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Розглядаються зміни в системі народної освіти України в 30-х роках 

минулого століття та їх вплив на зміст і структуру шкільної навчальної 

літератури. Визначаються обставини й наслідки становлення єдиного, 

стабільного, безальтернативного підручника як основного засобу навчання 

учнів загальноосвітньої школи. 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень. На початку 30-х 

років політичний клімат у СРСР починає змінюватись: існуюча на 

радянський кшталт, хоча і скупа, демократія різко згортається. Й.Сталін і 

його прибічники добивають рештки опозиції в партії, і влада виходить на 

відвертий шлях терору стосовно «класових ворогів» у різних галузях 

суспільного життя. Знищується значна частина українського селянства 

(понад 4 млн.) голодомором 1933 року. Нищівного удару зазнає й українська 

інтелігенція, особливо та її частина, яка активно проявляла себе а період 

національно-демократичної революції 1917–1920 рр. У республіці 

уніфікується все суспільне життя, зокрема й система народної освіти [6].  

Проблеми функціонування в цей період шкільних програм і 

підручників з окремих навчальних дисциплін розглядалися Н.Богданець-

Білоскаленко, Л.Височан, Я.Кодлюк, В.Кузьменком, Н.Кузьменко, 

В.Оліфіренком, І.Смагіним, Г.Розлуцькою та ін. Підходи до розвитку змісту 

освіти, методики викладання різних предметів та визначення місця 



підручника у цьому процесі знайшли певне відображення у працях 

К.Баханова, Л.Березівської, О.Дятлової Л.Іванової, О.Пометун, Л.Потапової, 

О.Сухомлинської та ін. Питання ж впливу реформування освіти на процеси 

створення та використання шкільної навчальної літератури вивчені, на нашу 

думку, недостатньо.  

Метою цієї статті є спроба виявити зв’язки між змістом, принципами 

та формами загальної середньої освіти в 30-х роках минулого століття та 

змістом, структурою й функціями шкільної навчальної літератури; визначити 

обставини становлення єдиного стабільного безальтернативного підручника. 

Виклад основного матеріалу. Реформа народної освіти (за 

визначенням Л. Березівської – контрреформа, або прихована реформа [1]), 

здійснена сталінським урядом як невід’ємна частина соціально-економічних 

та суспільно-політичних змін за допомогою партійних постанов, репресивно-

терористичних методів в УРСР в умовах згортання українізації й 

утвердження тоталітаризму протягом 30-х – на початку 40-х років ХХ ст., 

перекреслила та фальсифікувала досягнення реформи періоду Української 

народної республіки і сприяла остаточній відмові від педагогічних пошуків 

20-х років ХХ ст., кардинально змінила філософію освіти – від “школи праці” 

до “школи навчання” [1, с. 295-297]. 

У ході контрреформи із шкільної освіти було вилучено проголошені на 

початку ХХ ст. такі педагогічні принципи, як демократичний і 

педоцентричний, зміст деяких змінено (спотворено), наприклад: єдиної 

школи – в уніфіковану школу (єдині структура, зміст освіти, підручники, 

плани, розклад, методи і класно-урочна форма навчання, система 

оцінювання, єдиний підхід до оцінки фактів під час вивчення гуманітарно-

природничих предметів тощо); національний – в інтернаціональний; 

релігійний – в атеїстичний.  Принцип  централізації (державне регулювання 

сфери освіти, заборона приватних навчальних закладів) на відміну від 

імперської доби набирав тотально-монопольного характеру, що спричинило 

згортання творчої активності вчительства, поглиблення принципів 



ідеологізації на основі марксистсько-ленінської методології, стандартизації, 

авторитарності, радянізації та русифікації. Проголошений принцип 

політехнічного навчання в цей час не було реалізовано. Зазначені принципи 

стали міцним, майже незмінним фундаментом радянської державної системи 

шкільної освіти, гарантом функціонування тоталітарної держави. 

Контрреформу відповідно до стратегічної мети – уніфікації української 

освітньої системи в загальнорадянську – було реалізовано в 30-х – на початку 

40-х років за основними напрямами: в управлінні – централізація на чолі з 

єдиним директивним центром у Москві – Відділом шкіл ЦК ВКП (б); у 

структурі – встановлення на території України діючої в Росії державної 

системи освіти: дитячі садки; обов’язкова 4-річна початкова школа; неповна 

середня 7-річна школа з правом вступу до технікумів з три-чотирирічним 

терміном навчання; повна середня 10-річна школа з правом вступу до ВНЗ, 

що не передбачала внутрішньої диференціації, профорієнтації; реорганізація 

профшкіл у середні спеціальні навчальні заклади;  переведення    профільних 

шкіл – фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) та сільської молоді (ШСМ) 

для підлітків до системи державних трудових резервів (1940), тобто вони 

стали тупиковими напрямами; у змісті освіти – підвищення його наукового 

рівня; установлення міжпредметних зв’язків; повернення до формальної 

концепції, гербартіанської ідеї виховуючого навчання; згортання українізації 

(вилучення національного компонента) та посилення ідеологізації на основі 

марксизму-ленінізму, русифікації, радянізації, атеїзму; запровадження 

суспільствознавства, історії, географії СРСР; вилучення трудового навчання з 

навчальних планів і ліквідація шкільних майстерень; у вихованні – 

політизація, ідеологізація і воєнізація його змісту через піонерські й 

комсомольські організації з метою творення соціальної спільноти – 

радянського народу; акцентування уваги на політичній підготовці вчителя, 

контролі за його діяльністю з використанням репресивно-терористичних 

методів і лише потім – на поліпшенні його фахового та матеріального рівнів; 

уведення персональних звань, підвищення зарплатні; в організації навчально-



виховного процесу – запровадження єдиного шкільного режиму, роздільної 

форми навчання; нагородження учнів золотими та срібними медалями; 

п’ятибальної системи оцінювання знань дітей; посилення контролю за 

дисципліною тощо; методи й форми навчання – знищення комплексно-

проектної та лабораторно-бригадної методики навчання і повернення до 

предметної, класно-урочної системи [1, с. 401-402].  

Позитивними можна вважати поступову реалізацію загального 

обов’язкового початкового навчання, порушення питання про загальну 

семирічну освіту. Негативною ж тенденцією контрреформування, яка не 

відповідала потребам суспільства, стало винищення в ході репресій великої 

кількості українських освітян (учителів, учених, працівників Наркомату 

освіти УРСР), що спричинило трагічні та катастрофічні наслідки для школи.  

На початку 30-х років проблемами освіти став займатися Відділ шкіл 

ЦК ВКП (б), яким безпосередньо керував Й.Сталін. Він особисто ініціював, 

ретельно вивчав, рецензував основоположні освітні документи, що без 

обговорення з педагогічною громадськістю приймалися не Наркоматом 

освіти, а ЦК ВКП(б) [1; 4]. ЦК ВКП(б) та РНК СРСР прийняли низку 

постанов, що кардинально змінили структуру, систему управління та зміст 

шкільної освіти в УРСР (“Про загальне обов’язкове початкове навчання”, 

“Про початкову і середню школу”, “Про навчальні програми та режим у 

початковій і середній школі”  та ін.) [9;10].  

Постанова ЦК ВКП(б) “Про навчальні програми та режим у 

початковій і середній школі” (25 серпня 1932), яка проголосила основні 

“хиби” діючих програм (переобтяження навчальним матеріалом; 

недостатність і навіть відсутність зв’язку між окремими програмами; 

наявність принципових помилок, зокрема політичного аспекту в 

суспільствознавстві; недостатність історичного підходу до програм із 

суспільних предметів) і рекомендувала підходи до розробки нових 

навчальних програм [10, с. 29]. Нівелювався зміст освіти української школи 

підпорядкуванням українознавчих навчальних курсів загальносоюзним. 



Засуджувався лабораторно-бригадний метод навчання і проголошувався як 

основна форма організації навчального процесу урок; уводився поточний 

систематичний облік знань учнів; наголошувалося на необхідності 

зміцнювати свідому дисципліну учнів навіть виключенням зі школи 

порушників та ін. Ставилося завдання створити належні умови вчителям для 

роботи, підвищувати їхню педагогічну майстерність для “виконання ними 

відповідальних і почесних обов’язків у навчанні і вихованні молодого 

покоління” і “беззаперечного і точного виконання директив ЦК і РНК СРСР” 

тощо. Отже, постанова встановлювала загальнодержавні єдині вимоги до 

розробки змісту освіти, навчальних програм на загальнорадянських, 

ідеологічних, формальних засадах та єдині, а насправді уніфіковані, 

організаційні основи внутрішнього життя школи. Погоджуємося з 

Л.Березівською, яка вважає, що з цього часу розпочалося поступове 

повернення до формальної концепції освіти періоду Російської імперії.   

Керівництво Наркомату освіти УРСР, в цілому реалізуючи 

загальносоюзну систему розвитку шкільної освіти, прагнуло все-таки 

залишити певні відмінності, про що свідчить рішення колегії (протокол № 35 

від 16 листопада 1932 р.; головував М.Скрипник, від інституту педагогіки 

був присутній І.Соколянський) стосовно обговорення проекту постанови 

колегії Наркомату РСФРР про основні напрями перегляду програм 

початкової й середньої школи. “Колегія НКО УСРР вважає, що програми 

початкової й середньої школи, що мають відповідати настановам програм 

комуністичної партії й постанов ЦК ВКП(б) від 5 вересня 1931 р., мусять 

бути для даної доби соціалістичного будівництва єдиними для всього СРСР, 

це зрозуміло, але ніяк не заперечує можливості того, щоб у них відбивалися 

певні окремішності умов і завдань кожної окремої республіки”, – зазначалося 

в документі [1]. Але ці пропозиції залишалися поза увагою союзного 

керівництва. 

  Згідно з постановою ЦК ВКП(б) “Про підручники для початкової й 

середньої школи” (12 лютого 1933 г.), припинялося виготовлення “робочих 



книг”, “розсипних підручників” і запроваджувалися єдині стандартизовані 

стабільні підручники; скасовувалося право республік видавати без 

погодження з Наркомпросом РСФРР підручники на “базі місцевого 

краєзнавчого матеріалу” [10, с. 35].    

Наведені факти свідчать, що протягом 1932–1934 років партійні 

структури, не оголошуючи про проведення шкільної реформи, за допомогою 

постанов, з використанням тоталітарно-репресивних методів установили на 

території України загальносоюзну систему шкільної освіти. 

У другій половині 30-х років приймається низка партійних документів, 

що поглиблювали і конкретизували проаналізовані вище напрями 

контрреформи шкільної освіти. Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) “Про 

видання і продаж підручників для початкової, неповної середньої і середньої 

школи” (7 серпня 1935) встановлювала загальносоюзну систему 

підручникотворення: заборонено вносити будь-які зміни до виданих 

стабільних підручників; замінювати видані підручники без дозволу ЦК 

ВКП(б) та РНК СРСР тощо [11, с. 7]. 

Нестримною тенденцією цього періоду стала глибока русифікація 

шкільної освіти, яку забезпечувала постанова РНК УРСР і ЦК КП (б)У “Про 

обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України” від 20 

квітня 1938 р. (підписана головою РНК УРСР Д. Коротченком, секретарем 

ЦК КП(б)У М.Хрущовим), що базувалася на Постанові РНК СРСР і ЦК  ВКП 

(б) “Про обов’язкове вивчення російської мови в школах національних 

республік і областей”. У документі стан викладання російської мови в 

школах України проголошувався незадовільним через “підривну 

контрреволюційну” діяльність “троцькістсько-бухарінських і буржуазно-

націоналістичних елементів, які орудували в Народному комісаріаті освіти 

УРСР та органах народної освіти”  [8, с. 5]. Згідно з постановою до діючих 

навчальних планів українських шкіл та шкіл національних меншин 

уводилася російська мова як обов’язковий предмет з відповідним розподілом 

годин протягом навчального тижня (від 2 до 5), починаючи з 2 класу.  



Після приєднання Західної України (1939 р.) до УРСР та СРСР, уряд 

утілював свою освітню політику й на цих землях, незважаючи на реальний 

стан і потреби школи. В інструкції «Про порядок реорганізації шкіл в 

Західних областях України» (1939 г.) визначалися напрями освітньої 

політики, спрямованої на впровадження радянської моделі освіти [2, с. 3–4]. 

Українська педагогічна наука стала складовою радянської педагогічної 

науки як чинника офіційної ідеології. Педагогічна преса перетворилася в 

рупор «на замовлення» ідеологічних змін у суспільстві. Творці національної 

школи в 1917–1920 рр. С.Єфремов, В.Дурдуківський класифікувалися як 

«теоретики педагогіки українського фашизму», а їхня система – як 

«буржуазна, ідеалістична, реакційна теорія», «шовіністична», 

«контрреволюційна», з якою треба вести «нещадну, непримиренну боротьбу» 

[1; 5]. На сторінках преси Український науково-дослідний інститут 

педагогіки звинувачувався в «припущенні низки грубих викривлень та 

історичних помилок», у нерозумінні та викривленні партійної політики в 

галузі освіти [7, с. 18–19]. 

Зважаючи на суттєві зміни у змісті й методах навчання, шкільна 

навчальна література розглядалася в основному як джерело інформації для 

вчителя, як засіб для повторення і закріплення знань, отриманих учнями на 

уроці. Удосконалення вже сприйнятих школярами знань – ось у чому, на 

думку вчених і практиків, полягала її головна функція [1; 6]. Тому на перше 

місце були висунуті функції закріплення і контролю, що значною мірою 

зумовлювало зміст книги та її методичний апарат (він включав тоді 

переважно репродуктивні запитання). 

Навчальна література мала таку структуру:  

1. Підручник (єдиний для кожного предмета, стабільний). Для 

вивчення предмета «Література» у 5–7 класах – підручник-хрестоматія. 

2. Хрестоматія (для вивчення предмета «Література» у старших 

класах). 

3. Збірка задач (вправ). 



4. Словник. 

 Головним видом навчальної літератури був підручник. Усі інші 

вважалися другорядними й видавалися відносно рідко.  

Аналізуючи формат навчальної літератури та ергономічні показники, 

можна говорити про відчутне переважання тексту, ілюстративний мінімалізм. 

Таблиць і схем подавалося значно менше, ніж у 20-х роках. Ілюстрації, як 

правило, друкувалися у чорно-білому варіанті. Підручники і посібники 

друкувалися  переважно на газетному (найдешевшому) папері. 

Рівень забезпечення загальноосвітньої школи підручниками в 30-х 

роках, як і в 20-х, був низьким, а в більшості регіонів незадовільним. Не 

змінилася ситуація навіть після ухвалення у 1935 році відомої постанови 

РНК СРСР і ЦК ВКП (б ) «Про видання і продаж підручників для початкової, 

неповної середньої і середньої школи» [11]. Але, зважаючи на ухвалене 

рішення про те, що всі підручники стабілізуються і будуть діяти і в 

наступних навчальних роках, почалося формування фонду підручників у 

школах та проводилася роз’яснювальна робота щодо їх збереження [3, с. 23–

24].  

Народний комісаріат освіти УРСР кожного року затверджував список  

підручників, якими можна було користуватися в процесі навчання учнів 

загальноосвітніх шкіл.  Незважаючи  на  прийняття  значної  кількості рішень 

щодо створення і видання стабільних підручників згідно з новим змістом 

освіти, повного забезпечення ними шкіл не вдавалося досягти [3, с. 23].   

  Створені в середині 30-х років система народної освіти та модель 

шкільної навчальної літератури проіснували в Україні та інших республіках 

СРСР до початку 60-х років. Певною мірою розвиток контрреформаторських 

процесів загальмувала Велика вітчизняна війна 1941–1945 рр., у ході якої 

радянський уряд змушений був пристосовувати шкільну освіту до проблем 

воєнного часу (порушення навчального процесу, використання шкіл як 

шпиталів, зменшення кількості шкіл, воєнізація навчально-виховного 

процесу), тобто наближатися до реалій життя. Крім того, протягом трирічної 



окупації України німецькою владою на її території впроваджувалася інша 

модель освіти та інша модель навчальної літератури [1]. 

Висновки. Проаналізувавши організаційно-педагогічні засади 

контрреформи 30-х років ХХ ст., можна зробити висновки, що в умовах 

тоталітарного режиму, повного ігнорування громадсько-педагогічної думки, 

планомірно й системно за допомогою партійних постанов з глибоким 

руйнівним прихованим підтекстом українська шкільна освіта перетворилася 

на уніфіковану загальнорадянську в результаті згортання українізації, 

посилення внутрішньошкільного контролю та контролю за школою, 

вчителями; регламентації та політичної ідеологізації змісту навчально-

виховного процесу: 

- введення єдиних навчального плану, шкільного режиму, системи 

оцінювання, підходів до методики викладання предметів;  

- перегляд навчальних програм, введення курсів історії та географії 

СРСР з підпорядкуванням їм курсів історії та географії України;  

- введення до змісту гуманітарних предметів біографій вождів, 

вилучення національного матеріалу;  

- запровадження уроку як основної форми навчального процесу; 

посилення контролю за дисципліною учнів;  

- запровадження обов’язкового вивчення російської мови в 

українських, єврейських, болгарських та інших школах; 

- збільшення кількості годин на вивчення російської мови;   

- розгортання соціалістичних змагань за стовідсоткову успішність 

учнів;  

- надання Наркомату освіти виняткового права призначати директорів 

шкіл;  

- забезпечення комуністичній ідеології пріоритетності в навчально-

виховному процесі шкіл та в змісті й методології педагогічної науки; 

- боротьба з «методичним прожектерством», «буржуазно-

національними елементами», «педологічними викривленнями» тощо.  



Все це вплинуло й на зміст і структуру навчальної літератури: 

- зміст навчальної літератури мав відображати лише основи наук, 

подавати теоретичний матеріал, необхідний для формування в учнів міцних 

знань і чітко окреслених умінь; 

- головним видом навчальної літератури та основним засобом 

навчання став підручник (єдиний для кожного предмета, стабільний і 

безальтернативний); усі інші види (підручник-хрестоматія, хрестоматія, 

збірка задач і вправ, словник) вважалися другорядними й видавалися 

відносно рідко; 

- зміст підручників визначався керівниками Всесоюзної комуністичної 

партії (більшовиків), загальнолюдські й національні цінності були вилучені, 

нав’язувалися матеріалістичні погляди; наукові теорії, які не підтримувалися 

партією, були заборонені; 

- в умовах політизації змісту освіти створення нових підручників 

вимагало від авторів розв’язання багатьох нових методологічних питань, а це, 

у свою чергу, знизило увагу до їх методичних аспектів – підручники були 

погано ілюстровані, перевантажені сухим теоретичним матеріалом, який 

подавався у вигляді готових положень, що не стимулювало розвитку творчої 

навчальної діяльності школярів; суттєво знижував якість підручника 

збіднілий (а іноді й повністю відсутній) методичний апарат. 

Закономірним наслідком організації навчального процесу в масовій 

школі відповідно до партійно-урядових директив стала недооцінка природи 

навчання як серйозної розумової праці учнів, яка потребує спеціальної, 

науково-обґрунтованої організації творчої пізнавальної діяльності. Тому 

шкільний підручник розглядався в основному як джерело інформації для 

вчителя, як засіб для повторення і закріплення знань, отриманих учнями на 

уроці. Це означає, що на перше місце були висунуті функції закріплення і 

контролю, які значною мірою зумовлювали зміст підручника та його 

методичний апарат (він включав тоді переважно репродуктивні запитання). 

Слід зазначити, що створення єдиного стабільного підручника мало й 



позитивні наслідки. Воно допомогло систематизації знань і вмінь учнів, 

сприяло значному піднесенню рівня оволодіння ними основами наук.   

Отже, науково-педагогічний та організаційно-методичний досвід 30-х – 

першої половини 50-х років постає у його реальній складності, 

суперечливості й драматичності. 
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Жосан А.Э. 

СТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОГО УЧЕБНИКА 

КАК ОСНОВНОГО ВИДА ШКОЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (30-Е 

ГОДЫ ХХ ВЕКА) 

Рассматриваются изменения в системе народного образования Украины 

в 30-х годах прошлого столетия и их влияние на содержание и структуру 

школьной учебной литературы. Определяются обстоятельства и последствия 

становления единого, стабильного, безальтернативного учебника как 

основного средства обучения учащихся общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: контрреформа, учебная литература, содержание и 

структура учебной литературы, школьный учебник, единый стабильный 

учебник, функции учебника. 

Josan O.E. 

FORMATION OF STABLE CHOICELESS TEXTBOOK AS THE MAIN TYPE 

OF SCHOOL EDUCATIONAL LITERATURE (30-TH YEARS OF THE XX 

CENTURY) 

The processes of the system of public education construction on all-union 

standard in Ukraine in 30th of the last century and their influence on contents and 

structure of the school educational literature are examined. Circumstances and 

consequences of becoming of unified, stable, uncontested textbook as basic means 

of teaching students secondary school are determined. 

Keywords: counter-reform, educational literature, content and structure of 

educational literature, school textbook, stable unified textbook, functions of 

textbook. 
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