
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

Кагальна Марія Володимирівна 

 

 

УДК 94(477):373-051:394 «1950/1960» 

 

 

 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ВЧИТЕЛІВ УРСР  

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1960-х рр. 

 

 

 

 

Спеціальність 07.00.01 – історія України 

 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015 



Дисертацією є рукопис 

 

 

Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України 

 

Науковий керівник:        кандидат історичних наук, професор 

МІНГАЗУТДІНОВ  АЛІК  ФАСХУТДІНОВИЧ, 
Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, 

професор кафедри  

історії для гуманітарних факультетів 

 
 

Офіційні опоненти:         доктор історичних наук, професор, 

член-кореспондент НАН України 

ДАНИЛЕНКО  ВІКТОР  МИХАЙЛОВИЧ, 

Інститут історії України НАН України,  

завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. 

 

кандидат історичних наук, доцент 

КРАСНОЖОН  НЕОНІЛА  ГРИГОРІВНА, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 

доцент кафедри загальної історії,  

правознавства і методик навчання 

 

 

Захист відбудеться   __26__   __жовтня__  2015 р. о 10 год. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, 

ауд. 349). 

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені 

М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58). 

 

 

Автореферат розісланий  ____  ____________  2015 р. 

 

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради 

кандидат історичних наук, доцент                                                  О.І. Божко   



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і літератури (342 позиції, 48 с.), 13 додатків. Загальний 

обсяг дисертації – 248 с. 

Вступ. Актуальність теми дослідження. Суспільно-політичні та 

соціально-економічні зміни, характерні для другої половини 1950-х – першої 

половини 1960-х рр., вимагали вдосконалення організації навчально-виховної 

роботи в школах. У цей час статус школи як соціального інституту підвищився, 

зросла роль вчителів, на яких покладалося завдання наблизити учбовий процес 

до вимог життя. 

Звернення до історії повсякденності вчительства – це не лише заповнення 

прогалини у вивченні способу життя працівників розумової праці, але й 

можливість поглянути на суспільно-політичні та культурно-освітні процеси під 

іншим кутом зору – крізь призму існування пересічної особи, її матеріальних, 

соціокультурних та світоглядних аспектів буття. 

Актуальність теми дисертації посилюється необхідністю формування нової 

системи середньої освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній 

простір. Модернізація освітньої галузі, запровадження інноваційних заходів 

неможливе без урахування особливостей формування та розвитку її основних 

діячів – вчителів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної теми «Українська 

нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність», (державний 

реєстраційний номер 11 БФ 046-01), яка включена до тематичного плану 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Об’єктом дослідження є вчительство УРСР як особлива соціально-

професійна група. 

Предметом дослідження є повсякденне життя освітян у другій половині 

1950-х – першій половині 1960-х рр., насамперед, динаміка їх кількісно-якісних 

і соціально-демографічних показників, матеріально-побутове забезпечення, 

культурне життя, громадсько-політична робота. 

Хронологічні рамки дисертації охоплюють період другої половини  

1950-х – першої половини 1960-х рр. – час соціально-економічних та суспільно-

політичних реформ, ініційованих М. С. Хрущовим, які значним чином змінили 

повсякденне життя вчителів. Також у цей період відбулося реформування 

освітньої галузі, що поставило перед педагогами нові професійні завдання.  

Мета дослідження – на основі всебічного аналізу широкого кола джерел 

та наукового доробку вчених дослідити повсякденне життя вчителів УРСР у 

другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 

– з’ясувати ступінь вивчення теми, узагальнити історіографію та 

проаналізувати джерельну базу; 
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– дослідити кількісно-якісний склад та соціально-демографічні 

характеристики вчителів, з’ясувати рівень забезпеченості шкіл педагогічними 

кадрами; 

– проаналізувати матеріально-побутові умови та рівень життя освітян; 

– визначити вплив ідеологічної системи на повсякдення вчителів, 

простежити участь освітян у лекційно-агітаційній пропаганді та громадській 

роботі; 

– проаналізувати дозвілля вчителів, визначити місце та роль релігії у їх 

повсякденному житті. 

Методологічну основу дисертації складають принципи історизму, 

об’єктивності, системності та комплексності. З метою забезпечення реалізації 

цих принципів використано загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція), 

конкретнонаукові (проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, 

синхронний, статистичний) та спеціальні методи вивчення історії 

повсякденності (опитування, переоцінки свідчень, соціальної стратифікації).  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше на основі 

комплексного аналізу історіографії, архівних і опублікованих матеріалів, 

періодичних видань та усних джерел досліджено соціально-професійну групу 

вчительства УРСР і характеристики його повсякденного життя в другій 

половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. Уточнено кількісно-якісний, 

гендерний, соціальний та національний склад освітян. Набуло подальшого 

розвитку вивчення житлово-комунальних умов педагогів, їх купівельної 

спроможності, соціального забезпечення, задоволення продовольчих, 

побутових та медичних потреб. З нових позицій розкрито суспільну роль 

вчительства, їх внесок у формування світогляду населення. Розширено 

відомості про участь освітян у громадсько-політичній роботі. За допомогою 

вперше залучених усних джерел досліджено дозвілля педагогів, з’ясовано роль 

релігії у їх повсякденному житті. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що її фактичний 

матеріал, результати та висновки можуть використовуватися під час підготовки 

узагальнюючих праць з історії України, культури та освіти, повсякденної 

історії, навчальних курсів для вищої, середньої спеціальної і загальноосвітньої 

школи, лекцій, спецкурсів. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та положення 

дослідження оприлюднені у доповідях на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях: «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2013, 

2014), «Глухівські наукові читання – 2013» (Глухів, 2013), «Документ. Архив. 

Информационное общество» (Москва, 2013), «23 International Archival Day» 

(Trieste, 2013), «Перші Наддніпрянські наукові читання: актуальні проблеми 

історії, археології і етнології» (Дніпропетровськ, 2014), «VIІІ «Богданівські 

читання» (Черкаси, 2014), «Государство, общество и церковь в истории 

ХХ века» (Иваново, 2014, 2015), «68-і Каразінські читання» (Харків, 2015). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 

6 наукових публікаціях, у тому числі в двох статтях у зарубіжних наукових 
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фахових виданнях. Окремі положення та результати дослідження додатково 

відображені у 10 публікаціях тез і виступів на наукових конференціях. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Перший розділ «Історіографія та джерельна база дослідження» 
присвячений аналізу наукової літератури та характеристиці джерельної бази. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» проаналізовано рівень 

наукового вивчення теми.  

Історіографію теми повсякденного життя вчительства УРСР другої 

половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. можна поділити на два періоди, 

виходячи з хронологічного принципу: радянський (1950-ті – 1980-ті рр.) та 

пострадянський (початок 1990-х рр. – початок ХХІ ст.). 

У публікаціях радянського часу висвітлювалися питання розвитку 

шкільництва
1
, реформування загальноосвітньої школи

2
, підготовки педагогічної 

інтелігенції, її значення в суспільстві
3

. Дослідники акцентували увагу на 

авангардній ролі КПРС у розгортанні будівництва шкільної мережі, зміцненні її 

матеріально-технічної бази та вдосконаленні навчально-виховного процесу в 

школі. 

Важливий внесок у дослідження вчительства як соціально-професійної 

групи та особливостей її діяльності здійснила Н. М. Часовнікова
4

. Вона 

проаналізувала зміни, що відбулися в кількісно-якісному, гендерному та 

національному складі педагогічних кадрів протягом 1959-1965 рр., 

охарактеризувала педагогічне навантаження освітян, участь у громадському 

житті країни. Поряд з аналізом здобутків радянської системи управління 

середньою освітою, дослідниця визначила й основні недоліки її 

функціонування. 

                                                           
1
 Бондар А. Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917–1967) 

/ А. Д. Бондар. – К. : Вид-во Київського університету, 1968. – 227 с.; 

Колосова К. А. Школи України на новому етапі / К. А. Колосова. – К. : 

Радянська школа, 1960. – 89 с. та ін. 
2
 Завадська О. Я. Школи України в період перебудови системи народної освіти 

/ О. Я. Завадська. – К. : Радянська школа, 1964. – 164 с.; Мойсеєнко В. Д. 

Керівництво КПРС розвитком народної освіти. (На матеріалах УРСР. 1945–

1958 рр.) / В. Д. Мойсеєнко. – К. : Вища школа, 1975. – 136 с. та ін. 
3
 Курносов Ю. О. Інтелігенція Української РСР і науково-технічний прогрес 

(1959–1970-ті рр.) / Ю. О. Курносов. – К. : Наукова думка, 1975. – 207 с.; 

Шокалюк А. И. На принципах интернационализма. Подготовка кадров 

национальной интеллигенции в СССР. 1951–1958 / А. И. Шокалюк. – Львов : 

Вища школа, 1981. – 126 с. та ін. 
4

 Часовникова Н. М. Советское учительство в период строительства 

коммунизма (1959–1965 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук 

/ Часовникова Н. М. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1966. – 34 с. 
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У радянській історіографії аспектам повсякденного життя шкільної 

інтелігенції не приділялося належної уваги. Лише в деяких публікаціях 

істориків містяться окремі відомості про матеріально-побутове забезпечення 

населення
5
. У зазначених працях проаналізовано житловий фонд республіки, 

функціонування закладів комунального господарства, торгівлі, громадського 

харчування, охорони здоров’я. Однак вчені зупинилася лише на досягненнях 

радянського керівництва в цих галузях, замовчуючи при цьому прорахунки. 

Окреме місце у вивченні матеріального становища освітян посідають 

монографії, в яких досліджено механізм нарахування заробітної плати 

представникам різних професій, у тому числі вчителям
6
. Зокрема, Д. І. Правдін 

визначив основні недоліки системи оплати праці педагогів, що існувала до 

1964 р., а також проаналізував нові умови нарахування їм грошової винагороди 

за працю. 

Розпад СРСР зумовив вивільнення історичної науки від ідеологічної 

заангажованості, дозволив розвивати нові напрямки та підходи. З початку  

1990-х рр. розпочався другий етап вивчення історії освіти, шкільництва та 

вчительства.  

До узагальнюючих праць, у яких висвітлені освітні процеси в УРСР 

протягом 1950-х – 1960-х рр., відносяться монографії В. К. Барана, 

В. М. Даниленка, В. М. Литвина
7

 та ін. Історики зупинилися на проблемі 

формування та еволюції партійно-державної політики стосовно освіти, 

звернули увагу на тотальну русифікацію середньої освіти в республіці.  

До вивчення інтелігенції як соціально-професійної групи звернулися 

Ю. В. Войцехівський, О. В. Логвиненко, Т. В. Марусик
8

. Вони детально 
                                                           
5
 Вітрук Л. Д. Поліпшення побутових умов населення Української РСР (1946–

1958 рр.) / Л. Д. Вітрук // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – 1978. – 

Вип. 4. – С. 47–63; Худяк Р. А. Охорона здоров’я трудящих Української РСР 

(1946–1958 рр.) / Р. А. Худяк // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – 

1978. – Вип. 4. – С. 63–80. 
6

 Аганбегян А. Г. Заработная плата в СССР (некоторые вопросы теории и 

практики) / А. Г. Аганбегян, В. Ф. Майер. – М. : Госпланиздат, 1959. – 236 с.; 

Заработная плата работников непроизводственной сферы / [Д. И. Правдин и 

др.]. – М. : Экономика, 1967. – 144 с. та ін. 
7
 Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / В. К. Баран, 

В. М. Даниленко // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. 

В. А. Смолія]. – К., 1999. – Т. 13 : Україна в умовах системної кризи (1946–

1980-і рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – С. 1–303; Литвин В. М. Україна у 

другому повоєнному десятилітті (1956–1965) / В. М. Литвин, В. А. Смолій 

(ред.). – К. : Літера, 2004. – 269, [2] с. 
8

 Войцехівський Ю. В. Інтелігенція українського села: 1960-ті – перша 

половина 1980-х рр. / Ю. В. Войцехівський. – К. ; Бердянськ : [Б. в.], 2004. – 

124 с.; Логвиненко О. В. Підготовка вчителів та забезпечення ними шкіл 

України у 1950–1960-х роках / О. В. Логвиненко // Україна ХХ ст.: культура, 

ідеологія, політика : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 10. – С. 203–213; Марусик Т. В. 
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проаналізували кількісне забезпечення шкіл УРСР педагогічними кадрами, 

систему їх підготовки та підвищення кваліфікації. Проте інші соціально-

професійні характеристики освітян (освітній рівень, національний та гендерний 

склад) у їх працях висвітлено опосередковано. 

Сучасна історіографія історії повсякденності включає праці теоретичного 

та практичного характеру. До загальнотеоретичних робіт відносяться публікації 

європейських вчених, які заклали макро- та мікроісторичне розуміння історії 

повсякденності
9

. До теорії цього напрямку історичних досліджень також 

звернулися російські
10

 та українські історики
11

.  

До праць практичного характеру належать публікації, присвячені окремим 

аспектам повсякденного життя населення радянської доби. Зокрема, 

матеріально-побутове забезпечення, суспільно-політичні настрої, релігійна 

поведінка соціальних груп УРСР повоєнних років і хрущовської доби 

висвітлені в колективних монографіях співробітників Інституту історії України 

НАН України
12

. І хоча вчительство не було об’єктом вивчення авторів 

зазначених праць, інформаційне навантаження монографій дозволило 

порівняти суспільне становище педагогів з іншими соціальними групами. 

Соціально-побутовим і культурно-освітнім змінам, що відбулися в УРСР у 

1950-х – 1960-х рр., присвячені праці Л. В. Ковпак, І. В. Рибака, 
                                                                                                                                                                                                 

Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40 –   

50-ті рр. ХХ ст.) / Т. В. Марусик. – Чернівці : Рута, 2002. – 463 с. 
9

 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–

XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Фернан 

Бродель ; пер. с фр. [Л. Е. Куббеля]. – М. : Весь мир, 2011. – 551 с.; Гинзбург К. 

Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю / К. Гинзбург 

// Современные методы преподавания новейшей истории. – М., 1996. – С. 207–

235 та ін. 
10

 Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология 

/ А. Я. Гуревич // Вопросы истории. – М., 1988. – № 1. – С. 56–70; 

Пушкарева Н. Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности» 

/ Н. Л. Пушкарева // Этнографическое обозрение. – М., 2004. – № 5. – С. 3–19 

та ін. 
11

 Коляструк О. А. Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його 

становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці / О. А. Коляструк 

// Український історичний журнал. – К., 2007. – № 1. – С. 174–184; Удод О. А. 

Історія повсякденності: питання методології, історіографії та джерелознавства 

/ О. А. Удод // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. – 2004. – Т. 2. – 

С. 286–313. 
12

 Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – 

середина 1950-х рр.) : у 2 кн., 3 ч. / відп. ред. В. М. Даниленко. – К. : Інститут 

історії України НАН України, 2010. – 351 с.; Соціальні трансформації в Україні: 

пізній сталінізм і хрущовська доба : колект. моногр. / відп. ред. 

В. М. Даниленко ; ред.-упоряд. Н. О. Лаас. – К. : Інститут історії України НАН 

України, 2015. – 698 с. 
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І. М. Романюка
13

. В силу наукових завдань вченими окремо не піднімалося 

питання матеріального та культурного забезпечення педагогів, проте їх наукові 

напрацювання є важливими при формуванні комплексного бачення побуту та 

дозвілля населення в радянську епоху. 

Окремі аспекти повсякденного життя педагогічної інтелігенції УРСР 

досліджені Н. Г. Красножон, О. А. Прохоренко, Л. М. Романець
14

. Значний 

інтерес становить дисертаційна робота Л. М. Романець, в якій на широкому 

документальному матеріалі висвітлено матеріальне становище і соціальний 

статус вчителів. Однак, поза увагою авторки залишилися питання соціального 

забезпечення педагогів, особливості їх релігійного життя та дозвілля. 

Тематика повсякденності освітян радянської доби стала предметом 

вивчення російських істориків
15

. Цікавим з точки зору методології є 

дослідження Н. А. Бєлової, в якому використано методику опитування 

вчителів. Аналіз усних джерел дозволив вченій дослідити морально-

психологічний стан педагогів, трансформацію світогляду під впливом 

соціальних змін у суспільстві, бюджет вільного часу. 

Таким чином, аналіз історіографії засвідчив, що в сучасній історичній 

науці відсутнє комплексне дослідження повсякденного життя вчителів УРСР 

другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. Означена тема не 

                                                           
13

 Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій 

половині ХХ ст. (1945–2000 рр.) / Л. В. Ковпак. – К. : Інститут історії України 

НАН України, 2003. – 250 с.; Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура 

українського села (1921–1991) / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 

2000. – 303 с.; Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. 

/ І. М. Романюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 256 с. 
14

 Красножон Н. Г. Соціальне становище вчителів загальноосвітньої школи 

України (1944–1953 рр.) / Н. Г. Красножон // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2000. – Вип. 50. – С. 44–47; 

Прохоренко О. А. Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції 

України в другій половині 40-х – першій половині 50-х рр. ХХ ст. : автореф. 

дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Прохоренко Оксана Анатоліївна ; Нац. пед.  

ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 20 с.; Романець Л. М. Вчителі 

загальноосвітніх шкіл УРСР післявоєнного періоду (1945 – друга половина 

1950-х років): соціальний статус та повсякденне життя : автореф. дис. … канд. 

іст. наук: 07.00.01 / Романець Людмила Миколаївна ; Черкаський нац. ун-т ім. 

Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 22 с. 
15

 Белова Н. А. Повседневная жизнь советских учителей: на материалах 

Костромской области : автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.07 / Белова 

Наталья Андреевна ; Рос. гос. гуманит. ун-т. – М., 2011. – 19 с.; Чащухин А. В. 

Педагогический корпус в социальном пространстве формирующегося города 

(1950 – первая половина 1960-х гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 

/ Чащухин Александр Валерьевич ; Пермский гос. тех. ун-т. – Пермь, 2006. – 

27 с. 
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розроблена ні в дисертаційному, ні в монографічному вимірах, чим і 

привернула увагу автора. 

Підрозділ 1.2. «Джерельна база дослідження» присвячений 

характеристиці використаного комплексу джерел. 

Джерельну базу дослідження можна поділити на кілька груп: 1) архівні 

матеріали; 2) збірники документів; 3) статистичні довідники; 4) періодичні 

видання; 5) усні джерела. 
Основу джерельної бази дисертації складають архівні матеріали. 

Найбільше документів, що послугували розкриттю теми, збереглися у фондах 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України). 

Особливий інтерес становлять документи фонду Ради Міністрів УРСР 

(ф. Р-2). Серед них: постанови та рішення Ради Міністрів УРСР, доповідні 

записки, інформаційні повідомлення, довідки Міністерства освіти УРСР, 

Міністерства фінансів УРСР, ЦК профспілки працівників початкової і 

середньої школи УРСР, виконавчих комітетів обласних рад про підготовку 

педагогічних кадрів у республіці, впорядкування заробітної плати вчителів, 

покращення їх матеріально-побутових умов, будівництво відомчих будинків, 

постачання палива. 

У фонді Міністерства освіти УРСР (ф. 166) знаходяться документи 

(розпорядження, доповідні записки, звіти міністерства) щодо державної 

кадрової політики в освітній сфері. Інформаційне навантаження фонду 

дозволило охарактеризувати функціонування системи підготовки та 

перепідготовки вчителів, процес реорганізації педагогічних навчальних 

закладів, механізм розподілу молодих спеціалістів.  

Значний фактичний матеріал про матеріально-побутове становище 

вчителів містять документи фондів Українського республіканського комітету 

професійної спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ     

(ф. Р-5098) та Центрального Комітету професійної спілки працівників 

початкової і середньої школи УРСР (ф. Р-5099). У доповідних записках, 

інформаційних повідомленнях, довідках центрального органу профспілки та 

місцевих організацій відклалися дані про педагогічне навантаження вчителів, 

забезпечення їх житлом, комунальними послугами, продуктами харчування, 

соціальними пільгами.  

Суттєво доповнює матеріали дослідження джерельний комплекс 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України). За допомогою документів (доповідних записок, довідок, 

звітів відділів ЦК КПУ, обласних комітетів КПУ, органів народної освіти) 

фонду Центрального комітету Комуністичної партії України (ф. 1) досліджено 

систему підготовки педагогічних кадрів в УРСР та підвищення їх професійної 

кваліфікації (оп. 73); купівельну спроможність вчителів, їх харчування, 

побутове та медичне обслуговування (оп. 24 та 31); ідейно-теоретичну 

підготовку освітян, їх участь у лекційно-агітаційній роботі та атеїстичній 

пропаганді (оп. 70). 



8 
 

Важливу інформацію про окремі аспекти повсякденного життя освітян 

містять документи Державних архівів Вінницької, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської та 

Тернопільської областей. Матеріали фондів обласних, міських, районних 

відділів освіти, профспілкових організацій, комітетів КПУ, а саме: 

інформаційні повідомлення, протоколи та рішення зборів, звіти, довідки, 

листування з державними, партійними органами та громадянами, дозволили 

простежити специфіку соціально-побутового та культурного забезпечення 

вчителів у регіонах УРСР, а співставлення матеріалів місцевих органів влади з 

документами вищої її ланки – встановити реальне становище освітян у 

республіці. 

Опубліковані джерела містять основоположні нормативні документи, що 

дають уявлення про державну політику в економічній, соціальній та культурно-

освітній сферах
16

. Також у них міститься інформація про реформування 

освітньої галузі, укомплектування шкіл педагогічними кадрами, матеріальне 

становище населення, його соціальне забезпечення та страхування.  

Фактологічні дані про мережу шкіл в УРСР, чисельність учнів і вчителів, 

рівень освітньо-кваліфікаційної підготовки педагогів почерпнуто зі збірників 

статистичних матеріалів
17

.  

Певний інтерес для розуміння суспільно-політичних і соціально-

економічних процесів, що відбувалися в УРСР у другій половині 1950-х – 

першій половині 1960-х рр., становлять періодичні видання: республіканські 

(«Радянська Україна», «Правда Украины») та обласні («Радянський Крим», 

«Зоря»). Важливу інформацію про професійну діяльність вчителів дають 

матеріали видань педагогічного характеру (газета «Радянська освіта», журнал 

«Радянська школа»).  

Окрему групу джерел складають свідчення очевидців. У дисертації 

використано матеріали особисто проведеного інтерв’ювання вчителів, які 

протягом 1950-х – першої половини 1960-х рр. працювали в школах УРСР. 

Отримані інтерв’ю транскрибовані та віддані на зберігання до Центру усної 
                                                           
16

 Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і 

пленумів ЦК : в 2 т. Т. 2. (1941–1976) / [редкол.: В. У. Юрчук (голова) та ін.]. – 

К. : Політвидав України, 1977. – 1022 с.; Решения партии и правительства по 

хозяйственным вопросам : сб. док. за 50 лет : в 5 т. Т. 4. (1953–1961 годы) 

/ [сост.: К. У. Черненко, М. С. Смиртюков]. – М. : Политиздат, 1968. – 783 с.; 

Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа : сб. док. (1917–

1973 гг.) / [сост.: А. Абакумов и др.]. – М. : Педагогика, 1974. – 559 с.; Заробітна 

плата працівників установ народної освіти : зб. законодавчих та інструктивних 

матеріалів / [упоряд. А. Г. Половодов]. – Львів : [Б. в.], 1956. – 295 с.; 

Государственное социальное страхование : сб. офиц. материалов. – М. : 

Профиздат, 1963. – 367 с. та ін. 
17

 Народне господарство Української РСР : статист. щоріч. – К. : 

Держстатвидав, 1957. – 536 с.; Народна освіта, наука і культура в 

Українській РСР : статист. зб. – К. : Статистика, 1973. – 316 с. та ін. 
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історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (колекція 

№ 7). Аналіз зібраних усних джерел дозволив виявити ті аспекти 

повсякденності освітян, що не знайшли відображення в архівних та 

опублікованих документах. Зокрема, за їх допомогою досліджено дозвілля 

вчителів, їх участь у громадській роботі, дотримання ними релігійних традицій.  

Таким чином, наявний комплекс джерел є достатньо широким для 

всебічного розкриття обраної теми дисертації. Використання документальних 

матеріалів, критична їх оцінка та переосмислення напрацювань вчених 

дозволяють вирішити основні завдання дослідження.  

Другий розділ «Вчительство УРСР як соціально-професійна група 

українського суспільства» присвячений кількісно-якісній та соціально-

демографічній характеристиці педагогічних кадрів у другій половині 1950-х – 

першій половині 1960-х рр. 

У підрозділі 2.1. «Кількісний та якісний склад вчителів» проаналізовано 

динаміку кількісних показників освітян, їх освітній рівень, заходи з підвищення 

кваліфікації, звернено увагу на кадрову політику в освітній сфері.  

До середини 1950-х рр. керівництву освітньої галузі УРСР вдалося 

подолати значну нестачу педагогічних кадрів у навчальних закладах, 

спричинену наслідками Другої світової війни. У 1955 р. в школах республіки 

працювало понад 300 тис. вчителів. Проте лише 24,3 % мали повну вищу 

освіту. З метою підвищення освітнього рівня педагогічних працівників місцеві 

відділи освіти направляли їх навчатися на заочні та вечірні відділення вищих 

навчальних закладів. У результаті цього вдалося збільшити кількість вчителів із 

вищою освітою майже вдвічі. У 1963 р. із 403 тис. освітян, які працювали в 

школах УРСР, 45,5 % мали повну вищу освіту. Крім того, з метою 

вдосконалення знань і педагогічної майстерності, для вчителів 

організовувалися спеціальні курси, семінари та конференції при інститутах 

підвищення кваліфікації працівників освіти.  

Разом з тим, кадрова політика в освітній сфері характеризувалася низкою 

недоліків: прорахунками в плануванні потреби вчительських кадрів, що 

спричинило значну нестачу освітян (понад 10 тис.) на початку 1960-х рр.; 

плинністю педагогів, особливо з сільської місцевості; неврегульованим 

механізмом набору студентів до вищих навчальних закладів і направлення їх на 

роботу в школи, що призводило до значної неявки молодих спеціалістів на 

місця призначення. 

У підрозділі 2.2. «Соціально-демографічна характеристика освітян» 
висвітлено соціальний, гендерний та національний склад педагогічних кадрів. 

У переважній більшості в школах УРСР працювали жінки, що було 

пов’язано з невисокою заробітною платою освітян і відносно неважкими з 

точки зору фізичного навантаження умовами праці. У 1957 р. їх частка 

становила 70,6 %. Урбанізаційні процеси, характерні для кінця 1950-х – 

початку 1960-х рр., спричинили зміни в соціальному складі вчителів, зокрема, 

зменшилася кількість вихідців із селян, натомість збільшилася частка 

представників із верств службовців і робітників. Що ж до національного 
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складу, то в школах УРСР працювали представники різних національностей 

(росіяни, євреї, молдавани, болгари), проте найбільшу частину складали 

українці. У 1955 р. на перші курси денних відділень педагогічних інститутів 

було зараховано 72,4 % українців, 20,2 % росіян, 5,6 % євреїв, 1,8 % осіб іншої 

національності. 

Отже, протягом другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. у 

соціально-професійній групі вчительства відбулися позитивні зміни, пов’язані з 

чисельним зростанням педагогічних працівників і підвищенням їх освітнього 

рівня. 

У третьому розділі «Матеріально-побутове становище вчительства 

УРСР» досліджено матеріальну складову повсякденного життя освітян: рівень 

заробітної плати та соціальних виплат, житлово-комунальні умови, побутове та 

медичне забезпечення. 

У підрозділі 3.1. «Матеріальне забезпечення та рівень життя освітян» 
проаналізовано основні прибутки вчителів, висвітлено їх купівельну 

спроможність, продовольче забезпечення, систему харчування, користування 

земельними ділянками. 

Матеріальне становище освітян УРСР значною мірою визначалося 

заробітною платою. Її складова частина в загальних прибутках дорівнювала 70-

85 %, решта – надходження із суспільних фондів споживання – пенсії та інші 

соціальні виплати. Щомісячна заробітна плата вчителів коливалася в межах 

440-935 крб. (при наявності педагогічного навантаження 18 год.). У 1964 р. 

затверджено нову систему оплати праці освітян, зокрема підвищено посадові 

оклади вчителів на 29 %. Таким чином, мінімальна заробітна плата педагогів 

зросла до 60 крб. на місяць (у новому масштабі цін), максимальна – до 137 крб. 

Для порівняння, секретарі районних партійних комітетів отримували в 

середньому 200-300 крб. на місяць, працівники радгоспів – 60-130 крб., 

інженери і техніки усіх спеціальностей – 85-100 крб., лікарі – 90-105 крб., 

колгоспники до 1966 р. заробітну плату не отримували. 

Нове пенсійне законодавство 1956 р. підвищило розмір пенсійних виплат 

удвічі. Наприкінці 1950-х рр. мінімальна пенсія у вчителів складала 300 крб., 

максимальна – 1200 крб. 

Рівень оплати праці та невисокі ціни на продовольство дозволяли вчителям 

купувати необхідні продукти харчування. Проте із придбанням промислових 

товарів (одягу, меблів, побутових приладів, засобів пересування) виникали 

труднощі через високу на них ціну. 

Незважаючи на перебої в постачанні продовольства, особливо в сільську 

місцевість, освітяни повноцінно харчувалися. До їх щоденного раціону входило 

достатньо висококалорійних і поживних продуктів, а також фруктів та овочів.  

Велике значення в задоволенні продовольчих потреб вчителів належало 

земельним ділянкам. На початку 1960-х рр. близько 60-70 % освітян 

користувалися ними. Їх розміри залежали від масштабів місцевого земельного 

фонду і коливалися в межах 0,04-0,25 га на сім’ю.  
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У підрозділі 3.2. «Житлово-комунальні та побутові умови вчителів» 
висвітлено питання забезпечення вчителів житлом, комунальними послугами, 

проаналізовано побутове та медичне обслуговування. 

З метою заохочення вчителів працювати в сільських школах, керівництво 

держави зобов’язало місцеві органи влади безкоштовно забезпечувати їх 

житлом – виділяти комунальні квартири, а при їх відсутності – орендувати 

житло та сплачували квартирну плату. На середину 1950-х рр. у власних 

помешканнях проживало 26,6 % сільських освітян, у відомчих – 19,5 %, з 

батьками та родичами – 10,1 %. Більшість працівників сільських шкіл (43,8 %) 

орендували квартири. Будівництво вчительського помешкання, що 

розгорнулося в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр., зменшило 

чисельність освітян, які винаймали житло. У 1964 р. їх кількість становила 

34 %. 

Держава також забезпечувала педагогічних працівників паливом та 

освітленням. Їх норми складали: вугілля 564-705 кг на рік (залежно від 

кількості членів сім’ї), гасу – 50 кг. Це лише частково задовольняло потреби 

педагогів у паливі та освітленні. Вчителі змушені були докуповувати гас і 

вугілля, на що щороку витрачалося близько 20-24 % сімейного прибутку.  

У повсякденному житті освітян виникали складнощі з побутовим 

обслуговуванням. У 1958 р. в УРСР працювало лише 22 тис. побутових 

закладів. У республіці не вистачало ательє, майстерень з ремонту взуття, 

перукарень. Тому педагоги зверталися за послугами до приватних майстрів. 

Також бракувало медичних установ, лікарняних ліжок і кваліфікованого 

медичного персоналу. У 1959 р. на 10 тис. осіб припадало лише 64-70 ліжок та 

13 лікарів.  

Таким чином, порівняно з іншими соціальними групами, зокрема 

колгоспниками, робітниками непромислової сфери, матеріальне становище 

освітян було кращим. Проте в порівнянні з партійно-державною 

номенклатурою, а також кваліфікованими робітниками виробничої галузі, які 

отримували найвищу заробітну плату в країні та найкраще забезпечувалися 

житлом, – гіршим. 

У четвертому розділі «Політична та соціокультурна складова 

повсякденного життя вчительства УРСР» визначено роль ідеологічної 

системи у формуванні способу життя освітян, проаналізовано духовну сферу їх 

повсякденності. 

У підрозділі 4.1. «Вплив політичної та ідеологічної системи на 

повсякденне життя педагогів» висвітлено залучення вчителів до політичної 

освіти, участь у лекційно-агітаційній діяльності, атеїстичній пропаганді, 

громадському житті. 

Керівництво держави розглядало вчителів як основних пропагандистів 

офіційної ідеології та політики. Освітян залучали до масово-політичної роботи 

серед населення: вони читали лекції на політичну та атеїстичну тематику, 

здійснювали агітаційну та пропагандистську роботу. Зокрема, у 1964 р. в УРСР 

нараховувалося понад 250 тис. вчителів-агітаторів. З метою підвищення ідейно-
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політичного рівня педагогів були створені осередки політичної освіти: партійні 

школи, університети марксизму-ленінізму, гуртки, семінари, лекторії.  

Також педагоги брали активну участь у громадському житті. Завдяки 

освіченості, авторитету та активній громадській позиції вчителів обирали 

депутатами місцевих рад, членами соціальних комісій, призначали народними 

дружинниками. У 1958 р. понад 25 тис. педагогів мали мандати депутатів 

місцевих рад. 

У підрозділі 4.2. «Духовна сфера повсякденного життя освітян» 
розглянуто дозвілля вчителів та визначено роль релігії у їх повсякденності.  

У вільний від роботи час педагоги відвідували гуртки художньої 

самодіяльності, організовані профспілковими комітетами, колективні вечори 

відпочинку, театри та кіно, подорожували, читали книги. 

Окреме місце в дозвіллі освітян належало відзначенню державних свят. З 

огляду на своє суспільне призначення, вчителі брали активну участь у їх 

святкуванні – виступали з промовами та лекціями, готували номери художньої 

самодіяльності, організовували зустрічі з відомими особами.  

Невід’ємною частиною повсякденного життя педагогів було дотримання 

релігійних традицій. Здійснення релігійних обрядів та святкування свят 

відбувалося таємно, оскільки державним працівникам, у тому числі й вчителям, 

заборонялося підтримувати релігійні вірування.  

Загалом, професійна діяльність та громадсько-політична робота забирала в 

освітян майже увесь вільний час. Задоволення культурних потреб 

здійснювалося за залишковим принципом – після виконання усіх покладених на 

них обов’язків.  

У Висновках підведені загальні підсумки дослідження, що виносяться на 

захист: 

– Аналіз історіографії засвідчив, що повсякденне життя вчителів УРСР 

другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. є актуальною темою, яка, 

однак, не знайшла належного висвітлення ні у працях радянських істориків, ні у 

напрацюваннях вітчизняних та зарубіжних науковців. Визначено, що наявна 

джерельна база є достатньо репрезентативною та широкою для дослідження 

обраної теми.  

– Встановлено, що протягом другої половини 1950-х – першої половини   

1960-х рр. відбулися значні зміни в кількісно-якісному складі педагогічних 

кадрів. Реформування шкільної освіти та розширення мережі навчальних 

закладів дали поштовх до кількісного зростання вчительства. Впродовж 

досліджуваного періоду кількість освітян збільшилася майже у 1,5 рази. Крім 

того, завдяки проведеним Міністерством освіти УРСР заходам із розвитку 

системи заочного та вечірнього навчання у вищих навчальних закладах, до 

середини 1960-х рр. частка вчителів з повною вищою освітою зросла майже 

вдвічі. З’ясовано, що на початку 1960-х рр. виникла проблема із забезпеченням 

педагогічними працівниками шкіл УРСР, що було пов’язано з прорахунками в 

освітній кадрові політиці. 
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До характерних особливостей складу вчительства досліджуваного періоду 

можемо віднести його багатонаціональність та тенденцію до фемінізації. Також 

вчительська професія об’єднала вихідців із різних прошарків суспільства – 

службовців, робітників і селян. 

– З’ясовано, що матеріальна складова повсякденного життя освітян другої 

половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. характеризувалася 

суперечливими явищами. З одного боку педагоги регулярно отримували 

заробітну плату та соціальні виплати, що дозволяло задовольняти основні 

продовольчі потреби. Крім того, освітянам виділяли земельні ділянки для 

розвитку городництва, а сільським педагогам держава гарантувала безкоштовне 

надання житла та оплату комунальних послуг. З іншого – високі ціни на 

промислові товари робили неможливим придбання речей довготривалого 

вжитку. Також через обмеженість державного фінансування вчителі сільських 

навчальних закладів не отримували задекларовані державою матеріальні пільги 

в повному обсязі. Разом з тим, у середині 1960-х рр. спостерігається 

підвищення життєвого рівня освітян, що було пов’язане із зростанням 

заробітної плати, зниженням цін на промислові товари, розвитком житлового 

будівництва, за рахунок якого частково вдалося вирішити житлову проблему 

вчителів. 

– Визначено, що політико-ідеологічна система другої половини 1950-х – 

першої половини 1960-х рр. стала основним формуючим чинником 

соціокультурної складової повсякденності вчителів. У радянському суспільстві 

педагоги виконували важливу роль провідників державної ідеології. 

Обов’язковим навантаженням для освітян стала масово-політична робота серед 

населення, що сприяла забезпеченню ідеологічного контролю влади над 

громадянами. Важливу роль у повсякденності вчителів відігравала участь у 

громадському житті – вони виконували обов’язки депутатів місцевих рад, 

народних дружинників, членів соціальних комісій. Завдяки освіченості 

педагогів, їх соціальній активності та широкому кругозору вони користувалися 

значним авторитетом серед населення.  

– Виявлено, що дозвілля вчителів знаходилося під контролем партійних та 

профспілкових комітетів. Організація ними вільного часу освітян 

характеризувалася заідеологізованістю. У таких умовах педагоги намагалися 

пристосовуватися до реалій повсякденного життя, що яскраво проявилося у 

відзначенні ними свят – як державних так і релігійних. З’ясовано, що 

незважаючи на панування в радянському суспільстві нетерпимості до будь-яких 

проявів релігійності, освітяни таємно дотримувалися релігійних традицій. Така 

стійкість релігійних вірувань була пов’язана із впливом батьківського 

виховання. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кагальна М. В. Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині  

1950-х – першій половині 1960-х рр. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015. 

У дисертації на основі аналізу історіографії, архівних матеріалів, 

опублікованих документів, періодичних видань та усних джерел здійснено 

комплексне дослідження повсякденного життя вчителів УРСР у другій 

половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. Проаналізовано динаміку 

кількісно-якісних показників освітян, їх соціальний, національний та гендерний 

склад. Звернено увагу на кадрову політику в освітній сфері та забезпечення 

шкіл УРСР педагогічними працівниками. Вивчено матеріально-побутове 

становище вчителів. На широкому фактичному матеріалі досліджено розмір 

заробітної плати і пенсійних виплат освітян. На основі аналізу цін на 

продовольчі та промислові товари простежено купівельну спроможність 

педагогів. Висвітлено умови проживання вчителів, забезпечення їх продуктами 

харчування, паливом, електрикою, земельними ділянками, побутовими та 

медичними послугами. Простежено вплив політичної та ідеологічної системи 

на повсякденне життя освітян. З’ясовано їх внесок у формування світогляду 

населення. Проаналізовано дозвілля вчителів і визначено роль релігії у їх 

повсякденності. 

Ключові слова: Українська РСР (друга половина 1950-х – перша половина 

1960-х рр.), Міністерство освіти УРСР, соціальна історія, повсякденне життя, 

середня освіта, вчителі.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кагальная М. В. Повседневная жизнь учителей УССР во второй 

половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – К., 2015. 

В диссертации на основании анализа историографии, архивных 

материалов, опубликованных документов, периодических изданий и устных 

источников осуществлено комплексное исследование повседневной жизни 

учителей УССР во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Выяснена степень изучения проблемы в исторической науке. Указывается, что 

данная тема недостаточно отражена в трудах советских, отечественных и 

зарубежных ученых. 

В исследовании сделан комплексный анализ социально-профессиональной 

группы учительства. Приведены данные о количественном, качественном, 
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социальном, национальном и гендерном составе педагогических работников. 

Отмечается увеличение численности учителей и повышение их образовательно-

квалификационного уровня. Обращено внимание на обеспечение 

педагогическими работниками общеобразовательных школ УССР. 

Установлено, что просчеты в кадровой политике привели в начале 1960-х гг. к 

нехватке учителей и стали причиной недостаточной комплектации ими 

учебных заведений. Подчеркивается, что в исследуемый период в гендерном 

составе учительства увеличивается количество женщин, в социальном – 

представителей рабочих и служащих, в национальном – украинцев и русских. 

Исследовано материально-бытовое и социальное обеспечение учителей. 

Приведены данные об уровне заработной платы и пенсии педагогов. 

Установлено, что к середине 1960-х гг. оплата труда учителей была ниже, чем у 

представителей рабочих профессий, но она позволяла удовлетворять основные 

продовольственные потребности педагогов. Их ежедневный рацион состоял из 

высококалорийных и питательных продуктов, фруктов и овощей. На основании 

анализа цен на промышленные товары изучено покупательную способность 

учителей. Выяснено, что они не имели возможности покупать промышленные 

товары, бытовую технику, мебель через высокую на них цену. Отмечается, что 

одним из путей повышения жизненного уровня педагогов было обеспечение их 

земельными участками. Выявлены основные недостатки материально-бытовых 

условий учителей: недостаточное обеспечение жильем, коммунальными 

услугами, продуктами питания, некачественное бытовое и медицинское 

обслуживание. Установлено, что, несмотря на некоторые изъяны в 

материальном обеспечении педагогов, в первой половине 1960-х гг. 

повышается их жизненный уровень за счет увеличения заработной платы, 

снижения цен на промышленные товары, масштабного жилищного 

строительства. 

Существенное внимание уделяется влиянию политической и 

идеологической системы на повседневную жизнь учителей. Подчеркивается, 

что руководители государства рассматривали педагогических работников как 

основных пропагандистов официальной идеологии и политики, поэтому 

привлекали их к лекционно-агитационной и атеистической работе. Отмечается 

участие учителей в общественной жизни – их избирали депутатами местных 

советов, членами социальных комиссий, назначали дружинниками по охране 

общественного порядка. Выявлено, что загруженность учителей 

разнообразными массово-политическими и общественными обязанностями не 

оставляла им свободного времени на отдых. В диссертации проанализировано 

досуг педагогов – их участие в художественной самодеятельности, 

экскурсионных поездках, посещение кинотеатров и театров, празднование 

государственных праздников. Исследовано влияние религии на повседневную 

жизнь учителей. Установлено, что, несмотря на господство в советском 

обществе нетерпимости к проявлениям религиозности, педагоги тайно 

придерживались религиозных традиций. Подчеркивается, что учителя в 

условиях систематического политического и идеологического давления смогли 
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приспособиться к реалиям повседневности и сохранить свою национальную 

идентичность.  

Ключевые слова: Украинская ССР (вторая половина 1950-х – первая 

половина 1960-х гг.), Министерство образования УССР, социальная история, 

повседневная жизнь, среднее образование, учителя. 

 

 

ANNOTATION 

 

Kagalna M. V. The everyday life of the teachers in the USSR in the second 

half of the 1950s – the first half of the 1960s. – Manuscript. 

Dissertation for scientific degree of the candidate of the historic sciences in 

speciality 07.00.01 – history of Ukraine. – Taras Shevcenko National University. – 

K., 2015. 

In this dissertation that is based on the analysis of the historygraphia, archives 

sources, published documents, periodical press and verbal sources, the complex 

studying of the everyday life of the teachers in the USSR in the second half of the 

1950s – the first half of the 1960s was made. There was analyzed the dynamics of 

quantitative-qualitative proofs of the teachers, their social, national and gender 

composition. We paid attention to the staffing policy in the education and the 

providing the USSR schools with teachers. The financial and everyday condition of 

the teachers had studied. Using the wide factual materials, the size of the teacher’s 

salary and pension payments had studied. Analyzing the prices on the food and 

industrial goods, the buying ability of the teachers had retraced. The living conditions 

of the teachers, providing them with food, fuel, electricity, plots of land, everyday 

and medical services were lighted up there. The influence of the political and 

ideological system on the teachers’ everyday life had retraced. There was found out 

their contribution in the formation of the people’s world outlook. The cultural leisure 

of teachers had analyzed and the role of religion in their everyday life had defined 

there. 

Key words: Ukrainian SSR (the second half of the 1950s – the first half of the 

1960s), Ministry of Education of the USSR, social history, everyday life, secondary 

education, teachers.  

 


