
    Семінарське заняття 11.   

 

Тема: Україна в перші повоєнні роки 

 

                           План 

1.Культура в перші повоєнні роки. Відбудова системи освіти. Наука. 

2.Література. Володимир Сосюра. Максим Рильський.  

3.Образотворче мистецтво. 

4.Музика та кінематограф.  

5.Повсякденне життя в перші повоєнні роки. 

 

Література:  

П-1: Власов В. С.  Історія України: підручник для 11 кл. закладів загальної середньої 

освіти   / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. - К.:Літера ЛТД 2019, розділ 1 § 5 

П-2: Кульчицький С. В. Історія України: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.                              

/ С. В. Кульчицький, Ю. Г.  Лебедєва.. – К.: Генеза, 2011, § 12 

П-3:  Пометун О. І. Історія України: підруч. для. 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень 

стандарту, академічний рівень / О. І. Пометун, Н. М. Гупан – К.:  Освіта, 2011 тема  11 

 П-4. Турченко Ф. Г. Історія України: 11 кл.: підручник для загальноосв. навч. закл./ Ф. Г. 

Турченко – К.: Генеза, 2011, §31-32 

 

Електронні підручники: 

1  11-klas-istoria-uK-vlasov-2019-stand pdf 

2. storya-ukrayini-kulchickiy-lebedyeva-11-klas.html 

3.  pik -istoriva-ukraini-11-pometun.pdf  

4. storya-ukrayini-turchenko-11-klas.html 

 

Реферати: 

1. Воєнна тематика у творчості українських письменників повоєнного часу. 

2. Видатні українські актори та їх творчість у перші повоєнні роки. 

3. Відомі фільми, зняті на українських кіностудіях, що йшли в загальносоюзний прокат. 

4.  Післявоєнні ідеологічні репресії, організовані сталінським керівництвом та їх основна 

мета. 

5. Особливості розвитку культури в Західній Україні в повоєнний період. 

6. Вплив «жданівщини» на події культурного життя в Україні.  

7. Рівень життя та побуту населення у  перші повоєнні роки. 

 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

 

1.Назвіть основні здобутки післявоєнної п’ятирічки в галузі освіти. 

2. Охарактеризуйте досягнення в галузі науки в перші повоєнні роки. 

3.Назвіть імена відомих вам письменників повоєнного часу та їх твори. 

4.Поясніть значення поняття «соціалістичний реалізм». 

5.На яку галузь науки поширювався вплив «лисенківщини»? 

6.Хто був автором вірша, написаного ще в 1944 р., а в 1951 р. визнаного «ідейно 

порочним твором»? 

7. Які  українські кіностудії працювали в повоєнний період? 

8. Вихід якого роману Олеся Гончара спричинив  переслідування письменника з боку 

влади? 

9. Поясніть поняття «жданівщина». 

10.Чому, на ваш погляд, українська інтелігенція змушена була коритися тиску з боку 

партійного керівництва? 



Методичні рекомендації: 

 

        1. Готуючись до семінарського заняття необхідно мати на увазі, що відродження 

культурного життя в Україні у повоєнні роки проходило з великими труднощами. В 

умовах, коли на першому плані стояла відбудова важкої промисловості, на інші сфери 

життя, зокрема й на культуру, не вистачало коштів. 

  Крім того сталінське керівництво посилює ідеологічний тиск на діячів культури та 

науки. 

 

Освіта. Наука 

                 

        Важливим здобутком післявоєнної п’ятирічки в галузі освіти було запровадження 

обов’язкового 7-річного навчання і створення 1300 шкіл та 400 тис. учнівських місць. 

      У повоєнні роки значного поширення набули вечірня, а потім і заочна форма 

навчання. У вечірніх школах освіту здобували представники робітничої й селянської 

молоді, які не мали можливості навчатися в роки війни. Було створено мережу ремісничих 

училищ і фабрично-заводських шкіл, які впродовж п’ятирічки підготували 859 тис. 

кваліфікованих робітників. 

       Відкрилися нові навчальні заклади. Найбільшими серед них були Ужгородський 

державний університет і Чернівецький медичний інститут. У трьох відділах Академії наук 

УРСР почали свою діяльність 44 інститути, у тому числі 20 нових. Президентом Академії 

наук України у 1946 р. було обрано академіка О. Палладіна. У 1948 р. було здійснено 

пуск першого в УРСР атомного реактора, а в 1948-1951 рр. розроблено першу в СРСР 

електронно-обчислювальну машину під керівництвом  С. Лебедєва. 

 

   2. Література 

     За умов тоталітаризму українська література повоєнного часу зазнавала великого 

ідеологічного тиску, що призвело до деформації, яка проявлялась у відступі їхніх 

представників від правдивого відображення дійсності й надмірному вихвалянні «батька і 

вчителя» Й. Сталіна. Таким творам  були  притаманні  удаваний  пафос,  політична 

кон'юнктура, неправдивість, брак художньої  цінності.  Усі митці зобов'язані були творити 

в рамках так званого «соціалістичного реалізму». 

        Л.Каганович розгорнув бурхливу діяльність боротьби з «українським   буржуазним   

націоналізмом», жертвами якої стали А. Малишко, П. Панч, М. Рильський,                      

Ю. Яновський, В. Сосюра, Остап Вишня та інші. Незважаючи на важкі умови праці, 

українські письменники створили високохудожні твори: «Прапороносці» О. Гончара, 

«Велика рідня» М. Стельмаха, «Київські оповідання» Ю. Яновського, гумористичні 

оповідання Остапа Вишні. 

 

3. Образотворче мистецтво 

  В образотворчому мистецтві нові патріотичні твори створили такі художники:               

М. Глущенко, М. Дерегус, О. Шовкуненко, К. Трохименко та інші. 

Воєнна тематика переважала у творчості художників: В. Овчинникова  «Бабин Яр»,                  

Л. Лучника «Ми ще повернемося», С. Бесєдіна «Визволителі Києва»  а інших. 

Далеко за межами України стала відомою творчість художниці Т. Яблонської  (картина 

«Хліб») 1949 р.   

 

 4. Театральне мистецтво 

Своє мистецтво несли народові 103 театри, які поновили роботу в республіці після 

війни. 



У репертуарі 78 театрів були спектаклі українською мовою. Викликала захоплення 

мільйонів глядачів виконавча майстерність багатьох артистів театрів – Б. Гмирі,                     

Г. Юри, Н. Ужвій, М. Романова та багатьох інших. 

 

Музичне мистецтво 

  Успішно працювали композитори: 

М. Вериківський, Ю. Мейтус, К. Данькевич та інші. 

  Славилися: хор під керівництвом Г. Вірьовки, академічна капела «Думка»,  

хорова  капела  «Трембіта»,  капела бандуристів О. Міньковського, Державний 

симфонічний оркестр. 

 

Кіномистецтво 

      В Україні працювало три кіностудії художніх фільмів: Київська, Одеська, 

Ялтинська. 

      Популярними стали кінокартини: «Сільська вчителька», «Весна на Зарічній 

вулиці», «Педагогічна поема» та інші. 

      Українська студія кінохроніки на початок 1946 р. випустила понад 100 

кіножурналів «Радянська Україна». 

    У 1950 р. на екрани вийшов талановитий фільм І. Савченка «Тарас Шевченко», роль 

поета в якому зіграв С. Бондарчук. 

 

     Весь арсенал культури був підпорядкований агітаційно – пропагандистським 

завданням правлячої партії.  

    5. Повсякденне життя в перші повоєнні роки. 

 

        В роки війни мільйони робітників, селян і службовців залишилися без житла. З руїн 

та попелу піднімалися спалені міста, робітничі селища, села України. Одночасно 

здійснювалася відбудова водогонів, налагоджувалася робота міського транспорту, 

комунальних служб. Та житлові й побутові умови населення залишалися важкими. 

Мільйони сімей жили в бараках, перенаселених комунальних квартирах. 

     Помітне відставання від розвитку промисловості було тих галузей, які мали 

забезпечити потреби споживання. Держава не надавала належної уваги розвиткові легкої 

та харчової промисловості.  

     Реальні прибутки переважної більшості працівників, як у місті, так і на селі, були 

нижчими від довоєнного рівня. 

     Скасування у 1947 р. карткової системи розподілу продуктів викликало значне 

зростання цін на них. 

 

 

 

 

 


