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 Блок І  ВІДОБРАЖЕННЯ «ДРУЖБИ НАРОДІВ» 
У ПОЛІГРАФІЧНІЙ ПРОДУКЦІЇ 
РАДЯНСЬКОГО ЧАСУ

 ДЖЕРЕЛО   1 Візуальні матеріали. Плакати

А)  
Радянський плакат 

1930-х  рр.
[Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://public.
fotki.com/SierraLeone/stuff/

soviet_bboard/soviet_posters/
d4070.html.

Б)  
Плакат в рабочем строю. 
Альбом. — М.: Плакат, 

1982. — С. 106.

В)  
Плакат в рабочем строю. 
Альбом. — М.: Плакат, 

1982. — С. 56.
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 ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ

1 Розгляньте уважно плакати радянського часу, що пропагували дружбу між 
народами. До яких творчих засобів вдавалися їхні автори, щоб продемон-
струвати міжнаціональну єдність та братерство народів у межах СРСР?

2 Розгляньте плакат «А». Чи присутня на ньому ідея «дружби народів»? Якщо 
так — у який спосіб її втілено?

3 Уважно роздивіться плакати «Б» та «В». Представники яких радянських 
народів показані на плакаті? Про що може свідчити їхнє розташування на 
плакаті у певній послідовності? Чи узгоджується порядок фігур на плакаті з 
пропагандою «рівності» та «братерства» народів у межах СРСР?

 ДЖЕРЕЛО  2 Візуальні матеріали. Листівки

      

     

 ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ

1 Розгляньте уважно листівки радянського часу, націлені на закріплення ідеї дружби між народа-
ми СРСР. Через які образи та події передано ідею «дружби народів»?

Із особистого архіву 
Левицької М. І.
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2 У який спосіб поєднуються республіканська та загальнорадянська символіка? 
Що на цих листівках виступає об’єднавчими символами для всіх народів СРСР?

3 Які ідеологічні настанови поширювались на рівні листівок, що ставали час-
тиною приватного листування, обміну привітаннями між пересічними грома-
дянами радянської держави? Як, на Вашу думку, чи можна в такий спосіб 
чинити вплив на свідомість людей?

 ДЖЕРЕЛО   3 Візуальні матеріали
А. Марки

Б. Наклейки

 ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ

1 Роздивіться марки та наклейки часів СРСР. Яка тема поєднує ці зображен-
ня? Як Ви гадаєте, яку інформацію вони покликані були донести до пере-
січної людини?

2 Який уплив на свідомість радянської людини, на Вашу думку, могли мати 
подібні зображення?

3 Яку роль відіграє розміщення елементів офіційної ідеології на предметах 
побуту (марках, наклейках для сірникових коробок)?

З особистих архівів В. І. Мельника та Є. Г. Ескіна


