн ти
ру – КПРС та «полум’яному ленінцю» Хрущову.

Преса не друкувала усіх прикладів реакції освітян. 
Це й було зайвим. Часто вона типовою, або ж просто 
була відсутня через брак орієнтації у темі чи страх 
говорити прямо, який згодом розвіявся. Але уже у 1957 
р. на сторінках «Радянської освіти» вдалися до ілюстрації 
через приклади–символи. Речі, явища та установи, 
пов’язані з іменем Сталіна, мали самі говорити на корить 
десталінізації. У лютому 1957 р. під час обміну досвідом 
між Харківським та Житомирським ДПІ слово взяли 
присутні на нараді викладачі зі Сталінського вишу. Вони 
зауважили, що добре було б, коли в лекціях показували, 
як в країні велася боротьба за посилення партійної 
демократії, за свого колективного керівника ЦК [14]. На 
фоні цього швидкою реакцію відзначився Криворізький 
ДПІ. Уже в липні 1957 р. під час іспитів викладачі 
звітували на всю країну, що під час підготовки білетів 
піднесли значення праць Леніна, забутих у часи засилля 
сталінського вчення [15]. Апогеєм зміни ставлення освітян 
до постаті Йосипа Сталіна можна вважати 1962 р. Тоді ж 
відбувся Всесоюзний форум істориків у Москві. Проте, 
преса не містить жодного висловлювання з українських 
освітян. Вони, здавалося, на ньому були слухачами, що 
підвищували свою кваліфікацію. На шпальтах видання 
лише були інструкції, що лунали з вуст академіка  
Б. М. Пономарьова про наслідки для історії культу особи 
Сталіна. Серед них називалося применшення ролі Леніна, 
партії і мас, суб’єктивізм в оцінці історичних подій і 
діячів, обстановка адміністрування, несумлінна критика, 
а також приклеювання ярликів [16]. Це була остання 
згадка про боротьбу з культом особи, що віддзеркалилася 
на сторінках «Радянської освіти». Протягом останніх двох 
років «відлиги» не було жодної замітки, що б показувала 
коливання ідеологічного барометра.

Ще одним одіозним гравцем політичного життя СРСР 
десталінізації був Лаврентій Берія, Міністр державної 
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безпеки. Разом з іншими колишніми соратниками Сталіна 
він потрапив в опалу під час сходження Хрущова до влади. 
Однак, реакція педагогів та студентів на розправу над 
«антипартійною групою» Молотова, Маленкова, Кагановича 
та на повалення генерала Жукова у пресі «відлиги» відсутня. 
«Радянська освіта» лише передруковувала офіційні 
документи з цих питань, обходячи стороною емоційний бік 
проблеми. Натомість справа Берії сала відносний розголос. 
Можливо, тому що вона була першою спробою закріпити 
нову розстановку сил після смерті диктатора. І для цього 
прийдешнім керманичам потрібна була легітимізація власних 
репресивних дій через людське схвалення. І воно дійсно 
було. Проте, ми подивимося, що окрім схвалення виявляли 
у своїх діях освітяни, коли знайомилися з рішеннями по 
«зрадникові Берії».

Прикметно, що реакція педагогів та студентів 
виявлялася не лише у писаному слові, але й і їхніх 
вчинках. Під час контент–аналізу підшивок газети 
«Радянська освіта», що зберігаються у книгозбірні 
Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка, нами виявлені промовисті деталі. 
Судовий процес над політиком тривав з липня по 
грудень 1953 р. згідно з офіційною версією і закінчився 
розстрілом засудженого. Ми не вдаємося тут у дискусії 
стосовно того, чи дійсно живий був Лаврентій Павлович 
на момент оприлюднення рішення про його розстріл, 
чи ж вирок був приведений у дію задовго до того. Нас 
цікавить формування думки освітянського загалу через 
періодику. Відомий інший факт: після смерті Сталіна 
Берія був на гребні популярності через ряд ліберальних 
рішень у національному питанні, у питанні амністії та 
питанні реформ. Тому його промова на похороні вождя 
широко вивчалася у вищій педагогічній школі. Однак, у 
підшивках газети є приклади реверсу свідомості. Педагоги 
підлаштовували оточуючий світ під принади ідеології, яка 
змінювалася з кожною новою політичною чисткою доби 
десталінізації. Прикладом є випуск, у якому описувалися 
похорони Йосипа Сталіна. У ньому є фотографія траурного 
кортежу. Біля Хрущова га фотографії стояв Берія. Проте, 
із плином часу його обличчя було замальоване фіолетовим 
чорнилом. На іншій світлині він також був замальований, 
будучи зображеним у колонній залі Будинку Спілок біля 
труни Джугашвілі. Вірогідно, у той самий час із газети 
вирізали й текст промови опального політика на траурному 
мітингу на Красній площі. Хоча виступ Молотова з того 
ж дня у газеті зберігся [17]. Так само хірургічно було 
видалено промову Берії на засіданні Верховної Ради СРСР 
у березні 1953 р., проте, збережено для нащадків доповіді 
Хрущова та Маленкова. Тут же знову було замальовано 
портрет Лаврентія Павловича [18], як і точково зробили 
замальовку його обличчя під час перебування на трибуні 
Мавзолею на день Перемоги 1953 р. [19].

Фіксації словесної реакції на події у країні були 
присвячені лише три повідомлення. Усі вони побачили 
світ 18 липня 1953 р. Образ Берії у них поєднувався з 
перепоною комуністичного будівництва. Принаймні 
саме такі гасла виголошував директор Ніжинського 
ДПІ Приходько перед натовпом у більше тисячу осіб 
колег та студентів: «Ніякий ворог не зможе зупинити 
нашого невпинного руху вперед, до комунізму» [20]. А 
студент IV курсу цього ж вишу Цимбалюк мав озвучити 
офіційну думку молодечого загалу: «Хай знають вороги, 
що їм ніколи не вдасться досягти своєї гнилої мети, бо 

ми, як один, любимо нашу партію, свій Уряд і радянську 
Батьківщину, і не пошкодуємо сил і життя, щоб оберегти 
їх від усіляких ворогів» [21].

Другим «гріхом» Берії була начебто його спроба 
посіяти національну ворожнечу у неймовірно здруженому 
радянському Союзі. Так, доцент Київського ДПІ Задесенець 
зауважував з цього приводу: «Нікому ніколи не вдасться 
посварити український народ з великим російським 
народом» [21]. Преса підбирала найрадикальніші епітети, 
щоб описати реакцію освітян. Наприклад, промову 
співробітниці бібліотеки Київського вишу Разумової 
описали, як пройняту «гнівом і ненавистю до зрадників», 
так само як і виступ майбутньої вчительки географії 
Олійник. А виступ директора КДП Золотоверхого проти 
національного розбрату українського і російського народів, 
буцімто посіяного Берією, за свідченнями преси, зірвав 
оплески присутніх [22].

Останній блок питань показував ставлення освітян 
до проблем міжнародної політики. Зауважимо, що ми не 
аналізуємо те, яким чином «Радянська освіта» подавала 
питання зовнішньої політики. Остання шпальта газети 
була присвячена саме міжнародному становищу. Тут 
розміщували комюніке, повідомлення ТАРС, зведення 
про справи у братніх соціалістичних країнах та про 
дипломатичні візити. Поруч друкували карикатури 
на найгостріші глобальні конфлікти. У цій розвідці 
ми зупинимося на тих публікаціях, у яких освітянам 
пропонували «почути» голос колег. Їх за роки «відлиги» 
було всього 4 (аналізові освітянських політичних 
карикатур як специфічному мистецькому та ідеологічному 
буде присвячене окреме дослідження). В основі таких 
рідкісних звернень педагогів до колег по цеху лежали 
совєтські штампи про загнивання Заходу. Наприклад, 
викладач літератури Харківського ДПІ П. Лещенко у 
лютому 1955 р. критикував американське суспільство 
знайомим сучасному українцю фразами: «захопивши 
держаний апарат, фінансова олігархія США насаджує 
фашистські порядки». Цікаво, що джерелом розвінчання 
«фашизму» радянським педагогам пропонували 
розглядати твори С. Лікока «В погоні за доларом», 
Т. Драйзера «Трагічна Америка» та М. Твена «Як мене 
обрали губернатором» [23].

Публікації у пресі мали стимулювати колективи 
педінститутів до активнішої організації просвітницької 
роботи. Скажімо, у липні 1955 р. такою мотивуючою 
статтею була замітка про діяльність студентів та викладачів 
Полтавського ДПІ. Вони організовували численні лекції 
на міжнародну тематику для колгоспників та підприємств 
та проводили тематичні семінари для учителів історії 
шкіл з актуальних питань глобальної політики [24]. 
Схожа практика була запорукою створення колективної 
обізнаності у єдино правильній версії міжнародних 
справ. Педагогічні інститути мали бути в авангарді цього 
процесу. Про це було зазначено у листі до газети викладача 
Станіславського ДПІ С. Кривошеєва. Він констатував, що 
багато вчителів не розбиралося в міжнародній ситуації, 
або ж робили це невірно, не будучи озброєним теорією 
марксизму–ленінізму [25]. Молоді освітяни під пильним 
оком своїм наставників мали б покинути стіни вишів з 
непримиренною ненавистю до буржуазного світогляду. 
Такої позиці дотримувалися у Київському ДПІ викладачі 
усіх гуманітарних курсів у січні 1957 р. У кінці 1950–х 
ця непримиренність у першу чергу асоціювалася з 
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підтримкою національно–визвольних рухів на Близькому 
Сході та у країнах Африки. Тому студентство мало б як 
один «гнівно засуджувати дії агресорів» [26]. Саме такими 
були короткі нотатки про реакцію освітян на міжнародні 
події, які, з точки зору влади, мали б бути важливими. 
Ситуація нагадувала сучасну російську, коли бюджетники 
ревно мітингують за допомогу «братній» Сирії та міфічній 
«Новоросії», які десь далеко, не помічаючи власних 
конфліктів.
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Big and small politics in the display of the educational of the Ukrainian SSR of 
the «thaw» period (1953–1964) (P.2)

The article shows the emphasis that profiling educators press arranged for the 
educators of the UkrSSR of the period of de–Stalinization (1953–1964). Application 
of content analysis of the pedagogical press allowed to illustrate the interpretation 
of the native history and evaluation of its heroes by the university teachers; identify 
actual and desired semantic content of speech and national questions, to compare the 
assessment of the role of Stalin and Beria in times of persecution of the former leaders, 
and describe the image of the international political situation in the representation 
of teachers.
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Большая и малая политика в отражении образовательной 
прессы УССР времён «оттепели» (1953–1964 годы) (Ч.2)

Иллюстрируются акценты, которые расставляла для педагогов УССР 
профильная пресса периода десталинизации (1953–1964 гг.). Применение 
метода контент–анализа позволило проиллюстрировать толкование 
преподавателями вузов родной истории и оценки ее героев; выявить реальное 
и желаемое содержательное наполнение языкового и национально вопросов, 
сравнить оценки роли Сталина и Берии в периоды гонения на бывших вождей, а 
также описать образ международной политической ситуации в представлении 
педагогов.

Ключевые слова: повседневность, Переяславская рада, международная 
политика, Сталин, Берия, высшая педагогическая школа, десталинизация.
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