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Роль радянської преси в культурно-ідеологічних процесах в УРСР (1945 – 1953) 

Анотація. Метою статті є аналіз впливу радянської преси на суспільно-політичні, культурні процеси в роки 
ідеологічного наступу в СРСР та УРСР у повоєнний період сталінського тоталітарного режиму. Автори 
характеризують матеріали всесоюзної, республіканської та місцевої радянської преси 1945 – 1953 рр., досліджують 
форми та методи впливу преси на культурно-ідеологічні процеси та суспільно-політичну атмосферу в УРСР. 
Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових (аналізу, синтезу, узагальнення) та спеціально-
історичних (історико-генетичного, історико-типологічного, історико-системного) методів з принципами історизму, 
системності,  науковості та верифікації. Наукова новизна роботи полягає у тому, що використовуючи методи 
контент- та дискурс-аналізу автори аналізують вплив матеріалів всесоюзної, центральної республіканської та місцевої 
радянської преси на розгортання репресій проти представників науки, літератури, культури та мистецтва, на 
поведінку як партійно-державних органів, так і звичайних громадян, її роль у формуванні загальної суспільно-політичної 
атмосфери у суспільстві. Висновки. Радянська преса у повоєнний період стала основним інструментом розкручування 
репресій серед діячів культури та науки. Підцензурна періодика УРСР повністю копіювала технології, методики та 
прийоми центральних газет і журналів. Вона наслідувала всесоюзну як за формою подачі матеріалів, так і за їх 
вмістом. З допомогою матеріалів центральної всесоюзної та республіканської партійної преси оголошувався старт 
різноманітних ідеологічних кампаній. Публікація основних нормативно-правових актів, які були спрямовані на 
культурно-ідеологічну сферу, визначала офіційну лінію партії, а різноманітні друковані матеріали газет та журналів 
формували відповідну суспільно-політичну атмосферу, корегували поведінку громадян, органів влади усіх рівнів.  
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Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті подаються за формою 

[Меринов, 2015 : 62].(перша частина – відповідна праця із списку літератури, через дві крапки – сторінка, на яку 

посилається автор). Посилання на архіви у тексті здійснюється за формою [ДАВіО. Ф.П-29. Оп.1. Спр.32. Арк.13]. 

(розшифрування абревіатури архіву здійснюється у списку літератури за алфавітом). Пробіли в дужках мають бути 

нерозривними.(Shift+Ctrl+пробіл). 
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Роль советской прессы в культурно-идеологических процессах в УССР в послевоенный период (1945 - 1953) 

 
Аннотация. Целью статьи является анализ влияния советской прессы на общественно-политические, 

культурные процессы в годы идеологического наступления в СССР и УССР в послевоенный период сталинского 
тоталитарного режима. Авторы характеризуют материалы всесоюзной, республиканской и местной советской прессы 
1945-1953 гг. Исследуют формы и методы воздействия прессы на культурно-идеологические процессы и общественно-
политическую атмосферу в УССР. Методология исследования основана на сочетании общенаучных (анализа, синтеза, 
обобщения) и специально-исторических (историко-генетического, историко-типологического, историко-системного) 
методов с принципами историзма, системности, научности и верификации. Научная новизна работы заключается в 
том, что используя методы контент и дискурс-анализа авторы анализируют влияние материалов всесоюзной, 
центральной республиканской и местной советской прессы на развертывание репрессий против представителей науки, 
литературы, культуры и искусства, на поведение как партийно-государственных органов, так и обычных граждан, ее 
роль в формировании общей общественно-политической атмосферы в обществе. Выводы. Советская пресса в 
послевоенный период стала основным инструментом раскрутки репрессий среди деятелей культуры и науки. 
Подцензурная периодика УССР полностью копировала технологии, методики и приемы центральных газет и журналов. 
Она последовала всесоюзную как по форме подачи материалов, так и за их содержанием. С помощью материалов 
центральной всесоюзной и республиканской партийной прессы объявлялся старт различных идеологических кампаний. 
Публикация основных нормативно-правовых актов, направленные на культурно-идеологическую сферу, определяла 
официальную линию партии, а различные печатные материалы газет и журналов формировали соответствующую 
общественно-политическую атмосферу, корректировали поведение граждан, органов власти всех уровней. 

Ключевые слова: ждановщина, культурно-идеологические процессы, пресса, УССР. 
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The role of the soviet press in cultural-ideological processes in the Ukrainian SSR in the post-war period (1945-1953). 
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Abstract. The purpose of the article is to analyzed the role of the Soviet press in cultural-ideological processes in the 
USSR and the Ukrainian SSR in the post-Stalinist totalitarian regime. The authors characterize the materials of the All-Union, 
Republican, local Soviet press of 1945 – 1953, investigate the forms and methods of press influence on cultural-ideological 
processes and socio-political atmosphere in the Ukrainian SSR. The methodology of the research is based on a combination of 
general scientific (analysis, synthesis, generalization) and special-historical (historical-genetic, historical-typological, historical-
systematic) methods with the principles of historicism, systemicity, scientism and verification. Scientific novelty of the work is that 
using the methods of studying the contents of materials and the consequences of their publication, the authors analyse the 
influence of materials of the all-Union, central republican and local Soviet press on the deployment of repressions against 
representatives of science, literature, culture and art. They also research the influence of the press on the behaviour of both party-
state bodies and ordinary citizens, and its role in shaping the general socio-political atmosphere in society. Conclusions. The 
Soviet press in the post-war period has become the main instrument for promoting repression among cultural and scientific 
workers. The printed periodicals of the Ukrainian SSR completely copied the technologies and techniques of the central 
newspapers and magazines. It imitated the all-union press both in the form of presentation of materials, and in its content. With 
the help of materials from central all-union and republican party newspapers and magazines, the start of the ideological 
campaigns were announced. The publication of the main legal acts aimed at the cultural and ideological sphere determined the 
official line of the party, and various printed materials of newspapers and magazines formed the appropriate socio-political 
atmosphere, adjusted the behaviour of citizens and authorities at all levels. 

Key words: zhdanovshchina, cultural-ideological processes, press, Ukrainian SSR. 
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