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Група № 32 

Історія України 

Урок № 8 

Тема: УРСР у повоєнні роки: економіка, ідеологія, культура 

Мета: аналізувати соціальні, політичні, економічні процеси періоду відбудови, їх, сутність та 

наслідки. 

 

Суспільно-політичне життя 

Основною особливістю суспільно-політичного життя у післявоєнний період був яскраво 

виражений тоталітарний характер тогочасного політичного режиму. Проявами 

тоталітаризму були: 

 максимальна централізація системи управління; 

 повний контроль держави над усіма сферами суспільного життя; 

 культ особи Сталіна ; 

 масові політичні репресії ; 

 ідеологізація та політизація науки, освіти та культури. 

Кампанія ідеологічного тиску на інтелігенцію отримала назву “ждановщини”, від 

прізвища члена Політбюро ЦК ВКП(б) Жданова, який здійснював керівництво 

ідеологічними 

кампаніями в цей період. В УРСР 

“ждановщина”проявилась в першу чергу у 

формі боротьби з націоналізмом. У березні-

грудні1947 р. КП(б)У очолював Л. Каганович, який 

розпочав цькування української інтелігенції, у першу 

чергу літераторів та істориків. У постанові 

КП(б)У “Про політичні помилки і незадовільну 

роботу Інституту історії України АН 

УРСР” гостра критика була спрямована проти 

останніх праць інституту: нарисів і курсу з історії 

України. Автори цих праць (С. Білоусов, К. 

Гуслистий, М. Петровський, М. Супруненко, Ф. 

Ястребова) звинувачували у відході від марксизму, 

політичних помилках, перекрученнях буржуазно-

націоналістичного характеру. Після вересневого 

пленуму спілки письменників України (1947 р.) в 

націоналізмі почали звинувачувати М. Рильського 

за твори “Мандрівка в молодість”, “Київські 

октави”, Ю. Яновського за роман “Жива вода”, О. 

Довженка за кіносценарій “Україна в огні”. 

Наприкінці 1948 р. розпочалась кампанія боротьби проти “низькопоклонства перед 

Заходом”. У січні 1949 р. в газеті “Правда” з’явилась редакційна стаття “Про одну 

антипартійну групу театральних критиків”, яка започаткувала кампанію боротьби з 

космополітизмом. Ці кампанії були спрямовані у першу чергу проти інтелігенції 

єврейського походження. 

Освіта і наука. 

 Важливим здобутком післявоєнної п'ятирічки було запроваджено обов'язкового 

семирічного навчання та створення 1300 шкіл на 400 тис. учнівських місць. Відкрились 

нові вищі навчальні заклади. У трьох відділах Академії наук УРСР почали свою 

діяльність 44 інститути, у тому числі 20 нових. В 1946 р. було здійснено пуск першого в 

УРСР атомного реактора, а в 1948-1951 рр. першу в СРСР електронно-обчислювальну 

машину. Спостерігається активна ідеологізація та політизація науки. Суспільні науки 

 
А. Жданов. 



були поставлені на службу державній пропаганді. Політизація науки та некомпетентне 

ставлення призвело до "лисенківщини" в біології, яка полягала в кампанії боротьби з 

генетикою, що завдало великих втрат радянській науці, яка набагато десятиліть відстала 

від Заходу в галузі генетики. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Що таке «лисенківщина»? 

2. Що таке космополітизм?  

3. У чому звинувачували в СРСР так званих космополітів? 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати матеріал з теми. 
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Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У 

темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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