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ПЕРЕДМОВА 

 

 

В умовах системного реформування національної освіти 

особливо актуальною стає проблема оновлення її змісту, 

матеріальним носієм та засобом реалізації якого є, передусім, 

навчальна література. Для глибокого і всебічного вивчення 

шкільної навчальної літератури як явища в історико-педагогічному 

аспекті, у взаємозв’язках із сьогоденням потрібний системний 

підхід. Важливим аспектом нашого дослідження є вивчення 

дидактичних, психологічних, виховних, гігієнічних і книгознавчих 

вимог до навчальної літератури. Тому конструктивно-критичний 

аналіз процесу створення різних видів навчальної літератури та 

його науково-методичного забезпечення є важливим джерелом 

побудови сучасної стратегії розроблення, експертизи й 

використання навчальної літератури для різних освітніх галузей 

загальної середньої освіти України.  

Проблема розвитку шкільної навчальної літератури як явища 

в історико-педагогічному аспекті ще не знайшла належного 

відображення в науці, хоча й представлена в історіографії певною 

кількістю праць. 

Концептуальні питання розроблення й функціонування 

шкільної навчальної літератури на різних етапах її розвитку 

розглядалися у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених 

(В. Бейлінсон, В. Беспалько, О. Боданська, Н. Буринська, 

М. Бурда, Г. Ващенко, О. Данилевська, Л. Даниленко, 

Л. Денисенко, Д. Зуєв, В. Цетлін, Ф.-М. Жерар, І. Журавльов, 

Я. Кодлюк, Ч. Куписевич, І. Лернер, Н. Менчинська, В. Онищук, 

Є. Перовський, Д. Піарс, К. Роеж’єр, О. Савченко, А. Сиротенко, 

М. Скаткін, І. Смагін, Й. Скржипчак, Н. Тализіна та ін.). 

Принципи, прийоми та засоби створення підручника розглядали в 

своїх працях Є. Агібалова, Г. Донськой, Ф. Коровкін, 

В. Міхновський, О. Пометун, І. Смагін, В. Сотниченко та ін. 

Дидактичні та методичні засади формування змісту навчання та 

його відображення у підручниках і навчальних посібниках 

досліджені у працях Т. Байбари, Н. Бібік, М. Бурди, Т. Бойченко, 

О.Бугайова, Л. Величко, І. Ґудзик, Н. Коваль, В. Корнєєва, 

Л. Кочиної, О. Ляшенка, І. Смагіна, О. Топузова, А. Цимбалару та 
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ін. Психологічні засади створення й використання навчальної 

літератури були у полі уваги В. Давидова, Л. Занкова, С. Калініної, 

І. Якиманської, Д. Богоявленського, О. Дмитрієва, Д. Турсунова, 

А. Фурмана, А. Гірняка, Г. Граник, С. Жуйкова, Я. Кодлюк, 

І. Неволіна та ін. Книгознавчі й видавничі аспекти розвитку 

навчальної літератури досліджували В. Волков, Г. Касьянов, 

С. Клепко, Т. Харламова та ін. 

Окремі аспекти проблем створення й функціонування 

навчальної літератури знайшли відображення у дослідженнях з 

історії педагогіки (М. Арцишевська, Р. Арцишевський, 

Л. Березівська, Н. Дічек, Т. Завгородня, В. Рокитянський, 

О. Сухомлинська та ін.).  

Аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової та методичної 

літератури, дисертаційних досліджень свідчить про те, що, 

незважаючи на низку праць, які стосуються окремих аспектів 

проблеми, шкільна навчальна література як явище ще не стала 

предметом комплексного наукового аналізу.  

Основна концептуальна ідеєя цього дослідження полягає в 

тому, що розвиток шкільної навчальної літератури залежить від 

багатьох чинників, найважливішими серед яких є психолого-

педагогічні, соціальні та бібліологічні. Психолого-педагогічні 

чинники виявляються у  досягненнях педагогіки і психології, що 

впливають на зміст і  структуру загальної середньої освіти, а також 

на зміст і структуру навчальної літератури для кожної її ланки. 

Соціальні чинники впливають безпосередньо на визначення 

принципів і методів навчання в загальноосвітній школі із 

урахуванням певних норм, вимог суспільства і держави та 

опосередковано – на формування функцій навчальної літератури. 

Бібліологічні чинники пов’язані з необхідністю вивчення 

книгознавчих аспектів розвитку шкільної навчальної літератури та 

їх врахування в ході й результатах дослідження. 

Хронологічні рамки дослідження. Вихідний рубіж – 1921 рік. 

У цей час створюється радянська загальноосвітня школа, 

навчальна література формується як галузь вітчизняної літератури; 

розпочинаються наукові дослідження навчальної літератури; 

закладаються основи системи перевірки якості шкільних 

підручників і посібників; 1991 рік характеризується завершенням 

існування радянської загальноосвітньої школи та початком 
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докорінних перетворень у системі освіти України, завершенням 

формування вітчизняної системи створення, експертизи і 

застосування шкільної навчальної літератури та становленням 

підручникознавства й навчального словникарства як наукових 

дисциплін – і розглядається нами як завершальний рубіж у 

дослідженні проблеми. 

Дослідження базується на всебічному й ґрунтовному вивченні 

історико-педагогічних, історико-психологічних, історико-

соціальних, історико-культурологічних та історико-книгознавчих 

праць, сучасної наукової психолого-педагогічної, 

культурологічної, соціологічної і книгознавчої літератури 

(монографії, дисертації та автореферати дисертацій тощо), 

законодавчих актів та інших нормативних документів, що 

стосуються загальної середньої освіти, системи створення та 

використання навчальної літератури. Значну частину джерел 

становлять документи (опубліковані та неопубліковані): 

вітчизняна й зарубіжна навчальна та методична література 

(навчальні програми, підручники, навчальні та навчально-

методичні посібники, довідково-бібліографічні видання тощо); 

матеріали періодичних видань (педагогічні, суспільно-політичні, 

культурологічні та книгознавчі журнали і газети, збірники 

наукових праць, інформаційні збірники тощо). Архівні документи 

поглиблюють і уточнюють окремі аспекти реформування і 

розвитку системи загальної середньої освіти в СРСР та УРСР, 

формування змісту освіти, еволюції різних компонентів навчальної 

літератури в досліджуваний період. Серед використаних архівних 

матеріалів переважають документи 1920-х – 1950-х років, було 

опрацьовано також кілька документів 1960-х – 1990-х років. У 

процесі роботи над монографією були вивчені документи окремих 

фондів архівних установ: Центральний державний архів вищих 

органів влади та управління України, Галузевий державний архів 

Служби безпеки України, Архів Управління Служби безпеки 

України у Львівській області, Aрхів Центру досліджень 

визвольного руху, Державний архів Кіровоградської області та ін. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків та списку використаних джерел         

із 902 найменувань.  

У першому розділі «Тенденції розвитку вітчизняної шкільної 
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навчальної літератури в 1921 – 1991 роках» розглядаються 

питання, досліджені автором у попередній праці (монографія 

«Становлення та розвиток радянської шкільної навчальної 

літератури в Україні (1921–1991 роки)» [235]): шкільна навчальна 

література як об’єкт теоретичного аналізу; періодизація 

становлення й розвитку вітчизняної шкільної навчальної 

літератури; основні напрями розвитку різних компонентів 

шкільної навчальної літератури в 1921–1991 роках. Автором 

розкриваються поняття «шкільна навчальна література», «зміст 

шкільної навчальної літератури», «структура шкільної навчальної 

літератури», «формат шкільної навчальної літератури»; 

уточнюються поняття «навчальна література», «засіб навчання», 

«навчально-методичний комплекс», «підручник», «навчальний 

посібник». Визначені, обґрунтовані та охарактеризовані етапи 

розвитку навчальної літератури для радянської загальноосвітньої 

школи;  виявлені й проаналізовані тенденції розвитку шкільної 

навчальної літератури. 

У наступних розділах: «Навчальна література з предметів 

філологічного циклу», «Навчальна література з суспільствознавчих 

предметів» та «Навчальна література з природознавчих предметів 

та математики» детально аналізуються усі компоненти навчальної 

літератури (зміст, структура, формат, функції) та чинники, що 

впливали на її розвиток у 1921–1991 роках відповідно до 

розробленої автором моделі аналізу цього явища та 

запропонованої ним періодизації. 

Автором здійснено спробу комплексного історико-

педагогічного аналізу проблеми створення підручників і 

посібників для різних предметів навчального плану 

загальноосвітньої середньої школи.  

Теоретичні положення, визначені у монографії, поглиблюють 

курс історії педагогіки, курс загальної дидактики у вищих 

педагогічних навчальних закладах. 

Детальний історико-педагогічний, історико-соціальний та 

історико-книгознавчий аналіз розвитку вітчизняної навчальної 

літератури й узагальнення його результатів можуть бути 

використані авторами у процесі розробки нових та удосконаленні 

чинних шкільних підручників, посібників та інших компонентів 

навчально-методичного комплексу.  
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РОЗДІЛ 1 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКІЛЬНОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 1921 – 1991 РОКАХ:  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

 

Для глибшого розуміння проблем розвитку навчальної 

літератури в зазначений період, уточнення місця і ролі саме 

підручників і посібників у її структурі скористаюся результатами 

моїх попередніх досліджень, викладених у монографії 

«Становлення та розвиток радянської шкільної навчальної 

літератури в Україні (1921–1991 роки)» [235]. 

Проблема вітчизняної навчальної літератури виникла давно. 

Ще у Київській державі книгу вважали джерелом знань і 

використовували в навчанні. Протягом кількох століть навчальна 

література розглядалася як складова частина наукової літератури. 

У ХVІІІ–ХІХ століттях вона поступово відокремлюється від 

наукової. 

У 1920-ті роки ХХ століття навчальна література в Україні 

формується як галузь вітчизняної літератури, розпочинаються 

наукові дослідження навчальної книги, з’являється перша система 

перевірки якості шкільних підручників і посібників.  

Період розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури 

(1921 – 1991 роки) розподіляємо на такі етапи: 

-  І етап – розвиток шкільної навчальної літератури у період 

«червоного ренесансу» (1921–1932 роки);  

- ІІ етап – шкільна навчальна література в період централізації 

державної влади та деукраїнізації освіти (1933 – 1959 роки); 

- ІІІ етап – розвиток шкільної навчальної літератури в період 

«розвиненого соціалізму» (1960 – 1991 роки). 

Історіографічний аналіз дослідження проблеми навчальної 

літератури засвідчив нерівномірність її розвитку на різних етапах 

розвитку педагогічної науки, а також її залежність від державної 

політики в сфері освіти, розуміння ролі й місця навчальної 

літератури в освітньому процесі на конкретному етапі розвитку 

суспільства, школи, педагогіки, психології та книгознавства. 

З’ясовано, що вченими, які здійснювали історико-педагогічні 

дослідження, вивчався переважно підручник, інші ж види 

навчальної літератури об’єктами ґрунтовних досліджень не були. 
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Крім того, історіографічний аналіз дозволяє стверджувати про 

відсутність цілісних досліджень історії розвитку шкільної 

навчальної літератури як явища. 

В основу дослідження ми поклали розроблену нами модель 

аналізу шкільної навчальної літератури (рис. 1.1), яка має дві 

складові частини: 

- компоненти шкільної навчальної літератури: зміст, 

структура, формат і функції; 

- чинники впливу на стан шкільної навчальної літератури: 

державна політика у галузі освіти; розвиток науки і культури; 

зміст і структура середньої освіти; принципи і методи навчання; 

науково-методичне забезпечення розвитку навчальної літератури. 

Були розроблені також критерії та показники аналізу стану 

шкільної навчальної літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Модель аналізу шкільної навчальної літератури [235]. 
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Зміст, структура середньої освіти, принципи і методи 

навчання в школі здійснюють вирішальний вплив на розвиток 

шкільної навчальної літератури як явища, зокрема на формування 

її компонентів: змісту, структури, формату та функцій. 

З урахуванням словникового тлумачення поняття «зміст» (те, 

про що говориться, розповідається де-небудь, те, що описується, 

зображується; сутність, внутрішня особливість чого-небудь; певні 

властивості, характерні риси, які відрізняють явище, предмет від 

подібних явищ, предметів [669]) можемо запропонувати таке 

визначення терміна «зміст шкільної навчальної літератури» – 

розроблений на основі змісту загальної середньої освіти та змісту 

даного шкільного предмета (предметів) навчальний матеріал, який 

забезпечує систему загальнонаукових і предметних знань, умінь і 

навичок, системне мислення, світогляд, ціннісні орієнтації; 

передає навчальну інформацію не лише за допомогою текстів, але 

й засобами ілюстрацій (таблиць, рисунків, малюнків, фотографій, 

схем, графіків тощо). Принципи формування змісту навчальної 

літератури: 1) логічний – передбачає його розміщення відповідно 

до сучасної логічної структури певної науки; 2) психологічний – 

вимагає виклад матеріалу з урахуванням пізнавальних 

можливостей та інших психологічних особливостей учнів;             

3) генетичний – зумовлює його розміщення у такий послідовності, 

у якій він формувався історично. Відповідно до цього підходу 

навчальний матеріал може мати структуру: лінійну, концентричну, 

блочну, спіральну, спірально-циліндричну, радіально-

концентричну, гіпертекстову [395; 681].  

Й. Скржипчак критеріями добору змісту підручника 

(посібника) вважав такі: 1) відповідність науковим засадам даного 

предмета та принципам навчання; 2) логічна структура викладу 

матеріалу, урахування вікових особливостей учня; 3) наявність 

зв’язку науки з життям (це стосується не лише математики і 

природознавства, але й суспільствознавчих і філологічних 

предметів); 4) відповідність навчальній програмі (у тексті можливі 

певні відхилення від програми, але експерту слід визначити, 

наскільки вони доречні і потрібні) [844,  с. 10–11]. 

На основі результатів наукових досліджень [334; 416; 843; 

844; 845] та сучасних нормативних документів [749] визначаємо 

критерії формування змісту навчальної літератури: 
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1. Науковість змісту:   

- відповідність навчального матеріалу (фактів, понять, 

законів) їх трактуванню і науковому тлумаченню в досліджуваний 

період;  

- висвітлення стану розвитку науки і техніки, ознайомлення з 

творчим доробком і внеском видатних учених у скарбницю 

світової науки;   

- розкриття досягнень вітчизняної науки та її ролі в науково-

технічному прогресі, ознайомлення з доробком вітчизняних 

учених. 

2. Філософсько-світоглядне спрямування:  

- філософсько-світоглядна підготовка учнів, формування в 

них ціннісного ставлення до життя, його сенсу;   

- формування світогляду на атеїстичних матеріалістичних 

засадах або на ідеалістичних, релігійних засадах; 

- розкриття основних засад і наукових принципів курсу 

(предмета); 

- формування методологічних знань. Ознайомлення з 

методами пізнання або формами діяльності; 

- розкриття причинно-наслідкових зв'язків, взаємозв'язку 

явищ і процесів у природі, суспільстві, у пізнанні світу; 

- висвітлення внутрішньо-предметних і міжпредметних 

зв'язків, формування на їх основі інтегративних уявлень про 

навколишній світ і його закономірності; 

- формування наукової або художньої картини світу, 

сучасного стилю мислення.   

3. Виховний потенціал: 

- моральне виховання учнів, формування етичних норм і 

ціннісних орієнтацій; 

-  виховання в учнів почуття патріотизму; 

-  виховання в учнів почуття інтернаціоналізму, толерантності 

в міжнаціональних стосунках; 

- виховання в учнів громадянської позиції, соціальної 

активності й відповідальності; 

- екологічне виховання, спрямованість на дбайливе ставлення 

до природи, відповідальність за її збереження та охорону; 

-   формування правової культури учнів; 

-   розвиток правосвідомості учнів; 
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-   виховання в учнів естетичної культури; 

- виховання свідомого ставлення до праці, дисциплінованості, 

прагнення дотримання правил безпечної життєдіяльності в школі 

та в суспільстві.  

4. Дидактична досконалість навчальної книги та 

розвивальний ефект навчального матеріалу: 

-   системність і логічність викладу навчального матеріалу; 

-  доступність навчального матеріалу, відповідність змісту 

віковим можливостям учнів; 

-  забезпечення наступності в навчанні, врахування готовності 

учнів до засвоєння навчального матеріалу на запропонованому 

рівні; 

-  наочність викладу навчального матеріалу, достатність 

ілюстративного матеріалу; 

- відтворення в навчальному матеріалі засад 

диференційованого підходу до навчання учнів; 

- можливість використання даної навчальної книги в 

комплексі з іншою рекомендованою навчальною літературою 

(хрестоматіями, збірниками, наочними посібниками тощо); 

- наявність та якість методичного апарату забезпечення 

організації самостійної роботи учнів; 

-   надання учневі можливості самостійно оцінити досягнутий 

рівень засвоєння навчального матеріалу; 

-   методична продуманість запропонованих питань, завдань і 

вправ, їх достатність і досконалість добору; 

- методична цінність і різноманітність ілюстративного 

матеріалу; 

- здійснення навчальною книгою функції керування 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів; 

- вплив навчального матеріалу на мотивацію навчальної 

діяльності учнів, розвиток інтересу до навчального предмета; 

-   розвиток пізнавальних здібностей учнів, спонукання їх до 

творчої діяльності, продуктивного мислення; 

- вплив навчального матеріалу на емоційну сферу формування 

особистості; 

- розвиток психомоторики учнів, формування в них 

практичних умінь і навичок.  

Важливим для нашого дослідження є поняття «структура 
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шкільної навчальної літератури». Тлумачний словник [669] дає 

таке визначення терміна «структура»:                          

1) взаєморозміщення та взаємозв'язок складових частин 

цілого; будова;         

2) устрій, організація чого-небудь. Виходячи з цього, та 

враховуючи, що складниками навчальної літератури є її види, 

можна вважати, що структура навчальної літератури – це: 

1) взаєморозміщення та взаємозв'язок видів навчальної 

літератури;  

2) устрій та організація функціонування системи навчальної 

літератури. 

За висновками В. Бейлінсона, вид навчальної літератури – 

поняття для визначення певного видання (групи видань), що 

відрізняється від інших роллю й місцем у реалізації мети і завдань 

навчання [31, с. 23]. У сучасній нормативній базі подаються 

науково обґрунтовані визначення різних видів шкільної навчальної 

літератури [587], які створюють навчально-методичний комплекс 

(НМКс).  

Сучасний НМКс можна розділити на дві частини: книжкову 

(навчально-книжковий комплекс) і некнижкову (комплекс 

навчально-наочних посібників) (рис. 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Структура НМК 

До книжкової частини НМКс (рис. 1.3) відносяться: 
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- навчальна програма – видання, що визначає зміст, обсяг, 

вимоги до результатів навчання, порядок вивчення й викладання 

предмета. Система викладу навчального матеріалу може бути:       

а) лінійною – послідовність матеріалу від простого до складного; 

б) спіральною – неперервне розширення і поглиблення знань з 

певної проблеми; в) концентричною – повторне вивчення певних 

розділів; г) змішаною – комбінація різних систем викладу змісту 

навчального матеріалу; 

- підручник – навчальне  видання із систематизованим 

викладом  дисципліни  (її   розділу,   частини),   що   відповідає 

навчальній   програмі  (до підручників також належить буквар); 

- навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або 

частково замінює підручник та офіційно затверджене; 

- навчально-методичний посібник або методичний  посібник – 

навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни 

(її розділу, частини) або з методики виховання; 

- хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, 

історичних  та  інших  творів  чи  уривків  з них,  які є об'єктом 

вивчення; 

- зібрання  творів  –  однотомне чи багатотомне видання 

творів одного або декількох авторів,  що  дає  уявлення  про  його 

(їхню)  творчість  у цілому;  

- словник – довідкове видання упорядкованого переліку 

мовних  одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, 

знаків), доповнених відповідними довідковими даними; 

- енциклопедія – довідкове видання зведення основних 

відомостей з однієї  чи  всіх  галузей  знання  та  практичної 

діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за 

абеткою їх назв або в систематичному порядку; 

- тлумачний словник для школярів – мовний словник, що  

пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну  

характеристики, приклади застосування та інші відомості; 

- термінологічний словник для школярів – словник   термінів 

та визначень певної галузі знання; 

- довідник для школярів – довідкове видання прикладного 

характеру, побудоване за абеткою назв статей або в 

систематичному порядку; 

- практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, 



 

16 

 

що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок (збірник 

задач і вправ, тестові завдання, збірник текстів диктантів і 

переказів тощо); 

- навчальний наочний посібник – навчальне образотворче 

видання матеріалів на допомогу у викладанні чи вихованні; 

- альбом – книжкове або комплектне аркушеве образотворче 

видання [587]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Структура книжкової частини НМКс 

У науці немає єдиного погляду на роль і місце електронних 
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засобів навчання в педагогіці, зокрема у дидактиці. Без сумніву, 

електронні засоби мають свою специфіку і займають особливе 

місце в системі засобів навчання. Проте, ця специфіка не є 

настільки значною, щоб бути підставою для їх відокремлення від 

системи шкільної навчальної літератури, що склалася й 

функціонує в нашій країні. Більше того, уважне вивчення усіх 

властивостей електронних посібників та результатів наукових 

досліджень з цієї проблеми [209; 817; 848] дозволяє стверджувати, 

що на них поширюється переважна більшість вимог, які 

висуваються до сучасної навчальної літератури на паперовому 

носії. Отже, проблеми створення, експертизи та застосування 

електронних підручників і посібників доречно віднести до кола 

проблем навчальної літератури. 

Втім, маємо зауважити, що, оскільки об’єктом нашого 

дослідження є навчальна література на паперовому носії, ми не 

будемо детально розглядати комплекс навчально-наочних 

посібників, а лише інколи звертатимемося до деяких його 

елементів за необхідності. 

Окремим компонентом нашої моделі є формат навчальної 

літератури, до якого відносимо різні її книгознавчі аспекти, 

передусім – розмір, обсяг та ергономічні показники. До 

ергономічних показників, згідно з нормативними документами 

[749], відносимо: 

-  якість поліграфічного виконання навчальної книги; 

- якість виготовлення і друкування наочно-ілюстративного 

матеріалу; 

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог (розмір шрифту, 

якість паперу, підбір кольорів, вага навчальної книги тощо). 

Більшість видів навчальної літератури друкувалася протягом  

20-х – 80-х років ХХ століття у форматі А-5, рідше – А-4, ще   

рідше – А-3 (як правило, цей формат використовувався для 

видання альбомів та комплектів наочності).   

Останнім компонентом моделі шкільної навчальної літератури 

є її функції. Виходячи зі словникового значення терміна «функція» 

(робота кого-небудь, чого-небудь, обов'язок, коло діяльності 

когось, чогось; призначення, роль чого-небудь) [669], вважаємо, 

що функція шкільної навчальної літератури – це коло її діяльності, 

її призначення та роль, яку вона виконує в системі загальної 



 

18 

 

середньої освіти. 

Шкільна навчальна література на різних етапах свого 

розвитку виконувала різні функції. Основні з них пов’язані з 

принципами навчання: науковості, доступності, цілепокладання, 

наступності, системності, всебічності, природовідповідності тощо. 

С. Купіцевич виокремлює три функції шкільного підручника: 

мотиваційну, інформаційну та самоосвітню [833, с. 96]; В. Оконь – 

чотири: інформаційну, дослідницьку, практичну (операційну), 

самоосвітню [837, с. 293–294]. Я. Кодлюк провідними функціями 

підручника для початкової школи вважає  інформаційну, 

розвивальну, виховну та мотиваційну [336, с. 130]. В. Бейлінсон 

визначає понад   тридцять функцій підручника, але головними 

вважає інформаційну, трансформаційну, систематизації, 

закріплення й контролю знань, самоосвітню, розвивальну, 

координуючу, інтегруючу та виховну [32]. Спираючись на 

зазначені, а також враховуючи інші підходи [38; 42; 265; 266; 831; 

834; 843], пропонуємо такий перелік функцій шкільної   

навчальної літератури, що є, на нашу думку, найдоречнішим для 

періоду, що досліджується: 1) інформаційна,   2) репродуктивна,   

3) повторення, закріплення і контролю знань, 4) інтегруююча,       

5) мотиваційна, 6) самоосвітня, 7) розвивальна, 8) координуюча,   

9) виховна, 10) методична (управлінська), 11)  дослідницька.  

Компоненти шкільної навчальної літератури взаємовпливають 

та взаємообумовлюють один одного. Від змісту навчальної 

літератури залежить її структура, формат та функції. Чинні в 

даний період розвитку освіти вимоги до формату навчальної 

літератури не можуть не впливати на її зміст (передусім – обсяг) та 

певною мірою на функції, які мають певний вплив на її зміст, 

структуру та формат. 

Проблема цього дослідження передбачає використання 

поняття «вітчизняна шкільна навчальна література». Воно є 

найважливішим і таким, що стосується усіх компонентів моделі. 

Слово «вітчизняна» походить від «вітчизна». Вітчизною, на нашу 

думку, слід вважати країну, на території якої проживає народ, або 

державу, у складі якої він перебуває. Протягом 20-х –  30-х років 

ХХ століття наш народ перебував у різних державах, зокрема, 

Польщі, Чехословаччині, Румунії, Радянському Союзі. У кожній із 

них процеси розвитку науки, культури й освіти відбувалися 
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значною мірою інтегровано з іншими народами. Зважаючи на те, 

що об’єктом нашого дослідження є радянська шкільна навчальна 

література, здобутки, наприклад, російської, грузинської або 

казахської навчальної літератури в цей період ми вважаємо 

вітчизняними здобутками.  

До здобутків вітчизняної навчальної літератури ми відносимо 

і підручники, які розроблялися під час німецької окупації 

українськими авторами, але редагувалися і затверджувалися в 

Берліні, оскільки вони також мають певну дидактичну, 

книгознавчу та історико-педагогічну цінність. 

Отже, вітчизняна шкільна навчальна література – це:        

1) система шкільних підручників, навчальних посібників, 

словників та інших засобів навчання, яка функціонує в даній країні 

в даний проміжок часу та обслуговує певну модель загальної 

середньої освіти, що склалася в даній країні;  

2) педагогічне, книгознавче та соціальне явище. 

Важливим чинником впливу на якість шкільної навчальної 

літератури є науково-методичне забезпечення її створення та 

використання, що знаходить своє вираження у теорії шкільної 

навчальної літератури.  

Нами визначено, що науково-методичне забезпечення 

розвитку шкільної навчальної літератури здійснюється завдяки 

розвитку теорії шкільної навчальної літератури – сфери 

комплексних наукових досліджень навчальної літератури для 

загальної середньої освіти як явища, її психолого-педагогічних, 

дидактико-методичних, книгознавчих, фізіологічних, гігієнічних 

та ергономічних аспектів, яка розвивається на стику: дидактики, 

теорії виховання, психології, книгознавства, освітнього 

менеджменту, історії педагогіки, історії книговидання. 

Структурними компонентами теорії навчальної літератури є 

підручникознавство та навчальне словникарство. 

Підручникознавство – окрема наукова дисципліна, яка 

розвивається на стику історії педагогіки, книгознавства, 

підручникотворення, педагогіки і психології. Вивчає психолого-

педагогічні, дидактико-методичні аспекти навчальних програм; 

психолого-педагогічні, дидактико-методичні, фізіологічні, 

гігієнічні та ергономічні аспекти підручників і навчальних 

посібників. Шкільне підручникознавство вивчає процеси 
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створення, перевірки якості та впровадження навчальної 

літератури для закладів загальної середньої освіти.  

Навчальне словникарство (навчальна лексикографія) 

займається розробкою теоретичних проблем укладання словників 

для загальної середньої освіти і упорядкуванням та описуванням 

різного роду словникових матеріалів, необхідних для створення 

якісного шкільного словника.  

Нами були визначені та уточнені інші поняття, необхідні для 

здійснення дослідження: принципи та критерії формування змісту 

навчальної літератури, навчально-методичний комплекс, засіб 

навчання, теорія шкільного підручника та ін. 

З’ясовано стан кожного з компонентів моделі шкільної 

навчальної літератури на кожному з етапів її розвитку в період, що 

досліджується. 
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РОЗДІЛ 2 

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ПРЕДМЕТІВ 

ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 

 

2.1  Підручники і посібники у 1921 – 1932 роках 
 

Розглядаючи проблеми створення підручників і посібників з 

української мови та літератури у 1921–1933 роках, слід зазначити, 

що напередодні визвольних змагань 1917–1920 рр. і з початком 

широкого розгортання в Україні національної освіти методика 

викладання цих предметів уже мала деякі навчальні книжки. 

Становлення Української незалежної держави активізувало роботу 

над створенням нових підручників і над удосконаленням змісту і 

формату старих.  

Із утвердженням української влади «розвиток освіти і, 

зокрема, підручникотворення, перебували в полі особливої уваги 

державних органів. Незважаючи на те, що цей етап української 

державності протримався неповних три роки, зроблено було 

надзвичайно багато. Стримувана сотнями років творча енергія 

народу одержала нагоду нарешті реалізуватись у практиці 

створення української школи. Значним досягненням педагогічної 

науки і практики за доби національної революції стало видання 

шкільних підручників і хрестоматій, укладених О. Дорошкевичем, 

М. Сумцовим, М. Плеваком, Д. Багалієм, А. Лободою, І. Огієнком, 

Д. Ревуцьким, М. Грунським, Т. Хуторним (Т. Лубенець) та ін. Під 

потужним впливом досягнень української освіти в цей період 

процес становлення українського підручникотворення, зокрема 

навчальних книжок із української мови та літератури, активно 

тривав у перше десятиліття радянської влади і в Україні, і за її 

межами, зокрема, у східній українській діаспорі» [512, с. 135]. 

У перші роки українізації в УСРР певна демократизація життя 

суспільства і школи викликала пошуки засобів активізації 

пізнавальної діяльності школярів, нових форм і методів навчання. 

Викладання української мови та української літератури як 

предметів, «започатковане в добу УНР, з початку 20-х років 

припинилося. Комплексна програма, яка була фундаментом 

навчального процесу в цей період, не передбачала викладання 

окремих предметів. Навчальний матеріал у програмі було 
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розміщено не за традиційними предметами, а за тематичною 

ознакою. Комплексна програма мала три розділи: «Природа», 

«Людина», «Праця і суспільство». Кожен розділ і кожна тема 

містили відомості з різних предметів у вигляді загальних стислих і, 

як правило, недеталізованих формулювань основних його засад. 

Стосовно мови, слід зазначити, що морфологія і синтаксис 

систематизовано не вивчалися. Програми з української мови, 

розроблені у 1920-х роках, майже не відрізнялися одна від одної, їх 

зміст в основному залишався без змін. Піднесенню якості 

навчання української мови сприяли методичні праці з нових 

підходів до розвитку усного й писемного мовлення, нових форм і 

методів проведення занять. Проте в цих працях містилися певні 

протиріччя, що викликало багато дискусій в педагогічній пресі. 

Обґрунтовані зауваження й пропозиції щодо необхідності 

систематизації й удосконалення методів навчання мови 

висловлювали П. Михалевич, О. Полуботко, Н. Солодкий, 

О. Синявський, С. Іваницький, В. Дога, О. Ізюмова (1923–         

1926 рр.), Г. Ващенко, Т. Гарбуз, В. Павловський, С. Семко (1927–

1930 рр.) та ін.» [805]. 

Активні методи навчання за комплексною системою вимагали 

створення відповідних типів підручників. Стосовно їх змісту та 

форми викладу матеріалу в педагогічній пресі того часу 

періодично виникали дискусії. Серед підручників і посібників, що 

видавалися в ті роки, можна виокремити: практичний курс 

української мови О. Синявського (1926 р.), теоретичні курси з 

історії української мови К. Німчинова (1925 р.), М. Сулими 

(1927 р.), Є. Тимченка (1927 р.); теоретико-практичний курс для 

шкіл з українською мовою навчання (М. Наконечний, 1928 р.; 

К. Німчинов, М. Перегінець, В. Цебенко, Л. Курилов, 1932 р.) і для 

шкіл з російською мовою навчання (Г. Іваниця, 1927 р.; 

К. Німчинов, 1932 р.); для вищих навчальних закладів (П. Бузук, 

1924 р.; А. Горецький і В. Шаля, 1926 р.; І. Карбаненко і 

О. Матійченко, 1931 р.; В. Смільський і Я. Цибенко, 1931 р.; 

С. Смеречинський, 1932 р.); з діловодства (О. Бузинний і 

В. Щепотьєв, 1924 р.); для самоосвіти (М. Йогансен, 1923 р.; 

Г. Іваниця, 1927 р.); для роботи за лабораторною системою 

(М. Грунський, Л. Білозір, 1929 р.); робочі книги (М. Трохименко і 

К. Буйний, 1927 р.; Ю. Савченко, Т. Гарбуз, Є. Троцюк, А. Панів, 
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С. Матяш, І. Крилов, 1930  р.); книжки для самонавчання 

(М. Грунський і Г. Сабалдир, 1927 р.) [805]. 

Автори й укладачі підручників і посібників (розсипних, 

журнального типу тощо) ставили перед собою важливу мету – 

створити якісний засіб повноцінного оволодіння новим 

матеріалом, зробити навчальну книжку гідним помічником 

учителя. Дотримуючись принципу науковості та доступності, вони 

всіляко прагнули передбачити якомога більше різноманітних 

вправ на закріплення, аналіз навчального матеріалу та активізацію 

пізнавальної діяльності учнів. Тому всі тогочасні підручники й 

посібники містили потужний методичний апарат, багато 

ілюстрацій, серед яких переважали схеми, діаграми й досить 

складні таблиці. Водночас, як слушно зауважує М. Яворська, 

навчальна література того періоду створювалася під впливом 

своєрідного протесту проти старих дореволюційних методів і 

форм викладання. Тому попри всі позитивні риси (новизна думки, 

актуальність змісту) в них спостерігалося багато негативного  

(обсяги змісту навчального матеріалу – в одному розділі надто 

великий, в іншому недостатній, що мав конспективний вигляд; 

способи подання його, добір завдань, вправ та ілюстрацій не 

завжди відповідали вимогам нової комплексної системи навчання 

в масовій школі; інколи порушувалися і принципи науковості, 

доступності й наступності. Це нерідко призводило до 

перевантаження учнів або навпаки до невиправданих спрощення й 

полегшення їхньої діяльності. Виклад матеріалу не завжди 

відповідав віковим особливостям учнів. Вплинули на якість нових 

підручників і посібників також відсутність у певної частини 

авторів розуміння сутності комплексного навчання та бригадно-

лабораторного методу, що нерідко спричиняло невідповідність 

матеріалу навчальних книжок діючим програмам з мови. Проте, 

маємо погодитися з М. Яворською у тому, що ці перші спроби 

створення нової навчальної літератури внесли чимало нового, 

позитивного й цікавого в навчально-виховний процес. Усі їх 

недоліки не зменшують їх педагогічної цінності [805].  

Найвагомішим результатом роботи вчених та педагогів-

практиків було створення в середині 1920-х років робочої книги з 

української мови. Вона була пристосована до форм і методів 

комплексного навчання та містила науково обґрунтований, 
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систематизований і доступно викладений навчальний матеріал та 

потужний і розгалужений методичний апарат.  
Щодо підручників з літератури, слід зазначити, що на 

початку 20-х років розпочався процес узгодження їх змісту з 
історико-теоретичним матеріалом. При конструюванні навчальної 
книжки враховувалась особистість учня та його діяльність у 
процесі навчання. Формувалася нова якість книжки: відтепер 
підручник подавав для учнів не лише адаптовані знання, але й 
робилися спроби вказати школярам шляхи їх засвоєння [512]. 

Разом з іншими представниками української інтелігенції 
активну участь у процесі національного підручникотворення брав 
відомий педагог Я. Чепіга. Його підручники для початкової школи 
були змістовними та водночас методично продуманими. Це 
читанка для першого року навчання «Веселка» (1921–1925 рр.) та 
«Веселка» – друга та третя читанки після букваря (1924, 1925 рр.), 
які витримали кілька перевидань. Читанки були побудовані із 
широким використанням творів українських письменників та 
пам’яток  народної творчості; завдання і вправи були наближені до 
життя учня, його оточення. У цих підручниках Я. Чепіга 
реалізував свої основні вимоги до шкільної навчальної літератури: 
1) національна спрямованість змісту (найкращий підручник, 
підкреслював учений, не зможе задовольнити елементарних 
психологічних вимог українського школяра, якщо він написаний 
для дітей іншої національності); 2) опора на  народознавчий та 
краєзнавчий матеріал; 3) врахування вікових особливостей 
школяра, опора на його життєвий досвід; 4) наявність методично 
доречних ілюстрацій; 5) застосування у тексті вправ, завдань і 
запитань для активізації самостійної роботи школяра та розвитку 
його мислення [778, с. 25]. 

Навчальна література 20-х років за ергономічними 
показниками знаходилася на високому рівні. Більшість посібників 
мала гарний дизайн. Це стосувалося і обкладинки, і внутрішнього 
оздоблення. До художнього оформлення букварів, читанок та 
інших посібників, як правило, залучалися найкращі митці. До 
наших днів дійшло небагато їх творів. Ось деякі з них. Це – роботи 
відомого художника-графіка та мультиплікатора С. Конончука: 
ілюстрація до «Азбуки», 1929 р. [911] (рис. 2.6) та ілюстрації до 
оповідання Н. Клейменової «Тетянчин їжак» у перекладі 
І. Евенсона, 1930 р. [331] (рис. 2.7), яке в ті роки 
використовувалося вчителями в позакласній роботі. 
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Рис. 2.1 Сергій Конончук. Ілюстрація до «Азбуки».  
Літера «В». 1929. Туш, гуаш 
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Рис. 2.2 Сергій Конончук. Ілюстрації до оповідання 

Н. Клейменової «Тетянчин їжак», 1930. Туш, гуаш, акварель 
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Відомий український літературознавець і методист 

О. Дорошкевич написав першу в історії методики української 

літератури теоретичну працю «Українська література в школі» 

(1921 р.), де досить критично висловлювався стосовно підручників 

з літератури імперської доби, про прагнення його укладачів все 

пояснити і розтлумачити учням [512]. Він писав, що за старих 

часів шкільні підручники подавали виклад змісту твору, іноді 

досить докладний; вичерпні характеристики дійових осіб і 

величезну кількість інших відомостей. Тому учні могли й не 

читати самих творів, а лише повинні були добре засвоїти відомості 

даного підручника, аби в загальних рисах відповідати в класі на 

уроці, контрольних роботах або іспитах. Художня література в 

такому підручнику, на думку О. Дорошкевича, не впливала на 

емоційно-образне мислення учня, не впливала на його світогляд та 

не збільшувала його досвід щодо пізнання світу, вона була чимось 

випадковим, якимось зовнішнім епізодом, який без жодних 

наслідків зникав у свідомості учнів [181, с. 41]. Отже, вчений 

звертав увагу на небезпеку перетворення підручника у довідник-

хрестоматію, що має замінити собою художній твір. Крім того, він 

вважав, що учні мають брати в руки підручник лише після того, як 

опрацюють художній твір, а аналіз тексту твору слід перенести на 

живе спілкування між учителем та учнями на уроці, а також на їх 

самостійну роботу за певною допомогою підручника. 

«В основі всієї шкільної праці, як зазначав О. Дорошкевич, 

повинен лежати художній твір, безпосереднє з ним знайомство, 

безпосередні з ним студії, самостійні з ним вправи. До знайомства 

з художнім твором учні не повинні знати ні підручника, ні 

критичної статті, тільки використовуючи свою апперцептивну 

здібність, вони повинні активно сприймати художній твір» [181, 

с. 41]. Погоджуємося з В. Оліфіренком [512], який вважає, що 

варто прислухатися до цих думок і сьогодні.  

Підручник О. Дорошкевича має певні особливості й стосовно 

структури: після кожного розділу подається методичний апарат – 

різноманітні завдання і вправи. У передньому слові автор викладає 

актуальні й для нашого часу думки щодо нових вимог до 

навчальної літератури: 

- підручник має бути лише конспектом, у якому фіксуються 

зроблені автором висновки або подаються найважливіші факти 
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поза змістом художнього твору; 

- слід уникати зайвих, непотрібних деталей, аби не порушити 

прерогативу самоцільного художнього твору [181, с. 5].  

Уперше в методиці викладання української літератури, як 

підкреслює В. Оліфіренко, «у підручнику було застосовано 

розгалужений методичний апарат із урахуванням особливостей 

літературного процесу і змісту виучуваних творів. Крім того, 

виклад навчального матеріалу робив його придатним для різних 

категорій і рівнів здібностей учнів та студентів. Демократизація 

суспільства за добу УНР та в перші роки радянської влади, ідеї 

гуманізму ще інтенсивно впливали на зміст навчальної книжки» 

[512, с. 237]. 

Із середини 1920-х років значно посилюється втручання 

офіційної комуністичної ідеології в процеси підручникотворення. 

«Інститут цензури набирає брутального поліцейського характеру 

аж до кінця 80-х років, ретельно відстежуючи та попереджуючи 

появу і публікацію будь-яких ідей, відмінних від офіційних. 

Центральною в трактуванні адептів комуністичної ідеології від 

педагогіки й методики викладання літератури стає марксистсько-

ленінська ідея науковості підручника» [512]. В. Голубєв пропонує 

таке визначення науковості: «Навчальна книжка повинна бути 

побудована науково, на основах досягнень сучасної науки, і з цієї 

точки зору завжди повинна бути перевірена. Неправильно 

вважати, що малим дітям можна давати казки і міфи із книг 

Мойсея; і не народна казка про бабу-ягу повинна бути джерелом 

дитячого світогляду, не подібність науки потрібно давати дітям, а 

справжній науковий матеріалістичний світогляд, справжній 

діалектичний метод дослідження. Справа педагогіки і дидактики – 

вказати шляхи цієї роботи у вказаному напрямку, щоб передати 

дітям справжні завоювання науки. Таким чином, нова навчальна 

книжка повинна бути побудована на основах точної науки і 

методами наукового діалектичного дослідження» [132, с. 60–61]. 

«Саме ця «точна наука», побудована на офіційній комуністичній 

ідеології, стає провідною у всіх ланках освіти: від дитячого садка 

до вищої школи. Особливо ретельно ця «точна наука» 

впроваджується до підручників з літератури, на багато років 

відлучаючи вчителів від участі в підручникотворчому процесі, 

обмежуючи коло потенційних авторів підручників» [512].  
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У середині 1920-х років формулюються вимоги до програм і 

підручників з літератури. Серед цікавих і корисних рекомендацій 

наукпедкомів НКО УСРР щодо їх підготовки (зміст, структура, 

формат, особливості побудови сюжету тощо) були й відверто 

ідеологізовані. Наприклад, авторам і укладачам підручників слід 

було критично ставитись до таких споконвічних супутників 

дитинства, як фантастика, казка, вигадка: «1. Знижуючи 

фантастику, всяке неправдиве освітлення життя в літературі, ми 

висуваємо натомість принципи послідовного глибокого реалізму... 

2. Ми негативно ставимося до сентименталізму, романтизму, 

відкидаючи таку зовсім непридатну для нас форму, як казка, і 

дуже обережно мусимо користуватися всякою дитячою 

літературою про тварин» [39, с. 14].  

Такий підхід до формування змісту програм і підручників з 

літератури у світлі так званого «глибокого реалізму» став на 

багато років офіційною точкою зору партійних та радянських 

органів. «Тому з другої половини 20-х років з навчальних програм 

зникають твори, що будили у дітей почуття прекрасного, чуйності 

до тваринного світу тощо. Так, наприклад, було знято з програм 

оповідання С. Черкасенка з шахтарського життя «Воронько», яке 

ще в дореволюційний час стало хрестоматійним і пробуджувало у 

дітей увагу і любов до братів наших менших – тварин, шахтних 

коней, які часто гинули в підземних глибинах, виснажені важкою 

працею» [512].  

Для методики викладання літератури в кінці 20-х років стає 

найголовнішим правильне засвоєння готових істин, у яких ні 

вчитель, ні учень не мають права на сумніви. Періодизацію історії 

літератури радянським літературознавством було пристосовано до 

визначених етапів визвольного руху в Росії. Періодизація історії 

літератури, яка була розроблена на основі періодизації 

визвольного руху в Росії, визначеної Леніним і Сталіним, стала 

єдиною та обов’язковою для використання авторами підручників і 

хрестоматій. Зокрема, у «Робітній хрестоматії», виданій у Харкові 

у 1929 р. [115], етапи розвитку літератури подавалися так:  

1. Доба торгівельного капіталізму до середини ХІХ ст. 

(література передбуржуазна). До неї віднесено творчість 

І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, Г. Квіт-

ки-Основ'яненка, Т. Шевченка.  
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2.  Доба промислового й фінансового капіталізму до 1917 р. 

(література буржуазна). До цієї доби віднесено творчість 

П. Куліша, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, 

І. Франка, Б. Грінченка, Лесі Українки, С. Черкасенка та ін.  

3. Доба пролетарської диктатури. Цей етап містив творчість 

найрізноманітніших авторів з 1917 р. до кінця 1920-х рр., зокрема 

І. Кулика, М. Куліша, В. Підмогильного, І. Дніпровського, 

О. Досвітнього, М. Йонгансена, М. Любченка, М. Хвильового, 

Г. Косинки, В. Поліщука, П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, 

Ю. Яновського, А. Головка та ін. 

Стосовно ж ролі й місця в навчальному процесі класичної 

української літератури, то до цього вимагався суворий класовий 

підхід – ці твори «можна було використовувати, але лише після 

того, як в учня на основі засвоєння кращих зразків сучасної 

літератури та матеріалу інших предметів у школі буде 

сформований чіткий класовий погляд, учень буде спроможним 

зрозуміти класову позицію письменника, а значить і сюжет твору» 

[458; 512]. 

Перші спроби реалізувати нову методику навчання російської 

мови бачимо в підручнику В. Вахтерова «Російський буквар для 

навчання письма і читання» для російськомовних шкіл України 

(Одеса : Держвидав, 1923 р.) [79]. Автор узяв за основу науково 

перевірений і виважений матеріал своїх старих, дореволюційних 

підручників, але вніс багато змін і доповнень не лише стосовно 

змісту (у кожному розділі міститься інформація про вождів 

комуністичної партії і радянського, зокрема й українського, уряду 

В. Леніна, Л. Троцького, Г. Зіновьєва, Г. Петровського, 

Х. Раковського та ін., про радянські свята, про боротьбу за світову 

революцію тощо), але й збагатив матеріал різноманітними 

вправами для активізації діяльності учнів. Підручник не має 

розподілу на параграфи і пункти, але містить три великі розділи:   

1) опис літер, приклади читання даної літери в різних типах складу 

та приклади її написання; 2) невеличкі оповідання, в яких часто 

зустрічається дана літера і які спрямовані на розвиток образного 

мислення та усного мовлення; 3) вправи для самостійної роботи з 

письма. 

У змісті загалом ще відсутній яскраво виражений класовий 

підхід та войовничий атеїзм, автор залишив багато віршів, загадок 
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і оповідань про красу рідної природи, але вже є досить багато 

матеріалів про тяжку долю бідноти за царських часів та 

необхідність боротьби за світле майбутнє. Структурно і за змістом 

матеріал не прив’язаний до пір року, однак деякі вправи на 

розуміння відмінностей діяльності людини в різні сезони він має. 

Загалом цей підручник ще не можна назвати підручником-

журналом або робочою книгою, проте в ньому досить чітко 

простежується використання активних методів навчання. 

Найбільш яскраво методика вивчення російської мови в 

системі комплексного навчання, на нашу думку, подана в книзі для 

читання О. Кайданової «Наш буквар (для міських шкіл підлітків)» 

(1928 р.) [304]. Зміст книги відображає не лише тогочасний стан 

мовознавства, але й досягнення з інших наук (фізики, математики, 

географії, біології тощо). Матеріал складається з 2-х частин.  

У частині першій «Наш дім. Наше місто» містяться різні 

словосполучення спочатку з побуту, а потім із різних сфер життя 

міста. Важливим є те, що на кожній сторінці після викладу 

матеріалу подається завдання для практичної роботи (на уроці або 

вдома). Наприклад, на с. 7 велика (на півсторінки) картинка, на 

якій зображено сцену миття вікон, вправа для читання «Саша мила 

раму. Маша мила раму» в кілька речень з елементами лічби, а в 

нижній частині сторінки – запитання: «Коли вставляють рами? Як 

потрібно вставляти й замазувати рами? Яке значення має подвійна 

рама?». На с. 6 зображено сцену гри хлопців і дівчат у крокет, 

десять кульок, викладених у формі трикутника, подаються кілька 

словосполучень із словом «кулька», арифметична вправа на 

складання та завдання: «Як ще можна розкласти 10 кульок? 

Намалюйте й запишіть. Розкажіть, як грають у крокет. Які ігри ви 

ще знаєте?». На с. 21 надруковано маленьке оповідання про те, як 

Шура пішов працювати на завод, заробив 30 карбованців, купив 

замок, замкнув сундук. Далі йде розрахунок витрат Шури на життя 

і все необхідне та подається завдання: «Напишіть, скільки ви 

заробляєте і на що витрачаєте зароблені гроші. Підрахуйте витрати 

Шури» (рис. 2.8). 

Друга частина книги має назву «Підліток, його праця й 

організація». Вона присвячена засвоєнню різноманітних знань з 

мови, математики, фізики на основі застосування методу проєктів 

(рис. 2.9, 2.10). Автор пропонує учневі вести власний щоденник, 
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до якого будуть заноситися спостереження за явищами природи в 

різні сезони, соціальними, економічними процесами та різні 

міркування й висновки учня. 

На кожній сторінці книги подаються різноманітні завдання, 

які поступово ускладнюються. Серед них є і відносно прості 

вправи щодо спостереження за мовою: «Зверніть увагу на 

підкреслені слова. Скільки приголосних у них йдуть підряд?» [304, 

с. 36], на арифметичні дії: «Виміряйте зріст членів вашої ланки та 

складіть діаграму зросту» [304, с. 31], на виконання правил 

організації життєдіяльності: «Заповніть Картку школяра [304,        

с. 34], Перепишіть правила здоров’я та повішайте їх у себе в класі» 

[304, с. 35]. Але зустрічаються й досить непрості практичні 

роботи, які потребують використання інтегрованих знань з різних 

предметів та вмінь роботи в групі. Наприклад, на с. 36 описується 

хід екскурсії (до речі, екскурсії в природу та на різні виробничі 

об’єкти передбачені не рідше одного разу на місяць), 

викладаються правила роботи з компасом та подаються запитання 

і завдання: «Куди тече річка? На північ, південь, схід, захід?», 

«Випишіть слова односкладові, двоскладові, трьохскладові та 

багатоскладові» [304, с. 36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.3  Сторінки 6 і 21 книги для читання О. Кайданової «Наш 
буквар» 
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Рис. 2.4 - Сторінка 33 книги для читання О. Кайданової «Наш 
буквар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Рис. 2.5 Сторінки 34, 37 книги для читання О. Кайданової  

«Наш буквар» 
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Рис. 2.6 Обкладинка та с. 88 книги для читання «Наш буквар» 

 
 

Стосовно ергономічних показників, можна стверджувати, що 

ця книжка суттєво не відрізняється від більшості інших 

посібників, які видавалися в ті роки. Це стосується і розміру 

шрифту (він є прийнятним для учнів цього віку), і розміру та 

поліграфічної якості ілюстрацій (картин, таблиць, схем, діаграм), і 

обкладинки, яка має трьохкольорову гаму та оригінальний дизайн 

– з використанням ілюстрацій (рис. 2.11).   

Щодо ідеологічного забарвлення – слід сказати, що його тут 

набагато більше, ніж у підручниках початку 1920-х років. Воно не 

переважає у змісті книги, але займає ключові позиції: майже в 

кожному розділі є матеріали, які побудовані на класовому підході 

(возвеличується робочий клас, і це зрозуміло, бо книга написана 

для міського школяра, але є кілька реверансів і у бік трудового 
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селянства). Загалом цей посібник повністю виконував завдання, 

що на нього покладалися в системі комплексного навчання і міг 

бути досконалим засобом навчання грамоти, письма, географії, 

математики, фізики та суспільствознавства учнів початкової 

школи. Основні методичні підходи, виявлені в посібнику, є, на 

нашу думку, цілком прийнятними і для сучасної початкової 

школи. 

Для викладання іноземних мов на початку XX століття, 

особливо в 1920-х роках, стояла проблема вибору методів, що було 

закономірним, оскільки для нової школи були вкрай потрібні й 

нові методи навчання. У цей період широко пропагувався прямий 

(натуральний) метод або метод природного (асоціативного) 

вивчення іноземної мови. Вчені й учителі-практики вважали, що 

такий метод є найкращим, бо він базувався на асоціюванні 

іншомовних слів безпосередньо з предметами. Його визнавали 

найекономнішим та таким, що досить швидко може досягти мети 

навчання.  

На Заході в цей період вже виникали ідеї змішаного методу, а 

у вітчизняній школі впроваджувався прямий метод. Така ситуація 

була спричинена тим, що: 1) у навчальних закладах Російської 

імперії панували граматико-перекладний і текстуально-

перекладний методи, засновані на заучуванні матеріалу, яких нова 

школа прагнула позбутися. Прямий же метод відносно них був 

прогресивнішим, бо виходив із живої мови, з навчання мовлення 

як основного засобу її функціонування; 2) у той час лише прямий 

метод передбачав навчання учнів спілкуванню; 3) вітчизняним 

вчителям не були відомі інші методи, які сформувалися на Заході 

після першої світової війни, оскільки під час війни були 

зруйновані всі контакти, зокрема й наукові. До того ж, для вчених і 

вчителів метод був новим, привабливим, і, на думку багатьох, 

результативним. Дослідники вважають, що тоді «поступово 

складався вітчизняний варіант прямого методу, який певною 

мірою відрізнявся від класичного варіанту значно більшою увагою 

до використання граматики та лексичних структур рідної мови. 

Пізніше, в другій половині 1920-х років у методичних посібниках 

він набув своєї остаточної форми» [162, с. 7].  

Відповідно до цього методу створювалася й навчальна 

література. Спочатку це були різноманітні тематичні посібники-
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довідники, словники, підручники-журнали, а в кінці 1920-х років 

з’явилися й робочі книги.  

До наших днів дійшло кілька робочих книг з німецької мови, 

яка тоді викладалася в переважній більшості навчальних закладів 

УСРР. Одна з них – робоча книга для шкіл ІІ ступеня 

Г. Гольдштейна, Х. Озолина, P. Розенберга (1927 р.) [133]. Її зміст 

має великий обсяг тогочасної лексики з різних сфер життя, різних 

дисциплін (природознавчих та суспільствознавчих), вона містить 

багато цікавого з життя німецького народу. Звісно, ці робочі книги 

включали матеріал, що сприяв формуванню марксистського 

світогляду. Зокрема в них містилися тексти про життя та 

діяльність робочих і селян, подавалися уривки з «Комуністичного 

маніфесту». Однак яскраво вираженого класового підходу вони не 

мали, за що й були засуджені на початку 30-х років [505; 694]. 

Структуру робочої книги було розроблено згідно з методикою 

комплексного навчання (сезонність, виконання великої кількості 

практичних завдань у природі та в соціумі тощо) та з урахуванням 

вимог методу природного (асоціативного) вивчення іноземної 

мови (прямого методу). Деякі теоретичні відомості з граматики й 

фонетики містилися, але вони мали допоміжний характер. Багато 

уваги автори приділяли також формуванню й розвитку 

комунікативних умінь учнів. Книги містили значну кількість 

(приблизно утричі більшу, ніж дореволюційні підручники) 

ілюстрацій: малюнків, рисунків, таблиць тощо.  

Проте викладання німецької та інших іноземних мов в умовах 

комплексного навчання не завжди давало високі й достатні 

результати стосовно забезпечення необхідного рівня знань учнів, 

оскільки відсутність класно-урочної системи та специфіка 

проведення практичного заняття, що було тоді основною формою 

навчання, не давали можливості якісно й результативно 

узагальнити, систематизувати та проконтролювати знання учнів. 

Втім, більшість методичних засад робочих книг, на нашу думку, 

можуть бути корисними для авторів сучасних підручників і 

посібників з іноземних мов. 

Отже, зміст різних видів навчальної літератури, як і методика 

викладання філологічних дисциплін у 1920-х роках, мали 

суперечливий характер. З одного боку, українська школа прагнула 

не відставати від європейської та світової психолого-педагогічної 
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науки, широко використовуючи їх прогресивні досягнення. З 

другого боку, тоталітарний комуністичний режим стримував і 

наукову думку, і творчу діяльність педагогів, намагався 

уніфікувати їх, нав’язував штампи марксистсько-ленінської 

ідеології, суворо забороняв будь-які інші думки, погляди та 

підходи. Крім того, усі видані того часу навчальні програми, як 

зазначалося в їх пояснювальних записках, спрямовувалися на 

формування й розвиток знань і вмінь учнів засобами 

навколишнього середовища. У них особливо підкреслювалося, що 

навчальний процес слід будувати не від навчальної книжки, а від 

самого життя. На практиці, на думку вчених [670; 805], ці загалом 

правильні й корисні у своїй основі ідеї набирали негативного 

спрямування, оскільки були лише рекомендаціями партійних і 

радянських органів, а учні, формуючи досить потужні практичні 

вміння, не мали змоги формувати достатній теоретичний рівень та 

не залучалися до систематичної й цілеспрямованої роботи з 

навчальною літературою, якої, до того ж, у школі, як зазначалося 

вище, дуже бракувало. 

Для викладання іноземних мов на початку XX століття, 

особливо в 1920-х роках, стояла проблема вибору методу. Це було 

цілком закономірно, оскільки після для нової школи були вкрай 

потрібні й нові методи навчання. У цей період широко 

пропагували прямий (натуральний) метод вивчення іноземної 

мови. Вважалося, що цей метод заснований на правильних 

принципах – асоціюванні іншомовних слів з самими предметами. 

Ще його називали методом природного (асоціативного) вивчення 

іноземної мови, який вважався найекономнішим та таким, що 

досить швидко може досягти  мети.  

Чому ж у цей час пропагується прямий метод, коли на Заході 

вже виникають ідеї змішаного методу? Це було обумовлено 

низкою причин: 1) у навчальних закладах Російської імперії 

панували граматико-перекладний і текстуально-перекладний 

методи, засновані на заучуванні матеріалу. Від них слід було 

звільнитися. Прямий же метод відносно них був прогресивнішим, 

бо виходив із живої мови, з навчання мови, як основного засобу її 

функціонування; 2) у той час лише прямий метод передбачав 

навчання спілкуванню; 3) вітчизняні педагоги не були глибоко 

обізнані з сутністю інших методів, що виникли на Заході після 
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першої світової війни, оскільки цією війною були порушені всі 

контакти, зокрема й наукові. До того ж, для багатьох учителів та 

вчених прямий метод був новим, цікавим, привабливим, у його 

високу результативність щиро вірили. Також необхідно 

відзначити, що пропагований прямий метод відрізнявся від 

ортодоксального прямого методу західного варіанту, бо в ньому 

містилася вимога порівняння з рідною мовою, хай і не на 

початковому етапі навчання. Також подавалися рекомендації в 

процесі викладання іноземних мов не ігнорувати вивчення 

граматики, звісно, в основних її рисах, для кращого розуміння 

тексту зазначати схожість з граматикою рідної мови, для більш 

міцного засвоєння матеріалу використовувати певні граматичні 

вправи. Слід зазначити, що ці рекомендації зовсім не відповідали 

сутності прямого методу.  

Всі ці факти дозволяють говорити про те, що поступово 

складався «вітчизняний варіант» прямого методу, який потім у 

методичних посібниках другої половини 1920-х років набув своєї 

остаточної форми [163, с. 7.]. З орієнтацією на цей метод 

створювалася й навчальна література. Спочатку це були 

різноманітні тематичні посібники-довідники, словники, 

підручники-журнали, а в кінці 1920-х років з’явилися й робочі 

книги.  

До наших днів дійшло кілька робочих книг з німецької мови, 

яка тоді викладалася в переважній більшості навчальних закладів 

УСРР. Одна з них – робоча книга для шкіл ІІ ступеня 

Г. Гольдштейна, Х. Озолина, P. Розенберга (1927 р.) [133]. Її зміст 

має великий обсяг тогочасної лексики з різних сфер життя, різних 

дисциплін (природознавчих та суспільствознавчих), вона містить 

багато цікавого з життя німецького народу. Звісно, ці робочі книги 

включали матеріал, що сприяв формуванню марксистського 

світогляду. Зокрема в них містилися тексти про життя і діяльність 

робочих і селян, подавалися уривки з «Комуністичного 

маніфесту». Проте, яскраво вираженого класового підходу вони не 

мали, за що й були засуджені на початку 1930-х років [505; 694]. 

Структура робочої книги була побудована згідно з методикою 

комплексного навчання (сезонність, виконання великої кількості 

практичних завдань у природі та в соціумі тощо) та з урахуванням 

вимог методу природного (асоціативного) вивчення іноземної 
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мови (прямого методу). Деякі теоретичні відомості з граматики й 

фонетики містилися, але мали яскраво виражений допоміжний 

характер.  

Багато уваги автори приділяли також формуванню й розвитку 

комунікативних умінь учнів. Книги містили велику кількість 

(приблизно у   3-4 рази більшу, ніж дореволюційні підручники) 

ілюстрацій: малюнків, рисунків, таблиць тощо.  

Проте, викладання німецької та інших іноземних мов в умовах 

комплексного навчання не завжди давало високі й достатні 

результати стосовно формування необхідного рівня знань учнів, 

оскільки відсутність класно-урочної системи та специфіка 

проведення практичного заняття, що було тоді основною формою 

навчання, не давали можливості якісно й результативно 

узагальнити, систематизувати та проконтролювати знання учнів. 

Втім, більшість методичних засад робочих книг, на нашу думку, 

можуть стати у пригоді авторам сучасних підручників і посібників 

з іноземних мов. 

Отже, зміст різних видів навчальної літератури, як і всієї 

методики викладання філологічних дисциплін у 1920-х роках, мав 

суперечливий характер. З одного боку, українська школа прагнула 

не відставати від європейської та світової педагогічної науки, 

широко використовуючи їх прогресивні досягнення. З другого 

боку, тоталітарний комуністичний режим стримував і наукову 

думку, і творчу діяльність педагогів, уніфікував їх постулатами 

марксистсько-ленінської ідеології у сталінському варіанті, рішуче 

перешкоджаючи будь-яким проявам вільнодумства. Крім того, усі 

видані того часу навчальні програми, як зазначалося в їх 

пояснювальних записках, спрямовувалися на формування й 

розвиток знань і вмінь учнів засобами навколишнього середовища. 

В них особливо підкреслювалося, що цій справі слід йти не від 

навчальної книжки, а від самого життя. На практиці, на думку 

вчених [670, 805], ці загалом правильні й корисні у своїй основі 

ідеї набирали негативного спрямування, оскільки лишалися тільки 

рекомендаціями партійно-радянських органів, а учні, виробляючи 

досить потужні практичні вміння, не мали змогу здобути 

повноцінні теоретичні знання та не залучалися до систематичної й 

цілеспрямованої роботи з навчальною літературою, якої, до того 

ж, у школі, як зазначалося вище, дуже бракувало. 
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2.2  Підручники і посібники у 1933 – кінці 1950-х років 

 

У 1933 – 1959 роках зміст мовної політики в системі вищої та 

середньої освіти, а також у видавництві книг, газет і журналів 

суттєво змінився. Швидкими темпами збільшувалася кількість 

російськомовних шкіл у містах; школи, що були двомовними, 

перетворювалися на одномовні – російські. Значно зменшилася 

кількість українських видань. Все це не могло не позначитися на 

соціальному статусі української мови та на ставленні до неї з боку 

батьків учнів, які в переважній більшості не бачили перспектив 

для своїх дітей в україномовних школах, тому й намагалися їх 

туди не віддавати. Проте, слід зауважити, що українська мова в 

цей період вивчалася в усіх загальноосвітніх школах УРСР як 

обов’язковий предмет. 

Суттєві зміни в 1930-х рр. у системі викладання української 

мови (повернення до предметного навчання та уроку як його 

основної форми) спричинили створення нових навчальних 

посібників (М. Бернацький, 1938 р., В. Ващенко, 1938 р., Б. Кулик 

і Й. Кудрицький, 1937, 1938 рр., М. Перегінець, 1937 р.). «Це була 

серія посібників, які сприяли закладенню основ високої 

грамотності. У них побудова мовного матеріалу здійснювалася за 

певною системою, подавалося багато методичних порад щодо 

використання певних типів вправ. Визначною подією стало 

видання 1938 р. першого українського стабільного підручника з 

граматики (з морфології) А. Загродського, у другому виданні якого 

(1939 р.) виокремлено з розділу «Фонетика» в окремі розділи 

«Чергування голосних звуків», «Подвоєння і чергування 

приголосних», назву розділу «Будова слова» замінено на «Склад 

слова» і подано його в морфології (в першому виданні розділ 

«Будова слова» вміщено після «Фонетики»). У підручнику деякі 

питання української мови були узгоджені з російською, зокрема 

ліквідовані розбіжності у визначеннях понять граматики, внесено 

багато нового матеріалу; на відміну від попередніх підручників, 

частці й вигуку надано статус службових частин мови. У 1946 р. 

видано другу частину підручника з граматики А. Загродського 

(синтаксис), 1948 р. – підручник з морфології В. Шутька. У 1954 р. 

видано першу частину підручника з української мови для 
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педагогічних училищ О. Пархоменка, 1957 р. – другу частину» 

[805]. Відповідно до вимог нової програми 1955 р. Б. Куликом та 

А. Кулик був розроблений новий підручник з мови (частина 1), 

основною перевагою якого, на думку С. Яворської, була практична 

спрямованість, наявність різноманітних вправ, що спонукали учнів 

до самостійної роботи, спостережень і висновків, розвивали їхнє 

усне й писемне мовлення. Водночас дослідниця звертає увагу на 

занадто великий обсяг теоретичного матеріалу у певних місцях, 

однотипність завдань, брак вправ, спрямованих на розвиток 

мовлення. Загалом же нові стабільні підручники відповідали 

тогочасним дидактичним і гігієнічним вимогам та стали основою 

для подальших педагогічних досліджень [805, с. 15]. 

Особливості формування змісту шкільних підручників 

української мови у 1930-х – 1950-х років яскраво відстежуються в 

процесі аналізу букварів. «Одним з перших стабільних радянських 

букварів був підручник «Нумо читати!»  (Деполович Л.  Нумо 

читати! Буквар. Вид. 2-е. –  Харків : ДВУ, 1929. – 48 с.),  який 

після пристосування у 1933 році до нової програми витримав 17 

перевидань. О. Фізеші, аналізуючи його, зазначає: «Перше  

видання  за обсягом  порівняно  невелике  (48  сторінок).  Власне  

букварна  частина  займає більшу половину букваря (с. 3–45), 

післябукварна – всього 3 сторінки. Буквар гарно проілюстрований  

різноманітними  малюнками  із  знайомого  для дітей  оточення.     

В  основному –  це  малюнки  із  зображенням  сільської  хати, 

людей  в  українському  національному  одязі,  праці  людей  у  

селі  та  сільські краєвиди,  за  винятком  с. 24,  на  якій  

зображення  міської  вулиці  та  підпис «Місто».  В основному весь 

зміст підручника був спрямований на виховання любові до своїх 

батьків, поваги до старших, виховання любові до праці, до 

природи. Наприклад, у букварику майже всі тексти показують 

життя  української селянської родини: «Коло хати мама і тато» 

(c. 4). Окрім того, що провідна ідея у виховному плані – виховання 

любові до своєї родини, у змісті букваря чітко простежуються і 

елементи громадянського виховання. Зокрема, вже на с. 15–16 учні  

знайомляться  з  державними  символами  своєї  країни –  гербом 

та прапором СРСР, дізнаються про головні елементи радянського 

герба – серпом та молотом. А на с. 43 школярі читають 

невеличкий текст про Леніна, про те, як учні впорядкували в класі 
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ленінський куточок. Цікаво  відмітити,  що  в  цьому  букварі  

зовсім  мало  представлено  твори усної народної творчості. Автор 

букваря  обмежилася  тільки  народною приказкою «Снігу товсто – 

зерна повно» (с. 39), загадкою «Летить – мовчить, лежить –  

мовчить.  А  умре –  тоді  зареве»  (с. 39)  та  українською  

народною казкою «Рукавичка» (с. 47). На цьому й вичерпуються 

виховні цінності букварика» [745].  

Звісно, з кожним перевиданням букваря його зміст 

змінювався. «Звідси й значна відмінність виховних ідей, 

представлених у останньому виданні (Деполович Л.П. Буквар. 

Вид. 19-е. – К. : Рад. школа, 1956. – 96 с.). Зокрема, майже удвічі 

збільшена кількість сторінок, малюнки подані в кольорі (художній 

редактор  Р.О. Селіванов).  Змінений  метод  навчання грамоти,  а  

відповідно  змінилася  і  структура  підручника:  добукварний  

період (с. 3–9), букварний період (с. 10–76), післябукварний період 

(с. 77–96). Багато уваги приділяється реалізації таких виховних 

цілей, як виховання підростаючого покоління в дусі комунізму, 

почуття приналежності до великої дружної радянської сім’ї. 

Зрештою, загальновідомим є той факт, що громадянському 

вихованню в радянську добу надавалося великого значення. Про 

це свідчать такі тексти, як вірші та оповідання про радянську 

столицю «У Москві»  (с. 67), «Сонце з Кремля» (с. 91), «Наша  

Батьківщина» (с. 78). Наприклад, в оповіданні «Наша 

Батьківщина» навіть і згадки про Україну немає: «Наша 

Батьківщина – Радянський Союз» (c. 78). Невід’ємною частиною 

комуністичного виховання є прищеплення любові та  поваги  до  

вождів  народу.  Так,  ще  в  добукварний  період  під  час  усного 

опрацювання теми «Клас» (с. 5) школярі бачать на стінах класу 

портрети Леніна й  Сталіна.  Далі – в  післябукварній  частині –  

оповідання  «Володимир  Ілліч Ленін»     (с. 92), «Наш Ленін» 

(с. 92), «Йосиф Віссаріонович Сталін» (с. 93), в яких 

розповідається про їхні заслуги перед радянським народом. Варто  

відзначити,  що  за  комуністичної  доби  на  дуже  високому  рівні 

в школах було поставлене інтернаціональне виховання, тобто 

виховання поваги до людей інших націй, почуття братерської 

єдності, що знайшло відображення і в змісті букваря («Дружба» 

(с. 79), «Хай буде мир» (с. 95)). Буквар уже знайомить школярів з 

новими досягненнями науки і техніки (літаки, автомобілі, метро). 
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Вихованню моральності учнів теж приділено достатньо уваги. 

Насамперед, вона спрямована на виховання поваги до  старших  та  

однолітків,  менших  братиків  та  сестричок  («Юля»  (с. 68),  «На 

шкільному майдані» (с. 75), «Сестричка» (с. 89)), поваги до праці 

та людей праці («Наші  заводи» (с. 55)), «Десять робітників» 

(с. 81)).  Навчити  маленького школяра  жити  у  колективі,  

узгоджувати  свої  дії  з  діями  своїх  однокласників, виховувати в 

них почуття відповідальності та взаємодопомоги – ось провідна 

ідея оповідань «У школі» (с. 88), «Допомога» (с. 88), «Гуртом» 

(с. 89). Так  само,  як  і  у  попередніх  виданнях,  у  цьому  виданні 

букваря  творів фольклорних  жанрів  також  небагато.  Це,  

зокрема,  сім  загадок  та  українська народна казка «Котик і 

півник» (с. 86)» [745, с. 192]. 

У 1955 році «з’являється буквар Н. Гов’ядовської, який 

витримав тринадцять видань (Гов’ядовська Н.О. Буквар. Вид.      

13-е. – К. : Радянська школа, 1968. – 96 с.). Перше видання – 

чорно-біле. Структура та зміст даного  підручника подібна до 

структури проаналізованого вище букваря. Зокрема, процес 

засвоєння грамоти рідної мови проходить у три етапи: 

добукварний (с. 3–13), власне букварний (с. 14–79), 

післябукварний (с. 80-96). Виховні цілі, реалізовані в букварі 

Н. Гов’ядовської, майже ідентичні до цілей попереднього букваря. 

Виховати справжнього громадянина означало передусім виховати 

любов до Батьківщини – Радянського Союзу («Моя країна» (с. 81), 

«У Москві» (с. 92)), до  вождів  комунізму  («В.І. Ленін» (с. 88),  

«Шкільні  роки  Володимира  Ілліча» (с. 89), «Й.В. Сталін» (с. 90), 

«Найкращий учень» (с. 91), до народних героїв (про Павлика 

Морозова, с. 44). Про Україну знову ж таки немає жодного 

віршика чи оповідання, окрім ілюстрацій на с. 13 – «Хрещатик» та 

на с. 94 – «Дніпро», «Дніпрогес». Проте  буквар насичений 

улюбленим для першокласників жанром – жанром загадок.  

Причому, тут наявні загадки про сучасні для школярів предмети і 

явища (про трамвай (с. 62), електричну лампочку (с. 63), 

автомобіль (с. 74)). Також зустрічається багато загадок про 

природні явища, тварин, рослин (всього 12). Зустрічається  на  

сторінках  букваря  народна  пісенька  «Зозуля»  (с.82)  та опис 

дитячої народної гри «Гуси» (с. 49). Особливо впадає у вічі  

спрямованість букваря на виховання у першокласників 
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працелюбності, бережного ставлення до результатів праці, до 

свого та колективного майна,  прагнення працювати у колективі, 

зокрема це тексти, «Бібліотека» (с. 52), «Дружна праця» (с. 68), «У 

їдальні» (с. 73) та інші. Є  в  букварі  також  тексти,  спрямовані на 

виховання моральних рис першокласників: поваги до старших, 

чуйності й уважності («У трамваї» (с. 74), «Просто бабуся» (с. 83)), 

дружби («Товариші» (с. 47)), любові до природи («Наш живий 

куточок»  (с. 72), «Зелений куточок» (с. 73) та ін.)» [745, с. 193–

194]. 

У 1950-х рр. було суттєво удосконалено всю систему 

викладання мови. Вимоги до вчителя значно зросли. У навчально-

методичних, методичних посібниках і статтях містився аналіз 

різних методів і прийомів викладання, рекомендації щодо 

формування умінь школярів з орфографії, розвитку культури 

мовлення, удосконалення методики роботи з підручниками й 

посібниками, нові погляди на структуру й типи уроків, методи 

активізації навчальної діяльності учнів (Б. Кулик, О. Загродський, 

І. Нехтман, В. Масальський, А. Медушевський, Л. Любивець, 

Г. Понаровська, О. Феоктистів, М. Тищенко, В. Андрущенко).  

Питання наступності в навчанні української мови, 

систематичного повторення й закріплення матеріалу з орфографії, 

фонетики і морфології знайшли відображення в підручнику з 

синтаксису (А. Медушевський, М. Тищенко, 1957 р.), що мав 

значні переваги порівняно з іншими підручниками, зокрема 

матеріали практичної частини в ньому були багатшими й 

досконалішими, дібраними відповідно до найновіших методичних 

вимог [805, с. 16].  

У другій половині 1950-х рр. у наукових і методичних працях 

обговорювалася чи не найскладніша проблема викладання 

української мови – стилістичної грамотності учнів (І. Білодід, 

Л. Булаховський, В. Ващенко, В. Масальський, П. Плющ, 

Б. Кулик, О. Масюкевич та ін.).  

Статті, присвячені «змісту та формам викладання різних 

розділів мови, друкувалися у виданні «Наукові записки» Науково-

дослідного інституту психології Міністерства освіти УРСР, у 

часописах «Українська мова», «Радянська школа» та ін., що 

сприяло піднесенню рівня науково-методичного забезпечення 

викладання предмета. Втім, погоджуємося з С. Яворською у тому, 
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що «в період активної деукраїнізації освіти у новостворених 

шкільних програмах з української мови були нечітко окреслені 

вимоги до знань, умінь і навичок учнів та визначено зміст 

навчання для кожного класу, не завжди їх укладачі дотримувалися 

принципів систематичності й наступності» [805, с. 17]. 

Підтримуємо також позицію О. Фізеші, яка, аналізуючи основні 

підходи до формування змісту підручників з української мови 

даного періоду, зазначає, що цей зміст «позначався головним 

чином наявністю таких ідей, як виховання майбутніх громадян 

радянської держави в дусі комунізму, поваги до вождів, виховання 

почуття колективізму. Позитивним є виховання працелюбності, 

бережного ставлення до живої природи, становлення моральності 

першокласників. Актуальним для сьогодення є питання 

формування толерантності та поваги до народів інших рас та  

національностей,  що знайшло часткову реалізацію у змісті текстів 

радянських букварів, спрямованих на виховання інтернаціональної  

дружби. Хоча  парадоксальним  є  той  факт,  що  пропагується  

повага  до  всіх  народів різних рас та національностей, окрім до 

свого власного – українського. Впадає у вічі абсолютна  

відсутність  одного з  основних  принципів оволодіння  грамотою  

рідної  мови – формування любові до рідного слова, до мови, до 

рідного краю. Про це в жодному з букварів цього періоду – ані 

слова. Також відчувається відірваність від традицій народної 

педагогіки, зокрема, від виховного потенціалу творів  

фольклорних жанрів, які  так  багато  важать  для першокласників» 

[745, с. 195]. 

З 1930-х рр. радянське мовознавство та літературознавство 

у дослідженнях процесів розвитку мови та вивченні художнього 

твору орієнтувалися на партійні рішення, ідеологію пролетаріату 

як єдиного, на думку партійних органів, спадкоємця літературної і 

культурної спадщини минулого; принцип гуманізму в освіті було 

підпорядковано ідеології тоталітарного режиму. Він став 

винятково класовим [512].  

«У радянській українській літературі головними стали образи 

партії, Сталіна, Кірова, передовиків виробництва тощо. 

Прославлення складало основу її змісту. Поезії «Партія веде» 

П. Тичини, «Пісня про Сталіна» М. Рильського, «Поема про 

Кірова» М. Бажана були провідними творами того періоду» [544]. 
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Від авторів підручників і посібників з української літератури 

наполегливо вимагалися класова спрямованість та сувора 

відповідність комуністичній ідеології як змісту, так і форми. 

Навчальну літературу перетворюють, за висловом В. Оліфіренка, 

на ілюстрацію суспільно-політичних подій. Найяскравіше це 

проявляється в підручниках 30-х рр., коли зовсім зникає з них 

методичний апарат із його активними формами навчання, а виклад 

історико-теоретичного матеріалу нагадує промови державних 

діячів. Учням пропонуються вивірені за законами пануючої 

ідеології «досягнення науки», зокрема літературознавства [512,     

с. 120]. Врахування особистих особливостей школяра не 

передбачалося, його прагнення пізнання навколишнього світу, 

науки, культури не враховувалися, на перший план виставлялися 

винятково завдання щодо засвоєння навчального матеріалу. 

У посібнику «Методика літератури» (А. Машкін, 1931 р.) 

[446] яскраво проявилися основні дидактичні й виховні ідеали 

радянської педагогіки. Автор впроваджує партійно-класовий 

підхід настільки, що в тексті нерідко взагалі втрачається відчуття 

літератури. Наприклад, рушійні чинники життя: там подаються 

так: «…за часів диктатури пролетаріату предмет глядить вже не 

об'єктивно, а очима революції, а в наш період – очима 

соціалістичної реконструкції…» [446, с. 9]. Піддаються сумніву 

суспільні ідеали, сформовані протягом кількох століть. Усе має 

вирішувати лише революція. Крім того, автором визначаються 

певні вимоги до вивчення біографії письменника. Зокрема 

підкреслюється, що особа автора художнього твору тепер значною 

мірою відходить на задній план, а її місце займає клас, що і 

зумовлює творчість своїх художників слова [446, с. 11].  

Для змісту стабільних підручників з української літератури 

30-х рр. характерним був суворий класовий підхід до тлумачення 

соціальних і художніх явищ. Наприклад, у підручнику літератури 

для 7 року навчання В. Коряк, характеризуючи діяльність 

І. Франка, зазначає, що «Франко в специфічних умовах галицько-

міщанського болота заплямував в алегоричних образах рідне 



 

47 

 

болото і помийну яму капіталізму» [351, с. 11]. 

Головним класиком і основоположником усієї радянської 

літератури вважався М. Горький. Таке трактування його ролі й 

місця в літературі СРСР витікало із Постанови Президії 

Центрального Виконавчого Комітету СРСР «Про заходи на 

відзначення 40-річчя літературної діяльності Максима Горького», 

згідно з якою в усіх союзних республіках були розроблені плани 

заходів на кілька років уперед. Зокрема, НКО УРСР рекомендував 

відділам народної освіти передбачити проведення в школах і 

бібліотеках протягом 1932/1933 навчального року серії заходів: 

літературних ранків, вечорів, конференцій, екскурсій в музеї, бесід 

з учнями, бібліотечних виставок тощо, головною метою яких була 

популяризація творчості видатного революційного письменника та 

поліпшення комуністичного виховання молоді [870, арк. 30-31]. 

У другій половині 1940-х – 1950-х рр. «класовий підхід до 

вивчення літератури продовжував наповнювати зміст шкільних 

підручників. В УРСР та в інших союзних республіках підручник з 

літератури вважався важливим чинником формування і розвитку 

світогляду радянської людини та залишався предметом посиленої 

уваги партійних органів. У методичному посібнику Т. Бугайко і 

Ф. Бугайка «Методика викладання української літератури у VIII-X 

класах середньої школи» (1952 р.) про підручник пишуть як про 

універсальний засіб, здатний вирішити основні завдання 

літературної освіти. Спираючись на вимоги партії, автори 

посібника підкреслюють, що підручники з літератури повинні 

давати «системний виклад літературного процесу в історичній 

послідовності, в нерозривному зв'язку з суспільним життям, 

показувати їм роль художньої літератури в житті народу; у 

підручнику має бути поданий весь фактичний матеріал для 

запам'ятовування (хронологічні дати, теоретико-літературні 

визначення, біографії, характеристика етапів літературного 

розвитку тощо)» [68; 512]. Основними ж вимогами до процедури 

оцінювання підручника та формування методики його 

використання в навчально-виховному процесі залишалися вимоги 
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партії, викладені у відомих постановах ЦК ВКП (б) «Про 

навчальні програми та режим у початковій і середній школі» 

(1932 р.) [502, с. 161–164] та «Про підручники  для початкової та 

середньої школи» (1933 р.) [501, с. 170–172].  

Учені й методисти, як зазначає В. Оліфіренко, «змушені були 

посилатися на «здобутки» радянського літературознавства 40-50-х 

років чи під примусом, чи добровільно, за власними 

переконаннями. Звідси виростає погляд на навчальну книжку як 

джерело усіх потрібних знань із літератури. В українській 

радянській методиці літератури він практично не змінився до 

кінця 80-х років» [512, с. 125]. 

Показовим щодо підходів до принципів відбору змісту, 

побудови структури та дотримання гігієнічних вимог і 

ергономічних показників є, на нашу думку, російськомовний 

підручник «Теорія літератури» І. Виноградова (1936 р.) [95]. 

Ознайомлення з ним має допомогти нам остаточно скласти уяву 

про головні аспекти функціонування в той час стабільного 

безальтернативного підручника. 

Підручник розподілений на розділи та параграфи. Виклад 

навчального матеріалу повністю відповідає діючій програмі.  

Зміст підручника має яскраво виражений класовий характер. 

Це відчувається вже з перших сторінок. У першому параграфі 

«Маркс, Енгельс, Ленін про літературу. Основи партійної політики 

у сфері літератури» (рис. 3.7) піддається жорсткій критиці 

немарксистське розуміння ролі мистецтва: «У дворянському та 

буржуазному суспільстві широко поширеною була й є думка, що 

художник – це якась зовсім особлива, начебто «вища» істота, яка 

не підкоряється жодному впливу з боку суспільного життя… Не 

слід вважати, що дворянські та буржуазні письменники, що 

говорили про свободу творчості, дійсно могли знаходитися вище 

за класову боротьбу. Такого становища взагалі немає, і такі теорії є 

лише засобом для приховування класового характеру мистецтва. 

Під виглядом служіння красоті зазвичай здійснювався та 

здійснюється захист інтересів панівних класів» [95, с. 4–5]. 
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Рис. 2.7 - Фрагменти першого розділу підручника «Теорія 

літератури» (1936 р.) 
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У наступних розділах, присвячених окремим видам і жанрам 

літератури, стилям мовлення та їх відображенню у різних 

літературних жанрах, класовий підхід уже відходить на другий 

план, але все-таки відчувається. Наприклад, зміст другого розділу 

«Тематика і композиція» містить такі параграфи: «1. Тема. 2. 

Гумор і сатира. 3. Образи людей – типи.  4. Портрет. 

Характеристика. Зображення переживань. Мовлення персонажів. 

Непряма характеристика. 5. Сюжет. 6. Пейзаж. 7. Композиція у 

цілому. Завдання для самостійної роботи» [95, с. 29–68]. На 

перший погляд, вони мають нейтральний загальнолюдський 

характер, але й тут, у суто теоретичних питаннях 

літературознавства, автор підручника змушений був вдаватися до 

класовості та марксистсько-ленінської ідеології, що виражалося в 

підборі прикладів. Серед них були, хоча й не можна сказати, що 

переважали, уривки і образи із творів російських та зарубіжних  

письменників – революціонерів-демократів. У тих випадках, коли 

наводилися приклади з творів письменників, яких ніяк не можна 

було віднести до «революційних» або «демократичних», автор 

намагався у коментарях дотримуватися принципу класовості. 

Такий підхід до вивчення теорії літератури, як російської, так 

і будь-якої іншої національної, був притаманним до середини 

1980-х років. 

Стосовно науково-методичних засад підручника маємо 

зазначити, що він був написаний з дотриманням наукового стилю з 

елементами художнього, загалом – живою, доступною для 

старшокласників мовою у жанрі, який, на нашу думку, 

наближений до науково-популярного. Підручник містив  

контрольні запитання, переважно репродуктивного характеру, та 

завдання для самостійної роботи, які передбачали ознайомлення 

школярів із конкретними літературними творами, роботу з 

текстом.   

За ергономічними показниками «Теорія літератури» не 

відрізняється від інших підручників 1930-х – 1950-х років. 

Надрукований він на жовтому газетному папері. Розмір шрифту 

відповідає гігієнічним вимогам. Поліграфічне оформлення 

обкладинки та внутрішнє оздоблення виконані за принципом 

ілюстративного мінімалізму. 

Як уже зазначалося, в усіх загальноосвітніх школах СРСР, 
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зокрема й неросійських, починаючи з 1938 року, відповідно до 

постанов партії та уряду [567; 569] інтенсивно вивчається 

російська мова. Кількість годин збільшилася до 5–6 год. на 

тиждень. Для забезпечення якісного викладання цього предмета 

НКО УРСР було затверджено навчальну програму, розроблену на 

основі відповідної навчальної програми Наркомпросу РРФСР, 

кожного року видавалися й перевидавалися підручники. Для 

викладання в російськомовних школах вони завозилися із РРФСР, 

а для україномовних шкіл, як правило, видавництвом «Радянська 

школа» друкувалися підручники, розроблені на основі російських, 

але адаптованих до умов україномовної школи. 

Першими стабільними підручниками російської мови були: 

«Букварь» М. Головіна (рис. 3.8, 3.9) [126], «Учебник русского 

языка для начальной школы. (Грамматика и правописание)», ч. 1. 

1-2-й рік навчання, ч. 2. 3–4-й рік навчання (П. Афанасьєв, 

І. Шапошников); підручники для початкової школи М. Костіна; 

В. Полякова і В. Чистякова; М. Закожурникової та М. Рождест-

венського). Дещо змінені за структурою, обсягом навчального 

матеріалу вони залишалися за своїми принциповими установками 

близькими один одному. 

Один із перших стабільних підручників російської мови для 

середньої школи вийшов із друку у 1932 році (Русский язык : 

учебник для 7 года ФЗС и 3 года ШКМ / П.Кузнецов, П.Иванов, 

В. Карпюк, Н. Машкин. – М.-Л. : Учпедгиз, 1932. – 109 с.). 

Підручник граматики (А.Шапиро. Грамматика русского языка. – 

М. : Учпедгиз, 1933. – Ч. 1, 2) за традицією складався з двох 

частин: систематичного викладу курсу граматики, орфографії, 

пунктуації та практичної частини – вправ. Складність деяких 

граматичних визначень, одноманітність вправ, відсутність завдань 

з розвитку мовлення призвели до заміни цього підручника іншим 

(С. Бархударов. Грамматика русского языка» в двух частях, ч. 1 в 

соавторстве с Е. Досычевой), який переміг у 1938 році на конкурсі, 

а з 1944 року видавався за редакцією академіка Л. Щерби.  
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Рис. 2.8 Сторінки Букваря М. Головіна (1937 р.) 
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Рис. 2.9 - Сторінки Букваря М. Головіна (1937 р.) 
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Посилення практичної спрямованості у вивченні шкільних 
предметів призвело до створення в 1953 році нового стабільного 
підручника (С. Бархударов, С. Крючков. Учебник русского языка, 
ч. 1. Фонетика и морфология для 5-6-х классов, ч. 2. Синтаксис для 
6–8-х классов), що використовувався в школі в 1954–1970 роках. У 
ньому було скорочено теоретичну частину та збільшено 
практичний матеріал. На відміну від попередніх, цей підручник в 
основному був побудований на логіко-граматичній основі, велика 
увага в ньому приділялася вивченню словосполучень, 
словотворення, лексики, орфографії. 

Привертає увагу підручник російської мови для людей, які не 
володіють або слабо володіють нею, Ф. Совєткіна (1955 р.), який 
давав можливість збагатити словниковий запас учнів російськими 
словами приблизно до 2000 одиниць, що розташовувалися в 
алфавітному порядку й подавалися в кінці книги. В основі 
навчання, як зазначалося у передмові, – усне мовлення та постійне 
тренування учнів з правильної вимови російських слів і фраз, з 
побудови правильних російських речень, а потім і зв'язного 
мовлення. Нові слова, граматичні форми, мовні конструкції 
вводяться в підручнику поступово, із урахуванням ступеня їх 
складності для учнів [673]. 

На початку 50-х років у системі викладання російської мови 
з’являється новий вид навчальної літератури – збірник вправ. У 
1954 р. видано «Збірник вправ із синтаксису та пунктуації для 6 і 7 
класів семирічної та середньої школи» М. Светлаєва та 
С. Крючкова. Пізніше видаються подібні посібники і з інших 
розділів мови. 

У цей період розвивається і методична література. Особливо 
відчутним цей процес стає у другій половині 1940-х років – після 
видання посібника для ВНЗ академіка В. Виноградова «Русский 
язык (Грамматическое учение о слове) : учеб. пособие для ВУЗов» 
(1947 р.). Ця книга – одна з головних праць видатного радянського 
філолога, де була викладена його концепція синтаксичного ладу 
російської мови і основна ідея якої полягала в необхідності 
вивчення взаємодії лексики та граматики, стала популярною серед 
учених-філологів і вчителів. Відповідно до викладених у ній ідей, 
а також до результатів досліджень відомих радянських 
мовознавців Л. Щерби, П. Кузнецова, С. Бархударова та ін., 
методистами розроблялися методичні посібники і рекомендації 
щодо викладання російської мови в початковій і середній школах.  
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Зміст та методика викладання іноземних мов у 1930-х роках 
зазнали суттєвих змін. Відповідно до постанов партії й уряду у 
радянській школі утверджується свідомо-порівняльний метод і 
засуджується те, що робили вчені й практики протягом десяти 
років [85]. Критикується й засуджується також і навчальна 
література, причому нерідко – у буквальному розумінні.  

За ініціативою Наркомпросу, Московського міськкому 
ВЛКСМ та Московської міської ради 17–18 жовтня 1931 року 
відбувся «громадський суд» над підручниками німецької мови 
[505]. Були засуджені підручники й посібники з німецької мови, 
видані «Учпедгизом», «Державним науково-технічним 
видавництвом», «Трансгизом» і «Центриздатом» в 1920-х і     
1930–1931 роках. Авторів підручників та працівників видавництв 
організатори та учасники процесу публічно критикували з 
класових та ідеологічних марксистських позицій. 

На суді винесено вирок – негайно вилучити і знищити сім 
підручників: 

- Підручник з німецької мови для дорослих (А. Покотило, 
Л. Ерасмус, 1931 р.) – з зауваженням, що на жодній сторінці немає 
таких слів, як «клас», «класова боротьба», «соціалізм», 
«індустріалізація»;  

- Wir lernen Deutsch (А. Голохвастова, Е. Йогансон, 
А. Фріденберг, Л. Ерасмус, 1930, 1931 рр.) – як «яскравий зразок 
міщанської вульгарності»;  

- Frisch an die Arbeit (А. Голохвастова, О. Тізенгольт,          
1929 р.) – з зауваженням, що без коментарів поміщена Конституція 
Німецької республіки, тоді як Маніфест Комуністичної партії 
поданий у скороченому вигляді та без слів «Пролетарі всіх країн, 
єднайтеся!»;  

- Новий самовчитель німецької мови за методом Метнера 
(Ф. Курський, 1927, 1931 рр.) – оскільки «всі шість випусків 
описують парадний обід у Гінденбурга, повідомляють про смерть 
полковника Церлетера»;  

- Робоча книга з німецької мови для Втузів, ВНЗ та робітфаків 
(А. Губі, X. Озолінг, Б. Кан, 1931 р.) – як «ідеологічно 
невитриманий»;  

- Робоча книга з німецької мови для шкіл ІІ ступеня 
(Г. Гольдштейн, Х. Озолінг, P. Розенберг, 1925, 1927, 1930, 
1931 рр.) – як «застаріла та ідеологічно невитримана»;  

- Хрестоматія з машинобудування (А. Пише, 1931 р.) – як 
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така, що «не відповідає завданням соціалістичної реконструкції 
СРСР, з низкою політичних помилок у трактуванні питань 
нормування та стандартизації». 

П'ять підручників з німецької мови суд зобов'язав піддати 
докорінній переробці: «Auf zur Stossarbeit! Робоча книга з 
німецької мови для робітфаків» (Р. Басьо, Є. Дмитрієва, 
М. Напольский, Н. Шейніна, 1931 р.); «Самовчитель німецької 
мови» (Б. Шмельов, 1930 р.); «Граматичний довідник з німецької 
мови» (Б. Шмельов, 1929 р.); «Коротка граматика німецької мови» 
(Н. Мамуна, А. Шмолль-Блом-Ріус, 1931 р.); «Курс заочного 
навчання Головполітосвіти» (А. Ерасмус, Л. Ерасмус, 1931 р.). 

Суд визнав «вдалими» лише два видання: «Курс заочного 
навчання німецької мови за методом Кобленця» (Л. Грюнберг, 
1931 р.); «In die Massen : Новий підручник німецької мови для 
дорослих» (В. Йогансон, 1930 р.). Видавництвам було 
рекомендовано залучати до розроблення підручників молодих 
авторів, методистів, студентів, робітничу громадськість; Інститут 
літератури Комуністичної академії; працювати в тісному контакті 
з видавничим штабом Наркомосу «У похід за мови!» (спеціально 
створена при Наркомосі організація, яка займалася плануванням 
видань, стежила за їх підготовкою), Інститутом нових мов. 
Формування авторських колективів зі створення підручників, 
керівництво роботою видавництв відтепер зосереджувалися у 
видавничому штабі Наркомосу («У похід за мови!»). Справа про 
одне з видань як «ідеологічно шкідливе і таке, що вийшло у світ 
без дозволу авторів» («Робоча книга з німецької мови для Втузів, 
ВНЗ та робітфаків. Автори – А. Губі, X. Озолінг, Б. Кан, 1931 р.) 
була передана в Московську обласну прокуратуру [505; 694]. 

Отже, завданням цього «судового» процесу було 
затвердження класового підходу в лінгвістиці, підпорядкування 
педагогіки політиці. Рішення «суду» про необхідність пронизати 
вивчення німецької мови ідеями інтернаціонального виховання, 
про мову як могутній засіб інтернаціональних зв'язків трудящих 
СРСР із зарубіжними робітниками й революціонерами 
підпорядкувало вивчення мови завданням, що лежать за межами 
лінгвістики. Завдання, які суд ставив перед підручниками з 
німецької мови, перетворювали підручникотворення в суто 
прикладний процес, який знаходиться поза межами гуманітарного 
знання – мова потрібна для оволодіння іноземною передовою 
технікою – робітники повинні знати слова, пов'язані з нею. Тому 
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методика повинна бути проста і доступна широким масам 
трудящих і особливо робітникам, які вивчають мови в гуртках при 
фабриках і заводах, підручники повинні бути вузько спеціального 
характеру (окремі видання для кожної категорії робочих гуртків, 
шкіл I і II ступенів, ВНЗ, Втузів, робітфаків, технікумів). За 
рішенням «суду» із бібліотек, навчальних закладів, книжкової 
торгівлі протягом кількох тижнів було вилучено та знищено 
близько півмільйона примірників книг [505].  

Відтепер усі видання з іноземних мов стали піддаватися 
суворій політичній цензурі. У списках літератури, що підлягають 
вилученню з бібліотек, клубів і магазинів, які раніше містили 
переважно твори «ворогів народу» та «опортуністів», все частіше 
стали з’являтися і вони. Один із таких документів – лист 
Зінов’євського міського відділу народної освіти від 10 лютого 
1932 року з грифом «таємно», підписаний інспектором міськліту 
(міське відділення Головліту), зберігся в Кіровоградському 
обласному архіві. У ньому йдеться про вилучення із 
профспілкових бібліотек кількох книг як політично шкідливих. 
Серед них на першому місці – видання «Моя друга німецька 
книжка. Практичний підручник німецької мови, частина 2-га» 
[879, арк. 10]. 

Кардинальні зміни у системі освіти, розширення мережі 
початкових і семирічних шкіл, а також перехід з комплексного на 
предметне навчання, зумовили у змісті та методиці викладання 
іноземних мов. У 30-ті роки створюються нові шкільні програми, 
стабільні підручники, навчальні посібники та інші методичні 
матеріали, в основі яких лежить свідомо-порівняльний метод. 
Розпочинається видання періодичного методичного журналу 
«Іноземні мови в школі». До найвідоміших науково-методичних 
праць того періоду можна віднести праці «Як потрібно вивчати 
іноземні мови», «До питання про двомовність», «Викладання 
іноземних мов у середній школі» (Л. Щерба); «Загальноосвітнє 
значення іноземної мови» (М. Сергєєвський); «Методика 
викладання іноземних мов» (Д. Ганшина); «Методика викладання 
англійської мови» (І. Грузинська); «Методика викладання 
французької мови» (А. Любарська); «Методика викладання 
німецької мови» (Р. Гольдштейн і Р. Розенберг); «На допомогу 
вчителю іноземної мови середньої школи» (З. Цвєткова) [627]. 
Важливою подією стало видання словника-мінімуму для середньої 
школи (У. Аракін, А. Монигетті, І. Рахманов, Д. Щерба).  
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Протягом 1930-х років здійснювалася значна робота щодо 
створення й удосконалення навчальної літератури з іноземних мов, 
яку очолював відомий учений і методист І. Рахманов, автор 
програм і підручників з німецької мови для середньої школи, 
співавтор і редактор навчальних словників.  

Методологічної основою свідомо-порівняльного методу є 
марксистська матеріалістична теорія пізнання об'єктивної 
дійсності. Психологічними джерелами методу послужили 
матеріалістичні погляди російських науковців Д. Ушинського, 
М. Чернишевського, І. Сеченова про детермінованість 
індивідуально-психічного громадсько-соціальним, зв'язок мови та 
мислення, поняття про роль мови у формуванні свідомості, про 
роль свідомості в пізнавальній діяльності людини [85]. 
Лінгвістичне обґрунтування методу дав у своїх працях Л. Щерба 
[801], який сформулював основні проблеми мови та мовлення, 
тлумачення слів, активної наукової та пасивної граматики; стилів 
мовлення; взаємовідносин лексики, граматики та інших елементів 
мови. В основі свідомо-порівняльного методу, на його думку, 
лежить не механічне формування досвіду, а осмислення учнем 
певної дії, не інтуїтивне, а усвідомлене оволодіння іноземною 
мовою. 

У середині 1940-х років учителям і вченим стало зрозуміло, 
що цей метод не приніс очікуваних результатів. Суттєвого 
поліпшення володіння випускниками шкіл іноземними мовами не 
спостерігалося. Дехто вважав, що причини цього в тому, що нічого 
нового в методі не з’явилося, що перед назвою старого 
порівняльного методу з'явилося слово «свідомий», і він став 
називатися свідомо-порівняльним. Але більшість учених і 
методистів того часу бачили причину негараздів у відсутності 
повного теоретичного обґрунтування даного методу, відсутності 
спеціальних методичних принципів. Вони були розроблені 
І.  Рахмановим і опубліковані у 1953 році [85, с. 23] і становлення 
свідомо-порівняльного методу викладання отримало своє 
завершення.  

Протягом 1930-х – 1950-х років цей метод набув ще й 
ідеологічного забарвлення. «Критиці його піддавати не 
рекомендувалося. У той же час незадоволеність в навчанні 
іноземним мовам змушувала вчених і вчителів у різних регіонах 
СРСР думати і застосовувати пошуки інших методичних прийомів 
(школа воронезьких вчених, вчених Тюмені, Ленінграда, Липецька 
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та ін.) З'явилися критичні статті щодо свідомо-порівняльного 
методу. Але це не означало, що відразу настали суттєві зміни. 
Були сили, які, визнаючи незадовільними результати навчання 
іноземним мовам, вишукували в якості виправдання різні причинні 
невдачі, аж до того, що бачили причину в другій світовій війні. 
Намагалися оправдати свідомо-порівняльний метод. Відкрилася 
дискусія, яка тривала протягом другої половини 1950-х років. 
Кілька конференцій, в тому числі дві Всесоюзних, відбулося у 
Воронежі. Потім ініціатива перейшла до липчан, які також 
провели кілька конференцій і круглих столів. Дискусія тривала і в 
пресі – в газетах, журналах, наукових збірниках. Так починався 
новий етап розвитку вітчизняної методики викладання іноземних 
мов» [85]. 

Навчальна література з іноземних мов того періоду складалася 
переважно із підручника та словника. 

Починаючи з середини 40-х рр., в УРСР впроваджуються нові 
типи загальноосвітніх шкіл: з поглибленим вивченням іноземної 
мови та з викладанням кількох предметів іноземною мовою [306, 
с. 93-94]. «Створені у 1946/1947 н.р. перші три школи з 
викладанням кількох предметів у старших класах англійською 
мовою мали велику популярність серед батьків. В їхніх очах такий 
тип навчального закладу мав низку переваг, в першу чергу – 
кар’єрні перспективи. Їх позитивний досвід роботи 
підтверджувався численними листами та телеграмами батьків. 
Реагуючи на звернення та прохання, Міністерство освіти УРСР 
вирішило поширити цей досвід. У наказі Міністерства від 6 
вересня 1956 року «Про розширення сітки шкіл з викладанням 
ряду навчальних предметів у 8–10 класах іноземною мовою» 
йдеться про укомплектування відповідно до бажання батьків у 
містах Києві, Харкові, Одесі та Львові десяти шкіл. У чотирьох 
середніх школах УРСР викладання окремих предметів у 8–10 
класах планувалося провадити німецькою мовою. У перспективі 
передбачалося і надалі вивчати досвід роботи Київської школи 
№ 92 для того, щоб систематично і у великих масштабах 
поліпшити викладання іноземних мов у школах УРСР» [306, с. 95-
98; 580, с. 3].  

Створення й удосконалення зазначених вище шкіл нового 
типу також викликало необхідність розробки принципово нових 
підручників і посібників для учнів, заснованих на нових 
дидактичних принципах та методах навчання.  
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У загальноосвітніх навчальних закладах, де іноземна мова 
вивчалася з 3-го класу в межах 2-3-х годин на тиждень, а таких 
було понад 90%, до кінця 50-х років, незважаючи на розгорнуту в 
педагогічній пресі дискусію, усе ще панував свідомо-порівняльний 
метод. Саме під цей метод і створювалися підручники. В школах 
УРСР користувалися підручниками, перекладеними з російських 
видань, а в російськомовних школах – передрукованими з них 
(автори: О. Бєлова, І. Нелідова, Л. Тодд, Н. Єгунова,  
О. Прохорова,  М. Ривкіна). 

З метою з’ясування особливостей підручникотворення для 
початкової та середньої школи порівняймо підручники для цих 
ланок загальної середньої освіти.  

Першим розглянемо підручник з англійської мови для 3 класу 
(автори: Ю. Годліннік, М. Кузнєц, 1953 р.) [125]. У його змісті 
переважає лексика із оточення школяра, яка має певний ґендерний 
відтінок (можна побачити тексти, де основними персонажами є 
або хлопці, або дівчата). Це спричинено наявністю їх роздільного 
навчання та існуванням чоловічих і жіночих шкіл. Досить багато 
шкільної, піонерської лексики, але відомостей про життя дітей в 
інших країнах нам знайти не вдалося. Кілька текстів та вправ 
присвячено «великому і мудрому вождю радянського народу 
товаришу Сталіну».  Загалом, при наявності ідеологічного аспекту, 
класового характеру змісту, у текстах переважає лексика із життя 
родини, родинних та всенародних свят, професій батька й матері, 
важливості праці в житті людини, поведінки і побуту тощо. 
Яскраво вираженого матеріалістичного й атеїстичного характеру 
лексика цього підручника не має. 

Методичний апарат цілком задовольняє свідомо-порівняльний 
метод, на який зорієнтований підручник. Після вправ на введення 
лексичних одиниць та закріплення матеріалу за допомогою 
численних ілюстрацій подаються невеличкі тексти та граматичні 
вправи. Підручник у цілому відповідає принципам науковості, 
наступності, доступності та наочності. 

За ергономічними показниками підручнику можна поставити 
високу оцінку. Усі ілюстрації кольорові, якісно виготовлені. 
Шрифт та папір повністю відповідають гігієнічним вимогам 
(рис. 3.10, 3.11).  
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Рис. 2.10 Фрагменти текстів та ілюстрацій із підручника           

з англійської мови для 3 класу (автори Ю. Годліннік, 

М. Кузнєц, 1953 р.) 
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Рис. 2.11 Фрагменти текстів та ілюстрацій із підручника з англійської 
мови для 3 класу (автори Ю. Годліннік, М. Кузнєц, 1953 р.) 
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Рис. 2.12 Фрагменти текстів та ілюстрацій із підручника з англійської 
мови для 3 класу (автори Ю. Годліннік, М. Кузнєц, 1953 р.) 
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Рис. 2.13 Основні види ілюстрацій підручника з англійської 
мови для 3 класу (автори Ю. Годліннік, М. Кузнєц, 1953 р.) 
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Рис. 2.14 - Основні види ілюстрацій підручника з англійської мови 
для 3 класу (автори Ю. Годліннік, М. Кузнєц, 1953 р.) 
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Інший підручник, розроблений для вивчення англійської мови 

у десятому класі (автори: І. Нелідова та Л. Тодд, 1958 р.) [485], мав 

не лише інший формат, але й зміст.  

У ньому були враховані вимоги програми до текстів і вправ 

відповідно до вікових особливостей учнів, що відобразилося в 

обсягах та лексичному наповненні матеріалу. Але слід також взяти 

до уваги, що за п’ять років, які минули після смерті Й. Сталіна, 

суттєво змінилися підходи до відбору змісту навчального 

матеріалу. У змісті цього підручника відчувається потужна 

ідеологічна лінія, але вона тепер спрямована на відображення 

досягнень соціалізму, створення всенародної соціалістичної 

держави, переваг соціалістичного способу життя тощо. Класовий 

характер лексики також зазнав змін. По-перше, він займає 

незначну частину в загальному обсязі лексики (приблизно до 

20%), по-друге, розвиток «класової свідомості» тепер 

здійснюється переважно через вивчення творів класичної 

англомовної літератури (Т. Харді, Г. Уелс, Д.-К. Джером, 

Д. Лондон, О. Генрі, Т. Драйзер та ін.).    

Застосування свідомо-порівняльного методу навчання мови 

яскраво проглядається в структурі підручника. До кожного 

лексичного блоку подається серія граматичних та фонетичних 

вправ, завдань на повторення й закріплення лексичного, 

граматичного та фонетичного матеріалу. Вправи і завдання 

передбачають приблизно рівномірне застосування таких видів 

діяльності: читання та письмо з деякими елементами говоріння. 

За ергономічними показниками цей підручник суттєво 

відрізняється від підручника 3 класу, про який ішлося вище. 

Ілюстрацій тут набагато менше. Вони чорно-білі, переважно 

розміщені у текстах для читання та граматичних блоках. 

Ілюстрації спрямовані лише на наочне подання та закріплення 

певних фрагментів навчального матеріалу (рис. 3.12, 3.13).  

Такі підходи до побудови змісту, структури та методичного 

апарату підручників для старших класів були характерними до 

середини 1960-х років.  
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Рис. 2.15 Фрагменти підручника з англійської мови 
для 10-го класу (І. Нелідова, Л. Тодд, 1958 р.) 
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Рис. 2.16 Фрагменти підручника з англійської мови 

для 10-го класу (І. Нелідова, Л. Тодд, 1958 р.) 

 



 

69 

 

 
 

 
 

Рис. 2.17 Фрагменти підручника з англійської мови  
для 10-го класу (І. Нелідова, Л. Тодд, 1958 р.) 



 

70 

 

2.3  Підручники і посібники у 1960-ті – на початку          

1990-х років 

 
Після ухвалення у 1958 році Закону CРСР «Про зміцнення 

зв’язку школи з життям та про подальший розвиток системи 
народної освіти в СРСР» [256] загальноосвітня школа України 
здійснила перехід від семирічного до восьмирічного терміну 
навчання. У нових навчальних планах, перехідних програмах [742] 
вимоги до знань і навичок учнів стали точнішими й 
конкретнішими. Чітко визначались орфографічний та 
пунктуаційний мінімуми. На вивчення другої мови було відведено 
менше годин, ніж раніше, щодо загального  обсягу – програма 
залишалася майже такою самою.  

У зв’язку з реорганізацією школи і введенням нових програм з 
української та російської мов для восьмирічної школи гостро 
постала проблема удосконалення методів навчання. На думку 
науковців і методистів, одним із головних недоліків було 
превалювання словесних методів, що не сприяло формуванню 
умінь самостійної роботи школярів та розвитку умінь творчого 
застосовування теоретичних знань на практиці [805].  

З’явилися  нові вимоги до змісту та структури шкільного 
підручника з мови. «Він повинен був тепер містити такий 
навчальний матеріал, який би забезпечував оволодіння учнями 
системою знань, підвищення культури усного і писемного 
мовлення, розкриття історичних передумов явищ сучасної мови. 
Усі положення і правила в підручнику мали бути науково 
обґрунтованими й доступними для учнів, а вправи повинні були 
сприяти забезпеченню поурочного і спеціального повторення, 
відображати взаємозв’язок у викладанні української і російської 
мов (порівняння, зіставлення мовних явищ, переклади тощо). 
Більше уваги вимагалося приділяти вивченню стилістики, 
розвитку мислення» [805]. Зазначені проблеми досліджували 
В. Ващенко, Є. Дмитровський, А. Коваль, М. Жовтобрюх, 
І. Олійник, С. Левченко, М. Павлович, Т. Удод та ін. 

У 1961 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук А. Медушевського 
«Викладання фонетики і граматики української мови в 
восьмирічній школі», а в 1962 році автором було видано 
методичний посібник з цієї проблеми [447]. 
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Навчально-методичні посібники, що видавалися в кінці      
1950-х – у 1960-ті роки, «містили матеріал з різних питань, 
зокрема, щодо: типізації уроків мови (О. Петровська, 1959 р.), 
методики ведення ділової документації (Л. Любивець, 1959 р.), 
розвитку культури мовлення (А. Коваль, 1961 р.), методів і 
прийомів вивчення граматичних категорій іменника (М. Шкільник,      
1962 р.), роботи з лексичними синонімами (Л. Марченко, 1964 р.), 
вивчення синтаксису простого речення (В. Горбачук, 1959 р.), 
методики розвитку усного і писемного мовлення учнів (І. Олійник, 
1964 р.; І. Синиця, 1965 р.), особливостей вивчення орфографії 
(М. Бардаш, 1966 р.). Цікавою за змістом і важливою з 
методичного погляду була праця А. Гамалія (1964 р.) – єдине в 
УРСР дослідження, яке висвітлювало проблеми методики 
позакласних занять з мови. Методика викладання різних розділів 
програми, характеристика методів навчання, видів вправ, типів 
уроків, вимог до конспектів занять розглядалися в посібнику 
Є. Дмитровського (1965 р.). На активізацію навчальної діяльності, 
інтелектуальний розвиток учнів, міцне засвоєння матеріалу, 
організацію самостійної роботи, підвищення зацікавленості учнів 
було спрямоване  видання першого експериментального 
програмованого посібника для 5–8-х класів з методичними 
рекомендаціями, укладеного колективом науковців на чолі з 
А. Медушевським (1965 р.). Пошуки оптимальних методів, форм 
навчання та використання підручників і посібників тривали. 
Залишалися актуальними проблеми якості навчальних програм та 
створення підручників, формування їх змісту й структури. Це 
стосувалося передусім російськомовних шкіл з викладанням 
української мови як другої. Однією з суттєвих причин відносно 
низького рівня грамотності учнів таких шкіл визнавалася 
розбіжність у програмах і підручниках з української та російської 
мов визначень спільних граматичних категорій, а також 
відсутність програм і підручників, які враховували б специфіку та 
особливості навчання в російськомовних школах» [805]. 

Необхідність вдосконалення чинних і створення нових 
програм і підручників з української мови вчені й практики 
пояснювали тим, що вони, хоча й періодично перероблялися, 
проте містили значний обсяг застарілого матеріалу, передусім у 
практичній частині. У підручниках і посібниках тлумачення 
окремих понять не відповідало досягненням мовознавства, 
авторами не завжди враховувалися вікові особливості учнів, 
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спостерігалися порушення чіткості структури та послідовності 
викладу матеріалу. У підручниках відчувався брак ілюстративного 
матеріалу, зокрема таблиць і схем; нерідко стиль літературних 
текстів був одноманітним. До того ж у дібраних текстах для вправ 
було недостатньо мовних фактів (орфограм, пунктограм тощо), 
більшість завдань не потребували особливих інтелектуальних 
зусиль для їх виконання, проте забирали в учнів багато часу та 
давали мало результатів щодо засвоєння знань та формування 
вмінь. Серед завдань превалювали вправи репродуктивного типу – 
«спишіть і підкресліть». Тому видання у 1960 році підручника з 
української мови (автори С. Канюка, С. Кестель, Г. Купрієнко, 
Н. Скоморовська за редакцією В. Масальського) було своєчасним. 
Для шкіл із російською мовою навчання було видано підручник із 
синтаксису (О. Біляєв, С. Кестель, Г. Купрієнко, Н. Скоморовська, 
1961 р.), а для шкіл робітничої і сільської молоді були підготовлені 
підручники, у яких було враховано специфіку цих закладів 
(М. Леонова, Н. Рудик, А. Мартиненко, О. Сарнацька, 1962 р.). 
Підручники відповідали вимогам нової програми. Автори 
намагалися згідно з новими науковими й методичними підходами 
подавати теоретичний матеріал, вводили багато практичних 
завдань [805]. 

У 1960–1965 роках українські автори, «враховуючи зміни у 
навчальних програмах, викликані вимогами шкільної реформи, 
підготували кілька підручників і посібників для початкової школи 
(Буквар Н. Гов’ядовської, підручники С. Чавдарова (1 кл.) та 
С. Чавдарова і Б. Саженюка (2–4 кл.), прописи І. Кирея. Читанки 
були укладені різними авторами: 1 кл. – Н. Гов’ядовська (у 1960–
1962 роках першокласники також користувалися читанкою, 
підготовленою такими авторами: О. Бадюк, С. Білий, І. Богмат, 
Н. Свиридова); 2 кл. – П. Гавриленко, В. Глущенко, О. Горовий та 
ін.; 3 кл. – Т. Войтиченко-Варнавська, К. Коваленко; 4 кл. – 
М. Миронов («Літературна читанка»)» [336, с. 417-443]. 

Для вивчення учнями початкової школи російської мови (в 
україномовних класах і школах) були видані підручники таких 
авторів: Т. Бадьян, У. Брезгунова, Н. Вікторовська та ін. (2 кл.); 
Н. Волошановська, Г. Ванін, І. Ломоносова (3 кл.); Є. Козловська, 
В. Помагайба, Г. Савицька (4 кл.) [336, с. 437-440]. Уся ця 
навчальна література, як зазначає Я. Кодлюк [336, с. 80], 
витримала кілька видань.  

Зміни в житті вимагали відповідних змін у шкільних 
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програмах. Виникла потреба в навчальній літературі, яка б 
розв’язувала актуальні питання наступності в навчанні, 
самостійної роботи учнів у процесі вивчення мови, використання 
різних методів роботи з підручниками й посібниками, технічними 
засобами, застосування міжпредметних зв’язків та ін. Багато уваги 
науковці й практики приділяли удосконаленню якості підручників, 
перш за все, їх змістовому наповненню й методичному апарату. 
Наприклад, в аналізі «результатів конкурсу на створення читанок, 
що проводився у цей період, зазначаються недоліки, які в них 
повторювалися з року в рік (йдеться переважно про читанки для 2 
та 3 класів): підручники переобтяжені репродуктивними 
завданнями; перевантажені поняттями, які програмою не 
передбачені; пояснення термінів у ряді випадків примітивні, 
ненаукові; надто широко представлені перекладні твори. Суттєвим 
недоліком визнано і той факт, що основні моральні поняття при 
переході від класу до класу не ускладнюються й не розвиваються; 
значного поліпшення потребує мова підручників. Невдоволення 
автора статті викликав відбір текстів, які не на належному рівні 
реалізують виховну функцію навчання (звісно, переважно з 
ідеологічних позицій). У цьому аналізі не лише зазначаються 
недоліки, але й формулюються причини, які їх породжують:  

1) читанки для певних класів створюються різними 
авторськими колективами, що ускладнює реалізацію принципу 
наступності (допускається повторення матеріалу, різнобій у його 
методичному опрацюванні тощо);  

2) видавництво «Радянська школа» друкує підручники без 
попередньої рецензії НДІ педагогіки УРСР, який розробляє 
програми (тому матеріал часто не відповідає програмам)» [336,      
с. 82-83]. 

Результати експериментальної перевірки підручників для 3 
класу були відображені в спеціальній доповідній записці. У цілому 
їх оцінено позитивно, але разом з тим вказувалося і на недоліки. 
Наприклад, підкреслювалося, що «потребує перегляду структура 
«Читанки» за темами і структура самих тем; окремі твори важкі 
для сприймання молодших школярів; пропонувалося не розділяти 
вивчення суспільно-історичного матеріалу на один-два уроки на 
тиждень, а вивчати його як єдину тему. У підручнику «Українська 
мова» визнано недостатньою кількість вправ на вивчення окремих 
питань програми; зауважено, що правила і пояснення наводяться 
без попередніх вправ на спостереження; з метою розвитку в учнів 
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образного мовлення рекомендовано використовувати більше 
художніх творів. Підручник з російської мови радили суттєво 
скоротити (давалися конкретні рекомендації щодо того, який 
навчальний матеріал можна вилучити)» [336, с. 86]. 

Учні перших класів навчалися за «Букварем» Б. Саженюка та 
М. Саженюк (1967–1984 рр.). Підручники з читання були 
підготовлені такими авторами: Н. Скрипченко, Т. Горбунцова, 
О. Шинкаренко – 1 кл. (1972–1986 рр.); Н. Скрипченко, 
Н. Ткаченко, Т. Горбунцова – 2 кл. (1973–1989 рр.); Л. Балацька, 
Т. Горбунцова, М. Миронов – 3 кл. (1969–1985 рр.). Російську 
мову молодші школярі вивчали за підручниками таких авторів: 
В. Помагайба, Г. Коваль, Н. Волошановська (2 кл.) та 
В. Помагайба, Г. Савицька, Г. Коваль (3 кл.). Видавалися й 
навчальні посібники, але невеликими накладами: «Зошит для 
навчальної роботи з української мови» – 1 кл. (авт. Т. Горбунцова, 
1969 р.); «Прописи» – 1 кл. (авт. Л. Ільченко, М. Парфьонов, 1972, 
1974, 1976 рр.); збірник творів для позакласного читання 
«Криничка» – 3 кл. (упор. О. Єфімов, 1977 р.) [336, с. 417–420].  

Одним із перших видань, що враховувало вимоги нової 
програми (1970 р.), «був посібник з методики вивчення 
української мови в 4 класі шкіл з російською мовою навчання 
(автори О. Біляєв, Д. Кравчук, К. Плиско, Л. Симоненкова, 
М. Школьник, І. Ющук, 1970 р.) і в 5 класі (О. Біляєв, К. Плиско, 
Л. Симоненкова і М. Шкільник, 1974 р.). Відповідали новим 
вимогам і тогочасному науковому рівню також такі видання: 
посібник «Творчі роботи з української мови в IV–VIII класах» 
Д. Кравчука (1971 р.), підручники з української мови для 4 класу 
(Б. Кулик і О. Блик, 1970 р.; М. Доленко, І. Дацюк, А. Кващук, 
В. Кадельчук, 1973 р.) і 7 класу шкіл із російською мовою 
навчання (В. Горяний, В. Іваненко, Р. Коломієць, М. Чемерисов, 
1973 р.)» [805].  

Програми на 1974/1975 навчальний рік внесли суттєві зміни 
до змісту навчання мови. Зокрема з’явилися нові розділи: 
«Лексика» (4–5 класи), «Словотвір» (5 клас), «Загальні відомості 
про мову» (7 клас), «Практична стилістика» (8 клас). У розділі 
«Фонетика. Графіка», як зазначає С. Яворська [805], відповідно до 
науково-лінгвістичного підходу звуки мови розглядалися тепер у 
трьох аспектах: фізичному, фізіологічному і функціональному. У 
викладі були чітко розмежовані звук і буква, вимова й написання, 
запроваджено елементи транскрипції. Пріоритетне місце в 
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програмі для 4–6 класів відводилося розділам «Будова слова», 
«Словотвір», «Морфологія», а для 7–8 класів – «Синтаксис 
простого й складного речення», який, у свою чергу, поповнився 
новими поняттями і термінами (граматична основа речення, 
граматичне значення словосполучення й речення, початкова форма 
словосполучення, елементарні відомості про актуальне членування 
речення та ін.) [805].  

Усі ці зміни були враховані у виданих у 1974 році 
підручниках А. Медушевського й М. Тищенко (для 7–8 класів 
шкіл з українською мовою навчання) та М. Чемерисова, 
В. Горяного, В. Іваненко, В. Коломієць (для 8 класу шкіл із 
російською мовою навчання). Від попередніх видань підручники 
відрізнялися високим науковим рівнем викладу теоретичного 
матеріалу. На думку дослідників [805], уперше складнопідрядні 
речення розглядалися не за логіко-граматичною, а структурно-
семантичною класифікацією. Система завдань деякою мірою 
забезпечувала реалізацію програмових вимог з розвитку мовлення 
учнів. Творчі роботи передбачали всі основні жанри (розповідь за 
планом, за поданим початком, за малюнками, різноманітні описи, 
твори з елементами роздумів тощо). З метою реалізації  принципів 
розвивального навчання автори розробили нові типи навчальних 
текстів, переглянули завдання до вправ, зібрали досконаліший 
ілюстративний матеріал для забезпечення повторення орфографії й 
пунктуації. У структурі підручників поєднувалися всі етапи 
навчального процесу: повторення раніше вивченого, пояснення 
нового, застосування нових знань у процесі самостійного 
спостереження й узагальнення мовних фактів, оволодіння 
відповідними уміннями й навичками, перевірка і самоперевірка, 
узагальнення засвоєного матеріалу, повторення його під час 
вивчення наступних розділів курсу тощо. Збагатився і діапазон 
засобів навчання, збільшилася кількість позатекстових 
компонентів – схем, малюнків, графіків, діаграм, таблиць, 
сигналів-символів [805].  

Перехід до загальної середньої освіти «передбачав 
розв’язання комплексу завдань щодо урізноманітнення форм і 
методів навчання, удосконалення структури уроку, підвищення 
його наукового та методичного рівня, формування в учнів навичок 
самостійного оволодіння знаннями, забезпечення інтенсифікації 
уроку. Дидактику в цей період було збагачено працями, у яких 
висвітлювалися: структура і методика уроку в школі (В. Онищук, 
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1973 р.), особливості вивчення мови в 5 класі (О. Білик, 1975 р.), 
робота з граматичними синонімами (В. Мельничайко, 1975 р.), 
загальні методи навчання (В. Алексюк, 1973 р.), вивчення будови 
слова і словотвору (В. Горпинич, 1977 р.), особливості вивчення 
синтаксису української мови (К. Плиско, 1978 р.), методика 
вивчення української мови в 7 класі шкіл з російською мовою 
навчання (В. Горпинич, В. Горяний, І. Олійник, М. Чемерисов, 
В. Явір, 1979 р.), організація позакласної роботи в 4–8-х класах 
(Г. Передрій, 1979 р.). Науково виважена, цікава, багата ідеями 
монографія І. Синиці (1974 р.), в якій уперше розглянуті 
психологічні особливості розвитку усного монологічного 
мовлення учнів 4-х – 8-х класів. Вдалим і за задумом, і за 
виконанням був посібник М. Стельмаховича з розвитку усного 
мовлення учнів (1976 р.). Сприяв підвищенню фахового рівня 
вчителів шкіл посібник «Методика викладання української мови в 
середній школі» (І. Олійник, В. Іваненко, Л. Рожило, О. Скорик; за 
редакцією І. Олійника, 1979 р.)» [805, с. 200–207].  

Отже, у 1970-ті роки в методиці викладання української мови 
впроваджувалися елементи проблемного і програмованого 
навчання, поглиблення й поширення міжпредметних зв’язків, 
використовувалися дослідницькі методи навчання. Автори 
підручників і посібників намагалися забезпечити відображення 
здобутків науки в їх змісті, структурі та методичному апараті.  

З 1980/1981 навчального року вивчення української мови у 
школах УРСР здійснювалося за оновленими програмами і 
підручниками. «Систематичний курс мови впроваджувався з 4 по 8 
клас. У 9–10 класах мова мала вивчатися на факультативних 
заняттях. Програми були побудовані за лінійним принципом» 
[805].  

У 1980-х роках науковці й практики продовжували працювати 
над особливо актуальною на той час проблемою уроку. 
«Стимулював творчу самостійність, сприяв глибшому засвоєнню 
матеріалу з фонетики, орфоепії, графіки, орфографії посібник 
Н. Тоцької (1981 р.), з синтаксису – П. Дудика (1981 р.). Праця 
О. Біляєва (1981 р.) висвітлювала традиційно цікаві і важливі для 
методистів, учителів-філологів питання: сучасний урок мови, його 
зміст, виховна спрямованість, типологія і структура, методи 
навчання, особливості методики уроків розвитку зв’язного 
мовлення, урок у школі з російською мовою навчання. У 1981 р. 
з’являється перша в УРСР наукова праця, присвячена вивченню 
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фонетики і морфології української мови в діалектному оточенні 
(Л. Симоненкова). На розвитку навчання української мови суттєво 
позначилися нові напрями мовознавства – структурно-
семантичний, комунікативний, лінгвістика тексту, а також 
психолінгвістика. Вони були висвітлені у навчально-методичному 
посібнику «Удосконалення змісту і методів навчання української 
мови» (В. Мельничайко, М. Пентилюк, Л. Рожило, 1982 р.). 
Методи лінгвістичного аналізу тексту знайшли своє відображення 
в посібниках, виданих у 1984 році (І. Ковалик, Л. Мацько, 
М. Плющ) і 1986 році (В. Мельничайко)» [805].  

Реформа освіти 1984 року внесла свої корективи в систему 
вивчення української мови в початкових класах. «У зв’язку з 
переходом школи до навчання дітей з 6 років було підготовлено 
підручники для експериментальних класів: «Буквар» (авт. 
Н. Скрипченко, М. Вашуленко); «Українська мова» – 1 кл. (авт. 
М. Білецька, М. Вашуленко), 2 кл. (авт. М. Вашуленко, 
О. Мельничайко, Н. Захарчук); «Читанка» – 1 кл. (авт. 
Н. Скрипченко, О. Савченко, К. Жаленко), 2 кл. (авт. 
Н. Скрипченко, О. Савченко, Г. Ковальчук) та ін.» [336; 391]. 
«Суттєвих змін зазнали програми й підручники для трирічної 
початкової школи. Так, наприклад, перші класи розпочали 
навчання у 1985/1986 навчальному році за новим букварем (авт. 
Н. Скрипченко, М. Вашуленко). Як додаток до нього було видано 
навчальний посібник М. Вашуленка, В. Вашуленко «Читаємо 
самі» (дидактичні матеріали) (1986 р.). Успішно пройшла 
апробацію «Читанка» для 3 класу авторів М. Білецької та 
В. Спасенко (повсюдно введена з 1987/1988 навчального року). 
Позитивним моментом варто вважати і той факт, що у зазначений 
період особливого розвитку набув один із елементів навчально-
методичного комплексу – зошит з друкованою основою. Такі 
зошити були створені для кожного навчального предмета» [336]. 

Реформа 1984 року безпосередньо позначилася й на 
викладанні української мови також і в середній школі: «у 
навчальному плані збільшилася кількість годин, відведених на 
вивчення предмета; уроки української мови вводилися і в старших 
класах. Удосконалювались як навчальні програми, так і 
підручники. Першочергового значення набувала проблема 
теоретичного супроводу курсу української мови, який відповідав 
би реальним потребам середньої школи. Розв’язання її полягало в 
пошуку виправданого раціонального співвідношення наукової і 
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шкільної граматик та виробленні базового рівня лінгвістичних 
знань, зокрема встановленні несуперечливих вимог до 
номенклатури мовознавчих термінів, їх змісту. Школі потрібні 
були різні посібники і підручники, але з єдиним теоретично й 
методично обґрунтованим наповненням» [805].  

Зважаючи на впровадження у загальноосвітню школу нових 
навчальних програм в 1960-х – на початку 1970-х років були 
підготовлені нові підручники з російської мови: С. Рєдозубов та 
ін. Букварь (1962 р.); М. Закожурникова, Ф. Костенко, 
М. Рождественський. «Русский язык» для     1 класу (1965 р.) и для 
2 класу (1969 р.); М. Закожурникова, В. Кустарьова, 
М. Рождественський. «Русский язык» для 3 класу (1970 р.); 
Т. Ладиженська, М. Баранов, Л. Григорян, І.Кулібаба, 
Л. Тростенцова «Русский язык» для 4 класса (1970 р.); М. Баранов, 
Л. Григорян, І. Кулібаба, Т. Ладиженська, Л. Тростенцова. 
«Русский язык» для 5 класу (1969 р.) і для 6 класу (1972 р.); 
С. Бархударов, С. Крючков, Л. Максимов, Л. Чешко. «Русский 
язык» для 7-8-х класів (1973 р.). 

Підручники для початкових класів містили матеріал з 
граматики, вимови, правопису і розвитку зв'язного мовлення. 
Основну частину цих підручників становили різноманітні вправи. 
При викладі навчального матеріалу використовувалися методичні 
прийоми: аналіз і синтез, аналогія і протиставлення, індукція і 
дедукція [336].  

Підручники для 4-10 класів створювалися з урахуванням 
вимог до вивчення мови як системи мовознавчих понять. У їх 
змісті та методичному апараті використовувався структурно-
семантичний принцип викладу навчального матеріалу, що сприяло 
розвитку пізнавальної активності та творчих здібностей учнів.  

Усі ілюстрації підручників для початкової школи були 
переважно кольоровими; для 4 (5) – 10 (11) класів – чорно-білими 
з систематичним використанням кольорових вклейок. Ілюстрації 
(рисунки і малюнки) виконували не лише функції візуального 
доповнення, поглиблення розширення та закріплення поданого в 
параграфі навчального матеріалу, але й розвивальну, самоосвітню 
і методичну (рис. 4.3 – 4.5). 
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Рис. 2.18 Ілюстрації з букваря (С. Рєдозубов та ін., 1962 р.) 
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Рис. 2.19 Ілюстрації з букваря (С. Рєдозубов та ін., 1962 р.) 
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Рис. 2.20 Ілюстрації з букваря (Н. Гов'ядовська, 1968 р.) 
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Рис. 2.21 Ілюстрації з підручника російської мови для 7-8 кл.  
(авт.: С. Бардухаров, С. Крючков, Л. Максимов, Л. Чешко, 1974 р.) 
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Рис. 2.22 Ілюстрації з підручника російської мови для 7-8 кл.  

(авт.: С. Бардухаров, С. Крючков, Л. Максимов, Л. Чешко, 1974 р.) 
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Рис. 2.23 Ілюстрації з букварів 1980-х років  

(Н. Скрипніченко, М. Вашуленко, 1986 р.; В. Горецький, 

В. Кирюшкін, А. Шанько, 1987 р.) 
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У навчально-методичних посібниках другої половини 1980-х 
років подавалися «методичні рекомендації щодо вивчення 
орфографії (Н. Шкуратяна, 1985 р.), граматичної стилістики 
(С. Дорошенко, 1985 р.), синтаксису складного речення 
(А. Кващук, 1986 р.), частин мови     (М. Плющ, 1988 р.), 
підвищення рівня мовної культури (Н. Миронюк, 1986 р.), роботи з 
текстом на уроці (Н. Грипас, 1988 р.) та ін. Зміст уроку, його тип, 
структура і особливості у школі з російською мовою навчання 
детально розглядалися в посібнику, що вийшов у 1987 році 
(автори: О. Біляєв, В. Мельничайко, М. Пентилюк, Г. Передрій, 
Л. Рожило). Цікавим і фактично новим був підрозділ про наукову 
організацію роботи вчителя, оскільки на такому рівні ця проблема 
раніше в наукових працях не розглядалася» [805]. 

Ухвалення у 1989 році Закону «Про мови в Українській РСР», 
набуття українською мовою статусу державної позитивно 
позначилися на ставленні населення до її вивчення. Демократичні 
перетворення вимагали суттєвих змін підходів до викладання 
української мови в загальноосвітній школі, пошуку нових методів і 
форм викладання, що було реалізовано у 90-х роках.  

Стосовно методологічних та ідеологічних засад 
підручникотворення слід зауважити, що, розробляючи підручники 
й посібники з української мови і літератури та російської мови і 
літератури, учені й методисти змушені були використовувати 
винятково здобутки радянського мовознавства і 
літературознавства 1930 – 1940-х років (під примусом або за 
власними переконаннями) та розуміння навчальної книги як 
джерела усіх потрібних знань із літератури. В українській 
радянській методиці викладання літератури такий підхід 
практично не змінився до початку 1990-х років ХХ ст. 

Тих, хто десятки років тримали письменників та науковців-
філологів під прицілом гострого меча радянської критики, відомий 
літературознавець М. Наєнко так охарактеризував  у 1990-х роках: 
«Стало очевидним, що саме ця естетика спрямовувала теоретичну 
й історико-літературну думку на шлях вульгаризацій і спекуляцій, 
перекрила кисень усім школам і напрямам у науковому 
літературознавстві, зруйнувала саме уявлення про специфіку 
художньої творчості, про принципи аналізу і синтезу як способів 
дослідницької роботи  тощо» [472, с. 307]. 

Звісно, що не лише на творчості письменників і вчених, як 
зазначає В. Оліфіренко [512, с. 125], позначилася «запопадлива 
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діяльність радянського режимного літературознавства, але й на 
методиці викладання літератури в школах і вищих навчальних 
закладах. Для всієї радянської школи поняття «підручник» тісно 
пов'язується із визначенням «стабільний», «довготривалий», який 
неодмінно повинен формувати в школярів марксистсько-
ленінський світогляд і комуністичну моральність на довгі роки» 
[472, с. 152, 307].  

Проте, були спроби пошуку справжніх наукових підходів до 
вивчення зазначених проблем. Важливим здобутком у розвитку 
методики викладання літератури стала праця О. Бандури «Наукові 
основи підручника з літератури (4–10 класи)» (1978 р.) [22], у якій 
відома вчена і методист презентувала власну методичну систему 
використання підручника на уроці та в самостійній роботі учнів, а 
також значно розширила і поглибила історико-педагогічний 
матеріал про розвиток методики викладання літератури, що 
містився у монографії О. Мазуркевича «Нариси з історії методики 
української літератури» (1961 р.) [421]. 

В активі сучасної педагогіки залишається немало позитивних 
здобутків 1950 – 1980-х років у галузі побудови навчальної 
літератури з української мови та літератури: вимоги до 
дидактичного апарату, різноманітні зв'язки з іншими навчальними 
предметами, іншими видами мистецтва, активізація пізнавальної 
діяльності школярів; вимоги до мови, художнього оформлення, 
поліграфічного виконання та гігієни видання [512]. 

У кінці 1950-х – 1960-х роках ХХ століття активізується 
процес удосконалення методик викладання іноземних мов.  

Свідомо-порівняльний метод, запроваджений у 1930-х роках, 
зіграв певну позитивну роль. Необхідність подальшого розвитку 
методик була викликана змінами в економіці та у житті 
суспільства. Після завершення періоду сталінізму 
встановлювалися та поглиблювалися економічні, наукові й 
культурні зв'язки СРСР із зарубіжжям. Виникла потреба у великій 
кількості різних фахівців із достатнім рівнем володіння 
іноземними мовами.  

Закон СРСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 
дальший розвиток системи народної освіти в СРСР» (1958 р.) [256] 
визначив нові завдання радянської школи. У статті 5 зазначеного 
закону наголошувалось також на необхідності подальшого 
розвитку середніх загальноосвітніх трудових політехнічних шкіл з 
виробничим навчанням, у яких викладання низки предметів 
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здійснювалось іноземною мовою.  
У річному звіті про роботу шкіл та органів народної освіти 

УРСР за 1959/1960 навчальний рік зверталася увага на такі 
тенденції: «загальна кількість середніх шкіл з викладанням ряду 
предметів у старших класах іноземною мовою досягла 64 (проти 
14 шкіл у 1958/1959 навчальному році). У 1960/1961 навчальному 
році Міністерство освіти УРСР відзначило такі зміни: станом на     
1 грудня 1960 року в УРСР працювало 97 середніх 
загальноосвітніх трудових політехнічних шкіл і шкіл-інтернатів з 
виробничим навчанням з викладанням ряду предметів у старших 
класах іноземною мовою, з них: англійською мовою – 69, 
німецькою – 19, французькою – 9. Найбільше таких закладів 
знаходилося у місті Києві – 27, Одеській області – 10, 
Харківській – 8, Кримській – 7,  Львівській – 6. В інших областях – 
від однієї до чотирьох. Жодної школи не було лише в 
Тернопільській області. Кількарічний досвід їх діяльності показав, 
що поставлені перед радянською школою завдання успішно ними 
реалізовувалися: учні отримували ґрунтовні знання з основ наук, 
вивчали одну з робітничих спеціальностей і водночас набували 
вмінь та навичок вільно володіти усною та писемною іноземною 
мовою. Випускники успішно використовували знання з іноземної 
мови у своїй практичній діяльності, вільно користувались 
довідниками, журналами, газетами іноземною мовою, 
продовжували навчання у вищих та середніх спеціальних 
навчальних закладах, де вимагалося досконале її знання. 
Міністерство освіти УРСР вважало за доцільне і надалі зберігати в 
наступні роки такі темпи зростання. За мовою викладання ці 
школи передбачалось розподілити так: англійська мова – 53, 
німецька – 50, французька – 50» [306].  

Велике значення в процесі «розвитку змістового та 
процесуального аспектів діяльності цих шкіл, а також методики 
викладання іноземних мов у всіх загальноосвітніх навчальних 
закладах мало прийняття Радою Міністрів СРСР постанови «Про 
поліпшення вивчення іноземних мов» від 25 травня 1961 року, 
якою передбачалося: створити нові навчально-методичні 
комплекси з іноземних мов (підручник, книгу для вчителя та книгу 
для домашнього читання), зміст яких максимально сприяв би 
виробленню в учнів навичок розмовної мови та перекладу 
іншомовного тексту без словника; здійснювати поділ класів, у 
яких кількість учнів більша за  25 осіб, на заняттях з іноземної 



 

88 

 

мови на дві групи; забезпечити школи необхідним обладнанням та 
навчально-методичними посібниками; заборонити викладати 
іноземні мови вчителям інших предметів, які недостатньо 
володіють іноземною мовою. Суттєвою зміною в критеріях 
відбору змісту викладання іншомовної освіти 60-х років стало 
зміщення акценту на пріоритет комунікативної складової. Вільне 
володіння іноземною мовою стало одним із елементів фахової 
освіти у вищій школі, що було зумовлено суспільно-політичними 
та економічними змінами в суспільстві (розширення міжнародних 
зв’язків СРСР, пожвавлення культурного та наукового життя). З 
огляду на це, Рада Міністрів СРСР доручила Радам Міністрів 
союзних республік відкрити додатково у 1961/1965 роках не 
менше 700 загальноосвітніх шкіл з викладанням предметів 
іноземною мовою, які б готували кваліфікованих фахівців для 
забезпечення усіх галузей народного господарства. В УРСР 
кількість новостворених навчальних закладів збільшилася на 110 
одиниць» [306].  

У зазначеній вище постанові Ради Міністрів СРСР «Про 
поліпшення вивчення іноземних мов» зверталася увага на 
необхідність орієнтації викладання на практичне оволодіння 
іноземними мовами: формування вміння розуміти іншомовний 
матеріал на слух і при читанні та навіть уміння висловлювати 
думки іноземною мовою усно й письмово. При цьому не повинно 
було принижуватися загальноосвітнє і виховне значення вивчення 
іноземної мови. Ці вимоги були втілені у методі, що був офіційно 
прийнятий у СРСР та впроваджувався в наступні десятиріччя в 
усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів – свідомо-
практичному або свідомо-активному [540, с. 40–43]. 

Свідоме оволодіння іноземною мовою «як засобом 
спілкування передбачає усвідомлення мовних явищ і 
функціонування промови фонетичного, лексичного та 
граматичного матеріалу відповідно до ситуації спілкування, 
розвитку практичних умінь як бази самоконтролю і 
самокорегування. Це забезпечується раціональним поєднанням 
теорії та практики. Виконання цих завдань можливе за наявності 
таких умов: 

1. Паралельне, взаємозалежне та водночас диференційоване 
навчання видів мовної діяльності: аудіювання, говоріння, читання 
і письма. Щодо перекладу як допоміжного виду мовної діяльності, 
то йому спеціально не навчають, до нього вдаються лише як до 
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засобу семантизації, контролю за навчанням, формуванням 
навичок і умінь, у двомовних вправах, не зловживаючи ним. 

2. Формування фонетичних, лексичних, граматичних навичок 
як бази для розвитку мовних умінь. 

3. Опанування мовного матеріалу, дій і операцій з ним 
відбувається поетапно і завершується створенням стереотипів 
лінгвістичних знаків (звуків, літер, морфем, слів, словоформ, 
словосполучень, структурних моделей речень, інтонем), які 
подаються в слухових, тактильних, зорових образах. Воно 
здійснюється шляхом мовних вправ» [327, с. 96; 540, с. 43–45]. 

У середніх навчальних закладах починається 
експериментальне навчання англійської мови дітей шестирічного 
віку, вводяться факультативні заняття, створюється програма для 
них (1967 р.), затверджується положення про факультативні курси 
з іноземних мов (1975 р.). Інтенсифікується застосування 
технічних засобів навчання на уроках іноземних мов,  
розробляється необхідний навчальний матеріал: грамплатівки, 
діафільми і кінофільми [327, с. 97–98].  

Враховуючи вимоги нової методики, протягом 60-70-х рр. 
суттєво змінюються зміст, структура, методичний апарат 
підручників іноземних мов та їх ергономічні показники. 
Впроваджуються в навчальний процес нові види навчальної 
літератури: книга для читання, наочний посібник, комплект картин 
і таблиць. Починають широко використовуватися аудіовізуальні 
засоби навчання (діапозитиви, кінофільми, кінофрагменти, 
кінокільцівки, платівки та магнітофонні записи). До навчально-
методичного комплексу було введено і методичний посібник для 
вчителя. 

Найвідомішими в цей період були підручники для середньої 
школи: з англійської мови А. Старкова, Р. Діксон, В. Островського 
й М. Рибакова; з німецької – І. Бім, Л. Голотіної, О. Розова; з 
французької – І. Берлін, А. Помогаєвої, Т. Угримової, 
В. Гаттенберг, Г. Покровської В. Нефедової, Е. Старицького та 
Г. Хоршунова. Підручники друкувалися, як правило, на офсетному 
папері. Незважаючи на величезну кількість ілюстрацій у них, слід 
зазначити, що переважна їх більшість до середини 80-х років 
подавалася у чорно-білому варіанті, як, наприклад, у підручнику з 
німецької мови для 6 класу (І. Бім, А. Голотіна, О. Розов, 1987 р.) 
[41] (рис. 4.6), що часто знижувало методичні можливості 
викладання і негативно позначалось на результативності вивчення 
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іноземної мови. 
У 1983 році створюються вітчизняні експериментальні 

навчальні посібники для 4-х – 11-х класів з англійської мови 
(В. Плахотник та ін.), з іспанської мови (В. Редько та ін.), з 
французької мови (О. Тімченко та ін.) [390, с. 58]. Вони успішно 
проходять апробацію в міських і сільських школах кількох 
областей України.  

У середині 80-х років удосконалюються навчальні програми 
для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. У 1988 році 
дозволяється відкривати класи з поглибленим вивченням іноземної 
мови в загальноосвітніх школах, випускаються навчальні плани та 
програми для них, удосконалюються зміст та інші компоненти 
відповідної шкільної навчальної літератури [540] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.24 – Сторінки підручника з німецької мови  

(авт. І. Бім та ін., 1987 р.) 
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Висновки до розділу 1 

 

Рис. 2.25 Сторінки підручника з німецької мови  

(авт. І. Бім та ін., 1987 р.) 
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Висновки до розділу 2 
 

Зміст різних видів навчальної літератури, як і всієї методики 

викладання філологічних дисциплін у 1920-х роках, мали 

суперечливий характер. З одного боку, українська школа прагнула 

не відставати від європейської та світової педагогічної науки, 

широко використовуючи їх прогресивні досягнення. З другого 

боку, тоталітарний комуністичний режим стримував і наукову 

думку, і творчу діяльність педагогів, уніфікував їх постулатами 

марксистсько-ленінської ідеології у сталінському варіанті, рішуче 

перешкоджаючи будь-яким проявам вільнодумства. Крім того, усі 

видані того часу навчальні програми, як зазначалося в їх 

пояснювальних записках, спрямовувалися на формування й 

розвиток знань і вмінь учнів засобами навколишнього середовища. 

У них особливо підкреслювалося, що цій справі слід йти не від 

навчальної книжки, а від самого життя. На практиці, на думку 

вчених [670; 805], ці загалом правильні й корисні у своїй основі 

ідеї набирали негативного спрямування, оскільки лишалися тільки 

рекомендаціями партійно-радянських органів, а учні, виробляючи 

досить потужні практичні вміння, не мали змоги здобути 

повноцінні теоретичні знання та не залучалися до систематичної й 

цілеспрямованої роботи з навчальною літературою, якої, до того 

ж, у школі, як зазначалося вище, дуже бракувало. 

Зміст мовної політики в системі вищої та середньої освіти, а 

також у видавництві книг, газет і журналів у 1930-ті рр. суттєво 

змінився. Швидкими темпами збільшувалася кількість 

російськомовних шкіл у містах; школи, що були двомовними, 

перетворилися на одномовні (російські). Помітно зменшилася 

кількість українських видань. Все це не могло не позначитися на 

соціальному статусі української мови та на ставленні до неї з боку 

батьків учнів, які в переважній більшості не бачили перспектив 

для своїх дітей в україномовних школах, тому й намагалися їх 

туди не віддавати. Проте варто зауважити, що українська мова в 

цей період вивчалася в усіх загальноосвітніх школах УРСР як 

обов’язковий предмет. 

Удосконалювалося навчально-методичне забезпечення 

викладання української та російської мови. У методичних 

посібниках, рекомендаціях і статтях були відображені проблеми 
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викладання, зміни в змісті й формах її вивчення, методики 

розвитку мовлення учнів. 

З 1930-х рр. радянське мовознавство та літературознавство у 

дослідженнях процесів розвитку мови та вивченні художнього 

твору орієнтувалися винятково на партійні рішення, ідеологію 

пролетаріату як єдиного, на думку партійних органів, спадкоємця 

літературної і культурної спадщини минулого.  

Принцип гуманізму в освіті було підпорядковано ідеології 

тоталітарного режиму. Цей принцип став винятково класовим. На 

перший план при вивченні літератури висувається тема класової 

боротьби, побудови комуністичного суспільства.  

Для викладання іноземних мов на початку XX століття, 

особливо в 1920-х роках, стояла проблема вибору методу. Це було 

цілком закономірно, оскільки для нової школи були вкрай потрібні 

й нові методи навчання. У цей період широко пропагували прямий 

(натуральний) метод вивчення іноземної мови. Вважалося, що 

цей метод заснований на правильних принципах – асоціюванні 

іншомовних слів з самими предметами. Ще його називали методом 

природного (асоціативного) вивчення іноземної мови, який 

вважався найекономнішим та таким, що досить швидко може 

досягти  мети. Поступово складався «вітчизняний варіант» 

прямого методу, який потім у методичних посібниках другої 

половини 1920-х років набув своєї остаточної форми [163, с. 7.]. 

Під цей метод створювалася й навчальна література. Спочатку це 

були різноманітні тематичні посібники-довідники, словники, 

підручники-журнали, а в кінці 1920-х років з’явилися й робочі 

книги.  

Зміст та методика викладання іноземних мов у 1930-х роках 

зазнали суттєвих змін. Відповідно до постанов партії й уряду у 

радянській школі утверджується свідомо-порівняльний метод і 

засуджується те, що робили вчені й практики протягом десяти 

років [85]. Критикується й засуджується також і навчальна 

література 1920-х років.  

Застосування свідомо-порівняльного методу навчання 

іноземної мови яскраво проглядається в структурі стабільного 

підручника. До кожного лексичного блоку подається серія 

граматичних та фонетичних вправ, завдань на повторення й 

закріплення лексичного, граматичного та фонетичного матеріалу. 
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Вправи і завдання передбачають приблизно рівномірне 

застосування таких видів діяльності: читання та письмо з деякими 

елементами говоріння. 

За ергономічними показниками підручники 1930-х – 1950-х 

років з філологічних предметів для 5–10 класів суттєво 

відрізняються від підручників для початкової школи, які 

друкувалися переважно на якісному папері з кольоровими 

рисунками. Ілюстрацій тут набагато менше. Вони чорно-білі, 

переважно розміщені у текстах для читання та граматичних 

блоках. Ілюстрації спрямовані лише на наочне подання та 

закріплення певних фрагментів навчального матеріалу, інших 

функцій вони не виконують. 

У середині 1960-х – 1970-ті роки в методиці викладання 

філологічних предметів утверджувалися елементи проблемності, 

дослідництва, посилення міжпредметних зв’язків, збагатився і 

досвід програмованого навчання, використання технічних засобів. 

Автори підручників і посібників намагалися забезпечити не лише 

формування предметних знань, але й сприяти інтелектуальному та 

загальному розвитку учнів. 
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РОЗДІЛ 3 

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА  

З СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

3.1 Підручники і посібники у 1921 – 1933 роках 

 
Основою для створення навчальної літератури з історії та 

інших суспільствознавчих дисциплін у 1921 – 1932 роках стало 
формування теорії радянського суспільствознавства та шкільної 
суспільствознавчої освіти. Передумовою радянського 
підручникотворення стали напрацювання дорадянського періоду 
та трансформаційні процеси в галузі шкільної освіти доби 
революцій і визвольних змагань 1917–1920 років. 

Українська радянська модель шкільної суспільствознавчої 
освіти та відповідна освітня система почали створюватися як 
інструмент ідейно-політичної освіти мас та засіб для формування 
світогляду молоді в УСРР. Традиційні предмети (історія, 
філософська пропедевтика, законознавство, Закон Божий) уже не 
відповідали вимогам комуністичної партії до суспільствознавчої 
освіти. Однією з перших постанов НКО УСРР у 1919 році 
заборонялося викладання Закону Божого. У 1919–1920 роках у 
школах викладалися предмети: історія класової боротьби, 
політграмота і Радянська Конституція.  

У 1921 р. з’являється новий інтегрований шкільний предмет 
«Суспільствознавство», який містив матеріал з історії, політичної 
економії та права і був спрямований на вивчення соціальної 
дійсності й формування певних громадянських цінностей. Зміст 
предмета згідно з програмою єдиної семирічної школи в 1921 р. 
«передбачав необхідність розмежування суспільствознавчої та 
історичної освіти, що випливало з відмінностей цих двох груп 
суспільних наук. Першу групу становлять власне історичні науки 
(історія як наука), які вивчають події минулого людства в їх 
індивідуальному вияві й різноманітті. Суспільні науки другої 
групи вивчають сучасну дійсність переважно в узагальненому 
вигляді. Перші дають, як правило, «вертикальний», другі, 
головним чином, – «горизонтальний» зріз розвитку суспільства. 
Провідним для першої групи наук є історичний підхід до вивчення 
суспільства, для другої – логічний або структурний підхід» [670, 
с. 109]. 
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Отже, історія перестала існувати як самостійний навчальний 
предмет і ввійшла до складу суспільствознавства, що можна 
пояснити пошуками нового розуміння сутності історичного 
процесу та ідеологічною непридатністю попередніх навчальних 
програм для формування свідомості громадян нової держави [670, 
с. 109]. 

Мета і завдання підручників із суспільствознавства 1920-х 
років визначалися завданнями суспільствознавчої освіти, 
сформульованими в навчальних програмах. Якщо основною 
метою суспільствознавчих предметів на початку ХХ ст. було 
формування в учнів знань на основі останніх досягнень науки, то 
основною метою інтегрованого курсу в 1920-х роках стало набуття 
вмінь і навичок аналізу соціальної дійсності, що має 
реалізовуватися в навчальному процесі у формах живих бесід, 
екскурсій, у ході вирішення практичних завдань, що стоять перед 
школою [75, с. 117; 670]. 

У 1923 році були опубліковані педоцентричні програми 
Головсоцвиху Наркомосу УСРР «Керівництво по соціальному 
вихованню», де підкреслювалося, що навчання має здійснюватися 
не в інтересах того чи іншого предмета, а в тому порядку, який 
диктується вимогою природи «її величності дитини» [642, с. 102]. 
Зміст суспільствознавства «будувався за принципом «від 
близького до далекого, від конкретного до абстрактного». 
Суспільствознавство утворювало систему певних концентрично-
інформаційних кіл: сім’я –  школа – село – район – країна – світ. 
Тому спочатку вивчалося елементарне та звичне; потім віддалене 
та більш ускладнене; далі велике, значне, що необхідно 
досліджувати; на останок масштабне, що потребує аналізу. Обсяг 
суспільствознавчого матеріалу збільшувався та ускладнювався від 
класу до класу. Основними структурними елементами 
обов’язкового навчального мінімуму з суспільствознавства для 
школи І ступеня були: вітчизняна і всесвітня історія, філософія, 
політична грамота (відомості про радянську владу, комуністичну 
партію, ідеологічні засади нової державної системи), радянське 
право (державний устрій, структура влади), матеріальна культура. 
Навчальний матеріал у школі І ступеня будувався як система 
концентричних кіл, де більше накладалося на менше, починаючи 
від сім’ї та її найближчого оточення до життя в країні та світі. 
Перші два роки навчання визначалися пропедевтичними: 
вивчалися та систематизувалися елементарні спостереження за 
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навколишнім середовищем. Стрижневою темою першого року 
навчання була тема «Сім’я і школа». Другий навчальний рік 
передбачав осмислення знань, пов’язаних із життям села чи міста. 
На третьому році навчання розпочиналося вивчення основного 
курсу суспільствознавства з поглибленням знань про сучасні 
суспільні явища на основі розгляду подій в рідному місті (селі)» 
[670]. 

У 1922–1923 рр. школи України перейшли на викладання 
суспільствознавства за програмами семирічної Єдиної трудової 
школи РСФРР, а з 1923 року Держвидав УСРР почав випускати 
власну навчальну літературу з суспільствознавчих дисциплін 
[670]. 

Друга половина 20-х років, як уже зазначалося, 
«характеризувалася також розвитком методів навчання, серед яких 
отримали популярність лабораторний, лабораторно-дослідний, 
наочно-ілюстративний, екскурсійний методи, метод проєктів та 
такі форми навчання, як Дальтон-план і студійне навчання. 
Словесно-догматичний та словесно-книжний методи 
протиставлялися інноваційним як застарілі. Отже, зміст, структура 
і методичні засади навчальних книжок з суспільствознавства 
повинні були відповідати вимогам освітньої системи предмета. 
Інтегрований (за своїм типом) підручник повинен був 
забезпечувати комплексне навчання, спрямовуючи учнів 
переважно на осмислення дійсності, на практичну діяльність з її 
вивчення» [670, с. 114]. 

Аналіз навчальної літератури того періоду частково здійснено 
в історико-педагогічних дослідженнях Л. Бущика [75], О. Дятлової 
[187], М. Лисенка [405], О. Пометун [560]. 

Як довела О. Дятлова, «на етапі 1923–1926 років дидактичні 
вимоги до навчальної літератури передбачали комплексний 
навчальний зміст книг і можливість їх використання в умовах 
групового (бригадно-лабораторного) навчання. На етапі 1927–1929 
років методичні вимоги до підручників визначали інтегративний 
характер книг, який поєднував теорію суспільних предметів, 
інформацію господарчої і професійно-трудової спрямованості з 
елементами етики, психології, літератури і виховання. На етапі 
1930–1934 років основним типом підручника стали робочі книги, 
текстовий компонент яких мав відображати сучасність і 
політехнічність, а позатекстовий – орієнтувати учнів на 
пошуковий, дослідницький характер набуття знань, на 
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використання підручника в умовах методу проектів» [187, с. 123; 
670, с. 115]. 

І. Смагін здійснив аналіз найпопулярніших для того періоду 
навчальних книг. Починаючи з 1922 року, М. Вольфсоном щороку 
перевидавався посібник «Нариси суспільствознавства»                   
(1 видання – 1922 р., 2–4 видання – 1923 р., 5 видання – 1924 р.) 
[108]. «Ця книга була перекладена М. Яворським і пристосована 
до програм українських шкіл (1 видання – 1923 р., 2 видання – 
1925 р., 3–4 видання – 1926 р., 5 видання – 1927 р.). Перекладач 
увів у текст підручника матеріали з Конституції УСРР та виклав 
основи національної політики радянської влади в Україні тощо. 
Посібник став першим засобом навчання, у якому навчальний 
зміст групувався відповідно до комплексних програм: тексти 
параграфів будувалися на принципі об’єднання історичного, 
економічного, правового та політичного матеріалу навколо 
стрижневої проблемної теми та ілюструвалися фрагментами з 
літературних творів» [670]. 

До структури книги входило вісім нарисів: «Фактори розвитку 
людського суспільства», «Короткий огляд історії первісної 
культури», «Короткий огляд історії господарських форм і 
соціальних відносин», «Структура капіталістичного суспільства», 
«Історія соціалізму і соціальних рухів», «Соціально-революційний 
рух в Росії та на Україні», «Боротьба пролетарської революції за 
існування та її перемога», «Організація радянської держави». 
«Кожний нарис ділився на теми, наприклад, «Занепад Риму», 
«Історія соціалізму», «Конституція УСРР». У посібнику автор 
подав біографічні дані відомих історичних діячів, запропонував 
предметний покажчик та перелік додаткової літератури. Книга 
містила чорно-білі ілюстрації, які візуально допомагали осмислити 
навчальний матеріал та доповнювали його» [108; 670]. 

Перехід на навчання за комплексними програмами в Україні 
почався в 1924/1925 н.р., але частина методистів і вчених стояла на 
позиціях навчання суспільствознавства на основі програм 1921 
року. «Саме вони здійснили у 1924–1925 роках видання ґрунтовної 
п’ятитомної праці з суспільствознавства колективу авторів 
(М. Граціанський, Є. Мороховець, Г. Гордон, К. Котрохов та ін.), 
за редакцією М. Тарасова [507]. Цей посібник став першою 
серйозною спробою чітко і цілісно з матеріалістичних позицій 
описати історичний розвиток Росії і зарубіжних країн, починаючи 
з найдавніших часів і закінчуючи початком XX століття» [670]. 
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Навчальна книга «була створена у формі збірки статей, що 
розподілялися у п’яти томах: том 1 – «Життя суспільства в 
первинних формах та складних формуваннях в Єгипті, 
Месопотамії, Греції та Римі», том 2 – «Форми організації праці та 
суспільства в епоху переважання натурального господарства та 
розвитку середземноморської торгівлі», том 3 – «Життя 
суспільства в епоху океанічної торгівлі, зародження світових 
ринків і капіталізму», том 4 – «Життя суспільства в епоху 
новітньої світової торгівлі, капіталістичної промисловості і 
розвитку соціалізму», том 5 – «Капіталізм і соціалізм: економічні 
та державно-правові основи життя суспільства». Стрижнева ідея, 
яку автори заклали в основу цієї навчальної книги – необхідність 
поєднання суспільних наук, що вивчаються, з практикою життя. 
Ця ідея відповідала вимогам програми з предмета та 
передбачуваним методам навчальної роботи. За змістом посібник, 
який мав 1422 сторінки, став першою вдалою спробою висвітлення 
історичної і суспільствознавчої інформації на основі 
матеріалістичного вчення. Структура книги відповідала вимогам 
комплексного навчання, а методичний апарат посібника, який 
включав питання для самоконтролю, шрифтові виділення тощо, в 
основному забезпечував роботу з підручником згідно з вимогами 
навчальної програми» [670, с. 117]. 

Посібник М. Вольфсона і п’ятитомник М. Тарасова за 
змістом, структурою та методичним апаратом забезпечували 
лабораторно-бригадну роботу учнів на заняттях 
суспільствознавства. Їх змістова і структурна відповідність 
вимогам комплексного навчання, на думку І. Смагіна, була 
одночасно і їх методичним недоліком, оскільки побудова 
посібників з окремих нарисів чи статей створювала проблеми в 
користуванні засобом навчання. «Вчитель повинен був до кожного 
уроку групувати навчальний матеріал навколо стрижневої ідеї з 
різних суспільних наук та з різних статей посібника, що 
ускладнювало користування книгою та знижувало ефективність 
засвоєння навчального матеріалу дітьми» [670, с. 117–118]. 

На етапі 1923–1925 років почалася підготовка робочої книги 
як виду навчальної літератури для школи ІІ ступеня. Однією з 
перших робочих книг стала «Пересувна лабораторія з 
суспільствознавства», укладена Б. Жаворонковим і С. Дзюбин-
ським (1923–1925 рр.) [196]. Вона містила понад сто статей різних 
авторів, структурно будувалася з порушенням хронологічного 
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принципу у висвітленні подій суспільного та політичного 
значення. «Оскільки провідним методом навчання був 
лабораторний, то методичний апарат посібника орієнтувався на 
навчальні дослідження та проведення лабораторних робіт. На 
методичні недоліки «пересувної лабораторії» звертають увагу 
Л. Бущик, О. Пометун, О. Дятлова, які визначають зайву 
перенасиченість тексту політичними подіями, необґрунтоване 
введення складних соціологічних понять, необхідність 
компонувати зміст кожного уроку шляхом відбору зі всього 
навчального матеріалу книги потрібних фрагментів тощо» [670, с. 
118]. 

О. Гуковський і О. Трахтенберг у 1926 році підготували 
навчальний посібник «Фази суспільного розвитку» [731], який мав 
таку структуру: чотири розділи згідно з поділом історії людства на 
чотири суспільно-політичні формації: «Первісна фаза суспільного 
розвитку», «Родове суспільство», «Феодальна спільнота», 
«Капіталістична форма розвитку». У посібнику, на думку 
О. Дятлової, було інтегровано навчальний матеріал з історії, 
соціології, економіки та етики [187, с. 148]. «Зміст книги, як 
зазначає І. Смагін, відповідав комплексним вимогам освітньої 
системи, але посібник мав традиційні для навчальної літератури 
того періоду методичні недоліки, а саме: абстрактність 
навчального матеріалу, надмірне використання складних термінів, 
порушення логіки і системності, складну мову» [670, с. 118]. 

У 1927/1928 навчальному році почалося введення 
обов’язкових навчальних планів і програм для шкіл підвищеного 
типу, порівняно з планами початку 1920-х років, які визнавалися 
орієнтовними [670, с. 118]. На етапі 1927–1929 років основним 
видом навчальної літератури з суспільствознавства стала робоча 
книга. У 1927–1929 роках Держвидавом РРФСР були видані робочі 
книги з суспільствознавства для 5, 6, 7 років навчання [75, с. 219]. 
«Робоча книга визначалася як керівництво для робіт, що здійснює 
в поточному навчальному році учень. Саме тому навчальний 
матеріал структурно поділявся на розділи відповідно до 
комплексів-проектів, запланованих на поточний рік навчання» 
[670, с. 118]. 

У цих посібниках викладався теоретичний, фактичний, 
ілюстративний матеріал, учням «були запропоновані завдання, 
запитання та вправи для самостійної роботи. На сторінках книги 
учні могли знайти необхідні посилання та списки літератури, а 
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вчителі – методичні пояснення до занять. Внутрішня будова 
робочих книг відповідала завданням комплексного навчання. 
Спочатку подавалася вступна стаття, а потім пропонувалися 
трудові завдання для дітей на урок. До завдань додавалися 
інструкції, довідковий матеріал, а в кінці розміщувалася 
підсумкова стаття, яка підводила до чергової теми» [670, с. 119]. 

У 1929 році було видано посібник «Робоча книга з 
суспільствознавства для 7 року навчання» О. Стражева [689], який 
«за змістом відповідав програмі 1927 року, мав десять розділів, 
кожен із яких містив кілька тем. У свою чергу, кожна тема у формі 
параграфа будувалася за такою структурою: назва теми, мета і 
завдання її вивчення, план роботи, виклад навчального матеріалу, 
питання та завдання для повторення і закріплення матеріалу, 
перелік навчальних посібників і художньої літератури до даної 
теми. Навчальні тексти будувалися за інтегрованим принципом, 
містили різноманітні ілюстрації, таблиці, карти, графіки. 
Подавалися також історичні документи. Автор посібника ввів до 
навчальних текстів нові для того часу поняття: фашистська 
ідеологія, парламентаризм, виборче право тощо. Структура та 
методичний апарат посібника повністю відповідали бригадно-
лабораторному методу навчання та сприяли розвитку вмінь 
самостійної роботи учнів» [670]. 

На початку 1930-х років «продовжилося видання навчальної 
літератури з суспільствознавства з інтегрованим змістом 
навчального матеріалу та орієнтованої на пошуковий і 
дослідницький методи навчання. У 1930 році в Харкові 
авторським колективом за редакцією Д. Скуратівського було 
видано підручник із суспільствознавства для 5–7 років навчання 
[699]. Навчальна книга «була незначного обсягу (186 с.) і 
складалася з історичних і соціологічних нарисів, авторами яких 
були О. Городецька («Революція 1905 року»), І. Гехтман 
(«Розвиток промислового капіталізму в Росії та Україні») та ін. 
Інтегрованість змісту цього посібника виявлялася в поєднанні 
навчальної інформації історичного, правового, економічного 
характеру. Але зазначена книга містила типові методичні вади для 
підручників із суспільствознавства того часу, а саме: складна мова 
навчальних текстів, абстрактність і соціологізованість у 
викладенні матеріалу, слабкий зв’язок між навчальними темами» 
[670, с. 120]. Найбільш складним для учнів виявився матеріал для 
7 року навчання, оскільки він був перевантажений  економічними 
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та соціологічними поняттями. О. Дятлова, аналізуючи цей 
підручник, звертає увагу на хронологічну розірваність тем з 
історії, недостатню повноту і точність викладу фактів, що не 
сприяло формуванню в учнів цілісної системи знань [187, с. 119]. 

У 1933 році видавництвом «Радянська школа» було видано 
підручник «Суспільствознавство» для початкової та середньої 
школи (М. Овсяннікова, Б. Левітан, А. Александров, С. Ушаков) 
[700], зміст якого охоплював навчальний матеріал третього – 
шостого років навчання початкової та середньої школи. 
«Підручник складався з чотирьох частин (окремі книги) відповідно 
до чотирьох років навчання. Перша частина (3-й рік навчання) 
подавала основні періоди революційного руху в Росії, перемогу 
робітничого класу в Жовтні, громадянську війну, роль партії 
більшовиків та її вождів у революції і громадянській війні. Друга 
частина розкривала зміст поняття диктатури пролетаріату, 
знайомила з основами радянського будівництва, показувала успіхи 
в розбудові соціалістичного суспільства, яких досягли робітники 
та селяни під керівництвом партії більшовиків на чолі з 
Й. Сталіним. Третя частина підручника знайомила учнів із життям, 
діяльністю та боротьбою К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, 
Й. Сталіна і давала елементарні уявлення про основи їх теорії. 
Четверта частина пропонувала подальше більш глибоке вивчення 
основ марксистсько-ленінської теорії» [670, с. 121]. Кожна частина 
підручника мала розділи, які поділялися на параграфи. Питання 
для повторення були репродуктивного характеру. Наприклад: 
«Чого вчили Маркс і Енгельс?», «Хто продовжив учення Маркса-
Енгельса?», «Хто продовжує вчення Маркса-Енгельса-Леніна?» 
[700, с. 112]. 

Ідеологічні засади змісту підручника відповідали 
марксистсько-ленінським засадам трактування суспільних 
процесів. Книга «написана ясною, зрозумілою мовою без 
зловживань складними термінами та абревіатурами. У тексті 
наявні шрифтові виділення, чорно-білі ілюстрації, таблиці. 
Оскільки в основі побудови навчального матеріалу зазначених 
підручників знаходився комплексний метод, то в них 
порушувалися вимоги до систематичності й наступності викладу 
матеріалу та, як наслідок, недооцінювалися основи суспільних 
знань» [670, с. 122]. 

Спільними недоліками робочих книг з суспільствознавства, на 

думку І. Смагіна [670, с. 122], були: «перевага у викладі матеріалу 
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абстрактно-соціологічної схеми, надмірне захоплення економіко-

статистичним аналізом, модернізація історичних подій, штучне 

підтягування фактів до заздалегідь установлених висновків, 

порушення історико-хронологічної послідовності. Наприклад, у 

«Робочій книзі з суспільствознавства. Історія Заходу і Росії» [619] 

для шкіл II ступеня (за ред. М. Покровського) матеріал побудовано 

не в хронологічному порядку, а в соціологічному аспекті.  

 

3.2 Підручники і посібники у 1934 – 1959 роках 
 

Із зміною політичного курсу на початку 30-х рр. суттєвих змін 

зазнала й система викладання суспільствознавства. У 1931 році 

були сформульовані нові її завдання:  

1) надати школярам знання і вміння для формування й 

розвитку комуністичних переконань;  

2) сформувати у дітей та молоді вміння правильно 

осмислювати основні явища суспільного життя, класової 

боротьби, міжнародного революційного руху;  

3) з’ясувати, в чому полягає правильний шлях будівника 

соціалізму в СРСР і в чому значення диктатури пролетаріату;  

4) виховувати інтернаціоналіста, дати пролетарське розуміння 

національного питання, озброїти учня на рішучу боротьбу з 

націоналізмом;  

5) виховувати войовничих атеїстів;  

6) дати розуміння генеральної лінії партії та необхідності 

боротьби з ухилами;  

7) виховати вміння працювати та свідоме класове ставлення 

до праці [560, с. 38].  

Для виконання цих завдань потрібно було створити єдину 

централізовану систему освіти з уніфікованими програмами й 

підручниками.  

Історичні школи, що базувалися «на народницькому та 

державницькому напрямах і діяли в Україні ще протягом 20-х 

років, у 30-ті роки під тиском партійно-адміністративного апарату 

в УСРР були згорнуті, хоча плідно продовжували розвиватися 

вченими Західної України та української діаспори. В українській 

радянській історіографії на кілька десятиліть утвердилася 

монополія марксистської методології, основою якої було вчення 
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про класи і класову боротьбу, про суспільно-економічні формації, 

революційні шляхи їх зміни. Радянська історіографія формується 

на засадах абсолютизації матеріалістичного погляду на історію і 

нав’язування марксизму-ленінізму, який вважався універсальною 

теорією розвитку цивілізації» [266].  

Усі навчальні програми з суспільствознавчих предметів, 

починаючи з середини 30-х років, ретельно перевірялися й, як 

правило, без будь-якого обговорення та погодження з 

педагогічною громадськістю, затверджувалися вищими 

керівниками комуністичної партії. Але нерідко тими ж 

керівниками в них вносилися зміни і доповнення відповідно до 

політичної кон’юнктури. Наприклад, у листі НКО УСРР від 

26.02.1934 р., підписаному начальником управління початкової та 

середньої школи Богдановським, на виконання вказівки про 

опрацювання матеріалів ХVІІ з’їзду ВКП(б) та ХІІ з’їзду КП(б)У 

передбачалося виділити на уроках суспільствознавства та історії у 

молодшому, середньому та старшому концентрах від 4 до 5 годин і 

опрацювати певні теми, серед яких були: «Капіталістичний світ та 

СРСР», «СРСР – країна будівництва соціалізму», «Зростання 

промисловості СРСР», «Піднесення сільського господарства 

СРСР», «Зростання добробуту та культури трудящих СРСР» та ін. 

[880, арк. 284]. 

У СРСР історія визнавалася одним із найголовніших і 

найважливіших шкільних предметів. Величезний виховний та 

ідеологічний потенціал історії викликав підвищений інтерес до 

цього предмета з боку керівників партії. У червні 1934 року ЦК 

ВКП(б) та РНК СРСР ухвалили постанову про введення до 

навчальних планів початкової і неповної середньої школи 

елементарного курсу історії СРСР [570, с. 45–49].  

Зважаючи на зазначене вище, вагомого політичного значення 

набувало створення системи шкільних стабільних підручників з 

історії, в яких мав бути поданий єдиний погляд на історичний 

процес, що базується на комуністичній ідеології. У 30–50-х роках 

до даної проблеми зверталися Н. Андрієвська, М. Зіновьєв, 

A. Єфімов, В. Карцов, Д. Никифоров, А. Стражев, A. Фохт та ін., 

які вивчали найважливіші питання освіти тих років: висвітлення і 

періодизація історичного процесу з позиції марксизму-ленінізму, 

пошук ефективного вирішення завдань формування знань на 
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основі комуністичного виховання учнів. Розроблялася методика 

викладу матеріалу, його доступність, обсяг та інші аспекти 

підручника. Значний внесок у вирішення цієї проблеми зробили 

Н. Крупська, A. Луначарський, вчені-історики, методисти та 

психологи: Л. Гриф, Н. Дайрі, Ф. Коровкін, H. Менчинська, 

М. Нечкіна, A. Панкратова.  

ЦК ВКП(б) та РНК СРСР 26 січня 1936 року схвалюють 

постанову, присвячену виданню шкільних підручників з історії 

[470, с. 2–15], яка сприяла прискоренню процесу реформування 

системи історичної освіти. Підготовка вищими навчальними 

закладами нового покоління вчителів також сприяла унормуванню 

викладання історії та налагодженню роботи щодо здійснення 

суспільно-політичного виховання підростаючого покоління [640, 

с. 85]. 

 В опублікованих у пресі зауваженнях Й. Сталіна, С. Кірова і 

А. Жданова до конспектів нових підручників з історії СРСР та 

нової історії підкреслювалося, що радянська школа потребувала 

такого підручника, де історія Великоросії не відривалася б від 

історії інших народів СРСР, де історія народів СРСР не 

відокремлювалася б від історії загальноєвропейської і взагалі 

світової [470, с. 9]. 

Рецензування підручників історії членами ЦК ВКП(б) і 

видання «Короткого курсу історії ВКП(б)», як зазначає Л. Руднєва, 

свідчили про встановлення ідеологічного контролю над системою 

історичної освіти. До кінця 1930-х – початку 1940-х років 

викладання історії в загальноосвітній школі, на її думку, вже 

являло собою стійко функціонуючу систему історичної освіти. 

Формування марксистського змісту курсів історії в радянській 

школі завершилося створенням в 40-і роки стабільних програм і 

підручників, адекватних цілям та завданням соціалістичної освіти і 

виховання. Виховання покоління колективістів, переконаних у 

безумовній справедливості соціалістичного шляху розвитку 

суспільства, спричинило за собою односторонній виклад 

історичних фактів на сторінках підручників, де основний акцент 

робився на ідеал класової боротьби, яка неминуче призведе до 

перемоги соціалізму і комунізму в усьому світі. Нав'язливі ідеї 

всесвітньої революції і непримиренності до класового ворога у 

сталінській політиці зумовили посилену та надмірну ідеологізацію 
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підручників історії, яка зберігалася, незважаючи на деякі зміни у 

поглядах на викладання цього предмета, аж до часів горбачовської 

«перебудови». Особливість змісту підручників цих років полягала 

у значному скороченні відомостей про події ранніх періодів історії 

та розширення матеріалу періодів, близьких до сучасності, зокрема 

з посиленням соціально-політичних аспектів для викриття 

буржуазних фальсифікаторів історії [639]. 

Новий зміст історичної освіти відобразився у шкільних 

програмах, які передбачали викладання історії, починаючи з 

початкової школи. Це був елементарний курс, який охоплював 

історію нашої країни від первісного суспільства до 30-х років XX 

століття. Важливим завданням методики було полегшити роботу 

вчителів та учнів при оволодінні новою програмою. У журналах і 

методичних посібниках друкувалися статті та розробки уроків, 

окремих тем та всього курсу. У 1940 р. вийшло ґрунтовне 

дослідження з методики початкового навчання історії І. Гіттіс, де 

обґрунтовувалося використання різних методів викладання 

навчального матеріалу й підкреслювалася необхідність 

формування в молодших школярів живих і образних уявлень про 

конкретні історичні факти [124; 639]. 

У перші роки викладання елементарного курсу історії СРСР в 

3 і 4 класах були виявлені певні недоліки програми (великий обсяг 

і складність навчального матеріалу). На початку 40-х років було 

організовано роботу з підготовки доступнішого для дітей цього 

віку навчального матеріалу, яка була завершена після війни. 

Досвід викладання початкового курсу історії показав, що 

молодшим школярам бракувало необхідної підготовки до 

вивчення її як окремого навчального предмета, тобто історичної 

пропедевтики. Аби учні 4 класу мали змогу успішно оволодівати 

навчальним матеріалом з історії, у 1-3 класах дітей потрібно було 

озброїти найпростішими поняттями й уявленнями суспільно-

історичного характеру [639; 694]. Отже, у початковій школі 

з'явився курс історичної пропедевтики – пояснювальне читання 

історичного матеріалу. У 1945 р. було видано книгу для читання 

«Рідне мовлення» [677].  
У посібнику «Методика історії СРСР у початковій школі» 

(1947 р.) [316] В. Карцов приділив багато уваги питанням 
створення  яскравих історичних образів, уявлень і понять у процесі 
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вивчення молодшими школярами елементарного курсу. Автором 
була обґрунтована вимога створення для різних типів історичного 
матеріалу різних образів та застосування спеціальних прийомів 
роботи з кожним із них [639]. 

Значну роль у початковому навчанні цього предмета тепер 
відігравала наочність. У 1948 р. було випущено першу серію 
картин з історії для початкової школи. Укладачами А. Карцовим та 
Д. Никифоровим було відібрано кілька десятків картин, що 
відображали різні історичні події до 1905 р. У 1950 р. видано другу 
серію картин (з 1905 р. до перемоги над фашистською 
Німеччиною). Було надруковано і серію історичних карт для 
початкової школи. 

У написаному 1951 р. Г. Глудманом посібнику «Уроки 
пояснювального читання історичних статей у 3 класі» основна 
увага приділялася процесу розробки уроків за єдиною системою та 
єдиними методичними підходами. Як зазначають дослідники [449; 
640], посібник мав корисні додатки: планування читання 
навчального матеріалу, короткий словник історичних термінів, 
покажчик дитячої літератури для позакласного читання. 

Викладання початкового курсу історії в 4 класі залишалося 
справою складною. Після скорочення матеріалу програми обсяг 
підручника залишався незмінним і навіть зростав. У 1955 р. він 
досяг 288 сторінок. Перед науковцями й методистами постало 
завдання щодо суттєвої перебудови системи викладання історії в 4 
класі шляхом відмови від елементарного курсу історії СРСР та 
заміни його епізодичними оповіданнями, в яких мали розглядатися 
лише визначні події та явища історії країни, що були б доступними 
для учнів початкової школи. За обсягом навчальний матеріал, 
згідно з новим підходом до відбору змісту, мав значно 
зменшитися, що створювало умови для викладання матеріалу 
яскраво та цікаво. У 1956 р. було видано новий підручник «Історія 
СРСР. Навчальна книга для 4 класу» (укладачі С. Алексєєв, 
В. Карцов), у якій подавався матеріал епізодичного курсу історії. 
Підручник був добре ілюстрованим, з продуманою системою 
завдань. З метою надання допомоги вчителю був виданий 
методичний посібник М. Васильєвої [449; 639]. 

Підручники 30-х – 50-х років для середньої і старшої ланок 
загальноосвітньої школи були лише носіями історичного змісту, в 
них повністю відсутні методи навчання та способи навчальної 
діяльності, тому дослідники їх охарактеризували як підручники 
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інформаційного типу [640]. Сформовані в 30-х роках зміст і 
структура систематичного курсу історії, а також основні 
параметри шкільного підручника існували без суттєвих змін до 
кінця 50-х років. 

Виданий 1937 року підручник «Короткий курс історії СРСР» 
члена-кореспондента АН СРСР А. Шестакова [362] став першим в 
СРСР стабільним підручником історії. Робота отримала другу 
премію на конкурсі підручників урядової комісії (перша премія не 
була присуджена) і була рекомендована для викладання у 
третьому і четвертому класах. Однак за цим підручником 
навчалися і в старших класах школи, а також на курсах партійної 
перепідготовки, на політзаняттях в армії, в різних школах 
пропагандистів і агітаторів до того моменту, поки не були 
підготовлені спеціальні видання. Курс охоплює період від 
первіснообщинного ладу до перемоги СРСР у Великій Вітчизняній 
війні. Книга була забезпечена ілюстраціями, картами і 
хронологічною таблицею та надрукована накладом п’ять 
мільйонів примірників [639]. Підручники, розроблені 
А. Шестаковим, видавалися кілька разів навіть після його смерті 
(1941 р.) до середини 50-х років [277].  

Протягом тридцяти років, починаючи з 1940-го, 
перевидавалися підручники за редакцією академіка А. Панкратової 
в трьох частинах (для     8–10 класів [280] (рис. 3.1). Підручник був 
створений для 8-10 класів середньої школи (Ч. 1 – 8-й кл., Ч. 2 –   
9-й кл., Ч.3 – 10-й кл.). Автори: професори К. Базилевич, 
С. Бахрушин, А. Панкратова і доцент А. Фохт. Перше видання 
було у 1940 р. Частини 2 і 3 (9-й і 10-й класи) перевидавалися до 
1963 р., витримали 22 видання. Частина 1  (8-й кл.) – до 1959 р. (18 
видань). У 1959 р. з’явилася її нова редакція (автор – Л. Бущик) 
теж за редакцією А. Панкратової.  

У першій частині охоплений період від первіснообщинного 
ладу до селянської війни Степана Разіна 1667 – 1671 років. Окремі 
розділи присвячені виникненню і розвитку феодальних відносин, 
створенню російської централізованої держави і селянським 
війнам XVII століття. Підручник доповнено хронологічною 
таблицею. У другій частині курсу охоплювався період з кінця 
XVII ст. до кінця XIX ст. Багато уваги приділялася соціально-
економічному аспекту розвитку країни, громадським рухам 
XIX ст., діяльності революційних організацій. Окремі параграфи 
були присвячені історії Польщі, України, Білорусії та Прибалтики, 
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народам Середньої Азії, Поволжя і Башкирії. Підручник був 
забезпечений списком основних дат, таблицею родоводу 
Романових і вклейкою з картами. У третій частині курсу 
подавався період від початку XX ст. до XXI з'їзду КПРС (1959 р.). 
Розглядалися політичний і соціально-економічний аспекти, 
діяльність РСДРП(б), ВКП(б), КПРС; культурний розвиток, 
досягнення соціалістичного ладу. Підручник доповнювався 
списком основних дат і вклейкою з історичним атласом. Погляди 
на російську й радянську історію в різних виданнях цього 
підручника трансформувалися відповідно до змін генеральної лінії 
компартії та позиції її керівників. 

Проаналізуймо детальніше типовий для 1930-х – 1950-х років 
підручник історії СССР для 10 класу – 11-те видання (автори: 
К. Базилевич, С. Бахрушин, А. Панкратова, А. Хвост за редакцією 
А. Панкратової, 1952 р.) [284]. 

Підручник має шість блоків: «Перша буржуазно-
демократична революція», «Друга буржуазно-демократична 
революція», «Велика Жовтнева  соціалістична революція», 
«Іноземна воєнна інтервенція та громадянська війна», «Перехід до 
мирної праці з відновлення й соціалістичної реконструкції 
господарства країни»,  «СРСР – країна соціалізму», кожен із яких 
поділений на розділи, а вони, у свою чергу, на параграфи. Загалом 
підручник містить 17 розділів, 65 параграфів.  

У першому розділі «Переддень революції» розглядаються такі 
теми: «Перехід Росії до імперіалізму», «Початок масової 
політичної боротьби в Росії», «Боротьба за створення 
революційної партії пролетаріату», «Царизм і буржуазія 
напередодні революції (§§ 1–4). Розділ другий «Російсько-
японська війна і перша російська революція (1904–1907)» 
передбачає вивчення тем: «Російсько-японська війна», «9 січня 
1905 року – початок революції», «Масовий революційний рух 
влітку 1905 року», «Загальна жовтнева стачка», «Національно-
визвольний рух народів Росії в 1905 році», «Грудневе збройне 
повстання», «Відступ революції» (§§ 5–11). Розділ третій 
«Столипінська реакція (1908–1912)» представлений темами: 
«Третьочервнева монархія», «Аграрна реформа Столипіна», 
«Занепад робочого руху та ідейний розбрід в роки реакції», 
«Більшовики в роки реакції», «Зовнішня політика уряду 
Столипіна», «Посилення національно-колоніального гніту в роки 
столипінської реакції» (§§ 12–17). У четвертому розділі «Роки 
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революційного підйому (1912–1914)» вивчаються теми: «Новий 
революційний підйом», «IV Державна дума» (§§ 18–19).   

Зміст першого блоку повністю повторює всі формулювання 
«Короткого курсу Історії СРСР», затвердженого свого часу 
Й. Сталіним. Усі наступні блоки, розділи і параграфи також «і за 
духом, і за буквою» відповідають зазначеному підручнику, звісно, 
крім теми «Велика Вітчизняна війна радянського народу проти 
німецько-фашистських загарбників», якої у короткому курсі 
просто не було. 

Дивує розподіл годин на вивчення тем. Зрозуміло, що це 
залежало не від авторів підручника, а від розробників програми і 
тих, хто її затверджував, але не можемо не підкреслити 
непропорційність у розподілі годин на вивчення, наприклад 
інтервенції й громадянської війни – три розділи (одинадцять 
параграфів) і Великої Вітчизняної війни, на яку було передбачено 
всього один розділ в останньому блоці без поділу на параграфи, а 
повоєнному періоду присвячено лише один пункт цього розділу. 

Методичний апарат у цьому підручнику майже повністю 
відсутній – за винятком ілюстрацій. Ілюстрації можна розподілити 
на такі види: 1) історичні карти, 2) картини, 3) плакати,                   
4) фотографії різних подій, 5) портрети (художні та фотографічні) 
видатних діячів комуністичної партії, радянської науки, культури. 
Майже всі фотографії, крім кількох репродукцій картин на 
кольорових вклейках, чорно-білі. Схем, таблиць, діаграм тощо у 
підручнику нам знайти не вдалося (рис. 3.14, 3.15). 

Запитання (контрольні, узагальнюючі та ін.) після параграфів і 
розділів відсутні. Пропедевтичних запитань і завдань перед 
параграфами та розділами також немає. Завдань щодо виконання 
практичних робіт з текстом, картами, ілюстраціями, додатковою 
навчальною літературою також нам знайти не вдалося. Єдине, що 
можна віднести до методичного апарату, це перелік основних дат з 
історії СРСР (1894–1951 рр.), який починається періодом 
царювання Миколи ІІ (1894–1917 рр.), а закінчується 
«Всенародним святкуванням 70-річчя товариша Сталіна» (грудень 
1949 р.). 

Ергономічні показники цього підручника такі ж, як і в інших 
підручниках того часу: жовтий газетний папір (крім вклейок, які 
виготовлялися із крейдованого паперу), шрифт дрібний, але за 
тогочасними нормами задовільний, дизайн обкладинки – простий, 
без «зайвих елементів». 
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Рис. 3.1 Сторінка підручника з історії СССР для 10 класу  
(авт.: К. Базилевич, С. Бахрушин, А. Панкратова, А. Хвост за ред. 

А. Панкратової, 1952 р.) 
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Рис. 3.14 - Сторінки підручника історії СССР для 10 класу  

(авт.: К. Базилевич, С. Бахрушин, А. Панкратова, А. Хвост за ред. 

А. Панкратової, 1952 р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.2 Сторінки підручника з історії СССР для 10 класу  

(авт.: К. Базилевич, С. Бахрушин, А. Панкратова, А. Хвост за ред. 

А. Панкратової, 1952 р.) 
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Рис. 3.3 Сторінки підручника історії СССР для 10 класу  
(авт.: К. Базилевич, С. Бахрушин, А. Панкратова, А. Хвост за ред. 

А. Панкратової, 1952 р.) 
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Рис. 3.4 Сторінки підручника історії СССР для 10 класу  

(авт.: К. Базилевич, С. Бахрушин, А. Панкратова, А. Хвост за ред. 

А. Панкратової, 1952 р.) 
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Рис. 3.5 Деякі ілюстрації з підручника історії СССР для 10 класу  
(авт.: К. Базилевич, С. Бахрушин, А. Панкратова, А. Хвост  

за ред. А. Панкратової, 1952 р. 
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В останні роки правління Й. Сталіна радянське суспільство 

потрясала низка ідеологічних кампаній (боротьба з 

«космополітизмом і буржуазним об'єктивізмом», боротьба з 

«націоналізмом», ювілей «Короткого курсу ВКП(б)» тощо), що 

зробили величезний вплив на розвиток радянської історіографії. 

Значною мірою перипетії ідеологічних кампаній повоєнного часу 

проявилися в процесі написання шкільного підручника з Нової 

історії (1870–1918), укладачі В. Хвостов і Л. Зубок [753].  

Усі монографії, колективні праці та навчальна література тоді 

писалися на основі приписів, викладених у «Зауваженнях до 

конспектів шкільних підручників» (1936 р.), авторами яких були 

Й. Сталін, С. Кіров, А. Жданов [470]. Від них відштовхувався і 

авторський колектив Інституту історії АН СРСР (І. Галкін, 

Л. Зубок, Ф. Нотович) під керівництвом В. Хвостова, що отримав 

замовлення написати підручник з нової історії 1870–1918 рр. 

Шкільний підручник писався досить довго, кожна оцінка або 

характеристика ретельно підбиралися. В цілому він був закінчений 

ще до війни. Написаний у руслі ідеологічних стандартів того часу, 

підручник багато уваги приділяв викриттю колоніальної політики 

«імперіалістичних країн», в першу чергу Англії. Але під час війни, 

коли ці «імперіалістичні країни» стали союзниками СРСР і від 

авторів вимагали пом'якшити риторику, з тексту були прибрані 

слова «захоплення» і «загарбницька політика» Великобританії та 

США. Нарешті, в 1946 р. навчальне видання побачило світ. 

Підручник отримав гриф Інституту історії та Міністерства освіти. 

Дотримуючись приписів «Зауважень до конспектів шкільних 

підручників» (1936 р.), автори починали підручник з франко-

пруської війни та Паризької комуни. Вони в цілому дотрималися 

висунутих до них вимог. Важливим елементом тексту були цитати 

класиків марксизму-ленінізму (з переважанням сталінських). У 

підручнику всіляко підкреслювалися ознаки «кризи капіталізму», 

дуже багато уваги приділялося розвитку робітничого руху. Але 

незабаром політична ситуація змінилася. Набирали силу 

конфронтація із західними країнами, а також бажання придушити 

паростки інакомислення, що спричинило низку ідеологічних 

кампаній.  

У газеті «Культура і життя» (офіційний орган Управління 

пропаганди і агітації) з'явилася стаття Н. Яковлєва про підручники 
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з історії [808]. Багато уваги в ній було приділено підручнику 

«Нова історія». У статті його автори критикувалися за 

використання терміна «об'єднання» Німеччини, хоча 

рекомендувалося використовувати «возз'єднання» та ін. Подібні 

зауваження в ідеологічних помилках могли дорого коштувати 

авторам підручника. Тому Л. Зубок і В. Хвостов негайно надіслали 

листа голові Відділу пропаганди та агітації ЦК ВКП(б) 

Г. Александрову. У ньому вони пояснювали, що термін 

«об'єднання» використовувався в «Історії дипломатії», відзначеній 

Сталінською премією, тому вони вважали за можливе його 

застосовувати. Відсутність зневажливих епітетів стосовно 

англійського та американського колоніалізму аргументували тим, 

що всі ці та набагато більш різкі висловлювання були в 

підручнику, підготовленому ще до війни. Однак, коли під час 

війни підручник перероблявся, перед поданням рукопису до друку 

авторам було запропоновано директивними органами пом'якшити 

тон відносно Англії та США, тому формулювання були відповідно 

змінені [723,  с. 137–138].  

Враховуючи те, що підручник був призначений для 9 класу 

загальноосвітньої школи, Міністерство освіти організувало його 

широке обговорення. На адресу авторів, крім нерідко цілком 

доречних зауважень методичного характеру, прозвучала серія 

політичних звинувачень, головним із яких стало типове для того 

часу звинувачення в об'єктивізмі. Подібний потік критики призвів 

до того, що підручник необхідно було часто переписувати. До 

нього поступово додавалися антиамериканські та антианглійські 

мотиви. Кардинально, а головне ідеологічно правильно, змінився 

розділ про технічний розвиток в останній третині XIX ст. Якщо в 

першому виданні розповідалося про відкриття Дизеля, Рентгена, 

Марконі та ін., то тепер проголошувався пріоритет російських 

винахідників. Іноземні прізвища зникли зовсім: з тексту 

складалося враження, що тільки російські вчені винаходили щось 

у той час. Розділ був наповнений описами робіт П. Яблочкова, 

А. Ладигіна, І. Усагіна, О. Попова та ін. Було додано актуальний 

розділ з історії слов'янських країн. У підручнику всіляко 

підкреслювалася роль робітничого руху в історії. Новою рисою, 

характерною для пропаганди «радянського патріотизму», стало 

випинання значення російського робітничого руху і особисто ролі 
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його вождів – В. Леніна і Й. Сталіна. Зокрема, стверджувалося, що 

після смерті Ф. Енгельса в 1895 р. прапор боротьби за диктатуру 

пролетаріату піднімають Ленін і Сталін [753,    с. 126]. При цьому 

Сталін у дусі «Короткого курсу ВКП(б)» зображується як рівний 

Леніну ідейний і організаційний лідер партії. Закінчувалася книга 

констатацією, що на зміну капіталістичній системі приходить 

нова, соціалістична, що знайшла втілення в СРСР. 

Отже, під тиском кон'юнктури, що змінилася, в підручнику 

були змінені багато характеристик і зміщені акценти. У такому 

вигляді він більше задовольняв ідеологів-критиків. Заспокоєнню 

пристрастей навколо книги сприяли смерть Й. Сталіна і поступове 

згасання ідеологічних кампаній. Але на цьому переробки книги не 

завершилися. Через деякий час після XX з'їзду КПРС із тексту 

були вилучені всі цитати Й. Сталіна. У такому вигляді підручник 

був затребуваним навіть за кордоном, зокрема, в Чехословаччині 

[724, с. 139]. 

Незважаючи на те, що надалі підручник був замінений новим 

стереотипним виданням (знову за редакцією В. Хвостова), йому 

судилося стати прообразом усіх наступних підручників і 

навчальних посібників з нової історії, оскільки саме в ньому були 

апробовані періодизація, оцінки подій та особистостей, прийоми 

викладу, що стали класичними і протрималися в навчальній 

літературі до кінця 80-х років. 

Вчителі історії в радянській школі, починаючи з середини     

30-х років, вважалися головними провідниками ідей партії в 

життя. Тому на них покладалася основна частина ідейно-

політичної роботи, яку вони виконували спільно з партійною, 

комсомольською та піонерською організаціями. Одним із 

важливих напрямків цієї роботи була антирелігійна пропаганда, 

яка посилилиася в період суцільної колективізації та завершення 

індустріалізації. Наприклад, Одеська обласна Спілка войовничих 

безбожників у листі до районних відділів народної освіти від 

28.08.1933 р. просить «звернути особливу увагу на розгортання 

антирелігійної роботи серед всієї системи НКО». У додатку до 

листа подаються методичні рекомендації щодо антирелігійної 

роботи освітянина, які мають такі розділи: «У школі», «Поза 

школою» [880, арк. 47]. 

Незважаючи на те, що навчального предмета «войовничий 
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атеїзм» у навчальному плані не було, його ідеями було пронизано 

зміст усіх курсів історії, а також певною мірою і предмета 

«Конституція СРСР». На уроках при вивченні багатьох тем та в 

позакласній роботі вчителями широко використовувалася 

додаткова навчальна література атеїстичного змісту. Це були 

невеличкі, написані простою доступною учням різних вікових 

ланок мовою посібники. Яскравим прикладом такого посібника 

для учнів початкової школи є «Антирелігійна абетка» (1933 р.) 

[11]. Переглянувши кілька сторінок цієї книжки, можна отримати 

уявлення про зміст, форми та масштаби атеїстичної пропаганди, 

яку змушені були здійснювати вчителі (рис. 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6  Сторінки посібника «Антирелігійна абетка» (1933 р.) 

Проте такий вигляд антирелігійна пропаганда мала лише в 
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1930-ті роки. Після поновлення Й. Сталіним у 1942 році прав 

священнослужителів, повернення майна усім діючим в СРСР 

церквам така пропаганда набула дещо інших форм. Тепер вона 

переважно здійснювалася в процесі викладання історії, літератури 

та нових суспільствознавчих предметів.  

Головним завданням навчання суспільствознавства ставало не 

просте засвоєння учнем окремих елементів знань про соціальний 

розвиток, а систематичне та планомірне створення синтетичного 

знання на міжпредметній основі [187, с. 58], тому найважливішою 

умовою функціонування навчальної літератури із 

суспільствознавчих дисциплін стала їх відповідність політико-

ідеологічним і дидактичним вимогам до змісту, структури й 

функціонального призначення навчального матеріалу. Цей 

зовнішній чинник переважно і визначав основні підходи до 

розробки перших радянських шкільних програм і підручників із 

філософської пропедевтики та правознавства («Конституція СРСР 

та УРСР», «Логіка», «Психологія») [670]. 

Після прийняття в 1936 р. Конституції СРСР розпорядженням 

РНК СРСР від 01.02.1937 р. «Про вивчення Конституції Союзу 

РСР у школах» Ради народних комісарів союзних республік мали 

протягом 1936/1937 навчального року організувати детальне 

ознайомлення з Конституцією СРСР учнів 7–10 класів середніх 

шкіл [477, с. 175]. «З 1937/1938 навчального року було 

впроваджено викладання Конституції СРСР як окремого предмета 

в сьомому класі школи. У цьому класі Конституція СРСР і 

продовжувала викладатися аж до 1955/1956 н.р. як основний 

політико-правовий шкільний курс. Новий предмет передбачав 

ознайомлення учнів з поняттями про суспільний і державний 

устрої СРСР, про класи, державу, право, про основні права та 

обов’язки радянських громадян» [670]. 

З перших років викладання «Конституції СРСР» та 

«Конституції УРСР» стало зрозумілим, що «важливий політико-

правовий предмет ідеологічного спрямування потрібно було 

забезпечити навчальною літературою, за допомогою якої, шляхом 

порівняння радянського і буржуазного ладу, передбачалося 

формувати громадянську свідомість і політичні переконання 

школярів [670]. Таким вимогам відповідав навчальний посібник з 
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Конституції СРСР М. Карєвої (1947 р.) [312], побудований на 

засадах методики навчання Конституції СРСР відомого 

радянського методиста-суспільствознавця В. Мазуренка. Він став 

основним для цього предмета і видавалася масовими накладами 

(1947, 1948, 1949 рр.). Українською мовою посібник виходив двічі: 

у 1948 та 1949 рр. У ньому було враховано основні принципи та 

вимоги до підручника, визначені Н. Крупською: науковість змісту, 

доступність, систематичність, послідовність у викладі матеріалу» 

[670]. 

У 1948 р. партійні органи дійшли до висновку про 

необхідність суттєвого удосконалення навчальної програми 

предмета [500], зокрема введення до її структури пояснювальної 

записки, яка мала стати важливим методологічним і методичним 

орієнтиром для вчителя; важливість установлення синхронізації 

матеріалу з курсом історії СРСР, оскільки у 5–7-х класах учні 

вивчали історію стародавнього світу та середніх віків і для 

вивчення Конституції СРСР і УРСР ще не володіли необхідними 

знаннями з історії [741; 670]. Спробу вирішення зазначених 

проблем здійснив В. Карпінський у навчальному посібнику для       

7 класу «Конституція СРСР» (1949 р.), а після доопрацювання у 

1954 році цей посібник став підручником і був перевиданий у 

1955 р. (рис. 3.7). В українському перекладі його було надруковано 

у видавництві «Радянська школа» в 1951 р., а в 1954 і 1955 рр. там 

було видано і підручник для шкіл УРСР [316]. 

Крім того, «в 1950 р. у видавництві «Учпедгиз» вийшов 

методичний посібник «Конституція СРСР» В. Котока і Н. Купріца 

[355]. Він мав 11 розділів, які точно відповідали за структурою 

Конституції СРСР. У деяких розділах посібник виходив за 

тематику Конституції, але на користь учителям, оскільки вони 

могли розширити свої правові знання за межами конституційного 

права. Наприклад, у восьмому розділі, присвяченому судам, 

автори розкривали сутність основних понять цивільного і 

кримінального процесу. В посібнику містилися схеми системи 

органів влади та управління в СРСР» [670]. 
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Рис. 3.7 Посібник М. Карєвої (1948 р.) та підручник  

В. Карпінського (1955 р.) 
 

В. Карпінський зауважував, що предмет «Конституція СРСР» 
раніше викладався переважно в дедуктивний спосіб, який, на його 
думку, перетворював учнів у пасивних споживачів знань. Школярі 
отримували готові висновки і просто їх заучували. Тому потрібно 
використовувати індуктивний метод, за допомогою якого учні 
будуть прагнути мислити, аналізувати факти і явища, робити 
висновки та узагальнення. Саме цей метод, на думку 
В. Карпінського, мав стати засобом боротьби з формалізмом у 
навчанні та був використаний ним у змісті й методичному апараті 
нового посібника. Вчений сформулював основні принципи 
викладання предмета, які також повинні лежати в основі 
підручникотворення: науковість, доступність, наочність, 
систематичність. Учитель повинен так викладати предмет, аби 
первинним джерелом знань для учня стали факти дійсності, які 
потім, з допомогою вчителя, учень має узагальнити і зробити 
самостійні висновки. Приклади з життя повинні бути типові, 
зрозумілі, знайомі, яскраві, емоційні та прості. Вчителям 
рекомендувалося широко використовувати періодичну пресу, 
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організовувати зустрічі з відомими людьми, екскурсії на 
підприємства і в установи. Значне місце на уроках відводилося 
словниковій роботі, поясненню понять, вивченню ідей, які 
містилися у виступах керівників партії та уряду [670]. 

У змісті посібника «Конституція СРСР» В. Карпінського 
(1953 р.) [314] проявляються потужна заідеологізованість та 
яскраво виражений класовий характер навчального матеріалу.   

Текст посібника пронизаний ідеєю боротьби за світле 
майбутнє, нетерпимістю до різного роду ворогів радянського 
народу та безмірною любов’ю до комуністичної партії, її вождя і 
до «найкращої у світі Сталінської конституції». Вступна стаття 
закінчується такими рядками: 

«Человеческое счастье 
Это ты нам, Сталин, дал, 
Ты его в законе нашем 
Буква в букву записал, 
И с тобой, наш ясный сокол, 
Мы с дороги не свернём, 
Мы в сердцах и на знамёнах 
Конституцию несём!» [314, с. 5]. 

Усі розділи книги написані на яскравому контрасті життя в 
СРСР і країнах капіталізму, однією з яких раніше була і царська 
Росія. Посібник демонструє переваги життя в соціалістичній країні 
та несправедливості конституцій капіталістичних країн і, 
насамперед, США, Франції та Англії. Деякі факти, які наводить 
автор підручника з метою переконання школярів у перевазі життя 
в СРСР, викликають подив. Так, у частини 5 розділу 11, 
присвяченій правам радянських громадян, зокрема праву на освіту, 
якого позбавлені діти США, розповідається про жахливий стан 
більшості американських шкіл. «В американській початковій 
школі вісім класів, в яких навчаються діти від 6 до 16 років. Всі 
класи зазвичай веде один учитель. Ось опис однієї з шкіл, узятий 
нами з американського журналу «Лук» за 1946 рік: 
«В одній класній кімнаті займаються учні всіх восьми класів. Поки 
малюки читають вголос, старші змушені чимось заповнювати час. 
Тривалість шкільного дня визначається денним світлом – коли 
стає неможливо читати, вчителька закриває школу. Електрику не 
проведено, і навіть гасові лампи є рідкісною розкішшю, їх 
запалюють лише в особливо урочисті дні. Денне світло ледь 
проникає в клас, тут майже завжди панує напівтемрява. Взимку 
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температура в кімнаті падає нижче нуля, школярі та вчителька 
тремтять від холоду. Водопровід та каналізація відсутні. (...) 
Більше двох мільйонів дітей навчаються у таких школах» [314,      
с. 177]. Напевно, в окремих школах  США були проблеми з 
матеріальним забезпеченням, але щоб мільйони американських 
школярів навчалися в таких жахливо страшних умовах, які 
наводить автор, – у це неможливо сьогодні повірити. А от 
радянські школярі вірили повністю, особливо сільські. 
Відсутністю водопроводу і каналізації в школі сільських школярів 
тих років було не налякати, відсутністю електрики також, і тільки 
відсутність гасових ламп і дров для опалення печей могла 
остаточно переконати учнів 7-х класів у перевазі навчання в СРСР, 
у перевазі Сталінської конституції, турботи товариша Сталіна про 
радянських дітей. І зовсім щасливими, читаючи ці рядки, 
відчували себе міські школярі, які навчалися у школах, де були не 
лише електрика і пічки, але й водопровід і каналізація, тим більше 
що ними більшість учнів могла користуватися лише у школі. 
Навчання в школі з такими комунальними благами та ще й з 
різними вчителями з предметів, а не з одним, як у «нещасній» 
Америці, мало переконати радянських школярів у тому, що вони 
живуть у найкращій країні у світі.  

У параграфі про «свободу совісті» йдеться про те, що 
«Радянська влада декретом від 5 лютого 1918 року проголосила 
свободу совісті та скасувала всякі обмеження, пов'язані з 
релігією». «Радянська влада об'єднує і захищає всіх громадян 
незалежно від їх релігійних переконань і їхнього ставлення до 
релігії, – пише автор. – Радянська влада не тільки не переслідує 
громадян за те, що вони вірять в якусь надприродну силу, але і 
захищає віруючих від переслідувань за релігійні погляди». І ось 
тут автор не зміг не тільки знайти, але навіть вигадати, жодного 
хоч скільки-небудь переконливого прикладу із радянської 
дійсності. Як приклад, у підручнику подається інформація про те, 
що радянський уряд «викрив злочини німецьких фашистів, які 
грабували і руйнували церкви, глумилися над релігійними 
почуттями віруючих». 

Далі автор пише про те, що Сталін і комуністична партія не 
схвалюють релігію: «Темні віруючі маси покірно терплять всяке 
пригноблення. Якби радянські люди слухалися релігійних 
настанов, вони ніколи б не скинули гнобителів і не побудували 
щасливого соціалістичного життя». Автор називає віруючих 



 

125 

 

«темною» масою і відкрито протиставляє їх «справжнім» 
радянським людям. «Ось чому Сталінська конституція, – пишеться 
в посібнику, – забезпечивши справжню свободу совісті, надала 
всім громадянам і свободу антирелігійної пропаганди, тобто право 
боротися проти всякої релігії шляхом переконання, пропаганди» 
[314, с. 134–136].  

В іншій статті підручника під назвою «Радянський суд і його 
завдання» йдеться про те, що суд необхідний радянській державі 
«по-перше, для боротьби з ворогами Радянської влади, а по-друге, 
для забезпечення серед трудящих нової соціалістичної 
дисципліни». Як приклад у підручнику розповідається про те, що 
«в маленькому містечку поблизу нашого західного кордону             
в 1919 році з'явився землемір». Жив він тихо і спокійно зі своєю 
онукою, і ніхто не знав, що цей Адам Адамич, дідусь піонерки 
Тамуси, «був капітаном німецької служби, досвідченим шпигуном, 
перекинутим в Росію ще перед Першою світовою війною. Під 
підлогою його кімнати була захована маленька радіостанція, за 
допомогою якої він таємно передавав в Німеччину здобуті ним 
шпигунські відомості». Одного разу Тамуся пізно ввечері застала 
дідуся за цим заняттям. «Дідусю, що ти робиш?!» – вигукнула 
вона. Він кинувся на онуку і задушив її. За вироком Радянського 
суду німецький шпигун був розстріляний» [314, с. 153]. Інший 
приклад: «Радянський суд карає за крадіжку, розкрадання 
державної власності». У посібнику наводиться опис однієї судової 
справи у Фрунзенському суді міста Іваново про розкрадання олії з 
фабрики імені Н. К. Крупської. Справа була дуже заплутаною, але 
все-таки було з’ясовано, що організатором злочинної зграї 
виявився «гожий тихонький чоловік, церковний староста», який 
спочатку проходив у справі свідком. Але за допомогою тонких 
запитань суддя довів, що саме він «скуповував крадену олію для 
церковних лампад». «Суд суворо покарав злочинців» [314, с. 156]. 
Справа дійсно заплутана. Навіщо самому організатору злодійської 
зграї треба було скуповувати крадену олію? І чи багато олії 
потрібно для церковних лампад? Доводи дуже сумнівні, але 
налаштувати школярів проти віруючих людей цей приклад, 
напевно, міг. 

У розділі про права та обов'язки радянських громадян частина 
3 виділена знаком оклику: «Дотримуватися дисципліни праці!». У 
цій статті йдеться про те, що не всі радянські люди хочуть 
працювати сумлінно, тому в радянській країні «в інтересах самих 
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же працівників» вживаються заходи для того, щоб змусити цих 
людей працювати з повною віддачею. Потім наводяться приклади, 
за що і як суворо караються порушники: «За неявку на роботу без 
поважної причини робітники та службовці державних, 
кооперативних, громадських підприємств і установ віддаються 
суду і за вироком народного суду караються виправно-трудовими 
роботами за місцем служби на термін до 6 місяців з утриманням 
заробітної плати до 25%. За самовільний відхід з підприємств та 
установ робітники і службовці за вироком народного суду 
піддаються тюремному ув'язненню на термін від 4 до 6 місяців. За 
випуск недоброякісної продукції винні віддаються суду як за 
державний злочин, рівносильний шкідництву» [314, с. 205]. «Така 
сувора дисципліна, – завершує цю частину статті автор 
підручника, – встановлена на вимогу самих працівників, які не 
бажають терпіти в своєму середовищі ледарів, прогульників, 
літунів і бракоробів» [314, с. 206].  

Розділ 9 посібника – «Політичні свободи». Перша його 
частина  має назву «Царська влада душила свободу». Спочатку 
подаються факти з дореволюційного життя. Ось один із них: «В 
старій Росії були особливі чиновники, які спостерігали за тим, щоб 
ніякі вільні думки не проникали в друк». У наступних абзацах 
автор описує радянські політичні свободи і наводить статті 
Конституції. Однією зі свобод, що надаються радянським 
громадянам, є свобода слова і друку (тобто право висловлювати 
свої думки усно і в пресі), але не як можливість висловлювати свої 
особисті, власні думки, які не залежать від чужої думки, а як 
можливість висловлюватися на підтримку комуністичної партії, 
вихваляти її ідеологію та її вождя товариша Сталіна.  

В параграфі 10 розділу 11 під назвою «Брехлива буржуазна 
демократія» автор пише: «У кожній капіталістичній країні видання 
газет і журналів зосереджені в руках кількох компаній найбільших 
капіталістів, «королів друку», які тримають у себе на службі цілі 
банди найманих розбійників пера» і можуть таким чином 
поширювати через друк які їм завгодно погляди, яку завгодно 
брехню і наклеп» [314, с. 192].  

Всі приклади в підручнику були описані дуже яскраво і 
колоритно. Текст було проілюстровано рисунками, які показують 
грандіозні будови комунізму, щасливих робітників і селян, чудові 
радянські лікарні та санаторії, будинки культури та бібліотеки, 
школи та багатоповерхові житлові будівлі. 
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У процесі реформування загальноосвітньої школи, зважаючи 
на важливість суспільствознавчого і громадянознавчого предмета 
«Конституція СРСР», його викладання перенесли в 10-й, а потім в 
11-й [477, с. 192, 196]. «Зміст підручника з середини 50-х років 
почав змінюватися відповідно до реалій життя, позбавився 
більшості з наведених вище недоліків, поповнився необхідними 
даними з цивільного, трудового, колгоспного, сімейного і 
кримінального права. Так було сформовано змістовий стрижень 
політико-правової освіти учнівської молоді» [670]. Виданий у 
1959 р. І. Челяповим методичний посібник «Основні питання 
Конституції СРСР і радянського законодавства. Допомога для 
викладачів середньої школи» [776] став у пригоді вчителеві, який 
мав змогу ознайомитися з необхідним теоретичним матеріалом для 
кожного уроку, списком рекомендованої літератури та 
визначитись у методах і формах викладання даної теми.  

В УРСР наприкінці 50-х рр. А. Тарановим було видано 
посібник з Конституції СРСР та УРСР [710], який за змістом, 
структурою, методичним апаратом та ергономічними показниками 
майже не відрізнявся від посібника В. Карпінського.  

Напередодні 1959/1960 н.р. були затверджені нові навчальні 
плани і програми [742]. Програма цього предмета тепер 
передбачала 34 години на рік. У ній підкреслювалося, що всі 
важливі правові поняття повинні розкриватися системно, у 
необхідній послідовності, у процесі вивчення певного розділу 
навчального матеріалу. Зверталася увага вчителя на важливості 
міжпредметних зв’язків, переважно – з історією та необхідності 
використання на уроках, крім підручника, художньої літератури та 
матеріалів газет і журналів [153]. 

Навчальний посібник «Конституція СРСР» для 10 класу 
А. Лашина, виданий (1959 р.) [392] складався зі вступу, шести 
розділів і післямови. Розділи були розділені на параграфи, і за 
кількістю параграфів вони були однакові, на відміну від 
попередніх навчальних книг. Але аналіз параграфів показує, що 
написані вони сухою, академічною мовою без яскравих прикладів 
та образів, пропоновані визначення понять складні та об’ємні. 
І. Смагін зауважує, що автор, на жаль, не врахував позитиву 
посібників М. Карєвої і В. Карпінського (наявність контрольних 
питань після розділів у посібнику М. Карєвої, індуктивний підхід 
до формування змісту навчальної книги В. Карпінського, 
ілюстрації до параграфів, наявні в обох книгах). «Посібник 
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А. Лашина за ергономічними показниками був гіршим, ніж 
попередні навчальні книги: в ньому не було ілюстрацій, він мав 
м’яку палітурку. Хоча шрифтових ефектів у порівнянні з 
попередніми книгами було більше, але застосовувалися вони в 
обмеженій кількості, курсив та розріджений друк букв у ключових 
словах візуально не виділяв основні змістові блоки тексту, 
роблячи його складним для сприйняття» [670, с. 137–138].  

Отже, у 30–50-х роках у результаті впровадження навчального 
предмета «Конституція СРСР та УРСР» у шкільній 
суспільствознавчій освіті з’явилася політико-правова складова. 
«Досвід підручникотворення з суспільствознавчого предмета в 
умовах централізованого управління освітою (політико-
нормативне забезпечення, організаційні заходи, активізація 
педагогічної роботи вчителів та закладів освіти, залучення до 
висвітлення методичних проблем фахової періодики та ін.), 
отриманий протягом цих років, використовувався на наступному 
етапі підручникотворення. Вагомим для видавництва «Радянська 
школа» став досвід перекладу українською мовою 
загальносоюзних підручників. Він ефективно застосовувався в 60–
80-ті роки» [670, с. 139]. 

З позицій методичних вимог до навчальної літератури, досвід 
розробки та використання підручників і посібників В. Карєвої, 
В. Карпінського, А. Таранова, А. Лашина дав змогу сформувати 
необхідні підходи до змісту, структури, методичного апарату та 
ергономічних засад навчальної книги з правознавства. «У 
подальшому цей досвід використовувався для побудови 
навчального змісту підручників з суспільствознавства та з основ 
Радянської держави і права. Щодо змісту і структури навчальних 
книг, то характеристика радянського суспільного і державного 
ладу, основ державного права, визначення прав, свобод і 
обов’язків радянських громадян з відомостями про основні 
положення провідних галузей права, – вся ця навчальна 
інформація за змістом і структурою апробована в процесі вивчення 
конституцій СРСР та УРСР, перетворилася в ядро радянської 
шкільної правової освіти 1960-х – 1980-х років. Розбивка тексту на 
розділи, а розділів на параграфи з обсягом матеріалу на один урок 
стала основою для подальшого підручникотворення з 
суспільствознавчих предметів» [670, с. 140]. 

У методичному апараті підручника (посібника) того часу 
переважав «ілюстративний мінімалізм», пов’язаний, насамперед, з 
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недооцінкою візуального сприйняття інформації учнями. 
Основним способом концентрації їхньої уваги на ключових 
положеннях і поняттях предмета стали шрифтові виділення і 
розрядка літер. Мінімалізм у забезпеченні методичного апарату 
пояснюється, як зауважує І. Смагін, по-перше, спрямованістю 
підручника на забезпечення реалізації переважно інформаційної 
функції, по-друге, перетворювати у 1940–1950-і рр. підручник у 
видання на зразок робочої книги  1920-х рр. було просто 
небезпечно – можна було отримати звинувачення «в педології» з 
відповідними наслідками для автора [670, с. 140]. 

Шлях до повернення логіки і психології в школу був 
непростим. У 1930-ті роки ХХ століття вважалося, що ці предмети 
були не лише непотрібними радянській школі, але й шкідливими, 
несумісними з комуністичною ідеологією. Проте у 1938–1942 рр. 
на сторінках журналу «Советская педагогика» («Радянська 
педагогіка») П. Георгієв опублікував низку статей, які теоретично 
та методично сприяли поверненню в середню школу філософської 
пропедевтики [121; 670]. У 1943 р. в тому ж журналі з׳явилися 
статті С. Виноградова [98] та К. Корнілова [348], які мали 
програмний і методичний характер для нових шкільних предметів. 
Корисність логіки пояснювалася тим, що вона вчить школяра 
правильно мислити та критично ставитися до власних суджень. 
Введення до навчального плану школи психології пояснювалося 
тим, що, оволодіваючи законами природи та життя суспільства, 
учень не мав можливості ознайомитися з явищами і законами 
психіки, що негативно впливало на розвиток самосвідомості 
особистості під час її становлення та самопізнання власного 
характеру.  

Процес введення логіки та психології до навчального плану 
середньої школи перебував під жорстким ідеологічним контролем 
ЦК ВКП(б).  

Вимоги до створення навчальної літератури із логіки та 
психології для радянської школи були сформульовані в постанові 
ЦК ВКП(б) і опубліковані в «Учительській газеті» в 1946 р. 
Інституту філософії АН СРСР та ОГИЗу було запропоновано до      
1 березня 1947 р. видати підручник з логіки для ВНЗ і до 1 липня 
1947 року – підручник з логіки для середньої школи [498, с. 1]. 
Академії педагогічних наук РРФСР та «Учпедгизу» доручалося до 
1 липня 1947 р. видати підручник із психології для ВНЗ. «Швидко 
і якісно виконати ці розпорядження на той час було складно, 
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зважаючи на ряд суб’єктивних і об’єктивних причин. Щодо 
суб’єктивних, то серед них головна була пов’язана з рівнем 
літературного та популяризаторського таланту автора, який би міг 
простою, але науковою, яскравою, образною мовою у 
відповідності до віку дитини викласти на сторінках навчальної 
книги необхідний матеріал. Стосовно об’єктивних причин, то 
найважливішою серед них була відсутність досвіду написання 
подібних книг для радянської школи. Причому книг, зміст яких 
повинен будуватися на принципі суворого дотримання 
ідеологічних засад у сфері психології та логіки як складових 
філософської пропедевтики. У радянській філософії формальна 
логіка поступилася місцем логіці діалектичній, а основні 
загальновизнані у світі принципи психологічної науки в 
радянській психології визначалися як буржуазні. Саме тому для 
написання підручників із зазначених предметів автор повинен був 
мати, крім таланту, ще й неабияку громадянську мужність» [670,   
с. 142]. 

Усі новостворені підручники з логіки і психології мали 
яскраво виражену комуністичну спрямованість та необхідний 
рівень науковості змісту; щодо складності вони відповідали 
віковим і психологічним особливостям учнів; навчальний матеріал 
у них викладався систематично й послідовно, був пов’язаний із 
практичною діяльністю людини і суспільства. І. Смагін доводить 
це на конкретних прикладах. «Спочатку процес 
підручникотворення з логіки, активізований партійними й 
урядовими рішеннями, ознаменувався перевиданням (1946 р.) у 
скороченому вигляді відомого дореволюційного гімназійного 
підручника формальної логіки Г. Челпанова [775], а в 1947 р. 
перевиданням підручника логіки для середніх навчальних закладів 
і самоосвіти викладача Московської VI гімназії С. Виноградова 
[97]. Ця книга вперше була видана в 1914 р., до 1918 р. 
перевидавалася 10 разів і в 1946 р. її 13-те видання було 
адаптоване до умов радянської середньої школи. Підручник 
Г. Челпанова в українському варіанті містив 26 розділів, які можна 
визначити як параграфи. Кожний розділ-параграф складався з 
пунктів. Наприклад, перший розділ «Визначення та завдання 
логіки» містив три пункти: визначення логіки, психологія та 
логіка, значення та користь логіки [775, с. 3–7]. Текст цього 
розділу мав доступні для учнів приклади, в кінці було 
запропоновано вісім контрольних питань для повторення. 
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Підручник мав 36 рисунків (чорно-білих). У кінці підручника 
подавалися додатки до кожного розділу з завданнями учням для 
самостійної роботи. У цілому цей підручник відповідав основним 
вимогам до навчальної літератури, які були визначені у 30-х роках, 
виконуючи переважно інформаційну та виховну функції [670]. 

У 1947 р. вийшло перше радянське авторське перевидання 
підручника з логіки С. Виноградова [97]. «У ньому визначалися 
предмет і завдання логіки як науки, визначалися основні поняття, 
осмислювалися логічні прийоми. Підручник містив 15 тем: 
«Предмет і завдання науки логіки», «Основні закони логічного 
мислення», «Про поняття», «Визначення і поділ понять», 
«Судження», «Про умовиводи», «Про силогізм», «Умовний і 
розподільний силогізми», «Індукція», «Методи індуктивного 
дослідження», «Гіпотеза», «Аналогія», «Про науковий метод і 
наукову систему», «Про наукове доведення», «Про логічні 
помилки». Перевидання підручника С. Виноградова «відразу ж 
спричинило його гостру критику. Основним його недоліком, на 
думку рецензентів, було те, що положення й висновки 
пропонувалися автором у готовому вигляді без доведень та 
обґрунтувань. Тому підручник перетворився на догматичний та 
схоластичний і більше нагадував довідник. Критика спонукала 
автора до доопрацювання книги, яку С. Виноградову допоміг 
здійснити О. Кузьмін. Нова книга, видана у 1948 році, була більш 
адаптована до реалій радянської школи. У процесі адаптації у ній 
залишилося 12 розділів із 15-ти, а крім того, вони змінили своє 
розташування в тексті підручника. Порядок подання глав був 
такий: «Предмет і завдання науки логіки», «Логічні прийоми», 
«Поняття», «Визначення й розподіл понять», «Судження», 
«Перетворення суджень», «Основні закони логічного мислення», 
«Дедуктивні умовиводи», «Індуктивні умовиводи», «Аналогія», 
«Гіпотеза», «Доказ». Були оновлені приклади логічних 
конструкцій з урахуванням ідеологічних вимог» [670].  

У підручнику С. Виноградова й О. Кузьміна є потужний 
методичний апарат. Кожен розділ закінчується запитаннями для 
повторення, а в кінці підручника, у додатку, містяться логічні 
вправи (всього – 46) за трьома розділами: «Поняття», «Судження», 
«Умовивід». Текст підручника доповнюється значною кількістю 
ілюстрацій, які виконують переважно функцію наочного 
роз’яснення складних термінів і понять (рис. 3.9–3.13). 

Із незначними змінами й доповненнями підручник 
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перевидавався 8 разів до 1954 року (рис. 3.8), також і українською 
мовою. Окрім того, він до кінця 50-х рр. видавався в перекладах у 
Польщі, Чехословаччині, Болгарії і Румунії. У цілому він, 
відповідаючи вимогам часу, забезпечував функціонування 
освітньої системи навчального предмета [670, с. 144]. 
 

  

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8 Підручники з логіки (1948 – 1954 рр.) 
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 Рис. 3.9 Сторінка підручника з логіки С. Виноградова та О. Кузьміна 
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Рис. 3.10 Сторінка підручника з логіки С. Виноградова та О. Кузьміна 
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Рис. 3.11 Сторінка підручника з логіки С. Виноградова та О. Кузьміна 
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Рис. 3.12 Сторінки підручника з логіки С. Виноградова  

та О. Кузьміна 
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Рис. 3.13 Ілюстрації підручника з логіки С. Виноградова  

та О. Кузьміна  
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Брак оригінальної навчальної літератури з логіки 

вітчизняних авторів був зумовлений, у першу чергу, застоєм у 

розвитку вітчизняної науки логіки на філософських факультетах 

ВНЗ та в наукових установах [670]. Тільки в 1947 р. було видано 

перший у СРСР підручник логіки для ВНЗ професора В. Асмуса 

[14]. У 1949 р. видано підручник логіки для ВНЗ М. Строговича 

[690]. 

Вивчення логіки в школах потребувало видання 

відповідних навчально-методичних посібників для вчителів. 

Перша така книга вийшла в 1954 р. у видавництві АН СРСР за 

авторством М. Кондакова. У тому ж році видавництво «Учпедгиз» 

перевидало цю книгу з грифом «посібник для вчителя» [344]. 

Аналіз тексту посібника «дає змогу зробити висновок щодо його 

недосконалості. На 512 сторінках у 16-ти розділах викладався курс 

логіки для вищої школи. У кожному параграфі при розгляді 

ключових проблем та понять наводилися висловлювання класиків 

марксизму-ленінізму, що переобтяжувало навчальний текст та 

ідеологізувало навчальний курс. Зокрема, на сторінках 205–206 як 

приклади індуктивних умовиводів подані висловлювання 

Й. Сталіна, М. Чернишевського, В. Леніна, цитати з матеріалів ІІІ 

з’їзду партії, з публікацій газет «Правда» та «Лісова 

промисловість» тощо. У зазначеному посібнику були відсутні 

матеріали методичного характеру, послідовність викладу 

матеріалу в цьому посібнику відповідала структурі критикованого 

в 1947 р. видання підручника С. Виноградова. На момент видання 

посібника для вчителів структура шкільного курсу вже була 

іншою. Книга М. Кондакова, як зазначає І. Смагін, стала 

класичним варіантом монографічного видання, яке через 

відсутність інших отримало статус посібника для вчителів і 

вийшло значним тиражем: перше видання 10 тис. примірників, 

друге – 35 тис. примірників» [670, с. 146]. 

Паралельно з логікою в навчальні плани загальноосвітніх 

шкіл впроваджувалася психологія. На виконання партійної 

постанови в 1947–1949 роках викладання психології розпочалося в 

598 середніх школах СРСР [670]. Для його методичного 

забезпечення в 1946 році видані підручники К. Корнілова [349] і 

Б. Теплова [713; 714] (до 1955 року підручник Б. Теплова витримав 

вісім перевидань), а в 1956 р. з’явився навчальний посібник для 
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учнів 10-го класу Г. Фортунатова й А. Петровського [750], який до 

1959 року перевидавався тричі (рис. 3.14). 

Шкільний курс психології, на думку Ю. Самаріна [651], 

повинен був керуватися найважливішими досягненнями 

радянських учених, їх перевагами над буржуазною психологічною 

наукою. Зазначалося, що вчителю слід уникати вульгаризації та 

спрощень у трактуванні психічних процесів і якостей особистості, 

оскільки принцип науковості є одним із пріоритетних у радянській 

школі. Головною умовою результативного викладання психології 

було, на переконання вченого, функціонування якісного 

підручника, який би сприяв реалізації виховної та дидактичної 

мети викладання [671, с. 2]. У такому підручнику повинні 

висвітлюватися основні теоретичні засади психології, 

аналізуватися різноманітні життєві ситуації, наводитися приклади 

їх застосовування на практиці, в першу чергу в процесі 

самовиховання.  

Найповніше переліченим вимогам, як вважають вчені [670, 

с. 147], відповідав підручник Б. Теплова, в якому в простій і 

доступній формі подавалися основні розділи психологічної науки з 

позицій матеріалістичної психології. Він складався в першому 

українському виданні з 11 розділів та 90 підрозділів (загальним 

обсягом 194 сторінок) [714], українське видання 1956 р. мало 12 

розділів, 79 підрозділів, (загальним обсягом 232 сторінки). В 

останніх виданнях підручника тема «Психологічна характеристика 

особистості» завершувала розділ про риси характеру радянської 

людини. З марксистських позицій Б. Теплов зазначав, що характер 

людини визначається суспільними умовами її життя та її 

світоглядом і переконаннями. Саме тому автор виводив тезу про 

типові характери, і, зокрема, про типовий характер радянської 

людини, який будувався на ідейній спрямованості, 

цілеспрямованості, радянському патріотизмі, колективізмі, 

соціалістичному гуманізмі, комуністичному ставленні до праці, 

усвідомленні обов’язків та відповідальності, готовності до 

подолання труднощів, мужності, ініціативності, скромності, 

бадьорості, впевненості у своїх силах, оптимізмі [760, с. 148]. 

Підручник з психології Б. Теплова було визначено взірцем 

(«Учительская газета», грудень 1946 р.) [498, с. 1]. 
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Рис. 3.14 Підручники з психології (1948 – 1957 рр.) 
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Особливості змісту і структури підручника з психології 

Б.Теплова дають можливість, як вважає І. Смагін, виявити 

тенденції розвитку суспільствознавчої навчальної літератури        

40-х рр., а саме: подання ідейного змісту в навчальних текстах на 

основі «ленінської теорії відображення», структурування тексту на 

основі зміни акцентів у галузевій науці, узгодження навчального 

матеріалу курсу психології з курсом логіки, формування 

марксистсько-ленінського світогляду засобами шкільного 

предмета психології [670, с. 149]. Показовою у цьому аспекті є, на 

нашу думку, тема «Риси характеру радянської людини», викладена 

в підручнику 1953 року в § 79, витяги з якого наводимо нижче.   

«Найважливіші риси характеру визначаються суспільними 

умовами, в яких живе людина, і його світоглядом, його 

переконаннями. Тому можна говорити про типові характери, що є 

продуктами певних суспільно-історичних умов (…). У класовому 

суспільстві не можна говорити про характери, типові для всього 

народу. Риси психічного складу, характерні для даної нації, 

відступають на задній план у порівнянні з відмінностями, що 

визначаються класовою приналежністю людини. Як не можна 

говорити про світогляд, загальний для поміщика і селянина, для 

капіталіста та робітника, так не можна говорити і про спільність їх 

характерів. Ретельним аналізом можна виділити риси, що 

характеризують психічний склад даної нації; але не ці риси 

визначають характер людини в сучасному суспільстві, не вони є 

центральними, вирішальними рисами характеру.  

У нас в Радянському Союзі, в країні переможного соціалізму, 

немає антагоністичних класів. Всі експлуататорські класи – клас 

поміщиків, клас капіталістів – ліквідовані у нас повністю. У нас 

залишився робочий клас, залишився клас селян, залишилася 

інтелігенція. Але між цими соціальними групами немає 

антагоністичних протиріч: інтереси їх не тільки не ворожі, а, 

навпаки, дружні. Саме відмінність між ними поступово 

стирається; «... відстань між цими соціальними групами все більш 

і більш скорочується» (Сталін). Загальні життєві інтереси, які 

об'єднують усіх трудящих Радянської держави, незрівнянно 

важливіші, значніші, ніж інтереси окремих соціальних груп. 

Боротьба за міцний мир у всьому світі, будівництво комунізму в 

нашій країні становлять сенс життя всіх радянських людей. 
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Єдиний світогляд – комуністичний світогляд, світогляд великої 

партії Леніна-Сталіна – об'єднує весь радянський народ. Велика 

Вітчизняна війна показала монолітну єдність всього радянського 

народу, керованого комуністичною партією і великим вождем 

народів товаришем Сталіним. Ця ж єдність лежить в основі тих 

трудових подвигів, які здійснюють радянські люди на всіх 

ділянках роботи в роки післявоєнної сталінської п'ятирічки (…). 

Єдність світогляду не виключає різноманітності характерів. Воно 

виключає лише певні риси характеру, що стоять в протиріччі з 

принципами цього світогляду. Так, наприклад, боягузтво, лінь, 

безвідповідальність стоять в суперечності з нашим світоглядом і 

тому несумісні з образом передової радянської людини. Отже, при 

вивченні характерів радянських людей слід керуватися 

наступними двома положеннями: 1) є риси характеру, спільні для 

всіх передових радянських людей, що відображають спільність 

їхніх життєвих інтересів і світогляду; 2) наявність цих спільних 

рис характеру не виключає нескінченного розмаїття 

індивідуальних характерів (…). 

Зупинимося на деяких найважливіших рисах характеру, 

типових для передової радянської людини. 

1) Ідейна спрямованість і цілеспрямованість. Немає нічого 

більш далекого психології радянської людини, як безідейність і 

свідомість безцільності свого існування, своєї діяльності (…). 

2) Радянський патріотизм. «Патріотизм, – говорив Ленін, – 

одне з найбільш глибоких почуттів, закріплених віками і 

тисячоліттями відособлених вітчизн» (…). Радянський патріотизм 

– патріотизм нового, вищого типу. «Для радянських патріотів 

Батьківщина і комунізм з'єднані в одне нероздільне ціле» 

(Молотов). Боротьба за комунізм невіддільна для радянських 

людей від боротьби за інтереси своєї соціалістичної        

батьківщини (…). 

3) Колективізм. У радянському суспільстві не може бути 

особистості поза колективом. Радянська людина не може ставити 

перед собою життєво важливі цілі, які протиставлялися б цілям 

колективу, радянська людина не розглядає свою особисту долю, 

свій особистий успіх відірвано від долі колективу, від успіху 

спільної, колективної справи (…). 

4) Соціалістичний гуманізм. Колективізм радянських людей 
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нерозривно пов'язаний з гуманістичним, людяним ставленням до 

людей, турботою про людей, любов'ю до дітей, що і складає суть 

соціалістичного гуманізму. В одному зі своїх виступів 

М.І. Калінін, відповідаючи на питання про те, які кращі людські 

якості треба виховувати у радянської молоді, на першому місці 

поставив «любов, любов до свого народу, любов до трудящих мас» 

(…). Ідеал гуманного ставлення до людини радянські люди бачать 

у товариша Сталіна. «Сталінською турботою про людей» ми 

називаємо чуйне, дбайливе, турботливе ставлення до кожної 

людини, будівельника соціалістичного суспільства (…). 

Соціалістичний гуманізм не має нічого спільного з 

сентиментальною любов'ю до всіх людей без розбору. Він не 

тільки допускає, але і вимагає поряд з великою любов'ю і більшу 

ненависть. З дієвої любові до людей, до народу, до всіх трудящих 

необхідно народжується непримиренна ненависть до ворогів 

трудящих, до тих, хто бореться проти інтересів народу, хто 

перекриває шлях до щасливого майбутнього. 

5) Комуністичне ставлення до праці. Однією з 

найважливіших рис характеру радянської людини є нове ставлення 

до праці. Для радянських людей праця є головною справою 

їхнього життя, основною формою прояву особистості, центром 

найважливіших інтересів, джерелом найбільших радостей. Для 

радянських людей немає розриву між трудовою діяльністю та 

особистим життям; навпаки, трудова діяльність і складає основний 

зміст особистого життя людини. У той же час для радянської 

людини характерне «свідоме ставлення до своєї праці, як до 

справи суспільної важливості і як до святого обов'язку перед 

Радянською державою» (Молотов) (…). 

6) Усвідомлення обов'язку і відповідальності. Висока 

ідейність і принциповість, що відрізняють передову радянську 

людину, припускають і високо розвинене усвідомлення боргу, 

почуття обов'язку (…). Радянській людині властиве почуття 

відповідальності не лише за свою особисту роботу і за свої вчинки, 

але й за роботу інших, за їх поведінку. Звідси випливає велика 

вимогливість до себе і до інших. Ця риса яскраво постає в усіх 

кращих, передових представників радянського народу, образи 

яких дані в нашій художній літературі (…). 

7) Готовність до подолання труднощів. Найважливіше 
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значення в характері мають вольові якості особистості, а воля, як 

ми знаємо, виражається у подоланні труднощів. Нерідко волю 

називають «хребтом характеру» (...). Товариш Сталін вчить 

радянських людей не боятися труднощів, не закривати очі на них, 

а сміливо йти назустріч труднощам, боротися з ними і долати їх. 

«Труднощі для того й існують, щоб поборотися з ними і долати їх» 

(Сталін). 

8) Мужність. Мужність – складна риса характеру, що 

включає в себе хоробрість, відвагу при безпосередньому зіткненні 

з небезпекою, готовність, не зупиняючись ні перед чим, вести 

боротьбу за велику ідею комунізму, стійкість, витримку, 

самовладання. У своєму виступі по радіо 3 липня 1941 року 

товариш Сталін сказав: «Великий Ленін, який створив нашу 

Державу, казав, що основною якістю радянських людей має бути 

хоробрість, відвага, незнання страху в боротьбі, готовність битися 

разом з народом проти ворогів нашої Батьківщини». Радянські 

люди відповіли на ці слова вождя військовими подвигами на полях 

битв, самовідданою боротьбою в тилу ворога, героїчними 

справами на трудовому фронті. Зразки безприкладної в історії 

мужності показала радянська молодь (…). 

9) Ініціативність. Творче ставлення до праці, готовність до 

подолання труднощів вимагають як необхідну умову 

ініціативність. Ініціативна людина не чекає «підказки» з боку; він 

здатний до особистого почину, не боїться творчого ризику. 

Ініціативність радянських людей нерозривно пов'язана з творчою 

енергією, здатністю дерзати, з тим «почуттям нового», без якого 

неможливий передовий діяч соціалістичного суспільства. 

Новаторство наших робітників-стахановців, передових 

колгоспників, наших діячів науки, техніки і мистецтва свідчить 

про те, що ініціативність є відмінною рисою духовного обличчя 

радянської людини (…). 

10) Скромність. Такі риси характеру радянських людей, як 

ідейність, колективізм, висока вимогливість до себе, стоять в 

суперечності з надмірно високою оцінкою своєї особистості, 

прагненням висувати на перший план свої особисті заслуги, з 

усякого роду самозакоханістю і зарозумілістю. Скромність – одна 

з типових рис характеру радянської людини. «Скромність 

прикрашає бійця, – говорив Микола Островський, – хизування, 



 

145 

 

зазнайство – це капіталістичне старе, це від індивідуалізму. Чим 

скромніше боєць, тим він прекрасніше». Характеризуючи одного з 

найкращих командирів Червоної Армії, героя громадянської війни, 

т. Котовського, товариш Сталін висунув на перший план дві риси 

його характеру: хоробрість і скромність. «Найхоробріший серед 

скромних наших командирів і найскромніший серед хоробрих – 

таким пам'ятаю я т. Котовського» (…). 

11) Бадьорість, упевненість у власних силах, оптимізм. 

Духовне обличчя радянських людей пронизане бадьорістю й 

оптимізмом (…). Сучасна буржуазна культура наскрізь пронизана 

занепадництвом і песимізмом. «Почуття приреченості – почуття, 

зрозуміле для суспільної свідомості вимираючої групи» (Жданов). 

На противагу цьому в радянській культурі торжествує радість 

життя, оптимізм. Немає такого важкого становища, немає такого 

нещастя, яке могло б перемогти велику любов до життя, що 

відрізняє борців за краще майбутнє людства, будівників нового 

життя (…). «Радісно жити і боротися в країні, де велика мудрість 

партії і залізна воля її вождя Йосипа Сталіна назавжди звільняє 

людину від проклятих навичок і забобонів минулого», – писав 

М. Горький. Радянським людям випало велике щастя – першим в 

історії людства здійснювати будівництво комуністичного 

суспільства» [712, с. 115-121]. 

Підручник психології Б.Теплова (1953 р.) містить 12 розділів,                     

79 параграфів. Після кожного розділу подаються питання, що 

мають переважно репродуктивний характер. 

Крім підручника, необхідно було розробити методичні 

посібники для вчителів. В УРСР цю роботу здійснював Науково-

дослідний інститут психології Міністерства освіти УРСР [670]. 

Професор Г. Костюк у 1948 році розробив методичні рекомендації 

для вчителів психології [354], у яких зауважував, що практика 

викладання психології в школах УРСР в 1947/1948 н.р. показала 

доступність та цікавість нового предмета, надала помітний 

навчально-виховний ефект, незважаючи на запізнення з початком 

викладання та незабезпеченість учнів підручниками [354, с. 8–9]. 

Зважаючи на реформування загальної середньої освіти в 

другій половині 1950-х років, на заміну підручника Б. Теплова для 

учнів 10-х класів було підготовлено навчальний посібник з 

психології (автори Г. Фортунатов і А. Петровський [750]), який 
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мав менший обсяг за попередні – 127 с. (видання 1957 р.), що 

спричинено передбаченою новою програмою кількістю годин, 

були також внесені зміни до структурування навчального 

матеріалу [670]. 

Психологія та логіка викладалися в радянській школі 

протягом 12 років та з зацікавленням сприймалися учнями. Але, 

зважаючи на зміни у змісті загальної середньої освіти згідно з 

Законом «Про зміцнення зв’язку школи з життям та про 

подальший розвиток системи народної освіти в СРСР» (1958 р.) 

[256], а також на брак кваліфікованих учителів логіки й психології 

та відносно невисокий рівень викладання цих предметів, вони 

були вилучені з навчального плану з поясненням: у зв’язку з 

перевантаженням учнів та необхідністю вивільнення часу для 

політехнічної освіти [476; 670]. 

Після ХХ з’їзду КПРС до програм і підручників з історії 

почали вноситися певні зміни. На сторінках педагогічної преси 

сміливо звучала думка  про державну освітню політику, зокрема 

про оновлення змісту освіти в УРСР: «Як досі встановлюється 

зміст шкільних програм? Міністерство освіти РРФСР разом з 

Інститутом методів навчання АПН РРФСР виробляють свій проєкт 

програм, який і запроваджується в життя без широкого 

обговорення їх на нарадах учителів, на наукових сесіях, на 

сторінках педагогічної преси. До обговорення цих державних 

документів Міністерство освіти і науково-педагогічні заклади 

союзних республік фактично не залучаються. Таке явище не 

можна визнати нормальним» [773, с. 14]. Учені, методисти та 

вчителі-практики відгукнулися на зазначену статтю. М. Лисенко, 

наприклад, зазначав, що великої шкоди у вивченні історії завдав 

культ особи, який відбився, передусім, у шкільних програмах, 

підручниках та посібниках [404, с. 8]. Вчений наполягав на тому, 

що у школах республіки потрібно поновити курс історії УРСР 

[404, с. 15]. 

Втім слід зауважити, що кардинальних змін програми й 

підручники з історії зазнали лише на початку 60-х років. 

Отже, у 30-х – 40-х роках виокремилися дві основні функції 

навчальної літератури з суспільствознавчих предметів: 

інформаційна і виховна. Тому вона використовувалася, передусім, 

як носій навчальної інформації, що повинна була впливати на 
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свідомість та на емоційну сферу учнів, допомагати вчителю 

формувати у них комуністичний світогляд.  

Протягом 50-х років були значно вдосконалені, порівняно з 

періодом 30-х 40-х років, підходи до побудови методичного 

апарату навчальних книг, до їх ергономічних показників, зокрема 

– шрифтового, художнього оформлення та санітарно-гігієнічних 

вимог. 

Загалом процеси підручникотворення в 30-х – 50-х роках 

розвивалися в межах відповідних освітніх систем навчальних 

предметів під значним впливом політико-ідеологічних чинників та 

партійного замовлення на зміст суспільствознавчої освіти.  

 

3.3 Підручники і посібники у 1960 – 1991 роках 

 

У кінці 1950-х – на початку 1960-х років було узагальнено 

досвід розвитку історичної освіти в СРСР за останнє десятиріччя. 

Вийшли в світ праці відомих учених (Л. Бущик, Н. Гончаров, 

М. Дайнеко, A. Єфімов, Ф. Коровкін, Ф. Корольов, E. Мединський, 

Я. Понфілов, А. Стражев, A. Шестаков), які, на наш погляд, мають 

наукову цінність щодо розуміння переломного моменту в розвитку 

історичної освіти та змісту шкільного навчального матеріалу, 

побудованого на декларації нових засад, де підкреслювалося 

визначальне значення економіки в розвитку суспільства, у них 

висвітлювалися питання боротьби робітничого класу, 

розкривалося міжнародне значення «Великої Жовтневої 

соціалістичної революції»; вони орієнтували на вивчення 

діяльності народних мас. Ці тенденції простежуються в історичній 

освіті до середини   80-х років.  

Однак, незважаючи на побудову теоретичних засад 

досліджень усіх учених на ідеологічній базі постанов партії та 

уряду, все ж слід зазначити, що в дискусіях та суперечках 

проторував собі дорогу новий етап розвитку радянської історичної 

науки і освіти. Про це свідчить низка опублікованих матеріалів. 

Для комплексного сприйняття різних аспектів розвитку процесу 

викладання історичної науки в школі розглянемо ідеї вчених, 

педагогів, методистів та узагальнений рівень історичних знань 

учнів, отриманий  на основі навчання за новими підручниками. 

У зв'язку з переходом на восьмирічну обов'язкову освіту був 
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розроблений навчальний план, згідно з яким у 4 класі 

передбачалося вивчення епізодичних оповідань з історії СРСР як 

окремого навчального предмета [742]. Постановою ЦК КПРС і 

Ради Міністрів СРСР «Про деякі зміни у викладанні історії в 

школах» від 8 жовтня 1959 року було визначено, що в 4 класі 

вивчаються епізодичні оповідання з історії СРСР, у 5–6 класах – 

елементарний курс історії стародавнього світу та середніх віків, у 

7–8     класах – елементарний курс історії СРСР, у 9–11 класах – 

систематичні курси історії СРСР, нової і новітньої історії 

зарубіжних країн [494]. 

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 

1966 року «Про заходи подальшого поліпшення роботи середньої 

загальноосвітньої школи» [685, с. 37–46], як зазначалося вище, 

обмежила початкове навчання 1-3 класами. З 4 класу 

запроваджувалося систематичне вивчення основ наук. Викладати 

окремі навчальні дисципліни повинні були вчителі-предметники. 

Уперше в 1970 році в 4 класах викладати історію почали вчителі 

історії, а в 1971 році в школах була введена нова програма 

епізодичних оповідань з історії СРСР і стабільний підручник, 

написаний за цією програмою [131]. 

Подальше вдосконалення структури шкільної історичної 

освіти визначила постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 

зміни порядку викладання історії в школах» (травень 1965 р.). У 

ній вказувалося, що в загальноосвітніх школах замість 

елементарного курсу історії СРСР в 7–8 класах і систематичного 

курсу історії СРСР в 9–11 класах історія СРСР повинна вивчатися 

один раз, послідовно з 7 по 10 клас, а курс нової та новітньої 

історії зарубіжних країн – з 8 по 10 клас. З урахуванням цих змін 

були підготовлені нові програми. Перехід на оновлений зміст 

історичної освіти розпочався в 1966/1967 навчальному році і був 

повністю завершений в 1972/1973 навчальному році. 

Зміни структури шкільної освіти в 60-ті роки і закладені в 

нових програмах завдання школи вимагали створення нових або 

суттєвого доопрацювання існуючих підручників. Відповідно до 

Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23.02.1960 р. був 

оголошений конкурс на створення найкращого підручника історії 

для школи. Ці проблеми отримали наукове обґрунтування в 

роботах Ф. Коровкіна, Г. Кревера, Л. Лейбенгруба, І. Лернера та 
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інших учених. Ф. Коровкіним були розроблені основні вимоги до 

підручника. Завдяки активній роботі провідних учених-істориків 

було визначено відповідний тому часу зміст навчальної літератури 

з історії (І. Мінц, А. Нарочніцький, М. Нечкіна, С. Сказкін, 

В. Хвостов; A. Єфімов, М. Кім, О. Данилов, І. Кузин, 

А. Кінкулькін, І. Федосов).  

Стосовно методологічних та ідеологічних засад слід 

зазначити, що навчальні програми з історії СРСР та всесвітньої 

історії в кінці 50-х – на початку 60-х років суттєвих змін не 

зазнали. В них, як і раніше, панували ідеологічні постулати 

комуністичної партії. Змінилися лише окремі позиції, пов’язані з 

боротьбою з культом особи та рішеннями ХХІІ з’їзду КПРС. Щодо 

підручників, то варто підкреслити, що вони почали істотно 

змінюватися. Основна увага історико-педагогічної думки була 

спрямована на виявлення їх ролі в процесі навчання. Підручники й 

посібники почали набувати нових функцій, зокрема, таких, як 

розвивальна й мотиваційна. Удосконалювалися також зміст та 

методичний апарат підручників, створювалися навчальні 

посібники (хрестоматії для позакласного читання, збірники 

документів), методичні посібники для вчителів тощо. У кінці 60-х 

років розпочалось створення навчально-методичного комплексу з 

історії для кожного  класу [640]. 

В історичній освіті були зроблені акценти на деякі зміни 

змісту, на посилення зв'язку викладання з життям, на трудове 

виховання. Все це не могло не позначитися і на розвитку 

навчальної літератури з історії. До реалізації поставлених завдань 

долучились учені та методисти (Н. Дайрі, Н. Запорожець, 

А. Кінкулькін, І. Мінц, П. Лейбенгруб, І. Лернер, A. Єфімов, 

М. Нєчкіна та ін.), які розробили основні вимоги до створення 

програм і підручників, вказавши на необхідність подальшого 

скорочення навчального матеріалу, урахування вікових та 

пізнавальних здібностей учнів. Наголошувалося на тому, що 

історичний матеріал повинен відповідати принципам доступності 

й формувати історичні поняття в учнів [641].  

У 60-ті роки змінилися і вимоги до структури підручника: 

зміст тепер поділявся на однакові за обсягом розділи і параграфи; 

стала обов’язковою наявність висновків до розділів, а також 

загальних висновків у кінці підручника. Поліпшенню якості 
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підручників з історії 60-х років сприяла і конкурсна система їх 

відбору. 

Отже, в 60-ті роки був створений новий тип шкільного 

підручника з історії, який можна охарактеризувати як дидактичний 

з елементами академічного, розвивальний. Поряд з поданням 

навчального матеріалу і його закріпленням він забезпечував 

розвиток школярів, пропонував їм самостійну роботу з різними 

джерелами, розвивав їх пам'ять і мислення за допомогою цілої 

системи питань, завдань, різноманітного та багато-

функціонального ілюстративного матеріалу та інших компонентів 

розгалуженого методичного апарату. Зважаючи на зазначене, 

можна констатувати, що подальші модифікації деяких підручників 

з історії до кінця 60-х років були здійснені на основі уявлення про 

підручник як про своєрідний інструмент навчання, важливий засіб 

організації навчального процесу, що стало, як нам здається, 

вагомим досягненням теоретиків і практиків радянського 

підручникотворення [640]. 

Особливістю політичного життя країни кінця 60-х – 70-х років 

була наявність протиріч у політичному та духовному житті. 

Характерна риса цього періоду – інтенсивна законотворча робота 

(прийняті десятки законів, що стосувались різних сфер життя), яка 

увінчалася прийняттям нової Конституції (1977 р.). Ми знаємо, що 

ті чи інші зміни в духовному і політичному житті країни 

безпосередньо впливають на історичну освіту. Роки «застою» 

породили свою ідеологію. Намічається зміщення акцентів з 

пропаганди цілей комуністичного будівництва на пропаганду вже 

досягнутого ступеня розвитку і в усіх підручниках історії 

відповідних періодів йде роз'яснення історичного шляху побудови 

соціалістичного суспільства. Догматизм в ідейній сфері, негативні 

наслідки застою, що наклали відбиток і на зміст історичних 

підручників, позначилися на вивченні того чи іншого історичного 

матеріалу: абсолютизація одних положень і відкидання інших. У 

навчальній літературі переважав догматизм у тлумаченні 

соціалізму взагалі, стверджувалося, що весь світ іде до соціалізму. 

Були і спроби ідейної реабілітації сталінізму. Звідси і слабка увага 

до духовного життя, до культури, побуту, до особистостей в 

історії. Показувалася лише зміна суспільно-економічних формацій 

і пропонувався мінімум фактів, що підтверджували цю схему. У 



 

151 

 

шкільній історії, як і раніше, спостерігався значний ухил у класову 

боротьбу (навіть у курсі стародавнього світу), тобто фактично 

історія була зведена до одного: змінам формацій за допомогою 

боротьби класів [640]. 

В історичній освіті продовжували розвиватися прогресивні 

тенденції, але їх розвиток був суперечливим, не до кінця 

реалізованим у силу впливу негативних чинників періоду 

«застою». У результаті масштабної дослідницької роботи та 

узагальнення передового досвіду в 80-х роках були вдосконалені 

програми з історії, внесені положення, що визначають розвивальні 

та виховні завдання історичної освіти, основні ідеї і поняття, 

міжпредметні й міжкурсові зв'язки, вміння і навички. Подальша 

розробка теорії створення шкільних підручників історії 

відбувалася, як і раніше, згідно з правилами і вимогами, 

встановленими нормативними документами Міністерства освіти: 

1) посилення ідейно-теоретичного потенціалу навчального 

матеріалу, що дозволяє підвищити їх роль у навчанні й вихованні, 

політехнічну спрямованість з метою кращої підготовки школярів 

до правильного вибору професії та трудової діяльності; 

2) включення до змісту в необхідному обсязі основ історичної 

науки, тобто її головних положень, які логічно пов'язані між собою 

і доступні для розуміння учням відповідного віку, що 

забезпечували б міцне засвоєння основних фактів, найважливіших 

історичних законів і процесів, провідних ідей і закономірностей 

розвитку людського суспільства; 

3) позбавлення від надмірно ускладненого, другорядного 

матеріалу, що не має принципового значення для загальної 

середньої освіти та заважає засвоєнню головних фактів, ідей, 

формуванню в учнів умінь самостійної творчої роботи [641]. 

Основні ідеї щодо вдосконалення шкільного підручника 

історії знайшли своє відображення в працях Г. Донського, 

Д. Зуєва, І. Звєрєва, І. Лернера, Г. Кревера та ін. Висувалися нові 

вимоги до підручників і навчальних посібників, здатних 

активізувати навчальний процес. З цією метою рекомендувалося 

включати в їх зміст уривки з художньої літератури, чіткіше 

формулювати питання для самостійної роботи, починати на більш 

ранньому етапі формування історичних понять і закономірностей, 

посилити дедуктивний метод у навчанні, використовувати 
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дослідницькі завдання на застосування знань. Багато уваги 

приділялося розвитку мислення школярів. 

Отже, шкільний підручник з історії 1970–1980-х років можна 

охарактеризувати як академічний комплексний тип підручника, до 

якого залучалося досить багато документального матеріалу, що 

сприяло розвитку вмінь аналізувати, порівнювати та 

узагальнювати факти й явища. Особливістю підручників цього 

періоду, на нашу думку, є те, що їх авторами були переважно 

відомі вчені та вчителі-практики. Нерідко до авторських 

колективів залучалися методисти. Тому в той період, з одного 

боку, тривала творча робота з удосконалення шкільних програм, 

підручників і посібників, ученим вдалося визначити основні 

дидактичні підходи до ролі, місця і функцій підручника. З другого 

боку, процес створення навчальної літератури та підходи до 

формування її змісту визначалися вказівками і постановами 

партійних і радянських органів, які керувалися, насамперед, 

ідеологічною й політичною, а не психолого-педагогічною 

доцільністю, що нерідко призводило в роки «розвиненого 

соціалізму» до поступового зниження її дидактичного й 

методичного потенціалу та нівелювання деяких функцій (зокрема 

розвивальної й самоосвітньої). Для більшості підручників і 

посібників з історії та інших суспільствознавчих предметів цього 

періоду, особливо – для старших класів, характерні догматизм, 

надмірна ідеологізація, ілюстративний мінімалізм та чітко 

регламентований і затверджений партійними й освітніми органами 

методичний апарат [641].  

На виконання завдань реформ освіти протягом 60-х – 80-х 

років тричі змінювалися підручники з історії, але це не означає, що 

з’являлися варіативні або альтернативні. Для кожного класу, з 5-го 

по 10-й, існував єдиний для всіх шкіл СРСР стабільний підручник, 

погоджений ідеологічним відділом ЦК КПРС і формально 

затверджений Міністерством просвіти РРФСР та відповідними 

міністерствами союзних республік. Для національних шкіл 

підручник перекладався і друкувався у республіканських 

центральних друкарнях, а для російськомовних шкіл і класів в усіх 

республіках, як правило, використовувався той, що друкувався в 

Москві у видавництві «Просвещение». На республіканському рівні 

дозволялося розробляти й видавати, після усіх погоджень з 
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Москвою, підручники з історії даної республіки, а на обласному 

рівні – після погодження з обласними партійними і радянськими 

структурами – підручники з історії рідного краю.  

Аналізуючи етапи створення та основні показники 

підручників з історії для загальноосвітньої школи 1960-х – 1980-х 

років, можна зазначити таке. 

У 1961 році були перероблені та перевидані підручники з 

Історії СРСР для 8–10 класів за редакцією А. Панкратової (від 

первіснообщинного ладу до XXI з'їзду КПРС) [284–286].                 

У перевиданні автором першої частини став Л. Бущик.  

У першій половині 60-х років з’явилися підручники й 

посібники, розроблені новими авторами, серед яких були: 

- «Оповідання з історії СРСР» для 5 кл., автори: Т. Голубєва, 

Л. Геллерштейн. Оповідання охоплюють події від давніх слов'ян 

до другої половини XX століття. Підручник відображає історичні 

події в суспільно-політичній, економічній і культурній сферах. 

Найбільш докладно висвітлюються події другої половини XIX – 

XX століття. Підручник забезпечений питаннями і завданнями 

після параграфів, ілюстраціями, картами та схемами битв, 

хронологічною таблицею на форзацах і вклейкою з кольоровими 

картами;  

- пробний підручник з історії СРСР для 9–11 кл., автори: 

Д. Ковалевський, Г. Костомаров, М. Юнаків, П. Рябчун, за ред. 

проф. Д. Ковалевського;  

- навчальний посібник для 7 класу з історії СРСР з 

відомостями з нової та новітньої історії зарубіжних країн, автор – 

А. Фадєєв; 

- навчальний посібник «Історія СРСР з відомостями з нової та 

новітньої історії зарубіжних країн» за редакцією академіка 

І. Мінца [454] висвітлює окремі сюжети радянської та світової 

історії від кінця XIX до початку XX століття. Розглядається 

загострення революційної ситуації в Росії, Перша російська 

революція 1905-1907 років, діяльність РСДРП(б). Кожен розділ 

супроводжується питаннями і документальними матеріалами; 

- навчальний посібник «Історія СРСР» для 9–10 кл. 

П. Єпіфанова та І. Федосова, який розкриває події та явища від 

первіснообщинного ладу до Лютневої революції. Розглядаються 

політичний розвиток, соціально-економічні аспекти, класова 
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боротьба, питання культури; посібник містить документи, 

ілюстрації, карти та схеми в тексті, список основних дат; 

 - підручник «Історія СРСР» П. Єпіфанова, який охоплює 

період від первіснообщинного ладу до кінця XVIII століття. 

Основна увага приділяється зміні соціально-економічних 

формацій, боротьбі трудящих з експлуататорами;   

- навчальний посібник «Історія СРСР: епоха соціалізму» 

І. Берхіна, М. Бєлєнького, М. Кіма [37], у якому подано короткий 

виклад історії РРФСР та певною мірою – інших республік у 

післяжовтневу добу. Кожен розділ супроводжується питаннями і 

документальними матеріалами, є ілюстрації та хронологічна 

таблиця; 

- «Історія СРСР: пробний підручник для 10–11 класів» 

авторського колективу (Д. Ковалевський, Г. Костомаров, 

М. Юнаков, П. Рябчун) за ред. професора Д. Ковалевського [279]. 

Курс охоплює період з лютого 1917 до 1960 року. Книга 

демонструє бачення подій XX століття, характерне для 

хрущовської відлиги. Особлива увага приділяється економічному 

аспекту і досягненням радянської влади у порівнянні з 

зарубіжними країнами. Підручник ілюстрований (малюнки, 

портрети, карти та схеми), має перелік основних дат і словник 

складних термінів; 

- навчальні посібники з історії СРСР для 7 класу А. Вагіна та 

Н. Сперанського, для 8 класу – А. Вагіна та Т. Шабаліної [76]. 

Поданий у посібниках курс вітчизняної історії охоплює період від 

первіснообщинного ладу до кінця  XIX століття. У посібники 

включені схеми, історичні документи, словник, предметний 

покажчик, хронологічні таблиці, а також окремий атлас з 

історичними картами. У кінці кожного з розділів наводиться 

список рекомендованої літератури.  

Підручникотворення 1960-х – 1980-х років тісно пов’язане з 

іменами М. Нєчкіної, П. Лейбенгруба, А.Фадєєва. У 1962 році 

підручник для 7 класу було підготовлено академіком М. Нєчкіною 

у співавторстві з доктором історичних наук, професором 

А. Фадєєвим. З 1966 році співавтором М. Нєчкіної був також 

заслужений учитель П. Лейбенгруб. Це один із найбільш 

стабільних підручників з історії, за яким навчалися школярі в 

СРСР в 1960-ті – 1980-ті роки. Представлений у ньому курс 
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вітчизняної історії охоплює період від первіснообщинного ладу до 

кінця XVIII століття. Підручник методично обґрунтовано 

ілюстрований і забезпечений набором карт, історичними 

документами і питаннями для їх аналізу [488].  

Тим самим авторським колективом було розроблено 

підручник для 8 класу, який також витримав кілька перевидань (до 

середини 80-хроків) [487]. Поданий у книзі курс історії висвітлює 

події XIX століття. Багато уваги приділяється соціально-

економічним аспектам, громадським рухам, розвитку робітничого 

класу та зростанню революційних настроїв. Кожен розділ 

супроводжується історичними документами і картами. Підручник 

гарно ілюстрований. Надрукований на офсетному папері, 

більшість ілюстрацій – кольорові. У кінці книги є питання та 

завдання для підсумкового повторення. У додатках подані 

хронологічна таблиця, список історичних термінів із зазначенням 

параграфів і пунктів, де дається їх пояснення, список літератури 

для позакласного читання.  

Одним із стабільних підручників для десятого (випускного) 

класу у 70-х – першій половині 80-х років була «Історія СРСР» за 

редакцією М. Кіма [280]. На основі документальних матеріалів, 

ілюстрацій, історичних карт розглядаються основні аспекти історії 

СРСР з позицій історичної концепції, затвердженої Л. Брежнєвим і 

М. Сусловим: підготовка до війни, війна, перемога, повоєнні 

п’ятирічки, доба волюнтаризму, доба «розвиненого соціалізму».  

У середині 80-х років з’явилися останні стабільні 

безальтернативні підручники радянської середньої школи. Серед 

них – видання за редакцією академіків Б. Рибакова та 

Ю. Кукушкіна: 

- «Історія СРСР» для 8 (7) кл. одинадцятирічної школи 

(Б. Рибаков та ін., за ред. Б. Рибакова) [282]. Курс історії СРСР 

охоплює період від первіснообщинного ладу до кінця XVIII 

століття. Основна увага приділяється: у першому виданні – змінам 

соціально-економічних формацій, аналізу феодальних відносин, 

питанням класової боротьби; в останньому, зважаючи на нову 

концепцію історичної освіти, – питанням економіки, побуту 

людей, розвитку культури, науки тощо; оздоблений якісними 

ілюстраціями та потужним методичним апаратом; 
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- «Історія СРСР» для 9 класу (Ю. Корабльов та ін., за ред. 

Ю. Кукушкіна) [283]. Уперше цей підручник був виданий у 1982 р. 

як пробний. Курс охоплює період з кінця XIX століття до кінця 

1930-х років. У книзі розглядаються основні аспекти історії 

Російської імперії та СРСР: у першому виданні – з позицій 

брежнєвсько-сусловської концепції, а в останньому (1988, 

1989 рр.) – на основі нової горбачовської концепції історичної 

освіти;  

- «Історія СРСР» для 10 класу (В. Єсаков, Ю. Кукушкін, 

А. Ненароков, за ред. Ю. Кукушкіна. Пробне видання підручника 

вийшло в 1981 році, а в 1984 році він отримав статус стабільного. 

Курс охоплює період від ІІ світової війни до початку 1980-х років. 

Обґрунтовуються переваги соціалістичного ладу перед 

капіталістичним, а в останньому виданні (1988 р.) багато уваги 

приділено меті й завданням горбачовської «перебудови»; 

забезпечений, як і більшість інших підручників 80-х років, досить 

якісними, переважно кольоровими, ілюстраціями і предметно-

тематичним покажчиком, надрукований на офсетному папері.  

Показовим для підручникотворення 1970-х – 1980-х років 

стосовно відбору змісту, розроблення структури, побудови 

навчально-методичного апарату був підручник «Історія середніх 

віків» для 6 класу Є. Агібалової, Г. Донського (1981 р.). Він містив 

вступ, інструкції щодо користування апаратом підручника, 

невеликий за обсягом, адаптований до вікових особливостей учнів, 

але побудований на науковому змісті, хоча і на класових 

матеріалістичних позиціях матеріал параграфів. Ілюстрації 

(різноманітні схеми, таблиці, діаграми, картини, фотографії), 

третина яких були кольоровими, та навчально-методичний апарат, 

що містив цілий комплекс запитань, завдань, рекомендацій, 

переліків додаткової навчальної й науково-популярної літератури, 

спрямовували діяльність учнів не лише на повторення та 

закріплення знань, але й на їх розширення та здобуття нових, а 

також на розвиток загальнонавчальних і предметних умінь.  

Підручник мав гарний естетичний вигляд, викликав в учнів 

позитивні емоції, сприяв підвищенню інтересу до вивчення 

предмета та створенню правильної мотивації діяльності (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 - Деякі ілюстрації з підручника «Історія середніх віків»  

для 6 класу Є. Агібалової, Г. Донського (1981 р.) 
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З середини 1980-х років у СРСР розпочалася перебудова всіх 

сфер життя суспільства, що природним чином відбилося на 

розвитку освіти в цілому та на історичній – зокрема. Були висунуті 

мета і завдання, що відповідають новим вимогам. Усе це не могло 

не позначитися на навчальних програмах і підручниках. Історикам 

пропонувалося переглянути зміст освіти з урахуванням гуманізації 

викладання і необхідності освітлення так званих «білих плям» в 

історії, а також з урахуванням відходу від класового висвітлення 

досліджуваного матеріалу. Цим проблемам присвятили свої праці 

І. Звєрєв, М. Кашин, А. Кінкулькін, Г. Клокова, В. Купцов, 

Ю. Рябов та ін. У ці роки знову з'являються узагальнюючі роботи, 

що висвітлюють історію розвитку радянської освіти, що свідчить 

про рішення одного з першочергових завдань – переосмислення 

досвіду педагогічного минулого і з урахуванням зроблених 

висновків, визначення перспективи майбутнього розвитку 

історичної освіти. 

Теоретична робота в той період здійснювалася в тісній єдності 

з практикою складання та вдосконалення підручників, завдяки 

чому дослідження будувалися на багатому емпіричному матеріалі   

і мали яскраво виражену практичну спрямованість. Однак 

наявність фундаментальних праць не позбавляє від необхідності 

подальшого дослідження проблеми. Так, зокрема, не були 

запропоновані досить точні й певні критерії для визначення 

ступеня абстрактності тексту підручника, співвідношення теорії і 

фактів, ступеня стислості й надмірності викладу матеріалу в 

підручниках, не розроблені й відповідні методи зміни основних 

характеристик підручників, що створювало серйозні труднощі 

аналізу та оцінки підручників. Актуальною залишалася і проблема 

визначення дидактичних можливостей підручника. Серйозним 

недоліком програм і підручників, на думку дослідників [641], було 

те, що в них не завжди послідовно реалізовувався принцип 

органічної єдності навчання і виховання. 

Для реорганізації змісту та методичних засад викладання 

інших суспільствознавчих предметів у досліджуваний період 

також була важлива причина. Річ у тім, що вищими партійними 

органами було вказано на відрив школи від життя та низький 

рівень готовності випускників до практичної діяльності. У школі 

все гостріше відчувався брак навчальних предметів, які б 
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орієнтували учнів у житті суспільства, внутрішній і зовнішній 

політиці КПРС. Саме тому на початку 1960-х років на основі 

програм з логіки, психології, Конституції СРСР, основ політичних 

знань була розроблена і впроваджена програма нового предмета 

«Суспільствознавство» та стабільний підручник, який став ядром 

створеного в середині 1960-х рр. відповідного навчально-

методичного комплексу. 

На початку 1960 року в УРСР було розпочато 

експериментальну роботу щодо створення та апробації програми 

нового суспільствознавчого предмета «Основи політичних знань» 

[670, с. 158]. За результатами аналізу проблем експериментального 

навчання співробітниками НДІ педагогіки М. Лисенком, 

Г. Підлуцьким, А. Скрипкіним до вересня 1961 року були 

підготовлені методичні рекомендації з вивчення досвіду 

викладання основ політичних знань (експериментального курсу) в 

окремих школах республіки [670, с. 170]. 

Восени 1962 року, відповідно до навчальних планів, 

передбачалося «Основи політичних знань» зі статусу 

експериментального перевести в статус основного навчального 

предмета. Але на кінець 1962 р. була змінена назва предмета з 

«Основ політичних знань» на «Суспільствознавство» і частково 

трансформувалися його зміст і структура. Це було викликано тим, 

що після ХХІІ з’їзду КПРС (жовтень 1961 р.) та з прийняттям 

нової програми партії актуалізувалася проблема комуністичного 

виховання учнів і формування комуністичного світогляду та 

комуністичної моральності молоді. В листі Міністерства освіти 

УРСР «Про вивчення учнями загальноосвітніх шкіл УРСР рішень 

ХХІІ з’їзду КПРС, Програми і Статуту Комуністичної партії 

Радянського Союзу» зазначалося, що ця робота не 

короткотермінова, вся навчально-виховна робота школи повинна 

здійснюватися в напрямі ідей нової партійної програми. Тоді ж 

розпочалися зміни в радянських суспільних науках. М. Суслов у 

лютому 1962 року на нараді завідувачів кафедр суспільних наук 

вищих навчальних закладів підкреслив, що посилення ідеологічної 

роботи в цілому та ідейно-виховної роботи в закладах освіти 

зокрема, є головним напрямом у роботі партії та радянської 

суспільствознавчої науки [158, с. 2]. Також він наголосив на 

необхідності перегляду догматичних підходів до суспільних 
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процесів у галузях філософської, історичної та економічної наук, 

які склалися в період культу особи. Щоб поліпшити стан цієї 

роботи, було необхідно вдосконалювати навчальні програми, 

підручники і посібники у вищій освіті та середній школі згідно з 

ідеями нової партійної програми, яка за своїм змістом і духом 

завдає нищівного удару по догматично-школярському методу і 

утверджує творчий підхід до вивчення марксистсько-ленінської 

теорії. Всі зусилля мають бути спрямовані на виховання у 

радянської молоді найкращих рис людини комуністичного 

суспільства. А «Моральний кодекс будівника комунізму» для 

цього визначався головним путівником [158, с. 3]. 

Проблему створення «навчальної програми нового шкільного 

курсу вирішили восени 1962 року шляхом інтеграції змісту нового 

предмета «Основи політичних знань» з конституційно-правовим 

курсом і партійно-ідеологічними завданнями в межах структури, 

запропонованої М. Сусловим (партійна історія, філософія, 

політекономія, науковий комунізм), що відповідала структурі 

партійної програми та рекомендованій тематиці просвітницько-

ідеологічної роботи. Новий інтегрований предмет отримав назву 

«Суспільствознавство» та за своїм змістом мав забезпечити 

реалізацію політико-ідеологічних завдань у випускних класах 

середніх шкіл і в середніх спеціальних навчальних закладах. 

Основа змісту предмета складалася з уже апробованого курсу 

«Основи політичних знань». Новий курс було введено з другого 

півріччя 1962/1963 навчального року» [670, с. 175]. 

Основою для написання підручника була державна навчальна 

програма. Перша така програма з суспільствознавства була видана 

Держполітвидавом у 1962 році, а потім перевидавалася у 1963 та в 

наступних роках з відповідними змінами. Ці перевидання були 

спричинені трансформацією змісту предмета з урахуванням змін в 

ідейно-політичній сфері радянського суспільства та в практиці 

викладання суспільствознавства. 

Структура виданого у 1962 році підручника «Суспільст-

вознавство» за редакцією Г. Шахназарова [509] в основному 

відповідала навчальній програмі. Книга містила п’ять розділів: 

«Витоки марксизму-ленінізму», «Соціалізм», «Партія – наш 

керманич», «Шлях до комунізму», «XX    століття – століття 

торжества комунізму». Найскладнішим у теоретичному 
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відношенні автори і вчителі-практики визначали перший розділ 

підручника – «Витоки марксизму-ленінізму». «Оскільки курс 

суспільствознавства повинен був допомогти учням осягнути 

сутність основ марксистсько-ленінського вчення про суспільство, 

показати значення революційної теорії в справі пізнання й 

перетворення світу, то автори не ставили метою дати 

систематичний виклад усіх трьох складових частин марксизму-

ленінізму. Навчальний матеріал, що розкривав основний зміст 

провідних теоретичних проблем курсу, поєднувався в розділи. 

Усього їх у підручнику було дванадцять і один – заключний. 

Автори чітко і логічно встановили послідовність подання тем у 

розділах підручника. Так, наприклад, перша його частина 

складалася з таких чотирьох розділів: «Вчення про світ і його 

пізнання», «Вчення про розвиток суспільства», «Капіталізм і його 

занепад», «Від капіталізму до соціалізму». Кожна тема поділялася, 

у свою чергу, на кілька параграфів (від двох до семи). Параграф за 

своїм обсягом і змістовним навантаженням відповідав уроку. 

Лише в окремих випадках його матеріал вимагав розподілу на два 

уроки. Як зазначали автори книги, такий розподіл не повинен був 

створювати для вчителя особливої проблеми, бо параграф 

структурно поділявся на «ліхтарики», які представляли план 

параграфа, передаючи його основні положення» [670]. 

Найважливіші поняття, висновки й визначення в підручнику 

були виділені курсивом. Частина тексту була набрана петитом. 

Переважно це були приклади, подані в кожному параграфі для 

пояснення основних понять і висновків. Таким самим шрифтовим 

виділенням був позначений і важливий додатковий матеріал. 

Разом з основним текстом ці матеріали мали допомогти учням 

глибше осмислити те певне теоретичне положення. У підручнику 

також містилися схеми, діаграми, малюнки й таблиці. Обмежені 

розміри підручника не дозволили авторам повноцінно 

проілюструвати кожну главу. Але наявність навіть обмеженої 

кількості репродукцій, агітаційних плакатів, карикатур і 

фотографій повинна була допомогти вчителю донести до 

свідомості учнів теоретичні положення та важливі висновки [509; 

670]. 

Автори не вважали за необхідне формулювати для учнів 

випускних класів питання для повторення. Вважалося, що вчитель 
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без перешкод визначить їх сам за змістом параграфа. Але 

наприкінці кожного розділу було наведено короткий перелік 

питань або завдань під загальним заголовком: «Над чим 

поміркувати й що обговорити». Там були й питання, які вимагають 

самостійної роботи і вміння узагальнювати вивчений матеріал, і 

практичні завдання для учнів. Передбачалося, що вчитель 

використає у своїй роботі не всі питання, поставлені до розділів. 

Деякі з них можуть бути пропущені, інакше сформульовані або 

замінені іншими. Щодо практичних завдань, то частина з них 

потребувала проведення диспуту або тематичної конференції. 

Вони націлювали учня на творче застосування набутих знань у 

створюваних учителем навчальних ситуаціях, оскільки навчальний 

матеріал предмета «Суспільствознавство» був тісно зв’язаний з 

усією системою шкільної виховної роботи, містив основні її 

напрями, зокрема ідейно-політичне, атеїстичне та трудове 

виховання. Як зазначали автори, зміст і обсяг першого підручника 

з суспільствознавства визначався специфікою предмета, його 

відмінностями від історії та інших шкільних предметів [509; 670]. 

За сучасними критеріями, підручник можна визначити як 

академічний чи монографічний, орієнтований на знання з 

обмеженим методичним апаратом. Але в умовах тогочасної 

освітньої системи він своїм змістом і формою задовольняв її 

вимоги та успішно застосовувався як єдиний підручник для всіх 

республік СРСР [670, с. 206]. 

Слід зауважити, що освітня система шкільного 

суспільствознавства знаходилася в 60-ті роки також під впливом 

суспільних процесів «десталінізації» та «відлиги». Проголошення 

ідеї «загальнонародної держави» супроводжувалося 

впровадженням у життя деяких демократичних заходів,    зокрема 

певних форм самоврядування, що свідчили про пробудження 

певної соціальної творчості початку 60-х років: створення 

добровільних народних дружин з охорони громадського порядку, 

формування товариських судів, батьківських комітетів у школах, 

будинкових комітетів [51, с. 26]. Особливістю навчання 

суспільствознавства в той час було те, що вчителі не лише 

спрямовували учнів у соціальних явищах, але й вважали за 

необхідне вчити школярів, застосовуючи узагальнені знання, 

самостійно орієнтуватися в них, розбиратися в конкретних явищах 
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громадського життя  [51, с. 27]. 

У другій половині 60-х років у навчальному процесі 

загальноосвітньої школи з’явилися факультативні курси. Їх 

можливості також були задіяні для поглиблення та удосконалення 

знань і вмінь учнів із суспільствознавства. Програми 

факультативів, у тому числі з предметів суспільствознавчого 

циклу, розроблялися як фахівцями Інституту загальної й 

політехнічної освіти АПН СРСР, так і ентузіастами в порядку 

творчої ініціативи в РРФСР й інших союзних республіках. На 

Всесоюзній нараді з досвіду поглибленого вивчення окремих 

навчальних предметів за вибором (10–12 червня 1968 р.) було 

підкреслено, що факультативні заняття нерозривно пов’язані з 

удосконаленням ідейного й методичного рівня викладання 

основних предметів, підвищенням рівня знань із суспільних наук у 

всіх учнів [114, с. 14]. За результатами наради на 1968/1969 н.р. 

колегія Міністерства освіти СРСР прийняла рішення 

рекомендувати введення факультативних занять із 

суспільствознавства у навчальний процес загальноосвітніх шкіл: 

«Основи радянського законодавства» (9–10 класи, 70 годин), 

«Основи політичної економії» (10-й клас – 70 годин), «Основи 

філософських знань» (10-й клас – 70 годин) [114, с. 36]. 

У 1970 році у зв’язку з тим, що значна частина учнів після 

закінчення восьмирічної школи йшла працювати в народне 

господарство, виникла необхідність упровадження у восьмому 

класі політико-правового предмета, який би передував курсу 

суспільствознавства. АПН СРСР з метою посилення ідейно-

політичного і морально-правового виховання восьмикласників 

запропонувала ввести у 8-х класах шкіл СРСР елементарний курс 

«Радянське суспільство» (35 год.). Отже, на початку 70-х років 

з’явилася нагальна потреба забезпечити шкільну освіту новими 

предметами правового та етико-морального спрямування. У 

зазначений період цю функцію виконували шкільні 

суспільствознавчі факультативи. У березні 1970 року була 

висунута ідея про необхідність запровадити у восьмих класах шкіл 

предмета «Основи законодавства», програма якого пройшла 

апробацію в курсі відповідного факультативу [670,  с. 208–209]. 

Протягом 1962–1975 рр. навчальна програма з суспільст-

вознавства під впливом політико-ідеологічних чинників та 
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практики навчання за змістом і структурно значно 

трансформувалася, а в редакції 1975 року остаточно була 

сформована і до середини 80-х років суттєво не змінювалася. 

Відповідно до програми зміни відбулися і з підручником 

«Суспільствознавство». Дидактичне і поліграфічне оздоблення 

підручника протягом цього часу практично залишалося незмінним, 

за винятком появи деяких нових рисунків, що відображали нові 

аспекти в змісті книги [670, с. 233]. 

У 60-х – першій половині 70-х років у дидактиці та в освітній 

практиці актуалізувалася проблема діяльнісного підходу в 

навчанні та проблема самостійної роботи учнів. Перші видання 

книги мало відповідали цьому завданню. Різні обсяги параграфів, 

що суперечило методичним вимогам до підручника, академізм та 

складність змісту, особливо філософської частини, мінімум питань 

для повторення – все це не сприяло реалізації підручником 

самоосвітньої функції. У подальших його перевиданнях було 

вдосконалено структуру та зміст параграфів: після глав, 

паралельно з рубрикою «Над чим поміркувати і що обговорити» 

з’явилися питання для повторення.  

Отже, можна стверджувати, згідно з висновками І. Смагіна 

[670, с. 232], до яких ми приєднуємося, що аналізований підручник 

в межах освітньої системи в основному забезпечував реалізацію 

таких основних функцій: інформаційної, виховної, розвивальної, 

інтегративної та самоосвітньої. 

Проблема економії паперу, значні наклади та намагання 

мінімізувати витрати на їх видання, на думку деяких дослідників, 

стали причиною невисокої поліграфічної якості цього підручника. 

Усі його перевидання (російською й українською мовами) були 

виконані на сірому чи жовтому папері, з найбільш простими для 

друку чорно-білими схематичними ілюстраціями, які не тільки не 

забезпечували методичну складову підручника, але й з естетичних 

позицій не «оживляли» навчальний текст. Дослідники вважають, 

що об’єктивно, за умов мільйонних накладів, зазначена навчальна 

книга не могла мати іншу якість. Це побічно підтверджено й тим, 

що саме вона отримала в 1980 році Державну премію СРСР і цей 

факт додатково підтверджує висновок про відповідність 

аналізованого підручника вимогам тогочасної освітньої системи 

[670, с. 233]. У цілому позитивно оцінюючи цю аргументацію, не 
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можемо погодитися з таким визначенням причин низької 

поліграфічної якості підручника «Суспільствознавство», оскільки 

підручники, наприклад з біології, географії, фізики, у той час 

також видавалися мільйонними накладами, але мали набагато 

кращу поліграфічну якість та інші ергономічні показники, а саме – 

білий офсетний папір, кольорові ілюстрації або вклейки з 

кольоровими ілюстраціями, кольорові фотографії тощо. Підручник 

«Суспільствознавство» не мав не те що кольорових, але навіть 

якісно виконаних чорно-білих фотографій; більшість рисунків у 

ньому була подана у техніці графіки (переважно – літографія), усі 

ілюстрації, як уже зазначалося, були чорно-білими, а сюжети 

ілюстрацій та створені в них образи, як правило, були навіть на 

той час примітивними і не відповідали особливостям сприйняття 

творів образотворчого мистецтва учнями старшого шкільного віку.  

Зважаючи на зазначене, можемо припустити, що низька 

ергономічна якість підручника «Суспільствознавство» була 

спричинена такими обставинами: 1) позиція та певний рівень 

знань авторів підручника в галузі ергономіки й методики 

викладання предмета, їхні переконання та смаки (зокрема 

естетичні); 2) позиція та певний рівень знань у галузі ергономіки 

керівників ідеологічного відділу ЦК КПРС, які переважно були 

вихідцями із робітничого класу, не мали педагогічної, а інколи й 

будь-якої вищої освіти, крім вищої партшколи, але безпосередньо 

брали участь у затвердженні програм та підручників з 

суспільствознавчих дисциплін.   

Структура навчально-методичного комплексу з 

суспільствознавства, за висновками Л. Боголюбова [51, с. 28–29], 

остаточно була сформована в середині 60-х років, якщо точніше – 

то в 1966 році, коли вийшов із друку словник для учнів «Основні 

поняття з суспільствознавства». Здійснюючи таке видання, 

Г. Шахназаров і В. Суходєєв, враховуючи побажання вчителів, 

працівників Міністерства народної освіти СРСР, АПН РРСФР, 

орієнтувалися на попередній вітчизняний досвід укладання 

словників. У книгу включили поняття філософського, 

політекономічного, науково-комуністичного, правового, етичного 

та естетичного характеру. Крім того, словник містив деякі 

загальнополітичні терміни, які часто були вживані в пресі та в 

пропагандистській літературі. Словник став популярним серед 
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старшокласників і вчителів [51, с. 28-29]. 

НМКс в УРСР був остаточно сформований за всіма 

компонентами після затвердження постановою колегії 

Міністерства освіти УРСР від 2 квітня 1970 року «Переліку 

типових навчально-наочних посібників і навчального обладнання 

для загальноосвітніх шкіл» [541]. Для викладання 

суспільствознавства школа повинна була, крім підручника, 

хрестоматії, словника та методичних посібників, мати: таблиці з 

курсу суспільствознавства (1 комплект); ілюстративні матеріали 

до курсу суспільствознавства (1 серія); серію з 11 кінофрагментів 

до курсу; 15 діафільмів; фонохрестоматію з суспільствознавства 

(10 платівок); запис промов В. Леніна (7 платівок) [541,  с. 97–98]. 

Історія як шкільний предмет мала ще більший обсяг обов’язкової 

наочності. Лише діафільмів було передбачено понад 300. 
У другій половині 1960-х років у видавництві «Радянська 

школа» була започаткована серія «Бібліотека вчителя історії та 
суспільствознавства» згідно з наказом Міністра освіти УРСР, в 
якому передбачалося протягом 1967–1970 рр. розробити та видати 
передплатну бібліотечку для вчителів, яка б включала науково-
педагогічну, історичну, методичну літературу та матеріали з 
досвіду роботи [589, с. 5].  

Першим методичним посібником для вчителів стала книга 
Н. Некрасова, Г. Бородач і В. Запольської, яку видали у 1963 році 
[506]. Автори на основі осмислення результатів перших років 
навчання предмета давали методичні поради вчителям 
суспільствознавства. 

З метою узагальнення досвіду навчання суспільствознавства 
Інститут загальної і політехнічної освіти АПН РРФСР у 1965 році 
видав у серії «Педагогічна бібліотека вчителя» посібник 
«Вивчення суспільствознавства в середній школі» за редакцією 
А. Кінкулькіна, В. Мазуренко, С. Щепрова. Авторський колектив 
цього посібника – переважно учасники трьохрічного 
експериментального викладання курсу «Суспільствознавство», яке 
передувало масовому його введенню [272]. 

У 1971 році АПН РРСФР видала посібник для вчителя 
В. Мазуренко і С. Щепрова «Викладання суспільствознавства в 
середній школі» [419] та методичний посібник за редакцією 
В. Берестньова і В. Готта. 
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Рис. 4.8 - Ілюстрації з підручника «Суспільствознавство» (1982 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16 Ілюстрації з підручника «Суспільствознавство»  

(1982 р.) 

 



 

168 

 

 
 

 

Рис. 3.17 Ілюстрації з підручника «Суспільствознавство»  

(1982 р.) 
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Серед методичних посібників із загальних питань методики 
викладання суспільствознавства слід відмітити «Методику 
викладання суспільствознавства в школі» В. Бойкова, 
М. Овчинникової та О. Лушникова, яка українською мовою була 
видана у 1974 році [57].  

Серед спеціальних методичних посібників з даного предмета 
слід згадати видані у 60-х та на початку 1970-х років у видавництві 
«Радянська школа» праці І. Скрипкіна «Урок суспільствознавства 
в середній школі (з досвіду роботи)» (1965  р.) [665], 
Д. Румянцевої «Зв’язок історії і суспільствознавства з іншими 
навчальними предметами» (1966 р.) [643], О. Курдюмової 
«Питання наукового комунізму в курсі суспільствознавства» 
(1971 р.), І. Звонарьова «Питання діалектичного та історичного 
матеріалізму в курсі суспільствознавства» (1972 р.). Популярним 
посібником була також книга О. Вайнер і В. Мазуренко «Семінари 
і конференції з суспільствознавства в середній школі» (1966 р.) 
[77]. У Донецьку в 1967 році за загальною редакцією 
В. Почерняєвої видано книгу «Історія і суспільствознавство у 
школі. З досвіду роботи донецьких учителів». У 1972 році 
видавництво «Просвещение» видало посібник Г. Давидова і 
Д. Карєва «Вивчення питань держави і права в курсі 
«Суспільствознавство». На початку 70-х років у серії «Бібліотека 
вчителя історії та суспільствознавства» вийшла «Хрестоматія з 
курсу суспільствознавства» (упорядники І. Скрипкін, 
Ф. Ковальчук) [765]. 

Важливою подією став випуск видавництвом «Политиздат» 
«Хрестоматії з суспільствознавства» (упорядники Г. Габрієлов, 
В. Мазуренко та ін., яка до 1975 року перевидавалася дев’ять разів 
[764]. Структурно хрестоматія відповідала навчальній програмі, 
видавалася як російською, так і українською мовами. У вступі 
учням надавалися рекомендації, як правильно працювати над 
першоджерелами, складати план роботи, цитувати тексти, 
складати конспект тощо [764, с. 5].  

Отже, в середині 1970-х рр. було сформовано обидві складові 

(книжкова й некнижкова) НМКс із суспільствознавства. 

«Підручник залишався динамічним ядром НМКс. Щорічні його 

перевидання, зміни і доповнення до тексту були спричинені не 

лише змінами в програмі, але й зворотним зв’язком між авторами і 

вчителями-практиками. Методичне вдосконалення підручника 
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стимулювало розвиток усіх інших компонентів НМКс» [670]. 

У середині 1980-х років постало питання про зміни у програмі 

з суспільствознавства. Відповідно до Основних напрямів реформи 

загальноосвітньої і професійної школи Міністерство освіти СРСР і 

Академія педагогічних наук СРСР підготували проект нової 

програми з суспільствознавства (1986 р.). Виправлена після 

широкого обговорення педагогічною громадськістю редакція 

програми, згідно з рішенням колегії Міністерства освіти СРСР, 

була опублікована в журналі «Викладання історії в школі» в 

1988 році [628]. «У пояснювальній записці до програми 

підкреслювалося, що курс суспільствознавства є важливим 

засобом комуністичного виховання в середніх навчальних 

закладах, предметом вивчення якого є актуальні питання 

марксистсько-ленінської теорії і політики КПРС. Курс покликаний 

розкрити програмні цілі КПРС і шляхи їх досягнення, допомогти 

учням усвідомити своє місце в боротьбі за втілення в життя 

завдань, поставлених партією. Оволодіння марксистсько-

ленінським ученням, підвищення політичної культури, за 

задумами авторів, повинно було досягатися багаторазовим 

зверненням учнів до тексту кожного обов'язкового з переліку 

першоджерела протягом усього курсу. При цьому головним 

навчально-виховним завданням було формування основ 

комуністичного світогляду, що забезпечувалося вивченням 

актуальних питань на основі отриманих раніше знань про природу, 

суспільство, людину. Курс суспільствознавства дозволяв, таким 

чином, найбільш органічно пов'язати реалізацію завдань освіти, 

виховання і розвитку учнів, формуючи соціальні вміння, наукові 

знання про суспільство (особливо соціалістичне), а також уміння 

застосовувати ці знання на практиці.  

У дусі перебудовних віянь, ініціатив та рекомендацій 

педагогічної громадськості у програмі вперше висвітлювалися 

основні напрями вдосконалення організації навчального процесу з 

суспільствознавства. Зокрема наголошувалося, що формування 

комуністичних переконань вимагає переходу від методики, 

типовою рисою якої є пояснювально-ілюстративний характер 

викладу в поєднанні з подальшою перевіркою результатів, 

головним чином запам'ятовування учнем чергової теми, до 

методики організації активної самостійної роботи учнів, у процесі 
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якої вони вчаться глибоко продумувати висновки марксизму-

ленінізму, співвідносити їх з даними природничих та гуманітарних 

наук, осмислювати на їх основі свій життєвий досвід, розбиратися 

у фактах реальної дійсності, переробляючи раніше отримані при 

вивченні всіх навчальних предметів наукові положення у власні 

погляди на навколишній світ, на своє місце в суспільстві. Важлива 

умова засвоєння курсу – робота з підручником, яка може 

проводитися в різних поєднаннях зі зверненнями до інших джерел 

знань, з широким використанням довідкової літератури, зокрема 

словника-довідника з суспільствознавства та основ Радянської 

держави і права. Вона спрямовується викладачем на глибоку 

підготовку головного в змісті курсу, роздуми над провідними 

світоглядними ідеями, залучення до їх роз'яснення матеріалу 

інших навчальних предметів, типових фактів з навколишнього 

життя» [670]. 

Міністерство освіти СРСР визначило термін уведення цієї 

Програми в навчальний процес – з 1990/1991 навчального року 

після випуску 23-го видання підручника, підготовленого 

колективом під керівництвом Г. Шахназарова, а також випуску 18-

го видання хрестоматії з суспільствознавства [628]. Проте суттєві 

зміни у суспільно-політичному житті СРСР та УРСР 1989–1991 рр. 

не дали можливості цій програмі бути реалізованою. Інших же 

видів навчальної літератури в досліджуваному періоді суттєві 

зміни взагалі не торкнулися. Нові підручник, хрестоматія, словник 

та інші компоненти навчально-методичного комплексу з 

суспільствознавства побачили світ у першій половині 90-х років. 

 

Висновки до розділу 3 
 

Суперечливі за своїм характером, але активні і творчі 
методичні пошуки в період 1920-х – початку 1930-х років шляхів 
зближення школи з життям, з практикою соціалістичного 
будівництва, врахування школою запитів сучасності – всі ці риси й 
особливості нової радянської педагогіки знайшли своє 
відображення в змісті, структурі й функціях навчальної 
літератури. 

Основними заходами на цьому етапі були: перехід від 
предметного навчання до комплексного, формування 
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інтегрованого предмета «Суспільствознавство» та ліквідація 
освітніх систем навчальних предметів «Історія», «Філософська 
пропедевтика», «Законознавство» і «Закон Божий». Формування 
під впливом нормативних, політико-ідеологічних та дидактичних 
чинників методичних вимог до функціонування нового 
радянського підручника з суспільствознавства; розробки й 
удосконалення підручників-робочих книг із суспільствознавства, 
які оптимально відповідали методичним вимогам новоствореної 
освітньої системи; 

Пошуки нових форм і методів суспільствознавчої освіти та 
нових видів навчальної літератури завершилися в середині 1930-х 
років відмовою від комплексного навчання, скасування 
інтегрованих курсів, поновленням предметного навчання та 
відтворенням на нових ідеологічних засадах традиційного типу 
шкільного стабільного підручника з новим радянським, 
уніфікованим для всієї країни змістом. Цей зміст був суворо 
регламентований та ідеологічно перевірений. 

З 1934 року зміст навчальної літератури з суспільствознавчих 
дисциплін формувався винятково за вказівками та резолюціями 
ЦК комуністичної партії. Усі підручники підлягали суворій 
цензурі. Підручник за обсягом не повинен був перевищувати 10 
друкованих аркушів. Його мова повинна бути простою і 
зрозумілою, книга повинна бути ілюстрованою, раціонально 
розбитою на розділи і параграфи,  

У цей час чітко виокремилися дві основні функції навчальної 
літератури з історії та інших суспільствознавчих дисциплін: 
інформаційна і виховна. Тому підручники використовувалася, 
передусім, як носій навчальної інформації, яка повинна була 
впливати на свідомість та на емоційну сферу учнів, допомагати 
вчителю формувати в них комуністичний світогляд.  

У другій половині 1950-х рр., відповідно до рішень ХХ з’їзду 
КПРС, у змісті шкільного курсу історії відбулися суттєві зміни 
ідеологічного характеру. Тоді ж уперше з середини 1930-х років 
були значно посилені теми, що стосувалися історії України та було 
поновлено викладання історії рідного краю.  

Розвиток підручникотворення з логіки і психології, а з 
1960 року – суспільствознавства, сприяв виробленню чітких вимог 
до формування навчального змісту з урахуванням ідеологічних 
вимог до нього, а також методичного апрату підручників.  

У середині 1970-х рр. було сформовано обидві складові 
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(книжкова й некнижкова) НМКс із суспільствознавства. Підручник 
залишався динамічним ядром НМКс. Щорічні його перевидання, 
зміни і доповнення до тексту були спричинені не лише змінами в 
програмі, але й зворотним зв’язком між авторами і вчителями-
практиками. Методичне вдосконалення підручника стимулювало 
розвиток усіх інших компонентів НМКс. 

У середині 1980-х років постало питання про зміни в програмі 
з суспільствознавства. Відповідно до Основних напрямів реформи 
загальноосвітньої і професійної школи Міністерство освіти СРСР і 
Академія педагогічних наук СРСР підготували проєкт нової 
програми з суспільствознавства (1986 р.). Виправлена після 
широкого обговорення педагогічною громадськістю редакція 
програми, згідно з рішенням колегії Міністерства освіти СРСР, 
була опублікована в журналі «Викладання історії в школі» в 
1988 році [628]. У дусі перебудовних віянь, ініціатив та 
рекомендацій педагогічної громадськості у Програмі вперше 
висвітлювалися основні напрями вдосконалення організації 
навчального процесу з суспільствознавства. Зокрема 
наголошувалося, що формування комуністичних переконань 
вимагає переходу від методики, типовою рисою якої є 
пояснювально-ілюстративний характер викладу матеріалу, до 
методики організації активної самостійної роботи учнів, у процесі 
якої вони вчаться глибоко продумувати ідеї марксизму-ленінізму, 
співвідносити їх з даними природничих та гуманітарних наук, 
осмислювати на їх основі свій життєвий досвід, розбиратися у 
фактах реальної дійсності. 

Міністерство освіти СРСР визначило термін уведення цієї 
Програми в навчальний процес – з 1990/1991 навчального року 
після випуску 23-го видання підручника, підготовленого 
колективом під керівництвом Г. Шахназарова, а також випуску 18-
го видання хрестоматії з суспільствознавства [628].  

Ті ж самі процеси спостерігалися і в навчальних програмах з 
історії СРСР, які в 1989 році були суттєво перероблені з 
урахуванням тенденцій політики перебудови, гласності та нових 
підходів до формування ідеологічних засад комуністичної партії. 

Отже, у навчальних програмах суспільствознавчих предметів 
відбулися певні зміни, але реалізовані вони в досліджуваному 
періоді так і не були. Вчителі та учні на початку 1990-х років не 
один рік працювали без підручників та інших видів навчальної 
літератури. 



 

174 

 

РОЗДІЛ 4 

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ПРИРОДОЗНАВЧИХ 

ПРЕДМЕТІВ ТА МАТЕМАТИКИ 
 

4.1 Підручники і посібники у 1921 – 1932 роках   
 

Аналізуючи шкільну навчальну літературу з природознавчих 
предметів, слід зазначити її тісний зв'язок із розвитком 
природничих наук і природничої освіти, який у перші десятиріччя 
ХХ століття характеризувався більш лояльним ставленням влади 
до природознавства як до необхідного навчального предмета. 
Кількість годин на основи природознавства та природничі 
предмети як компонента загальної освіти збільшувалася в 
навчальних планах усіх типів освітніх закладів початкового та 
середнього рівнів. Розширився перелік рекомендованої 
Міністерством народної освіти методичної літератури, 
підручників, посібників. Велика заслуга в цьому належала 
освітянській громадськості, яка на сторінках періодичних фахових 
видань пропагувала необхідність вивчення природознавства серед 
населення, залучення до цього процесу значної кількості дітей та 
молоді.  

На початку ХХ століття у змісті навчання вже чітко 
відстежується тенденція цілісного підходу до вивчення 
природознавства, одним із напрямів якого визначалося 
формування в дітей бережливого ставлення до природи. Л. Гуцал 
зазначає, що протягом 1911–1920 років було перевидано більшість 
підручників з природознавства, надрукованих у 1905–1910 рр., та 
створено велику кількість нових, що свідчить про плідність цього 
періоду розвитку вітчизняного підручникотворення. З’явилася 
нова навчальна література, зорієнтована, передусім, на дітей з 
середніх та бідних верств населення. Збільшення кількості 
професійно підготовлених викладацьких кадрів зумовило 
підготовку вчителів-фахівців з природничих дисциплін у 
педагогічних інститутах, семінаріях, училищах, інших фахових 
вищих навчальних закладах [151].  

Саме в той час розроблялися нові форми та методи 
природничої освіти; процес викладання природознавства став 
більш гуманістично орієнтованим, реалізувалися ідеї 
педоцентризму завдяки прогресивним методикам М. Демкова, 
С. Русової, Я. Чепіги та ін. Зокрема впроваджувалися нові форми 
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навчання природознавства: уроки-екскурсії, уроки-заняття на 
присадибних ділянках, уроки-спостереження, уроки-прогулянки, 
уроки-ігри тощо; закладалися основи для подальшого розвитку 
українського природознавства та національної методології 
вивчення цього предмета [151]. 

У 20-х роках у природознавстві проростає ідея політехнізму, 
яка набула ідеологічного забарвлення і стала одним із 
революційних гасел. Метою її реалізації вбачалася підготовка 
підростаючого покоління до життя,  до праці.  В цей час провідні 
вітчизняні вчені (П. Блонський,  О. Гастєв,  Г. Гринько,  
Н. Крупська,  А. Луначарський,  П. Панкевич, М. Пістрак, 
Я. Ряппо) визначили мету і сутність політехнічної освіти, 
обґрунтували важливість поєднання її з працею, із загальною та 
професійною підготовкою, працювали над створенням навчально-
методичного забезпечення.  

П. Блонський вважав, що побудова курсів природознавства, 
математики, фізики, географії з опорою на інтереси, повсякденний 
досвід і життєві спостереження дитини, а також широке 
використання при їх викладанні наочного, евристичного і 
лабораторного методів сприятиме розумовому розвитку дітей, 
формуванню у них здібностей до глибшого розуміння явищ 
природи і навколишньої дійсності [44]. Н. Крупська зазначала, що 
по-одному треба викладати математику, де на перше місце 
висувається логічне мислення, по-іншому – природознавство, де 
найважливіше – навчити спостерігати та узагальнювати 
спостереження [376, с. 392–395]. 

Проблема форм і методів навчання широко висвітлена в 
роботах методистів 1920-х років: К. Ягодовського «Про одну зі 
спроб поглиблення дослідницького методу», 1923 р. [806] 
Б. Всесвятського «До практики дослідницького методу», 1925 р. 
[302], Б. Райкова «Коротка зоологія. Людина та тварини», 1928 р. 
[624], В. Ульяницького «Методика природознавства у трудовій 
школі», 1930 р. [740] та ін. Вчені-педагоги звертали увагу на 
розробку таких методів, як лабораторний, екскурсійний, 
дослідницький та інші, що отримали ширше тлумачення в процесі 
розвитку єдиної трудової школи.  

Питання розробки та видання нових підручників, у змісті яких 

би реалізовувалися нові ідеї викладання природознавства, 

набувало особливої гостроти. Утім, робота у цьому напрямі 

здійснювалася повільно, у виробництві доводилося 
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використовувати старі матриці, які змінювалися у відповідності до 

ідеології нової школи. У Державному видавництві підручники 

почали друкуватися лише в 1921 році. Вони становили 9,2%  від 

загальної кількості книжок [653, с. 169]. Це був період, коли був 

розрив між існуючими тоді педагогічними теоріями про трудову 

школу та розробкою навчальної літератури. Як зазначає 

Л. Семеновська, у рецензіях того часу нерідко підкреслювалося, 

що даний підручник не може виступати керівництвом для 

самостійних занять, він повністю пристосований до норм і планів 

минулої школи, де весь дослідний бік предмета має ухил не на 

дослідження, а на механічне повторення демонстрації учителя, де 

всі його догматичні твердження вимагалося заучувати напам’ять, і 

що подібні підручники мають зникнути разом зі старим шкільним 

духом [653, с. 169].  
У 1922 році у Державному видавництві був створений відділ 

підручників. Дисципліни, за якими видавалися підручники, 
визначалися типом навчальних закладів. Так, для загальної 
трудової школи були опубліковані  «Елементарна геометрія» 
О. Кисельова, «Збірник геометричних задач» М. Рибкіна, «Збірник 
алгебраїчних задач» М. Шапошнікова тощо. Протягом цього року 
було видано 162 підручники (40% загальної продукції Державного 
видавництва), а в 1924 р. – навчальні видання становили 70%. 
Процес підготовки,  створення та видавництва підручників 
розгортався значно повільніше, ніж того вимагали соціально-
економічні умови розвитку суспільства. У 1923 році Державне 
видавництво повідомляло, що із тієї значної кількості підручників, 
які були видані ним, лише 28 були новими, оригінальними та не 
видавалися до 1917 року. Тож у період становлення радянської 
системи освіти в центрі уваги було створення принципово нових 
навчальних програм та підручників. Н. Крупська, аналізуючи 
проблему політехнізму в підручникотворенні, наголошувала: 
«Нерідко здається, що програма задовільна, а життя створює 
надзвичайно багато нових форм, висуває нові питання, і програма 
виглядає вже застарілою,  незважаючи на те,  що писалася рік 
тому. Ще гірше з підручниками. Підручник написаний, наприклад, 
кілька місяців тому, і здається, що автор усе врахував, але тепер 
він вже говорить, що треба все по-новому зробити… якщо взяти 
старі підручники, хоча б підручник К. Ушинського, то він десятки 
років існував – нічого не змінювалось. Але тоді школа з 
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виробництвом не була зв’язана… Тепер же нам необхідно 
створити такий підручник, який відповідав би самодіяльності 
дітей» [376, с. 394].  

Нова економічна політика сприяла виникненню великої 
кількості приватних та кооперативних видавництв. У 1925 році їх 
нараховувалося близько 2000. Більшість із них займалася, зокрема, 
й виданням різних видів навчальної літератури. Створена 
Колегією Народного комісаріату освіти спеціальна комісія з 
перегляду підручників прийшла до висновку, що із 436 
розглянутих нею видань – 32% є непридатними для використання 
взагалі, 20% – потребують опрацювання, 42%  – можуть 
застосовуватися при умові часткових змін і лише 6% 
рекомендовані для використання [653, с. 169]. 

 Значні складнощі виникали в процесі конструювання 
підручників, які мали б відповідати запитам нової системи освіти. 
Спочатку реформування підручників обмежувалося лише 
видаленням «непотрібного» матеріалу у відповідності до 
тогочасного розуміння. Над подальшим  розв’язанням проблеми 
працювали провідні вітчизняні вчені, педагоги-практики, 
організатори освіти. Відмова від дореволюційних навчальних 
видань з підручникознавства трансформувалася в ідею 
заперечення необхідності існування підручників у традиційному їх 
розумінні. Тож у середині 20–х рр. значного розповсюдження 
набули «розсипні підручники», «журнали-підручники», «газети-
підручники», регіональні навчальні книги.  

«Розсипні» підручники інтегрувалися в книгу як окремий 
тематичний напрям. Журнали-підручники та газети-підручники 
повинні були оперативно реагувати на досягнення науки, а також 
на політичні й соціальні зміни у країні.  

У 1926 році вчені почали шукати шляхи для створення 
кардинально нового навчального видання – робочої книги та 
підпорядкованої їй робочої бібліотеки, яка дає можливість 
поглиблювати знання з теми, та методичних розробок для вчителя, 
тобто, говорячи сучасною мовою, своєрідного навчально-
методичного комплексу. Робочі книги містили не лише відомості 
про природу, суспільство, техніку, виробництво, але також мали 
завдання для самостійної роботи учнів, які будувалися 
здебільшого на основі місцевого матеріалу (тобто забезпечувалася 
єдність навчання з життєвою практикою). 

Цікавою і показовою з точки зору реалізації комплексного 
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методу навчання є, на нашу думку, робоча книга з математики 

«Життя у цифрах» (авт.: Т. Марченко, В. Марченко, 1930 р.) [433]. 

У пояснювальній записці автори зазначали: «Враховуючи брак 

книг з математики для шкіл І ступеня, які б задовольняли сільську 

школу в її роботі, тісно пов’язаній із соціалістичним 

будівництвом, ми пропонуємо цю книгу як результат практичної 

нашої роботи в умовах сільської дійсності. Зміст книги є 

тематичним, узгодженим із новими краєзнавчими програмами. В 

основу книги покладені принципи підйому і реконструкції нашого 

краю як одного з найважливіших завдань народного господарства 

на даному етапі соціалістичного будівництва. Багато уваги 

приділено в книзі п’ятирічному плану розвитку народного 

господарства. Комплексний матеріал тісно пов'язаний із 

вивченням певного математичного відділу, за винятком окремих 

моментів, коли пов’язати його немає можливості: наприклад, 

вивчення статуту сільськогосподарської артілі, визначення живої 

ваги свійських тварин тощо). Також не завжди пов’язане з 

відповідним математичним матеріалом опрацювання комплексів, 

присвячених революційним святам та річницям. Тут нами 

враховувалася та обстановка, у якій живе школа в даний час, в 

залежності від чого ми приділяли увагу підбору найцікавіших для 

учнів задач. Обсяг математичного матеріалу нами дещо 

розширений порівняно з програмою-мінімумом ДВР, бо зі своєї 

практичної роботи ми знаємо, що та програма у сенсі розміру 

обсягу математичних знань не завжди задовольняє вчителя. Наша 

книга передбачає дослідницький характер роботи. Для засвоєння 

дітьми того чи іншого поняття широко використовується 

графічний метод. Елементи геометрії тісно пов’язані з 

арифметикою, і на основі отриманих знань пропонується дітям 

цілий ряд практичних робіт у робочій кімнаті, полі, городі, саду. 

Враховуючи те, що соціалістичне будівництво висуває перед 

школою все нові й нові питання, які накладають свій відбиток на 

робочі програми, ми просимо товаришів надавати свої зауваження, 

вказуючи на недоліки й прогалини нашої книги. Це дасть 

можливість внести до книги виправлення й доповнення» [433, с. 

122]. 
Книга «Життя в цифрах» була методично продуманою, 

містила значну кількість ілюстрацій (рис. 2.15). 
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Рис. 4.1 Ілюстрації з робочої книги «Життя у цифрах»  

(авт. Т. Марченко, В. Марченко, 1930 р.) 
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Певне уявлення про сутність методики комплексного 
навчання дає нам вступ до робочої книги М. Берга, 
М. Знаменського, Т. Попова та ін. за ред. А. Воронця (1930 р.), де 
вказуються всі необхідні протягом даного навчального року 
прилади й засоби навчання (рис. 2.13, 2.14). Привертає увагу 
кількість різноманітних приладів, де серед звичних для 
математики циркуля й лінійки, вимагається наявність туші, 
ватмана, акварельної фарби та інших матеріалів, які зазвичай 
використовуються на заняттях з креслення й образотворчого 
мистецтва [618].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2 Із Вступу до Робочої книги з математики для п’ятого року 

навчання в міській школі за ред. А. Воронця (1930 р.) 
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Рис. 4.3 Із Вступу до Робочої книги з математики для п’ятого року 

навчання в міській школі за ред. А. Воронця (1930 р.) 
 

Як уже зазначалося, основна ідея комплексного методу 
навчання полягала в тому, що учні мають отримувати матеріал 
переважно не від учителя, а від навколишньої дійсності, 
виконувати великі за обсягом і тривалістю практичні роботи, 
здобуваючи при цьому необхідні для їх виконання теоретичні 
знання з різних предметів. Це доводить зміст і структура даної 
робочої книги з математики. Виконуючи завдання розділу ХІІ 
«Весняні роботи», календарно прив’язаного до цієї пори року, учні 
мають формувати знання і вміння не лише з математики, але також 
і з географії, біології, суспільствознавства та працезнавства. У 
§§ 88, 89 містяться відомості про порядок розроблення плану 
місцевості та специфіку цього виду діяльності, відмінності між 
мапою і планом, типи мап і планів місцевості. 
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Рис. 4.4 Ілюстрації з розділу ХІІ «Весняні роботи» робочої книги з 

математики для 5 року навчання в міській школі за ред. 

А. Воронця (1930 р.) 



 

183 

 

Дуже цінувалися в той час підручники й посібники                    

з математики О. Астряба, який створив їх для навчання за 

комплексним методом: «Наочна геометрія» (1922 р.) [17], 

«Задачник по наочній геометрії» (1923 р.) [15], «Наочна геометрія. 

Перший ступінь : для вжитку в установах соц. виховання» 

(1924 р.), «Геометрія на дослідах» (1925 р.),  «Арифметичний 

задачник: для села, 1-й рік навчання» (1924–1925 рр.),  

«Математичний задачник для 1–4 року навчання у міській 

трудшколі» (1926–1928 рр.), «Математичні вправи на комплексні 

теми: другий рік навчання» (1926 р.), «Задачник до початкової 

геометрії» (1926 р.), «Задачник для 2-го року навчання у міській 

трудшколі», «Геометрія для трудшкіл» (1928 р.). 

В основу підручників і посібників автором було покладено 

індуктивно-лабораторний метод навчання геометрії, що містив 

спочатку спостереження учнями певних геометричних 

властивостей на прикладах із навколишнього, далі, за певних умов, 

«відкриття» їх досвідними засобами, а на завершення – 

математичний доказ. Протягом 20-х років вони були одними з 

найпоширеніших. Їх наклади досягали 300–500 тис. примірників. 

Вони вирізнялися методичною послідовністю у викладі 

навчального матеріалу, доступністю й наближеним до життєвих 

ситуацій змістом задач, великою кількістю вправ на активізацію 

дослідницької роботи учнів, доцільністю використаних автором 

методів та прийомів навчання математики [167, с. 61–63]. 

У 1929–1932 рр. учений плідно співпрацював з авторськими 

колективами зі створення новаторських, узгоджених із 

комплексною системою навчання посібників для молодшого 

концентру трудової школи – робочих книг для навчання 

математики: «До праці : робоча книжка для другого року навчання 

в сільській трудовій школі» (1929 р.) [171], «Робоча книжка з 

математики : для першої групи сільської трудшколи» (1930 р.) 

[631] та ін.  

Зміст і методика викладання хімії також зазнали значних змін. 

Коли 1921 року різні типи навчальних закладів замінила єдина 

масова трудова школа, початковими хімічними знаннями могла 

вже оволодіти більшість школярів. Утім, шлях розвитку змісту 

шкільного курсу хімії впродовж 20-х – початку 30-х років був 

складним та суперечливим. 
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На початку цього періоду методисти не ставили за мету 

створити систематичний курс хімії з належним теоретичним 

підґрунтям, а прагнули, щоб учні осмислювали практичне життя, 

що їх оточує, намагаючись пристосуватися до вимог комплексного 

методу навчання в трудовій школі. 

У цей час навчальні заклади УСРР одержували значну 

частину навчальної літератури від Наркомпросу РСФРР. За 

вказівкою Наркомосу УСРР українською мовою було перекладено 

кілька російських дореволюційних підручників і навчальних 

посібників з хімії [476]. Як показала практика, найбільш 

придатним для трудових шкіл виявився доповнений і 

перекладений українською мовою П. Пищаленком «Короткий курс 

хемії» Г. Григор’єва [144]. Перше видання цього підручника 

П. Пищаленко доповнив розділом «Елементарні відомості з курсу 

органічної хімії». Проте вже у 2-му його виданні він скоротив 

деякі теми з цього розділу та розширив відомості з курсу 

неорганічної хімії. Зокрема, було вилучено відомості про насичені 

й ненасичені вуглеводні, ацетилен, прості ефіри, альдегіди і 

кетони. Водночас текст доповнювався інформацією про 

теплотворну здатність палива, ґрунт, крохмаль, добування міді, 

вапна, виробництво соди та алюмінію, про доменний процес. Ці 

зміни можна пояснити тим, що в 1926 році з’явилася нова шкільна 

програма [603]. В ній реалізовувалася ідея комплексної системи 

організації освітнього матеріалу, де хімія розпорошувалася по 

комплексних темах. Особливість цього видання підручника 

полягала в тому, що у відповідності з комплексними програмами із 

хімічних знань для вивчення в школі відбирався тільки той 

матеріал, який був необхідний для засвоєння природних умов 

розвитку сільського господарства і фабрично-заводської 

промисловості. 

Генеральною лінією в другій половині 20-х – на початку 30-х 

років у спробі перебороти вади дореволюційних підручників з 

хімії було видання робочих книг. Зміст і структура робочих книг з 

хімії визначалися не предметом, а роками навчання. Вони 

складалися із питань і завдань, які передували та 

перемежовувалися з пояснювальними, допоміжними і 

додатковими статтями. 
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Значного поширення в українських школах у зазначений 

період набули робочі книги з хімії відомого російського хіміка-

методиста П. Лебедєва [393]. Проте основний недолік таких 

посібників полягав у тому, що систематичний виклад матеріалу 

хімії підмінювався ідеєю комплексності, оскільки поєднати ці два 

принципи при створенні робочої книги було неможливо. 

Наприклад, «Рабочая книга по химии» П. Лебедєва (1926 р.) у 

відповідності з існуючими методичними установками поділялася 

на дві частини – практичну і теоретичну. Основу курсу і головний 

його зміст становила перша частина – практична: «Руководство к 

практическим занятиям и наблюдениям». Теоретична частина 

слугувала лише для доповнень і довідок. Кожне завдання мало 

цільову установку роботи, детальний план дослідження, 

інструкцію щодо проведення експериментів, і наприкінці – 

запитання для самоконтролю. 

Відповівши на запитання на основі міркувань над відомими в 

побуті спостереженнями і над здобутими в лабораторії фактами, 

учні часто індуктивно повинні були чітко усвідомити зміст 

розділу, який охоплювався завданням. Отже, у цих посібниках 

«технологізація» ставилася над теорією.  

З кінця 1920-х років в УРСР відстежувалася тенденція до 

створення і використання, поряд із тогочасною російською 

навчальною літературою, робочих книг та інших посібників 

українських авторів. Зокрема, за пропозицією Наркомосу УСРР до 

підручникотворчого процесу долучився український учений і 

педагог, професор Харківського університету Є. Хотинський.    У 

передмові до свого «Короткого курсу хемії» він зазначав, що в 

книзі зібрано велику кількість дослідів, на яких можна засвоїти 

головні положення хімії й ознайомитися з її змістом і значенням 

[761, с. 3]. Тут використовувалися лише ті досліди, які учень міг 

сам виконати в лабораторії без складного обладнання під 

керівництвом учителя. Опис дослідів був докладний, пояснювався 

не тільки хімічний процес, але й давалися технічні вказівки, як їх 

виконувати. 

У першій третині підручника подавався фактичний матеріал, 

на основі якого розвивалися теоретичні висновки. Викладено його 

було без формул, на прикладах, узятих із життя, природного 

середовища, побуту та різних загальновідомих виробництв. 



 

186 

 

Формули застосовувались вибірково. Наприкінці кожного розділу 

пропонувались запитання для самоперевірки. Таким чином, 

підручник одночасно був і робочою книгою, яка давала учневі 

змогу опрацювати курс, виявляючи при цьому максимальну 

самостійність. Друге видання зазначеної книги вийшло під назвою 

«Хемія в трудовій школі» у двох частинах – для 5–6-го та 7-го 

року навчання [762; 763]. У цьому виданні підручник був 

ґрунтовно перероблений у відповідності до нових вимог програми 

1930 року. В ньому Є. Хотинський згрупував матеріал довкола 

виробничих процесів і поділив на теми, що спричинило зміну 

порядку його викладу. 

В 1932 р. світ побачило 3-є перероблене видання книги 

Є. Хотинського під назвою «Хемія. Підручник для семирічної 

політехнічної школи» у трьох частинах – для 5-го, 6-го і 7-го років 

навчання. Це видання було доповнене кількома розділами, а саме: 

«Хемія на службі соціалістичному сільському господарству», 

«Хемія в обороні країни» і «Періодична система елементів». 

Зокрема, періодична система включала вісім груп, а також нульову 

групу, де містилися інертні гази. Елементи не поділялися на 

підгрупи, а розташовувалися в ряд у порядку зростання номера 

(елементи побічної підгрупи були обведені штрихованою лінією). 

Невідомі елементи в періодичній системі позначені прочерком. У 

цілому підручник Є. Хотинського відображав загальну тенденцію 

до спрощення матеріалу, властиву значній частині навчальної 

літератури тих років.  

Отже, в історії розвитку вітчизняного підручникотворення з 

хімії 20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст. були складним періодом, який 

характеризувався постійним пошуком дидактичних і методичних 

принципів побудови навчальної літератури, у багатьох випадках 

був недостатній досвід її авторів з підручникотворення. Вадою 

більшості підручників і посібників з хімії, виданих у цей час, було 

те, що, виходячи з позицій комплексної системи навчання, вони за 

своїм змістом відставали від рівня розвитку науки, не завжди 

відповідали віковим особливостям учнів, мали помилки 

методологічного характеру. Їм було властиве перенасичення 

відомостями виробничого характеру. В них містилася велика 

кількість дослідів і лабораторних робіт. У такій навчальній 

літературі здебільшого переважали запитання репродуктивного 
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характеру, призначені для повторення і закріплення вивченого 

матеріалу, що, на думку дослідників [175], не забезпечувало 

належним чином розвиток логічного мислення учнів. Позитивним 

було те, що при лабораторній організації діяльності учні 

залучалися до систематичної роботи з різними навчальними 

посібниками, словниками, довідниками. Шкільна література з хімії 

в зазначений період сприяла розвитку вмінь самостійної роботи 

учнів, зміцнювала зв’язок із навколишнім середовищем і 

діяльністю людини. Детальний опис дослідів у підручниках сприяв 

розвитку умінь і навичок учнів. У багатьох тодішніх навчальних 

книгах подавалися таблиці й малюнки, списки приладів і реактивів 

для проведення робіт, короткі методичні вказівки для вчителів 

[175, с. 146]. 

На початковому етапі запровадження комплексної системи 

навчання виникла потреба підготовки відповідних підручників та 

посібників з фізики. Спробою реалізувати завдання шкільної 

фізичної освіти в умовах комплексності стали робочі книги з 

фізики російських авторів, які перекладалися та перевидавалися в 

Україні. Дослідники генези змісту шкільного курсу фізики цілком 

об'єктивно відзначають значення робочих книг у розвитку 

вітчизняної школи та дидактики фізики, у підготовці переходу до 

стабільних програм та підручників. Разом з тим історико-

дидактичний аналіз результатів методичної науки в Україні 

окресленого періоду дає можливість обґрунтувати цілісність і 

системність наукових досліджень з теорії та методики навчання 

фізики, реалізованих у дидактичних системах підручників з фізики 

як феномена дидактики трудової школи. Привертає увагу така 

особливість: серед вітчизняних підручників з фізики періоду 

трудової школи практично відсутні робочі книги як своєрідний 

вид навчальної літератури для учнів. Історично робоча книга з 

фізики з'являється із запровадженням комплексних програм, що не 

виокремлювали традиційні шкільні предмети, зокрема й фізику. З 

одного боку, відсутність окремого шкільного предмета потенційно 

знижувала потребу й в окремому підручнику. З іншого боку, в 

умовах комплексності школа потребувала підручника та посібника 

для учня з детальними поясненнями, а також методичного 

посібника для вчителя щодо реалізації лабораторно-

дослідницького методу. Вирішити ці складні завдання і мали 
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робочі книги. Щоправда, тенденції комплексності щодо 

навчальної книги з фізики знайшли відображення й у змісті 

вітчизняної навчальної літератури. Перші вітчизняні навчальні 

видання з фізики вийшли у 1926 році. Це були посібники відомих 

учених-методистів Р. Пономарьова та В. Франковського.  

Інтегрований курс професора Р. Пономарьова «Короткий курс 

фізики та хімії з основами механіки та електротехніки. 

Конспективний виклад» [561] був викладом основних положень 

курсу фізики в умовах переходу на комплексні програми.  

Для старшого концентру семирічної трудової школи розпочав 

багаторічну плідну науково-дослідну роботу з підручникотворення 

методист-фізик В. Франковський. Його посібник «Фізика в 

природі та в житті. Екскурсійно-дослідна метода вивчення явищ 

природи. Част. І. Фізика та хімія в сільському господарстві: Ґрунт-

погода-робота» (1926 р.) став однією з перших вітчизняних 

навчальних книг з фізики, в якій автор успішно реалізував модель 

навчання фізики в умовах комплексного підходу. Друга частина 

курсу фізики В. Франковського «Фізика в природі та в житті. 

Екскурсійно-лабораторний метод вивчення явищ природи. 

Частина 2-а. Фізика й боротьба людини за існування. 

Промисловість – цивілізація, боротьба з хворобами» виходить як 

підручник для шкіл соціального виховання (1928 р.). Автору, як 

стверджує М. Головко, вдалося, дотримуючись вимог 

комплексного характеру навчальних тем, на належному науково-

методичному рівні викласти основи фізичного знання з широким 

використанням експериментального методу [129, с. 298–299]. Три 

перевидання підручників В. Франковського (1926, 1928, 1929 рр.) є 

підтвердженням їх популярності.  

У березні 1928 року подаються на обговорення в педагогічній 

пресі нові комплексні програми для другого концентру трудової 

школи, розроблені Державною науково-методичною комісією. 

Важливою особливістю цих програм було «розшифрування» 

терміна «природознавство» та виділення офіційно в його структурі 

самостійних природничих предметів, зокрема й фізики. Крім того, 

акцентувалося на доцільності систематичного та послідовного 

викладання основ природничих наук у курсі «Природознавство» 

(ботаніка в 5–6 класах, фізіологія та анатомія людини – у 6 класі, 

біологія – у 7 класі, фізика в 5–7 класах). У програмах 
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наголошується на необхідності підвищення якості навчання, 

розвитку лабораторної, дослідницької екскурсійної форм роботи 

[603, с. 2–3]. Це, в свою чергу, сприяло активізації процесу 

творення нового покоління підручників фізики, які хоча й 

розроблялися відповідно до тем комплексів, але разом з тим, як 

видно з аналізу їх структури, змісту та основних дидактичних 

функцій, вибудовували логічно завершену структуру шкільного 

курсу фізики семирічної трудової школи.  

Вагомий науково-методичний доробок у цьому контексті 

належить видатному вченому-методисту, науковцю Українського 

науково-дослідного інституту педагогіки професору Л. Леущенку. 

У 1928 – 1930 роках виходить серія його підручників, що витримує 

три видання. Підручники з фізики для 5, 6, 7 класів міських 

трудових шкіл становили цілісну дидактичну систему, в якій автор 

застосував цікаві методичні ідеї. Створення підручника, який би 

реалізовував ідею викладання фізики за комплексними темами 

(для старшого концентру їх передбачалося вісім. Зокрема: 5 рік. 

Місто. Село раніше і тепер. Зв'язок між містом і селом; 6 рік. 

Народне господарство СРСР та індустріалізація. Промисловість і 

робітничі класи до революції та за радянської влади. Як 

розвивався капіталізм та боротьба робітничого класу; 7 рік. Доба 

імперіалізму та Жовтнева революція. Світ перед соціальною 

революцією [399; 400; 401]), передбачало наявність значних 

методичних, прогностичних умінь авторів підручників.  

Органічне поєднання основ фізичних знань у комплексних 

темах дало можливість Л. Леущенку створити оригінальну 

систему підручників. Щоб забезпечити цілісність викладу фізики 

та дотриматися логіки виробничого процесу, він будує підручник, 

висвітлюючи фізичні властивості речовини та фізичні основи її 

використання в техніці. Це дає можливість в умовах комплексу 

формувати цілісні уявлення учнів про фізичні основи 

виробництва, машин та механізмів, не розпорошуючи їх у 

технічних подробицях та деталях.  

Методичний апарат підручників, як стверджують сучасні 

дослідники, досить потужний і виважений, зорієнтований на 

формування практичних умінь учнів. Посилюють його 

різнопланові за змістом та формою завдання (наприклад, тестові), 

система лабораторних робіт, описи дослідів, плани екскурсій, 
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узагальнювальних конференцій, дослідницькі завдання [129,            

с. 297].  

У 1931 році відбулась всеукраїнська програмна нарада, на 

якій обговорювались напрями удосконалення структури та змісту 

шкільних предметів другого концентру трудової політехнічної 

школи. Політехнізація навчання, зокрема й фізики, мала на меті 

відхід від суто виробничого принципу організації начального 

процесу в семирічній школі та підвищення його систематичності й 

фундаментальності. Разом з тим домінуючою залишалася ідея 

комплексності. Комплексні теми стали більш конкретизованими в 

напрямі вирішення дидактичних завдань, забезпечення вивчення 

учнями не тільки, наприклад, фізичних та хімічних основ 

виробництва, а й більш ґрунтовного ознайомлення учнів з 

основами природничих наук та формування і розвитку в них 

дослідницьких умінь. Творчий колектив науковців, методистів та 

вчителів фізики, очолюваний професором Р. Пономарьовим, 

розробив і подав на широке обговорення проєкт навчальної 

програми з фізики для старшого концентру семирічної школи. 

Уперше в історії вітчизняної дидактики фізики розроблення 

проблеми змісту шкільних курсів було доручено провідним 

науковцям та вчителям-практикам [607]. Проаналізована 

навчальна програма стала основою для розроблення структури та 

змісту навчальної програми нового покоління, яка вийшла у 1932 

році. У складі робочої групи були науковці Українського науково-

дослідного інституту педагогіки та Харківського інституту 

народної освіти Р. Пономарьов, А. Карлова, Н. Дмитренко і 

вчителі фізики міста Харкова М. Ліцин, Х. Гавриленко, 

Г. Гавриленко. Ця програма врахувала найкращі досягнення 

вітчизняного програмотворення. Збереження в цілому 

комплексного підходу не стало перешкоді структуруванню 

навчального матеріалу з фізики з метою фундаменталізації 

навчання в політехнічній школі. Уперше в навчальній програмі з 

фізики з’явився розподіл матеріалу за годинами (наприклад, для 5-

го року навчання на вступ відводиться 2-4 години, на вивчення 

загальних властивостей   тіл – 30 годин, властивостей твердих тіл – 

10 годин). Запропоновано обов'язковий мінімум лабораторних 

вправ, а також навчальних екскурсій. За своєю структурою 

навчальна програма наблизилася до традиційних у подальшому 
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навчальних програм з фізики. Автори вводять вимоги до основних 

знань та навичок учнів, що мають формуватися під час вивчення 

навчального матеріалу за конкретними темами [604].  

Такий підхід у побудові програми та структуруванні 

навчального матеріалу дає можливість говорити про принципово 

новий, з дидактичної точки зору, підхід до формування змісту 

навчання фізики в трудовій політехнічній школі, який дав 

можливість в умовах комплексного підходу, з одного боку, та 

запровадження політехнічної школи, з іншого, максимально повно 

виокремити фізику як базову науку про природу та поставити її на 

одне з чільних місць у навчальному процесі трудової школи.  

Об'єктивно навчальна програма з фізики мала суттєве 

значення і для запровадження систематичного курсу фізики та 

стабільних підручників. Навчальна програма з фізики 1933 року, 

яку в історіографії дидактики вважають початком систематичного 

навчання фізики в загальноосвітній школі, в основі своїй містила 

програму 1932 року для 5–7 класів – результат багаторічної 

плідної праці вітчизняних дидактів фізики та передових учителів 

трудової школи [604].  

У контексті нашого дослідження особливої уваги заслуговує 

те, що в навчальній програмі 1932 року для трудової політехнічної 

школи є додаток, яким програму доповнено вже після її 

друкування. В ньому підкреслюється доцільність використання в 

політехнічній школі комплексу підручників з фізики для 5-7 класів 

відомих вітчизняних науковців та методистів Л. Леущенка та 

В. Франковського [129, с. 299].  

Результатом плідної праці творчого колективу в складі 

професора Українського науково-дослідного інституту педагогіки 

Л. Леущенка та молодого вченого і практика В. Франковського 

стали унікальні та протягом кількох десятиліть єдині в історії 

вітчизняної дидактики підручники. Обидва автори вже мали досвід 

у написанні підручників для шкіл соціального виховання та 

профшкіл. Л. Леущенко на той час уже декілька років займався 

дослідженням наукових проблем методики фізики в Українському 

НДІП, а В. Франковський вивчав теоретичні проблеми сучасного 

підручника фізики, був автором оригінальної навчальної програми 

для профшколи. Об'єднані зусилля кваліфікованих 

підручникотворців дали їм можливість суттєво підвищити 
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науково-методичний рівень навчальних книг з фізики, 

удосконалити систематичність, логіку та послідовність викладу 

навчального матеріалу [328; 402].  

Уперше в історії вітчизняної дидактики фізики підручник 

реалізує низку основних вимог до його структури та змісту. Зміст 

навчального матеріалу чітко відповідає навчальній програмі, що, 

безперечно, сприяло впорядкуванню та систематизації 

навчального процесу з фізики в трудовій школі. Заслуговує на 

увагу методичний апарат підручників. Виклад матеріалу логічний і 

послідовний. Після параграфів учням пропонуються контрольні 

питання для закріплення вивченого матеріалу. Розроблено систему 

вправ для забезпечення формування практичних умінь та навичок. 

Подаються завдання для шкільної майстерні. Лабораторні роботи 

підібрані згідно з програмовим мінімумом. Їх структура та опис 

відповідають основним дидактичним вимогам до шкільного 

фізичного лабораторного експерименту. Лабораторні роботи 

мають чітко сформульовану мету та конкретизовані навчальні 

завдання, а також висновки за результатами їх виконання з 

елементами програмованого навчання. Так, у лабораторних 

роботах, що подаються в підручнику, автори формулюють 

відповідні висновки, але ключові їх елементи учні мають самі 

з'ясувати за результатами виконання лабораторної роботи. 

Наприклад, у висновках до лабораторної роботи № 21 у 

підручнику 7-го року навчання «Залежність між напрямом струму 

та відхиленням магнітної стрілки» учням пропонується 

твердження: «Якщо електричний струм проходить під або над 

магнітною стрілкою в одній вертикальній площині з нею, то 

магнітна стрілка: відхиляється / не відхиляється – неправильне 

твердження закресліть» [402]. Автори наводять приклади 

розв'язування фізичних задач та методичні вказівки до них.  

Цікавою концептуальною ідеєю, яку автори спробували 

втілити в системі своїх підручників, є побудова завершеного курсу 

фізики в семирічній школі. Ця ідея обговорювалася ще раніше у 

вітчизняній педагогічній пресі, щоправда не знайшла 

відображення в програмі для трудової політехнічної школи. Разом 

з тим, у підручнику для 7-го року навчання Л. Леущенко та 

В. Франковський у завершальній його частині, присвяченій 

електромагнітним коливанням та хвилям, подають декілька 
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параграфів, де в оглядовій формі знайомлять учнів із відкриттям 

В. Рентгена, особливостями рентгенівського випромінювання та 

його використанням, сучасними уявленнями про будову атома та 

атомного ядра, явищем радіоактивності, що не передбачалося для 

вивчення в семирічній школі.  

Погоджуємося з М. Головком [129, с. 300] у тому, що 

перевидання підручників Л. Леущенка та В. Франковського, 

зокрема, і російською мовою, підтверджує їх досить широке 

використання в трудовій школі та високий науково-методичний 

рівень. Збереження основних змістових ліній навчання фізики 

трудової політехнічної школи на початкових етапах 

запровадження нової програми середньої школи зробило 

можливим використання системи вітчизняних підручників в 

основній школі цього часу. Вони стали логічним продовженням 

творчого процесу підручникотворення, який активно розпочався в 

середині 1920-х років і стимулював розвиток як змісту шкільної 

фізичної освіти, так і дидактики фізики в Україні.  

На розвиток шкільної географічної освіти найбільший вплив 

мали наукові й методичні праці С. Аржанова, А. Баранова, 

О. Баркова, П. Блонського, С. Григор’єва, О. Крубера, Е. Лесгафта, 

С. Меча, А. Нечаєва, М. Ускова, С. Чефранова. На початку 20-х 

років в УСРР розпочинається краєзнавчий рух. Шкільні програми 

орієнтуються на місцеві матеріали, пропагується краєзнавчий 

принцип у викладанні географії.  

У середині 1920-х років після переходу радянської школи до 

комплексного викладання навчальних предметів у програми 

першого концентру включався і географічний матеріал. До 

комплексних тем додавались елементарні відомості з фізичної 

географії без будь-якої системи, часто логіка  географічної науки 

ігнорувалася. Зміст програм був побудований навколо трьох 

основних ідей: природа і людина; діяльність людей; суспільні 

форми і стосунки, що виникають у процесі діяльності. Навчання 

географії здійснювалося переважно без підручників, програма 

рекомендувала використовувати екскурсії, спостереження, 

самостійну роботу учнів [797, с. 21]. 

Згідно з програмою другого концентру географія зберігалась 

як окремий шкільний предмет. Проте, не маючи спеціально 

підготовлених учителів, якісних підручників і географічних карт, 
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належного методичного забезпечення, чимало шкіл не могли дати 

своїм учням міцних знань з географії [797, с. 22–23]. 

Впроваджуючи нові методи і форми географічної освіти, 

Наркомат освіти УСРР у 20-ті роки дозволяв користуватися у 

початкових школах:  

а) перевиданими українською мовою російськими 

підручниками, наприклад підручниками з географії для 

початкових класів Г. Іванова;  

б) створеними у цей період новими україномовними й 

російськомовними підручниками, серед яких – «Основи географії» 

В. Гериновича, «Географія» О. Івановського, «Первая ступень 

географии и краеведения» Г.І. Іванова та Г.Г. Іванова, «Початкова 

географія і елементи краєзнавства» П. Постоєва і Ф. Федюченка.  

«Початковий курс географії» Г. Іванова у трьох частинах [290; 

291; 292] майже нічим не відрізнявся від «Начального курса 

географии» 1906 та 1912 років. Жодних змін не зазнали друга і 

третя частини підручника. Перша частина «Початкового курсу 

географії» [290], на відміну від російського видання, містила 

інформацію про Україну. Ця інформація розміщувалася в розділах 

з фізичної і математичної географії світу та «Короткому огляді 

України»; ілюстративному матеріалі; апараті організації засвоєння. 

Наприклад, у розділах з фізичної географії світу розповідалося про 

українські річки, низовини тощо [290, с. 8–16]. Хоча в підручнику 

поняття з фізичної географії світу пояснювали переважно на 

прикладах географічних об’єктів європейської Росії. 

Розділ «Короткий огляд України» було розміщено в кінці 

книжки. У ньому були описи природи (поверхні, клімату, річок, 

ґрунтів, рослин, тварин), населення і його праці, господарства 

України. Географічні об’єкти України (план Києва, ілюстрація 

української природи, два малюнки українських міст і чотири – 

праці українців) зображувалися на 8% ілюстрацій підручника.         

У цілому в книжці вміщено 93 ілюстрації, серед яких – 19 рисунків 

об’єктів математичної географії (глобус, опуклість моря тощо),    

21 об’єкт фізичної географії (будова гори, вулкана та ін.), 43 – 

ілюстрації природи та 10 – населення. 

У «Початковому курсі географії: Частина 1» Г. Іванова 

містилася єдина карта – Фізична мапа України, яку склав і 

накреслив П. Тимошок. Ця карта мала градусну сітку. На ній було 
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нанесено державні й етнографічні межі України; позначено і 

підписано найбільші населені пункти і найголовніші річки 

України; за допомогою шкали висот і глибин зображено форми 

рельєфу суходолу і морів. 

Методичний апарат підручника був представлений 

запитаннями і завданнями для учнів. Вони були спрямовані на 

пізнання учнем рідного краю (наприклад: «зміряйте», 

«накресліть», «запишіть», «пригадайте») та на роботу з картою, 

наприклад: «Показати Дніпро. На якій височині він починається і в 

яке море вливається?» [290, с. 12]. Апарат організації засвоювання 

міститься в текстах підручника і після кожної теми. 

Взагалі «Початковий курс географії: Частина 1» Г. Іванова 

[290] як і «Начальный курс географии: Часть 1» (1912 р.), 

побудовано за методичними принципами: «від близького до 

далекого» і «від найпростішого до найскладнішого». Тобто на 

початку підручника подано інформацію про географічні об’єкти, 

які учень міг побачити в рідному краї, наприклад про горизонт і 

його сторони, форму земної поверхні тощо. Після цього – про 

паралелі й меридіани, рух Землі навколо своєї осі й навколо Сонця 

тощо. Цей матеріал вивчали в класі за допомогою глобуса, телурія, 

карт. 

У першій частині «Початкового курсу географії» вміщено 

додаткові географічні оповідання. Вони доповнювали і 

розширювали зміст основних текстів підручника, показували, що 

географічна інформація може бути і в літературних творах. У 

книжці додаткові географічні оповідання об’єднано у розділ 

«Оповідання з географії» [290, с. 89–119], який подано в кінці 

підручника. В основних текстах містилися посилання на те чи 

інше оповідання цього розділу. 

Друга і третя частини підручника «Початковий курс 

географії» [291; 292] Г. Іванова, на відміну від першої частини, 

були типово «краєзнавчими». Тобто вони розповідали про 

природу, населення і господарство частин світу (Азії, Африки, 

Америки, Австралії) (у другій частині підручника) та Європи (у 

третій частині). Причому описи частин світу і Європи вміщено у 

двох оглядах: загальному та огляді країн і територій. У першому і 

другому випадках в описах повідомляли про місцеположення 

території, її рельєф, клімат, води, рослинність, тваринний світ, 
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населення, його побут і працю. 

У підручнику огляд країн і територій частин світу та Європи 

зроблено не за однаковими показниками. Так, Азію поділяли на 

Північну, Центральну, Східну, Південну, Західну; Африку – на 

Єгипет, країни Атласу, Сахару, область саван і тропічних лісів та 

ін.; Америку – на країни (Північно-Американські Сполучені 

Штати, Мексику, Канаду) і території (Середню Америку, 

Кордильєрські країни); Австралію – на державу і острови [290]; 

Європу – на півострови, краї й країни за трьома основними 

групами народів Європи (слов’янськими, романськими і 

германськими): Балканський півострів, Болгарія, Югославія, 

Греція, Прикарпатський край та ін. [292]. Це призводило до 

нечіткості сприйняття, порушення порядку думок, що 

перешкоджало учням у виокремленні найтиповіших ознак 

територій частин світу і Європи.  

Багатий ілюстративний матеріал другої і третьої частин 

«Початкового курсу географії» [290; 292] допомагав засвоювати 

зміст основних текстів. Так, наприклад, у другій частині містилося 

22 ілюстрації природи частин світу, 12 – їхніх рослин, 19 – тварин, 

88 – населення і його заняття, 7 – міст (їх вигляд, визначні місця) 

та 12 – чорно-білих карт: розподілу опадів, рослинності, 

населення, тварин тієї чи іншої частини світу. У третій частині 

вміщено три чорно-білі фізичні карти (Європи, Франції і 

Скандинавії) та дві кольорові карти (фізична карта Європи і карта 

політичного огляду Європи). 

Методичний апарат другої і третьої частин підручника 

складався з запитань та завдань для учнів репродуктивного і 

творчого характеру. Наприклад, «Повінь починається влітку 

(чому?)» [290, с. 8], «Пригадайте, в яких зонах лежить Азія, 

Африка, Америка, Австралія» [290, с. 12], «Пофарбуйте на цих 

мапах море й суходіл» [292, с. 5]. Розміщувався він у текстах 

книжки та після параграфів. 

У «Початковому курсі географії: Частина 3» розташовано 

розділ «Додаткові таблиці до роботи» [292, с. 173–179], який 

складався з 24 таблиць. Кожна таблиця містила цифрові дані, 

наприклад щодо площі й чисельності населення країн та завдань 

до них: «накресліть діаграму», «порівняйте» тощо. За допомогою 

цих таблиць здійснювалося порівняння площі країн, чисельності їх 
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населення тощо, що значно полегшувало засвоєння матеріалу. 

Отже, перекладений українською мовою підручник з географії 

у трьох частинах Г. Іванова був пристосований до українських 

початкових шкіл. Зокрема, зазнала певних змін перша частина 

підручника. До неї було додано матеріал про природу, населення і 

господарство в Україні. 

У «Початковій географії і елементах краєзнавства» 

П. Постоєва й Ф. Федюченка [573], як і в першій частині 

«Початкового курсу географії» Г. Іванова [290], на останніх 

сторінках підручника подано розділ «Короткий огляд Української 

Соціалістичної Радянської Республіки». Він містив інформацію 

про географічні об’єкти УРСР, а саме: поверхню, вітри, води, 

річки, рослини, тварини, населення, промисловість, транспорт, 

політичний устрій та адміністративний поділ. 

На початку підручника П. Постоєва і Ф. Федюченка вміщено 

розділи з курсу фізичної географії світу («Земля, на якій ми 

живемо. Про форму Землі», «Поверхня Землі. Поверхневі води. 

Життя моря. Підземні води», «Атмосфера», «Короткий огляд 

земної кулі по карті півкуль», «Люди»). 

Підручник «Початкова географія і елементи краєзнавства» 

мав також додатковий текст; ілюстративний матеріал; апарат 

організації засвоювання. Додатковий текст книжки становили 

оповідання («Як жила я на березі моря», «Подорож краплини 

води», «Оповідання про кругосвітні подорожі» тощо). Вони 

доповнювали і розширювали зміст тем, розміщувалися майже в 

кожній темі. Ілюстративний матеріал підручника був 

представлений чорно-білими малюнками і картами. На малюнках 

зображено об’єкти математичної географії (план, глобус тощо) та 

природи (рослини, тварини), населення і його працю, міста світу і 

України. Жоден малюнок підручника не мав підписів. Але в 

основних текстах автори книжки робили посилання на ту чи іншу 

ілюстрацію, наприклад «Іншу картину являє берег низький (див. 

мал. 39)» [573, с. 66]. 

У «Початковій географії і елементах краєзнавства» 

П. Постоєва й Ф. Федюченка було дві карти: чорно-біла карта 

«Сенчанського району на Полтавщині» в тексті [573, с. 13] та 

кольорова карта півкуль у додатку. За допомогою першої з них 

відбувалося знайомство молодших школярів з картою та її 
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умовними знаками. Так, на ній були позначені й підписані річка 

Сула, хутори, станція, повіти і волості. Біля карти подано завдання 

для учнів, наприклад, «Через які села протікає  р. Сула?» [573, 

с. 13]. На кольоровій карті півкуль був зображений рельєф 

суходолу й океанів (за допомогою шкали висот і глибин) та 

підписано океани, моря, частини світу, острови, півострови, річки, 

озера та ін. Ця карта нічим не відрізняється від сучасних карт. 

Апарат будови засвоювання підручника – запитання і 

завдання для учнів творчого і репродуктивного характеру: «Що є 

на малюнкові школи, того немає на плані й навпаки. Що це й від 

чого саме?» [573, с. 12], «Скільки паралелей можна провести між 

екватором і полюсом на таких віддаленнях одна від одної: на 

100…?» [573, с. 18], «Які ґрунти в околиці вашого села?» [573, 

с. 61]. У книжці він об’єднаний у рубрики: «Запитання», 

«Запитання, спостереження» і «Запитання, спостереження, 

вправи», які вміщено майже після кожного параграфа. 

В основу створення підручника «Основи географії» 

В. Гериновича [122], як і першої частини «Початкового курсу 

географії» Г. Іванова [290], було покладено методичні принципи: 

«від простого до складного» і «від близького до далекого». Так, 

наприклад, інформація про горизонт і його сторони, план, 

поверхню, населення і його заняття тощо містилася на початку 

підручника; про Землю (її форму, рухи, води суходолу тощо) і про 

Всесвіт («Про комети», «Про зорі» та ін.) – в кінці. У підручнику 

подано матеріал про географічні об’єкти України, зокрема, про її 

ґрунти [122, с. 9]. 

В «Основах географії» В. Геринович використав цікавий 

методичний підхід щодо назв географічних об’єктів. Так, автор 

книжки не тільки перелічив їхні назви, а й подав інформацію про 

те, де вони розташовані на карті. Так, наприклад, «В Чорне море 

втискається суходіл чотирикутним півостровом, що зветься 

Кримський; він сполучається з суходолом вузенькою 

Перекопською шийкою» [122, с. 34]. Такий методичний підхід 

допомагав молодшим школярам запам’ятати розміщення 

географічного об’єкта на карті. 

В «Основах географії» апарат засвоювання вміщено після 

кожного параграфа. Він являв собою запитання і завдання для 

учнів репродуктивного і творчого характеру: «Що таке обрій?» 
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[122, с. 5], «Які вітри віють на Україні?» [122, с. 24], «Відшукай 

місце Одеси, Полтави, Харкова, Кам’янця на Поділлі, 

Катеринодара і Львова на земній кулі» [122, с. 53]. 

З сучасного погляду, великим недоліком підручника «Основи 

географії» В. Гериновича є відсутність ілюстративного матеріалу.  

Зміст підручника «Первая ступень географии и краеведения» 

Г.І. Іванова і Г.Г. Іванова [269] майже повністю складався з робіт, 

які були представлені завданнями для учнів. Наприклад, «Знайдіть 

в околицях села (міста) оголення, тобто не покриті ґрунтом місця і 

зберіть зразки гірських порід» [269, с. 25], «Креслення плану села» 

[269, с. 185], «Обробити поле для посівів ярових хлібів (восени або 

весною)» [269, с. 192]. 

Деякі роботи автори подали у розділах: «Роботи, які 

вимагають безпосереднього керівництва викладача» [269, с. 185] і 

«Роботи на шкільній ділянці» [269, с. 192]. Кожне завдання 

складалося з опису, в якому учням пояснювали як його треба 

виконувати: «Екскурсія на хлібне поле. Вийди на поле перед 

початком жнив… Обдивись ділянки хлібів біля дороги…» [269,     

с. 59]. 

Майже до кожного завдання автори книжки додавали 

ілюстрацію, представлену малюнком, картосхемою або картою. 

Підручник «Перший ступінь географії та краєзнавства» містив 

передмову і параграф «Довідкові книжки по сільському 

господарству» [269]. У передмові автори давали вчителеві 

географії вказівки щодо змісту книжки та розбудови того чи 

іншого параграфа. Наприклад: «Проробка глави «Поверхня землі» 

вимагає практичних занять в полі… Після короткого огляду СРСР 

за типовими ландшафтами в нашій книжці йде вивчення про 

форму Землі» [269, с. 3–5].  

Матеріал підручника «Географія» О. Івановського [294] був 

повністю присвячений курсу фізичної географії. У ньому 

розповідалося про океани, моря, материки, острови, півострови, 

форми земної поверхні, води суходолу тощо. Інформації про 

Україну та СРСР в ньому не було. 

У підручнику О. Івановського вміщено багато таблиць та 

ілюстрацій. Таблиці (поділу частин світу за величиною [294, с. 6], 

площі півостровів [294, с. 13], найбільших островів [294, с. 12-13], 

найдовших річок світу та їхніх басейнів [294, с. 44–45] та ін.) 
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допомагали у порівнянні розмірів частин світу, островів, річок 

тощо. Ілюстративний матеріал книжки – чорно-білі малюнки 

природи («Фйорд в Норвегії» [294, с. 81], «Гренландський 

льодовик» [294, с. 40] та ін.) та дві карти (карта суходільної і 

водної півкуль [294, с. 5], карта західної і східної півкуль [294, 

с. 125]).  

На карті суходільної і водної півкуль зображено північну і 

південну півкулі та підписано частини світу і океани; на карті 

західної і східної півкуль – відповідно, західна і східна півкулі з 

позначеними і підписаними океанами, найбільшими морями, 

частинами світу, найбільшими і найголовнішими горами, річками, 

півостровами і країнами (Китаєм, Арабією, Персією) без виділення 

їхніх кордонів. На думку дослідників [478], малий розмір карти 

західної і східної півкуль (масштаб карти 1:120000000), внаслідок 

якого підписи на карті – дуже дрібні й погано читаються, суттєво 

зменшував її практичне використання і значення. 

Підручник «Географія» О. Івановського мав серйозний 

недолік – майже повну відсутність методичного апарату. 

Отже, у 1920-х – 1930-х роках у більшості підручників 

географії розповідалося про географічні об’єкти України, СРСР і 

світу. Зміст підручників був побудований за допомогою 

методичних принципів «від близького до далекого» і «від простого 

до складного». Ілюстративний матеріал був представлений 

рисунками, картосхемами і картами, допомагав у засвоюванні 

географічної інформації, а методичний апарат перевіряв знання, 

уміння і навички учнів та вчив їх користуватися картою, 

спостерігати за явищами і об’єктами природи тощо [478, с. 532]. 

Наведені факти дають підстави стверджувати, що у 20-х роках 

проголошена радянським урядом ідея політехнізму в 

підручникотворенні для природознавчих і математичних 

дисциплін реалізовувалася імпліцитно, тобто в змісті підручників 

із загальноосвітніх предметів (арифметика, геометрія, фізика, 

хімія, географія, природознавство), та шляхом створення 

навчальних видань зі спеціальних освітніх галузей (курс трудового 

навчання, основи виробництва, предмети загальнотехнічного і 

загальнотехнологічного циклів).  

Погоджуємося з Л. Семеновською у тому, що політехнічне 

спрямування підручникотворення означеного періоду 
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зумовлювалося, передусім, розвитком промисловості, який 

вимагав якісно нової науково-теоретичної підготовки спеціалістів, 

здатних забезпечувати оптимальну роботу підприємства в різних 

галузях, зміною технічного забезпечення виробництва, що 

зумовлювало необхідність підготовки кваліфікованих робітників, 

які володіють способами перетворювальної діяльності, 

посиленням кадрової складової промислового потенціалу в якості 

ресурсного забезпечення й необхідної умови успішної 

конкурентоспроможної діяльності країни на міжнародному ринку 

[653, с. 170–171]. Втім, проголошений радянською владою 

принцип політехнізму, увійшовши до програм і підручників, 

реалізовувався на практиці недостатньо, оскільки для цього не 

було створено, передусім, необхідної матеріально-технічної бази. 

Про це свідчать результати перевірки шкіл, проведеної у 1931 році 

наркоматом освіти УРСР (рис. 2.16). Наприклад, у Зінов’євському 

районі Одеської області робітничі кімнати (1-й концентр) мали 

60% шкіл, деревообробні майстерні (2-й концентр) – 15%, із них 

на питання: «Чи розпочалася механізація майстерень?» 98% 

керівників шкіл відповіли «Ні». Стан устаткування майстерень 

порівняно з типовими нормами у майже 90% шкіл визнано 

незадовільним. Фізичні кабінети мали 10% шкіл, а хімічні – 6% 

[105, арк. 8–95, 98–215]. Про низький рівень матеріально-технічної 

бази йдеться і у річних звітах шкіл та відділів народної освіти [875, 

арк. 14–85]. 
Ситуація починає змінюватися лише після проведення 

суцільної колективізації та примусового використання 
«культурних фондів» колгоспів як додаткових позабюджетних 
коштів на потреби закладів освіти, до речі, не лише сільських. 
Зокрема, у «Пляні розподілу сум культфондів колгоспів (61,4%) по 
окремим закладам відділу народньої освіти» (лист Зінов’євського 
міськвно від 03.09.1931 р. № 813) на придбання учбового 
устаткування шкіл виділено 8%, а на поповнення книгозбірень – 
2% [871, арк. 187]. У цілому ці суми були майже вдвічі більшими, 
ніж у попередні роки. 
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Рис. 4.5 Відомість про результати перевірки стану політехнізації 

шкіл соцвиху, проведеної у 1931 році наркоматом освіти УРСР 
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4.2 Підручники і посібники у 1933 – 1959 роках 

 

Тридцятирічний період історії навчальної літератури з 

математики тісно пов'язаний зі стрімким розвитком вітчизняної 

математичної науки, який, у свою чергу, був спричинений 

потребами індустріалізації та зміцнення обороноздатності СРСР.    

У 1934 році на базі кафедр прикладної математики, чистої 

математики, математичної статистики при фізико-математичному 

відділенні ВУАН створено Інститут математики, який до          

1939 року очолював академік АН УРСР і почесний член АН СРСР 

Д. Граве. Він започаткував відому в Радянському Союзі 

математичну школу, яка виховала видатних алгебраїстів Б. Делоне, 

М. Чеботарьова, О. Шмідта, М. Кравчука та ін. [277, с. 79–84].  

Досягнення вітчизняної математичної науки значною мірою 

вплинули на формування змісту навчальної літератури. Особливо 

відчутним цей вплив був під час переходу загальноосвітньої 

школи на предметну урочну систему. Починаючи з 1933 року 

радянська школа займалася за стабільними підручниками 

математики: арифметики – І. Попова, алгебри – А. Кисельова, 

геометрії – Ю. Гурвиця та Р. Гангнуса, тригонометрії – Н. Рибкіна. 

Здавалося, що знайдена межа між новим і старим, між 

підручниками дореволюційних авторів (А. Кисельов, Н. Рибкін) і 

нових радянських авторів. Але це тільки здавалося. Математична 

група Академії наук СРСР (С. Бернштейн, Г. Фіхтенгольц тощо) у 

грудні 1936 року піддала різкій критиці нові   радянські 

підручники і зажадала їх негайної заміни. Це було легко сказати,   

але важко зробити. Здійснити цю заміну допоміг лише 

А. Кисельов. З 1938 року почався радянський етап шкільної ери 

А. Кисельова. Часовий проміжок, коли у школі діяли його 

підручники математики (1938–1956 рр.) був названий періодом 

стабільності вітчизняної школи. Покоління, що навчалося за 

підручниками А. Кисельова, як стверджує Ю. Колягін, вийшло в 

життя таким, що поважає знання і вміє їх здобувати. Радянський 

народ, який отримав різносторонню і глибоку освіту, зокрема й 
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математичну, перетворив СРСР на могутню індустріальну 

державу, переміг у Великій Вітчизняній війні, запустив перший 

штучний супутник Землі, забезпечив політ Ю. Гагаріна в космос і 

прославився ще багатьма  справами [340, с. 12].  

У 1956 році змінилася шкільна програма з математики [611],                     

а стабільними були затверджені нові підручники: з арифметики – 

І. Шевченко, алгебри – А. Барсукова, геометрії – Н. Нікітіна, 

тригонометрії – С. Новосьолова. Але в старших класах до 

1972  року продовжував ще діяти підручник геометрії 

А. Кисельова. Перехід на нові підручники був здійснений без 

особливих труднощів, як зазначає Ю. Колягін, оскільки їх автори 

намагалися не відходити далеко від підручників А. Кисельова, 

успадкувати їх найкращі традиції [341, с. 74–75]. 

Не можемо не погодитися з цими висновками і маємо 

підтвердити високу якість підручників А. Кисельова. Це можна 

побачити, наприклад, у підручнику з геометрії для 6–8 класів, 

виданому у 1950 році за редакцією Н. Глаголєва [322]. Його 

структура ретельно продумана. Книга має передмову, вступ, п’ять 

розділів, розділених на параграфи, які, у свою чергу, розділені на 

пункти, та додаток – таблицю тригонометричних функцій кутів від 

0° до 90°. Кожен пункт містив або виклад теоретичного матеріалу 

з прикладами та наочністю, або вправу на закріплення матеріалу, 

або завдання для практичної роботи, або задачу. А. Кисельов 

одним із перших серед авторів підручників впровадив нумерацію 

параграфів і пунктів. Такий варіант структури підручника 

полегшував його використання учнем на уроці та в самостійній 

домашній роботі (рис. 3.24, 3.25). 

Щодо ергономічних показників, слід зазначити, що, 

незважаючи на газетний папір жовтого кольору (на ньому тоді 

випускалася майже вся навчальна література), цей підручник має 

досить якісне поліграфічне виконання. Ілюстрації, хоча і подані у 

чорно-білому варіанті, за розміром і чіткістю відповідають і 

гігієнічним, і дидактичним вимогам. 
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Рис. 4.6 Фрагменти підручника з геометрії А. Кисельова               

для 6–8 класів за ред. Н. Глаголєва (1950 р.) 
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Рис. 4.7 Фрагменти підручника з геометрії А. Кисельова              

для 6–8 класів за ред. Н. Глаголєва (1950 р.) 
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Рис. 4.8 Фрагменти підручника з геометрії А. Кисельова для 6–8 

класів за ред. Н. Глаголєва (1950 р.) 

 

Вагомий внесок у розвиток методики викладання математики 

в середній школі та підручникотворчих процесів зробив О. Астряб, 

який з 1932 р. працював у науково-дослідному інституті 

педагогіки, де протягом двадцяти років (1936–1956 рр.) завідував 

відділом методики математики. Його наукова діяльність була 

сконцентрована не лише на поглибленому викладанні геометрії та 

створенні методичних посібників: «Як викладати геометрію в 

середній школі»  (1934 р.), «Методика стереометрії» (1939 р.), 

«Принципи систематизації арифметичних задач» (1939 р.), але й на 
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розробці актуальних питань дидактики математики (навчальний 

посібник «Арифметична задача», 1941 р.) [167]. Відділом, яким він 

керував, було здійснено масштабну роботу з поширення 

передового педагогічного досвіду та організації науково-

методичних осередків у різних регіонах України. Учений 

продовжував дослідження з методики: «Наочна геометрія у 4–5 

класах : Метод. посібник для вчителів» (1951 р.) [17] та писав 

історико-математичні статті, наприклад: «З історії викладання 

математики в радянській школі» (1947 р.), «Викладання 

математики в Росії та на Україні в XVII– XVIII століттях» 

(1954 р.), «Викладання арифметики у семирічній школі» (1951 р.), 

«Нариси з методики викладання систематичного курсу 

арифметики» (1950 р.) [475], «Викладання математики в середній 

школі при політехнічному навчанні» (1954 р.) [92].  

Створені педагогом підручники, навчальні й методичні 

посібники свідчать про прагнення максимально полегшити учням 

процес сприйняття матеріалу, зацікавити їх та сприяти 

формуванню вмінь застосовування набутих знань на практиці 

[167]. 

Суттєво змінилися в 30-ті роки методи і форми викладання 

хімії. Відкидаючи комплексний підхід до навчання і 

обґрунтовуючи насамперед систематичну побудову курсу хімії, 

професор В. Верховський розробив програму шкільного курсу 

хімії й написав перший стабільний підручник «Неорганічна хімія» 

(1935 р.) [89; 90], а у співавторстві з Я. Гольдфарбом та 

Л. Сморгонським – підручник «Органічна хімія». У 1937 році 

Б. Павлов та В. Семенченко видали новий підручник хімії [523]. 

У повоєнний час поява нових підручників з хімії була 

пов’язана з реформуванням школи, зміною навчальних планів та 

програм. Усі тогочасні підручники діяли не менше п’яти років і 

систематично перевидавалися із змінами та доповненнями [410,     

с. 78]. У 1947 році В. Верховським був виданий новий підручник 

для 8–10 класів, який мав на меті дати випускникам базової школи 

елементарний, але завершений курс хімії.  

В українській школі у 1950-х роках ХХ століття у 7 класі 

використовувався підручник з хімії Д. Кірюшкіна [321], у              

8–10 класах – підручник В. Левченко, М. Іванцової, М. Соловйова 

та В. Фельдта [756]. 
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За змістом підручники цього періоду відрізнялися від 

посібників 20-х років високим науковим потенціалом та 

системністю викладу матеріалу. Проте вони були набагато 

слабкішими у методичному апараті, ілюстративному матеріалі та 

ергономічних показниках. Порівняно з підручниками інших 

предметів вони містили набагато більше запитань, вправ, 

інструкцій, оскільки мали потужний практичний блок (досліди, 

лабораторні й практичні роботи тощо), але загалом вони не 

виходили за рамки чинних тоді правил і забезпечували ті ж 

функції, що і підручники з інших предметів. 

Протягом 1930–1950-х років видавалася методична література 

з хімії. Авторами посібників для вчителів були відомі автори 

шкільних підручників: В. Верховський, Я. Гольдфарб, 

Л. Сморгонський «Методика викладання хімії в середній школі : 

посібник до стабільного підручника» (1934 р.) [88], О. Астахов 

«Методика викладання хімії : посібник» (1953 р.), В. Крапівін 

«Нариси з методики хімії» (1936 р.) [362], С. Раскін «Методика 

викладання хімії у сьомому класі» (1953 р.) [625] та ін.  

Нова навчальна програма з фізики мала важливе значення для 

запровадження систематичного курсу фізики та стабільних 

підручників. Навчальна програма з фізики 1933 року, яку в 

історіографії дидактики фізики вважають початком 

систематичного навчання фізики в загальноосвітній школі, в 

основі своїй містила програму для 5–7 класів 1932 року, що була 

результатом багаторічної плідної праці вітчизняних дидактів 

фізики та передових учителів трудової школи [604].  

Друга світова війна завдала значної шкоди економічним та 

людським ресурсам України. Із визволенням території перед 

республікою постали проблеми пошуку матеріальних та 

інтелектуальних ресурсів відбудови народного господарства, 

науки і системи освіти. Концентрація основних зусиль держави на 

військових завданнях зумовила зміщення акцентів в освітянській 

галузі на місцеву ініціативу та допускала певний демократизм у 

формуванні освітньої політики. Головним завданням було швидко 

відновити частково зруйновану війною загальноосвітню школу. 

Після визволення Харкова відновлюється робота Науково-

дослідного інституту педагогіки, колектив методистів-фізиків 

якого очолює відомий учений, професор Р. Пономарьов. Уперше 
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за останнє десятиріччя Науково-дослідному інституту доручено 

розроблення навчальних програм з фізики (з 1934 року після 

запровадження стабільних програм і підручників їх розроблення 

було централізованим) [128, с. 271].  

В архівних матеріалах Інституту педагогіки НАПН України 

М. Головко знайшов доповідну записку старшого наукового 

співробітника В. Франковського щодо доцільності удосконалення 

навчальної програми з фізики для загальноосвітньої школи.            

У 1944 році В. Франковський розробив і подав до Інституту змісту 

і методів навчання в Москві проєкт навчальної програми з фізики, 

в якому пропонував якісно оновити зміст навчання, забезпечити 

зв'язок з сучасними досягненнями фізичної науки [128, с. 271].  

Об'єктивно складалися передумови для розвитку передової 

прогресивної методичної думки з фізики. Зовнішні соціокультурні 

умови, незважаючи на складне соціально-економічне положення 

України, потреба розбудови школи та науки, сприяли 

пожвавленню активних пошуків шляхів удосконалення системи 

навчання фізики в загальноосвітній школі. Водночас 

внутрішньологічні закономірності розвитку дидактики фізики 

визначали належний науковий потенціал для успішного вирішення 

цих завдань. 

Вітчизняна дидактика фізики мала значні напрацювання у 

цьому напрямі. Р. Пономарьов, завідувач відділу методики фізики 

Науково-дослідного інституту педагогіки та кафедри фізики 

Харківського педагогічного інституту (Інституту народної освіти), 

очолював авторський колектив з розроблення навчальних програм 

з фізики для трудової політехнічної школи, шкіл колгоспної 

молоді та фабрично-заводських шкіл. Під його керівництвом 

запроваджується систематичне видання методичних листів з 

фізики. Перший такий методичний лист до програми з фізики 

трудової політехнічної школи вийшов у 1932 році. У ньому 

детально aналізуються основні елементи навчальної програми та 

методичні особливості їх вивчення у школі. У розробці навчальних 

програм і методичних матеріалів активну участь брали відомі 

методисти А. Карлова, Д. Оріхів. Поступальний розвиток цього 

напряму в дидактиці фізики призупинився у 1934 році із 

запровадженням стабільних програм і підручників.  

На жаль, у повоєнний період спроби вітчизняних учених-
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методистів вплинути на процес формування змісту фізичної освіти 

у загальноосвітній школі не досягли успіху. Залишилися 

нереалізованими ідеї відомого дослідника проблем теорії і 

практики навчання фізики, автора системи оригінальних 

підручників для трудової політехнічної школи, одного з 

основоположників теорії вітчизняного підручникотворення, автора 

навчальних програм для професійної школи В. Франковського 

[128, с. 272].  

Починаючи з 1945 року, формуються традиційні підходи у 

побудові структури і змісту навчання фізики, які в цілому 

збереглися до 1996 року, коли з'явилися перші вітчизняні 

диференційовані програми з фізики для загальноосвітньої школи, 

що свідчили про початок якісного реформування змісту навчання 

фізики.  

У 1956 році радянська школа, як і все суспільство, стала на 

шлях демократичних реформ, що позначилося й на пріоритетах 

дидактики фізики. Було розпочато перероблення навчальних 

програм, спрямоване на розвантаження від другорядного 

матеріалу і зайвої концентричності. Передбачалося переглянути 

зміст навчання фізики в загальноосвітній школі у такий спосіб, 

щоб, не знижуючи рівня освіти і не порушуючи стабільності 

програм, посилити вагу лабораторних і практичних робіт у курсі 

фізики, зв'язок навчання з життям, промисловим і 

сільськогосподарським виробництвом. Розпочався якісно новий 

підхід у політехнізації навчання фізики, обґрунтування якого вже 

досліджувала вітчизняна дидактика фізики на початку 1930-х років 

(тоді було створено систему підручників для трудової 

політехнічної школи, яка діяла до 1934 року) [471].  

До навчальної програми на 1957/1958 навчальний рік 

вносяться суттєві зміни. Принцип виробничого навчання, який 

критикувався в радянській школі 30-х – 40-х років, знову стає 

актуальним.  

Цікавим і показовим, на нашу думку, стосовно особливостей 

побудови підручника для його застосування в умовах класно-

урочної системи та відповідної методики викладання фізики в 

середній школі 30-х – 50-х років є підручник для 8 класу «Курс 

фізики» І. Соколова (1946 р.) [676]. 

Щодо науковості змісту підручника, маємо підстави дати 
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йому високу оцінку. У ньому відстежується історичний аспект 

розвитку фізики як науки, містяться винаходи найвидатніших 

учених різних часів і народів, а також потужно й системно подано 

тогочасний стан розвитку науки. Крім того, автор намагався 

матеріал максимально наблизити до життя, вміло використовуючи 

актуальні для того часу явища та спираючись на знання й досвід 

учнів. Не могли не зацікавити учнів повоєнних років і не 

запам’ятатись цікавий і доступний опис траєкторії руху бомби, 

скинутої з літака з використанням наочності (рис. 3.26) або 

зображення моделі гармати та реактивного двигуна (рис. 3.27).  

 

Рис. 4.9 Ілюстрація із підручника для 8 класу «Курс фізики»  

І. Соколова (1946 р.) «Траєкторія бомби, скинутої з літака» 

 

Стосовно виховних аспектів, можемо констатувати, що 

матеріал підручника сприяв патріотичному вихованню, оскільки 

містив інформацію про використання досягнень науки для 

зміцнення обороноздатності країни; екологічному вихованню, бо 

давав певні відомості про правила поведінки людини в природі. 

Яскраво вираженого класового підходу та марксистсько-

ленінсько-сталінської ідеології в змісті підручника немає. 

За структурою підручник відповідав усім тогочасним 

вимогам: мав вступ, основну частину і додатки. Основна його 

частина була розподілена на п’ять розділів і параграфи, які мали 

пункти. Усі вони були пронумеровані. Для полегшення роботи та 
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ефективнішого використання матеріалу пункти параграфів мали 

наскрізну нумерацію (всього їх було 129).  

Методичний апарат підручника досить продуманий. Він 

містить контрольні запитання після кожного розділу та всередині 

кожного параграфа, цілу систему вправ, задач та завдань для 

практичних і лабораторних робіт. До кожної роботи учень міг 

підготуватись за допомогою підручника, вдало виконати її та 

правильно оформити результати, зробити необхідні записи. 

Найважливіші правила та формули друкувалися жирним шрифтом 

та обрамлялися рамками. Широко й системно використовувалося 

виділення певних слів і словосполучень курсивом. 

За ергономічними показниками підручник не відрізнявся від 

усіх інших, надрукованих у 40-х роках. Він був виготовлений на 

жовтому газетному папері, мав чорно-білі ілюстрації. Проте 

суттєвим недоліком був надто малий шрифт. Він менший за 

шрифт більшості підручників 30-х і 50-х років. Деякі сторінки 

(наприклад, таблиця змісту) навіть людині з нормальним зором 

прочитати без лупи надзвичайно важко. Це, на нашу думку, 

спричинено заходами з економії паперу, фарби та коштів у 

повоєнні роки. 

Незважаючи на ці недоліки поліграфічного виконання, 

можемо констатувати, що ілюстрації у підручнику виготовлені 

художником на високому рівні та розміщені автором методично 

правильно. 

Після відновлення у 1931 році в школі предметної системи 

географія увійшла до кола предметів з основ наук. Були 

розроблені нові програми і підручники. Постанова ЦК ВКП(б) і 

РНК СРСР «Про викладання географії в початковій середній 

школі» (1934 р.) [496] започаткувала новий етап в розвитку 

шкільної географічної освіти. Утвердився новий зміст предмета, 

географія у навчальному плані стала обов’язковою дисципліною, 

збільшилася кількість годин на її вивчення.  

У 1934 році розпочалося видання журналу для вчителів 

«Географія в школі». Збільшилася кількість навчальної літератури: 

хрестоматій, довідників, книг про мандрівників та окремі країни. 



 

214 

 

Рис. 4.10 Ілюстрації із підручника для 8 класу «Курс фізики» 

І. Соколова (1946 р.) «Модель гармати» та «Ракетний автомобіль» 
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Створено нову структуру шкільної географічної освіти. Було 
введено концентричну її побудову за ступенями шкіл (початкова, 
семирічна, середня) та розподіл курсів географії за роками 
навчання [605]. У 1935 – 1937 роках були затверджені стабільні 
програми із загальних курсів фізичної та економічної географії, за 
якими з невеликими змінами школа працювала понад тридцять 
років, та створені авторські колективи для написання підручників, 
розпочалося планове видання географічних карт, атласів, глобусів, 
картин і таблиць [120; 606].  

Відповідно до нових шкільних програм розроблялися 
стабільні підручники, до створення яких залучалися відомі 
географи: М. Баранський («Фізична географія СРСР» для 7 класу 
[25], «Економічна географія СРСР» для 8 класу) [23], І. Вітвер 
(«Економічна географія зарубіжних країн» для 9 класу) [101], 
С. Чефранов («Фізична географія СРСР» для 7 класу) [780], 
Г. Іванов, О. Добров («Географія частин світу» для 6 класу) [268], 
О. Барков, О. Половінкін («Фізична географія» для 5 класу) [26], 
Л. Терехова, В. Ерделі («Елементарна географія» для 3–4 класів) 
[716; 717].  

У повоєнні роки в методиці увагу почали акцентувати на  
використанні активних методів навчання, підвищенні наукового-
теоретичного та методичного рівня вчителів, подолання 
формалізму у викладанні географії. Завершилося формування 
змісту й структури шкільної географічної освіти радянського 
зразка. Були затверджені нові навчальні плани і програми, які 
сприяли удосконаленню підручників (автори І. Мамаєв, 
М. Ляліков, П. Счастнєв, М. Скаткін, К. Строєв та ін.). Багато 
уваги приділяється охороні природи, тому екологічні проблеми 
додаються до змісту всіх шкільних географічних курсів.  

Водночас 30–50-ті роки характеризувалися поступовим 
зростанням політизації змісту шкільної географічної освіти. 
Програми та підручники того часу вирізнялися наявністю великої 
кількості ідеологічних стереотипів. Дослідники виявили тенденцію 
до їх перевантаження цифрами і статистичними оглядами галузей 
господарства країн, зменшення ролі фізичної географії [797,           
с. 23–24].  

У період становлення загальнорадянської моделі шкільної 
освіти в УРСР у початкових класах використовувалися такі 
стабільні підручники географії: «Географія» (автори – Л. Терехова 
і В. Ерделі) [716; 717], «Географія» (автор – В. Грузинська) [147], 
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«Географія» (автор – В. Віткович) [102], «Географія для шкіл 
сільської молоді» (автор – П. Терехов) [715], «География для школ 
сельской молодежи» (автор – М. Потьомкін) [575], «Нежива 
природа» (автор – М. Скаткін) [661], «Природознавство» (автор – 
В. Тетюрьов) [719] та «Природознавство» (автори: Р. Короп і 
Н. Давиденко-Таран) [577].  

Ці підручники повністю реалізували зміст навчальних 
програм з географії і природознавства для 3 і 4 класів 1931–1950 
років [479, с. 630–631]. 

Підручники з природознавства складалися з таких розділів: 
«Вода», «Повітря», «Ґрунт», «Корисні копалини», «Електрика», 
«Гірські породи і метали», «Життя рослин», «Життя тварин», 
«Будова й життя тіла людини». У підручниках з географії для 3 
класу матеріал об'єднано в розділи: «Як дізнатися, яка місцевість 
нас оточує», «Форми земної поверхні», «Підземні і поверхневі 
води», «Географічна карта», «Земна куля», «Погода і клімат», 
«Картини природи і життя населення в різних поясах земної кулі», 
«Політична карта світу»; для 4  класу – «СРСР» і «Карта світу» 
[717]. Причому розділ «СРСР» охоплював чотири підрозділи: 
«Географічне положення СРСР», «Огляд СРСР по зонах», 
«Загальний огляд СРСР», «Політичний огляд СРСР». Підрозділ 
«Огляд СРСР по зонах», у свою чергу, ділився на теми, відповідно 
до природних зон СРСР: «Полярна зона», «Зона тундри», «Зона лі-
сів (тайги і мішаних лісів)», «Зона лісостепу і чорноземних 
степів», «Зона сухих степів», «Зона пустель», «Підтропічна зона», 
«У горах СРСР» (у підручнику Л. Терехової і В. Ерделі [716; 717]) 
або «Північний Льодовитий океан», «Тундра», «Ліси» («Лісова 
зона»), «Степи» («Степова зона»), «Пустелі і гори Середньої Азії» 
(«Зона пустель»), «Крим» і «Кавказ» (у підручниках М. Вітковича 
[102] і П. Терехова [715]).  

Підручник «Географія» (автор – В. Грузинська) [147] містив 
розділи: «Що таке географія», «Перші відомості з географії», 
«Поверхня Землі», «Вода на землі і під землею», «Погода і 
клімат», «План, карта і глобус». Тобто він відповідав навчальній 
програмі з географії для 3 класу семирічної школи та 4 класу 
допоміжної (спеціальної) школи.  

У підручниках з географії для 3 класу розповідалося про: 
форму земної поверхні, її поверхневі і підземні води, клімат; 
природу (в тому числі про рослинний і тваринний світ), життя і 
побут населення у жаркому, холодному і помірному поясах; 



 

217 

 

найголовніші держави світу; сторони горизонту; карту і глобус; у 
підручниках для 4 класу – географічне положення СРСР; природу, 
населення, господарство і транспорт у природних зонах СРСР; 
капіталістичні, колоніальні й напівколоніальні країни світу. 
Причому вивчення капіталістичних країн світу відбувалося 
шляхом порівняння їхніх географічних об'єктів з географічними 
об'єктами СРСР.  

У підручнику П. Терехова була тема «Українська РСР» [715, 
с. 49–50]. У ній коротко розповідалося про місце розташування 
УРСР, її промисловість і найголовніші міста (Київ, Харків і 
Одесу). В інших темах підручника були статті про Донбас, 
Дніпрогес та ін. У підручнику М. Вітковича [102] коротку 
інформацію про УРСР подано в описі зони степів.  

Тексти підручників Л. Терехової і В. Ерделі [716; 717] 
прославляли радянську владу. Наприклад, в описі зони тундри 
розповідалося про те, що радянська влада поліпшує життя народів 
тундри та організовує там господарство; в описі зони сухих степів 
– радянська влада покращує життя степових кочівників і піднімає 
степове скотарство, завдяки ж правильній національній політиці 
радянської влади розвиваються раніше відсталі народи [717,           
с. 104]. Підручник М. Потьомкіна містив інформацію про те, що 
фашисти поневолювали трудящих своїх країн і вели розбійницьку 
загарбницьку політику [575, с. 76].  

У підручнику М. Потьомкіна [575] зміст основних статей 
доповнено і розширено додатковими географічними статтями. 
Вони були представлені віршами, наприклад, «Кавказ» 
О. Пушкіна, «Рівнина» Я. Полонського та ін. 

Мова підручників з географії для 3 і 4 класів була доступною і 
зрозумілою для молодшого школяра. Підручники містили прості 
визначення географічних понять: «Невеликі пагорби, що 
підносяться на ній (рівнині) – це гори» [717, с. 21], «Найбільша 
паралель, яка ділить глобус на дві рівні частини, називається 
екватором» [575, с. 54], «Умовна зменшена мірка, за якою роблять 
рисунки, називається масштабом» [717, с. 13].  

Підручники були добре ілюстровані та містили методичний 
апарат [479, с. 632]. Їх ілюстративний матеріал являв собою 
малюнки (літографії, фотографії, плани і карти), рисунки (схеми), 
таблиці. До розділів подавалися: 

1) завдання-спостереження: «Опишіть, яке значення має для 
жителів річка, ставок, озеро у вашій місцевості» [575, с. 42], 
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«Зробіть екскурсію на високе місце. Спостерігайте на цій 
екскурсії, яку форму має поверхня вашої місцевості, як 
використовують її люди» [717, с. 20];  

2) завдання для роботи з планами і картами: «Покажіть СРСР 
на глобусі і карті півкуль» [716, с. 3], «Визначте ширину Тихого 
океану в тому місці, де його пересікає екватор» [102, с. 11];  

3) репродуктивні запитання «Що таке масштаб?» [147, с. 99], 
«Опишіть природу тундри: який там клімат, рослинність і 
тваринний світ» [716, с. 27].  

У підручниках з природознавства матеріал географічного 
змісту був в усіх розділах. У таких розділах, як: «Вода», 
«Повітря», «Ґрунт», «Корисні копалини», «Електрика», «Гірські 
породи і метали» розкривалися властивості об'єктів неживої 
природи. Переважну більшість цього матеріалу присвячено 
проведенню дослідів, наприклад, щодо складу повітря, кипіння 
води тощо, які були ілюстровані відповідними малюнками.            
У розділі «Ґрунт і корисні копалини» підручника В. Тетюрьова  
(ч. 1) розповідалося і про те, де в УРСР і СРСР добувають той чи 
інший метал. Розділи «Життя рослин», «Життя тварин», «Будова 
й життя тіла людини» містили описи зовнішньої і внутрішньої 
будов рослин, тварин і людини. У них географічний зміст мала 
інформація щодо того, де росте та чи інша рослина і живе 
(водиться) та чи інша тварина: «Батьківщина бавовнику – країни 
жаркого поясу. Найголовніші бавовникові райони СРСР – 
Середня Азія та Закавказзя» [719, с. 25]; «В Атлантичному океані 
і в тропічних морях живе велика хижа риба – синя акула» [719,     
с. 38]. У підручниках В. Тетюрьова розглянуто рослини і тварини 
УРСР, СРСР і далеких країн (сосна, кульбаба, бавовник, кактус, 
голуб, акула та ін.). У них розкрито і практичне значення об'єктів 
неживої і живої природи для людини, а саме – повідомлялося про 
зернові і технічні рослини, промислове рибальство і ставкове 
господарство, з чого і як виготовляють скло та скляний посуд, де 
використовують граніт та ін.  

Підручники Р. Коропа і. Н. Давиденко-Таран містили теми: 
«Як вода руйнує каміння й змінює поверхню Землі» (у 3 класі) та 
«Великий жар у надрах Землі», «Землетруси», «Будова земної 
кулі» та ін. (у 4 класі), вивчення яких не передбачалося 
навчальними програми з природознавства для початкових класів. 
У цих підручниках багато статей присвячено техніці: «Прості 
знаряддя і машини», «Машини і верстати на виробництві» (у 
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підручнику для 3 класу), «Як пара рухає машини», «Трактор і 
автомобіль», «Магніт і електромагніт», «Телеграф» та ін. (для       
4 класу). Хоча, наприклад, лише після знайомства із 
властивостями магніту розкривалася будова телеграфу тощо.  

У підручнику «Нежива природа» М. Скаткіна є додаткові 
літературні статті, в яких розповідалося про явища природи, 
недоступні безпосередньому спостереженню молодших школярів, 
та про факти підкорення природи людиною («Історія кам'яного 
вугілля», «Дніпрогес», «Літак», «Розвідники», «Паровий кінь» та 
ін.). Їх подано в кінці кожного розділу і читали їх після 
опрацювання відповідних наукових статей [479, с. 634].  

Методичний апарат підручників з природознавства був 
представлений творчими і репродуктивними запитаннями та 
завданнями для учнів. Наприклад: «Де більший тиск повітря: у 
шахті чи на поверхні Землі?» [577, с. 25], «В яку пору року 
утворюється іній?» [661, с. 43]. Серед творчих завдань були і 
завдання-спостереження за погодою та природою рідного краю 
(«Спостерігайте хмари і відзначайте їх у своєму щоденнику погоди 
поряд з вітром» [577, с. 35], «Як розселяються рослини і чому 
рослинність у нас не скрізь однакова» [719, с. 123], «Зберіть 
колекції гірських порід, металів і ґрунтів вашої місцевості» [661,    
с. 157]). Підручник «Нежива природа» М. Скаткіна містив і 
завдання для роботи з картою та запитання до малюнків 
(«Покажіть на карті СРСР, де добувають граніт» [661, с. 89], «По 
малюнку 15 розкажіть, як відбувається кругообіг води в природі» 
[661, с. 32]). Запитання до малюнків допомагали учням зіставляти 
зміст статей або особистих вражень з предметами і явищами, 
зображеними на малюнку [479, с. 634].  

Отже, у 30-х – 50-х рр. підручники з географії для початкової 
школи в цілому мали необхідний науковий зміст. Класовий і 
матеріалістичний характер навчального матеріалу проявлявся 
лише епізодично. Підручники були забезпечені достатнім 
методичним апаратом. 

Створення навчальної літератури з географії для старших 
класів у 30-х – 50-х роках пов’язане передусім з іменем відомого 
науковця М. Баранського. Саме він розробив перший стабільний 
підручник географії СРСР за новою програмою. Зміст його 
підручника «Географія СРСР» для 8 класу (1933 р.) [23] 
ґрунтується на наукових підходах, але має чітко виражений 
класовий характер та насичений великою кількістю цитат із творів 
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Й. Сталіна та дещо менше – В. Леніна, К. Маркса та Ф. Енгельса. 
Підручник написаний у науковому стилі, характер викладу 
матеріалу переважно академічний, не завжди адаптований до 
вікових особливостей учнів, їхнього досвіду.  

У наведеному нижче уривку (Розділ V, § 4 «Основні напрямки 
розвитку СРСР у другій п'ятирічці»), на нашу думку, 
відстежуються основні методологічні та ідеологічні підходи до 
відбору й формуванню змісту даного підручника: «Успіхи першої 
п'ятирічки, які підсумовуються у короткій та чітко окресленій 
формулі: «побудова фундаменту соціалістичної економіки», 
цілком і повністю забезпечують подальше зростання соціалізму в 
нашій країні. Основним політичним завданням другої п'ятирічки, 
згідно з резолюцією XVII партконференції, є остаточна ліквідація 
капіталістичних елементів і класів взагалі, подолання пережитків 
капіталізму в економіці й свідомості людей та побудова 
безкласового соціалістичного суспільства. Разом з тим повинен 
бути досягнутий швидкий підйом добробуту робітників і 
селянських мас, забезпечення населення основними споживчими 
товарами має до кінця другої п'ятирічки збільшитися не менш ніж 
у два-три рази проти кінця першої п'ятирічки. З точки зору цих 
завдань, поставлених перед другою п'ятирічкою, успіхи, досягнуті 
першою п'ятирічкою в сфері технічного переозброєння 
промисловості й сільського господарства, можна розглядати лише 
як початок робіт з технічної реконструкції народного 
господарства. Основним і вирішальним господарським завданням 
другої п'ятирічки є, згідно з резолюцією XVII партконференції, 
завершення реконструкції всього народного господарства, 
створення новітньої технічної бази для всіх галузей народного 
господарства. У порівнянні з першою друга п'ятирічка буде мати в 
процесі технічної реконструкції народного господарства ряд 
суттєвих особливостей, зазначених у резолюції січневого пленуму 
ЦК і ЦКК ВКП(б). Перша п'ятирічка була присвячена будівництву 
нових підприємств, але створювала вона їх переважно за рахунок 
використання підприємств старих або оновлених, техніка яких уже 
освоєна і використання яких не становить особливих труднощів. 
Другій п'ятирічці доведеться мати справу переважно вже з новими 
підприємствами, техніка яких здебільшого ще не цілком освоєна. 
Освоєння техніки нових підприємств викликає більше труднощів, 
ніж використання старих підприємств з уже освоєної технікою. 
Звідси випливає необхідність деякого зниження темпів другої 
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п'ятирічки в порівнянні з темпами першої п'ятирічки. Оскільки 
перша п'ятирічка уже ліквідувала успадковану нами від царської 
Росії відсталість, таке зниження стало тепер можливим. Замість 
22% річного приросту промислової продукції, як це фактично було 
протягом першої п'ятирічки, на другу п'ятирічку заплановано 13-
14%. Однак, оскільки відсоток цей доведеться брати від величин, в 
два-три рази більших у порівнянні з тими, з якими ми мали справу 
на початку першої п'ятирічки, абсолютна величина річного 
приросту промислової продукції не тільки не зменшиться в 
порівнянні з першою п'ятирічкою, а навіть збільшиться. Це 
стосується і сільського господарства. «Тепер питання стоїть уже 
не про прискорення темпів колективізації, і тим більше не про те – 
бути чи не бути колгоспам, – це питання вже вирішено позитивно. 
Колгоспи закріплені, і шлях до старого одноосібного господарства 
закритий остаточно. Тепер завдання полягає в тому, щоб зміцнити 
колгоспи організаційно, вибити звідти шкідницькі елементи, 
підібрати справжні перевірені більшовицькі кадри для колгоспів і 
зробити колгоспи дійсно більшовицькими» (Сталін). Для 
здійснення організаційно-господарського зміцнення колгоспів та 
очищення їх від куркульських елементів утворені політичні 
відділи при МТС і радгоспах. Провідна роль у завершенні 
технічної реконструкції народного господарства належить 
промисловості, і в першу чергу – машинобудуванню. Завдання, 
поставлене перед радянським машинобудуванням на другу 
п'ятирічку, сформульовано в резолюції XVII партконференції так: 
«Збільшити продукцію машинобудування до кінця п'ятирічки не 
менше ніж в три – три з половиною рази проти 1932 р., з тим, щоб 
усі потреби реконструкції промисловості, транспорту, сільського 
господарства, торгівлі і т.д. були обслужені внутрішнім 
виробництвом найбільш досконалих і сучасних машин». У центрі 
уваги в галузі сільського господарства в другій п'ятирічці повинні 
стояти завдання організаційно-господарського зміцнення 
колгоспів і соціалістичного перевиховання колгоспників. Значно 
підвищено повинно бути виробництво радгоспів і значно посилена 
повинна бути їх роль в якості зразків соціалістичної організації 
виробництва» [23, с. 171–175]. 

Підручник має таку структуру: п’ять розділів, включаючи 
вступ і основну частину, поділені на параграфи. Параграфи мають 
нумерацію всередині кожного розділу. Кожен параграф поділений 
на пункти, які не пронумеровані. Загальна кількість сторінок – 178.  
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Вступ (розділ перший) не має звичних для навчальної 

літератури 20-х років відомостей про мету та завдання курсу, 

інструкцій щодо виконання різних видів робіт. Вступ починається 

з викладу матеріалу параграфів (§ 1. Структура народного 

господарства довоєнної Росії; § 2. Жовтнева революція та основні 

етапи розвитку народного господарства; § 3. Основні принципи 

розміщення продуктивних сил у СРСР). 

Основна частина матеріалу містить значний за обсягом 

теоретичний матеріал за напрямками: розділ 2 «Промисловість», 

розділ 3 «Сільське господарство СРСР», розділ 4 «Транспорт», 

розділ 5 «Підсумки першої п’ятирічки та перспективи другої 

п’ятирічки».    

Методичний апарат у підручнику відсутній. Контрольних 

запитань, завдань, вправ до або після параграфів і розділів немає. 

Тому він нагадує наукову ілюстровану монографію. 

У підручнику є велика кількість таблиць (у середньому 3–4 на 

параграф). Кожен параграф забезпечений іншими видами 

наочності: картами, схемами, діаграмами, виконаними дидактично 

і технічно грамотно. Портретів видатних науковців, діячів партії та 

зображень (художніх і фотографічних) різних економічних 

об’єктів немає. 

Поліграфічна якість підручника задовільна (шрифт, звичайний 

газетний папір, ілюстрації чорно-білі, обкладинка проста, без 

ілюстративних доповнень). Уся наочність виконує функцію 

уточнення і пояснення навчального матеріалу. Інших видів 

методичного навантаження різноманітні ілюстрації не мають. 

Виховний потенціал підручника полягає в сприянні 

патріотичному вихованню (постійне порівняння показників СРСР 

з іноземними країнами, звісно, на користь СРСР), комуністичному 

і пролетарському вихованні (пропаганді переваг соціалістичної 

економіки, радянського способу життя та обґрунтуванні 

необхідності нещадної боротьби з нетрудовими елементами, 

передусім – куркулями тощо). Елементи екологічного виховання, 

притаманного підручникам 70-х – 80-х років, тут відсутні.  
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Рис. 4.11 Ілюстрації із підручника географії СРСР для 8 класу 

М. Баранського (1933 р.) 
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Дванадцяте видання цього підручника, тепер уже під назвою 

«Економічна географія СРСР» (1951 р.) [24], суттєво відрізняється 

від першого і за змістом, і за структурою, і за методичними 

засадами. Хіба що обкладинки схожі одна на одну своїм 

естетичним оформленням (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12 Обкладинки підручників М. Баранського 

 

Обсяг підручника зріс більш ніж удвічі й становить               

424 сторінки. Підходи до відбору й формування змісту майже не 

змінилися. Класовий характер залишився, хоча і з певними 

новаціями, пов’язаними з прийняттям у 1936 році Конституції 

СРСР, перемогою у Великій Вітчизняній війні та зміною 

орієнтирів у міжнародному комуністичному та революційному 

рухах. Тепер є більше порівнянь показників стабільного й 

успішного розвитку економіки СРСР з ситуацією в 

імперіалістичних державах, які потрясаються економічними та 

соціальними кризовими явищами та все ближче підходять, як 

переконував «великий і мудрий» Сталін, до революційної ситуації.  
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Науковий характер викладу у 12-му виданні підручника 

залишився, але тепер мова набагато краще адаптована до вікових 

особливостей учнів. 

Структура навчальної книги також зазнала суттєвих змін. 

Тепер вона має передмову, вступ, основну частину. У передмові 

автор коротко пояснює причини внесення певних змін і доповнень 

до навчального матеріалу, які зводяться до двох основних:             

1) необхідність урахування нових показників згідно з щойно 

виконаним повоєнним п’ятирічним планом та нових даних щодо 

будівництва комунізму, затверджених постановами останнього 

року; 2) змінами в програмі (наприклад, було знято з вивчення 

загальний огляд Сибіру).   

На параграфи розподілено лише основний матеріал, який 

складається з двох частин: 1) «Огляд СРСР у цілому»;                    

2) «Районний огляд СРСР». Перша частина має розподіл на 

розділи та параграфи, для яких взято за основу матеріал першого 

видання (1933 р.). Друга частина має в структурі лише розділи. 

Кожен розділ відповідає певній союзній республіці, за винятком 

РСФСР, якій присвячено кілька розділів.  

Підручник має методичний апарат. Після кожного розділу 

містяться запитання та завдання для учнів (у середньому від 10 до 

20), які спрямовуються не лише на повторення й закріплення 

знань, але й на формування та розвиток умінь учнів, зокрема – 

щодо роботи з навчальним матеріалом, ілюстраціями тощо. Видів 

ілюстрацій побільшало. Крім таблиць, схем, карт і діаграм 

з’явилися фотографії столиць союзних республік, крупних міст, 

промислових центрів, відомих сільськогосподарських 

підприємств, річок, портів, іноді – людей у національних 

костюмах тощо. Змінилися й параметри та графічна техніка 

рисунків (рис. 3.30). 

Ергономічні показники відчутно поліпшені. У тексті 

підручника широко використовується курсив. Додаткова 

інформація виділяється шрифтом меншого розміру. Ілюстрації, 

хоча і подаються в чорно-білому форматі та з відтінками сірого, 

але якість їх є значно кращою, ніж у першому виданні підручника. 
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Рис. 4.13 Рисунки із підручника М. Баранського для 8 класу 

«Економічна географія СРСР» (1951 р.) 
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Як уже зазначалося вище, у підручника 1930-х – 1950-х років 

головними були функції повторення й закріплення матеріалу, 

отриманого на уроці, та виховна. Деякі елементи розвивальної 

функції передбачали окремі підручники з фізики й математики. 

Але нам пощастило знайти серед підручників з географії такий, що 

не був схожим на інші та значною мірою нагадував найкращі 

зразки навчальної літератури 1920-х років. Це – підручник 

географії для допоміжних шкіл В. Грузинської (1941 р.) [146]. 

Зміст його, звісно, має певний класовий характер (як правило, 

це періодичні згадки про те, що буржуазія в різних країнах на 

різних континентах пригнічує трудящих), без якого він не був би 

допущеним до школи. Але цей аспект настільки незначний у 

порівнянні з точним і ґрунтовним викладом наукових фактів і 

явищ, досягнень учених-географів різних країн, що, на нашу 

думку, більшість його матеріалу можна було б успішно 

використовувати навіть і сьогодні. 

Підручник складається з трьох частин: 1) «Короткі відомості 

про землю, сонце і місяць», 2) «Огляд частин світу»,                        

3) «Оповідання». У вступі автор розкриває мету й завдання 

вивчення даного курсу географії, основні особливості цієї науки. 

Частини перша і друга розділені на параграфи, що мають 

нумерацію.  

За кількістю ілюстрацій підручник не поступається не лише 

робочим книгам 20-х років, але й сучасним підручникам і 

посібникам з географії. Серед ілюстрацій переважають малюнки 

(живопис, графіка і фотографії), але є кілька рисунків – схем, 

розроблених дидактично і технічно правильно, які не тільки 

доповнюють навчальний матеріал параграфа, але й дають 

можливість учневі домислити, добудувати певний образ або 

явище. Кожен параграф містить велику кількість запитань і 

завдань, причому не лише в кінці, але в деяких параграфах і 

всередині матеріалу, що викладається. Запитання й завдання 

передбачають роботу з текстом, картою, контурною картою, 

спостереження за явищами живої природи. Вони сформульовані 

таким чином, що вимагають від учня не лише повторення й 

закріплення матеріалу, але й активізації пізнавальної діяльності, 

сприяють суттєвому поглибленню й розширенню набутих знань та 

значному розвитку загальнонавчальних і предметних умінь.  
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Рис. 4.14 Обкладинка та деякі ілюстрації з підручника з географії 

для 7 класу допоміжних шкіл В. Грузинської (1941 р.) 
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У третій частині підручника зібрані як додатки чотирнадцять 

оповідань про явища природи та життя людей і тварин на різних 

континентах. Це переважно уривки із творів науково-популярної 

та художньої літератури.  

За ергономічними показниками підручник відповідає усім 

вимогам (якість поліграфічного виконання, кольорова обкладинка, 

велика кількість кольорових ілюстрацій всередині, чіткість і 

зрозумілість схем тощо). 

Підручник з географії В. Грузинської можна вважати 

винятком із правил і традицій підручникотворення 1930-х – 1950-х 

років. Це, як нам здається, не лише чудовий зразок засобу 

навчання в системі спеціальної (корекційної) освіти, але й один із 

найкращих підручників для загальноосвітньої школи всього 

радянського періоду. Підходи автора до відбору змісту, наочності 

та побудови методичного апарату варті уваги сучасних науковців і 

практиків. 

 

4.3 Підручники і посібники у 1960 – 1991 роках 

  

Аналіз психолого-педагогічної літератури: історико-

педагогічних досліджень учених щодо розвитку викладання 

природознавчих предметів, а саме: з біології (Б. Всесвятський, 

Ю. Полянський, Д. Трайтак, Б. Райков, А. Хрипкова, О. Янкович); 

фізики (А. Бугайов, С. Гончаренко, М. Головко); географії 

(Л. Мельничук); обґрунтування змісту окремих дисциплін 

природознавчого циклу: біології (М. Верзилін, Б. Всесвятський, 

І. Звєрєв, Б. Комісаров, В. Кузнєцова, В. Левашова, А. Мягкова, 

А. Степанюк); фізики (С. Гончаренко, І. Кикоїн, В. Мощанський, 

А. Пьоришкін, О. Усова); хімії (Н. Кузнєцова, Л. Цвєтков, 

Н. Чайченко) показує, що зміст природничих дисциплін у 1960-х – 

1980-х роках постійно вдосконалювався залежно від рівня 

розвитку природничих наук. Тому періодично оновлювалися й 

навчальні програми з природничих предметів, у процесі чого 

виникала проблема добору та розподілу навчального матеріалу за 

роками навчання за умови забезпечення систематичності викладу, 

доступності його для розуміння учнів певної вікової категорії та 

врахування міжпредметних зв’язків. Слід зазначити, що шкільні 

природничі дисципліни посідали одне з провідних місць у 
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загальній системі середньої освіти, починаючи з кінця 50-х років. 

У методичних дослідженнях 60-х років визначилися тенденції, які 

свідчили про початок нового періоду в розвитку змісту шкільних 

природничих предметів. О. Сергєєв підкреслює, що основні 

напрями методичних пошуків були спрямовані на формування 

наукового світогляду, пізнавальної активності, творчих здібностей 

і логічного мислення учнів на основі цілісного підходу до процесу 

навчання природничих предметів [654]. 

Визначення змісту природничих предметів на науковому рівні 

передбачало дотримання таких вимог: 1) нові наукові відомості, 

що вводилися в зміст шкільної освіти, повинні бути достатньо 

перевірені досвідом, практикою, тобто бути цілком достовірними, 

мати теоретичне і практичне значення; 2) оволодіння високим 

освітнім і виховним потенціалом для підготовки до життя та 

суспільної праці підростаючого покоління, сприяння політехнічній 

освіті; 3) розкриття перед учнями нових горизонтів та шляхів 

прогресивного розвитку науки й виробництва. Але в середині 

1960-х років стало очевидним, що прагнення вчених не були 

реалізовані. На той час відстежувався серйозний розрив між 

науковими здобутками та навчальними предметами. Назріла 

необхідність докорінного перегляду змісту шкільних природничих 

курсів. Потрібно було вирішити дві тісно пов’язані між собою 

проблеми – привести зміст курсів у відповідність до сучасного 

рівня наукових відкриттів та реалізувати загальнодидактичні 

принципи доступності й науковості [654]. Отже, потрібно було 

здійснити суттєве вдосконалення змісту освітньої галузі 

«Природознавство», тобто у шкільних програмах природничих 

предметів відобразити фундаментальні досягнення сучасних 

природничих наук (генна інженерія, квантова електроніка, 

розшифрування коду ДНК, з’ясування структури атомного ядра, 

властивостей елементарних частинок тощо). 

Перші наукові відомості з природознавчих дисциплін учні 

мали отримувати вже у початковій школі. Викладання нового 

предмета – природознавства – здійснювалося за підручниками, 

підготовленими Л. Нарочною та А. Низовою – 2 кл. (1968–1978, 

1983, 1985); Л. Нарочною, В. Онищуком – 3 кл. (1969–1985) [336]. 

Учні старших класів у курсі фізики тепер знайомилися з 

фізичними основами важливих технологічних процесів – з 
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механічним ударом, обробкою металів тиском, термічною 

електричною обробкою металів; вивчали явища і пристрої 

проходження електричного струму у вакуумі й через гази, 

принципи телефонного зв’язку та радіозв’язку, які широко 

застосувалися в промисловій електроніці, автоматиці та були 

наслідком науково-технічного прогресу [445]. 

У 1959/1960 навчальному році запроваджується нова (в 

шостому класі) і перехідна (у сьомому та частині восьмого класу) 

навчальна програма з фізики. Уперше пропонувалося вивчення 

електрики не в сьомому, а у восьмому класі. Зміст і обсяг 

шкільного курсу фізики за перехідною та стабільною програмами 

був однаковий. Нова програма мала іншу послідовність викладу 

навчального матеріалу, змінено назви, зміст та обсяг окремих 

розділів. Нова програма намагалася усунути недоліки у вивченні 

механіки, зокрема розрив у вивченні законів Ньютона, неузгод-

женість з математикою [128; 582].  

За новою навчальною програмою вивчення систематичного 

курсу фізики на другому ступені розпочиналося з механіки у 

восьмому класі. У дев'ятому класі продовжувалося вивчення 

механіки. З метою вдосконалення структури і змісту курсу 

механіки додано тему «Перший закон Ньютона. Сила», розширену 

на навчальному матеріалі традиційної теми «Інерція». Питання 

додавання і розкладання сил винесено в окрему тему, розміщену 

наприкінці курсу фізики 8 класу, з тим, аби приділити більше 

уваги вивченню статики як важливого елемента трудової 

підготовки учнів. Вагоме значення надається розв'язуванню експе-

риментальних задач зі статики з використанням обладнання 

майстерень. Така побудова навчального матеріалу давала 

можливість узгодити шкільні курси фізики і математики (подібні 

фігури, теорема Піфагора), забезпечити систематичність викладу 

законів кінематики, ілюструвати прояви законів Ньютона на 

виробництві й у техніці. Завершальним розділом механіки 

виокремлено розділ «Робота і енергія», тоді як за стабільною 

програмою це був розділ «Механічна енергія». Підкріплено зв'язок 

між роботою й енергією. Вперше за багато років особлива роль 

відводиться активізації методів навчання, розвиткові 

самостійності та ініціативності учнів на уроках фізики. У мето-

дичних матеріалах щодо запровадження навчання фізики за 
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новими програмами пропагуються такі способи організації 

навчальної діяльності учнів, які передбачають систематичну й 

активну діяльність на уроках, розвиток умінь самостійно 

знаходити відповіді на запитання на основі проведення дослідів і 

спостережень, робити висновки й узагальнення. 

Найефективнішими визначаються ті засоби активізації, які 

пов'язані передусім з активною діяльністю самих учнів [128; 582].  

Важливість процесу реформування змісту навчання фізики і 

створення нових навчальних програм з фізики цього етапу 

визначається не лише активними спробами удосконалення 

змістових та організаційно-методичних особливостей вивчення 

шкільного курсу фізики. Поява перехідних і розроблення нових 

навчальних програм, які хоча й декларували збереження 

систематичності та стабільності змісту навчання фізики, але стали 

важливим кроком до його вдосконалення, поклали початок 

процесу ретельного перегляду основних принципів відбору змісту, 

закладених у стабільних програмах з фізики, що принципово не 

змінювались упродовж кількох десятиліть. Акцент у формуванні 

змісту зміщується з пріоритетів забезпечення стабільності, яка з 

часом трансформувалася в надлишкову консервативність, що 

виключала навіть найбільш необхідні зміни, у напрямі 

реформування й удосконалення змісту фізичної освіти відповідно 

до сучасних тенденцій розвитку фізичної науки і загальноосвітньої 

школи [128, с. 273]. 

Такі зміни передбачали потребу створення нових підручників 

та методичних систем навчання фізики. У зв'язку з вивченням 

фізики у сьомому класі за перехідною програмою пропонувалося 

до створення нового підручника використовувати стабільний 

підручник з фізики для шостого класу. Зокрема, при вивченні 

блока і важеля вносилися нові питання рівноваги сил на 

коловороті, закону рівності робіт на простих механізмах, 

лабораторна робота на визначення коефіцієнта корисної дії 

похилої площини. Оскільки ці питання не вивчалися в сьомому 

класі за стабільною програмою і не містилися в підручнику для 

сьомого класу, при їх вивченні використовувався підручник 

шостого класу.  

Створюються об'єктивні передумови для реалізації у 

вітчизняній дидактиці фізики передових ідей щодо удосконалення 
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структури і змісту навчання фізики й розроблення підручників для 

загальноосвітньої школи. Відхід від стабільних програм давав 

поле для творчого пошуку та експериментування. Школа 

потребувала нових підручників за структурою, змістом і 

методичними особливостями викладу навчального матеріалу. На 

їх розроблення потрібен був час та суттєві інтелектуальні й 

матеріальні ресурси. 3а цих умов значний досвід вітчизняної 

теорії і методики навчання фізики в галузі підручникотворення 

дав можливість упродовж короткого часу створити оригінальну 

систему підручників, орієнтовану на особливості та пріоритети 

вітчизняної шкільної фізичної освіти.  

У 1960 році колектив відомих учених-методистів створює 

підручники з фізики для учнів 6-8 класів. У видавництві 

«Радянська школа» виходять підручники з фізики за редакцією 

професора О. Бабенка і М. Розенберга. Підручник для 7 класу 

створений викладачами кафедри методики фізики Київського 

державного педагогічного інституту імені М. Горького 

професором О. Бабенком, Я. Деркачем, С. Левандовським, 

П. Черняком. Він складається з двох розділів і дев'яти тем: розділи 

«Механіка» («Додавання і розкладання сил. Рівновага тіла»; 

«Робота. Механізми»; «Механічна енергія»; «3вукові явища») і 

«Теплота» («Основні відомості про молекулярну будову речови-

ни»); «Теплове розширення тіл»; «Передавання теплоти»; 

«Вимірювання кількості теплоти); «3міна стану речовини при 

нагріванні і охолодженні»; «Теплові двигуни»). Підручник 

містить 109 параграфів, 7 фронтальних лабораторних робіт,           

26 вправ і 210 рисунків.  

Система вправ підручника побудована так, що спонукає учнів 

до активного вивчення фізики і якісно вирізняє цю навчальну 

книгу. Пропонуються завдання на пояснення фізичних явищ з 

наведенням прикладів, на побудову графіків залежностей 

фізичних величин, кількісні й якісні фізичні задачі. Мова викладу 

навчального матеріалу доступна і водночас наукова. Цей 

підручник містить нові елементи, введені за перехідною 

програмою до курсу фізики 7 класу, наприклад, лабораторну 

роботу «Визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини», 

що знімає необхідність використання під час вивчення окремих 

тем за новою програмою підручника шостого класу [21].  
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Цікавою змістовою і методичною особливістю підручника є 

включення до розділу «Механіка» окремої теми «Звукові явища», 

яка традиційно за стабільною і новою програмами не вивчалась у 

сьомому класі. Такий підхід авторського колективу викликає 

інтерес з погляду організаційно-педагогічних і методичних 

міркувань. У традиціях тогочасного підручникотворення з фізики 

було чітке дотримання стабільних програм щодо структури 

відповідного навчального матеріалу. Це, на перший погляд, 

порушення програмової чіткості видається цілком закономірним. 

Вітчизняна дидактика фізики кінця 1950-х років мала визначні 

наукові досягнення у розробленні методики вивчення найбільш 

важливих тем шкільного курсу фізики. Оригінальна методика 

професора О. Бабенка вивчення коливань та хвиль, звукових явищ 

забезпечувала ефективне і системне вивчення цих складних з 

методичного погляду питань шкільного курсу фізики. Включення 

теми «Звукові явища» у розділ «Механіка» сьомого класу та його 

вивчення після теми «Механічна енергія» давало змогу, з одного 

боку, ознайомити учнів з основами вчення про звук і сформувати 

відповідні уявлення, а з іншого – забезпечувало систематичність 

вивчення механічних явищ. На жаль, ця методична ідея не набула 

подальшого дослідження й реалізації у стабільних програмах і 

навчальних книгах. У підручнику для сьомого класу 1962 року за 

редакцією Є. Мінченкова, О. Пьоришкіна (переклад з російського 

стабільного підручника) [747] тема «Звукові явища» не 

розглядається. А за навчальною програмою 1964 року вона 

вивчалася на початку восьмого класу перед електричними 

явищами.  

Справу професора О. Бабенка зі створення підручників з 

фізики продовжив завідувач відділу методики фізики 

Українського науково-дослідного інституту педагогіки (за 

сумісництвом – доцент кафедри методики фізики державного 

педагогічного інституту імені М. Горького) кандидат педагогічних 

наук М. Розенберг. У 1960 році за його редакцією у видавництві 

«Радянська школа» вийшов підручник з фізики для восьмого 

класу загальноосвітньої школи. Цей підручник було створено 

О. Бабенком, В. Гороновською, Г. Дмитренком, М. Пушкарьовим, 

М. Розенбергом, М. Чередник, П. Черняком. За новою навчальною 

програмою у восьмому класі вивчалися звукові, електричні, 
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світлові явища та будова атома. За своєю структурою підручник 

відповідав навчальній програмі (крім першого розділу, який 

викладений у підручнику сьомого класу). Основними розділами 

цієї навчальної книги є «Електрика» (початкові відомості про 

електрику, величина струму, опір і напруга, енергія і потужність 

струму, електромагнітні явища, дія магнітного поля на провідник 

зі струмом, електромагнітна індукція, початкові відомості про 

радіозв'язок), «Світлові явища» (поширення світла, відбивання і 

заломлення світла, оптичні прилади, розкладання світла), «Будова 

атома» [128, с. 275].  

Підручник має потужний методичний апарат, так само, як і 

його аналог для 7 класу. Навчальний матеріал розділено на 113 

параграфів з раціональним насиченням кожного розділу вправами 

та ілюстративним матеріалом (260 рисунків). Завдання для 

закріплення навчального матеріалу і самоконтролю у 72 вправах 

дають можливість формувати в учнів уміння аналізувати й 

узагальнювати фізичні явища і закони. Виклад навчального 

матеріалу в підручнику виконано на належному науково-

методичному рівні відповідно до вікових особливостей учнів 

восьмого класу. Підручники з фізики не переобтяжені 

другорядним матеріалом і мають чітку структуру. Логічність 

викладу забезпечує можливість організації продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики. 

Підручники були рекомендовані Міністерством освіти УРСР й 

ефективно використовувалися в загальноосвітній школі [128].  

Порівнюючи «структуру і зміст підручників вітчизняних 

авторів із тогочасними підручниками, що використовувалися як 

стабільні в практиці навчання фізики, можна зробити висновок 

про їх високий науково-методичний рівень. Вони в цілому 

відповідали як перехідній, так і новій програмі 1964 року, тому з 

незначними доопрацюваннями могли б використовуватися в 

загальноосвітній школі. Проте повернення до загальносоюзних 

стабільних програм і підручників фізики, які видавалися в Москві, 

не дало можливості це зробити» [128, с. 276].  

Якісно новий етап в історії загальної середньої освіти 

розпочався після прийнятої у 1966 році постанови ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР «Про заходи подальшого поліпшення роботи 

середньої загальноосвітньої школи», яка зобов’язувала розробити 
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нові навчальні плани і програми, зміст яких відповідав би 

сучасному рівню розвитку науки, техніки й культури, а також 

почати перехід до загальної середньої освіти. Основними 

тенденціями реформи були підвищення наукового рівня шкільних 

природничих курсів і формування наукового типу мислення учнів 

у процесі їх вивчення. Ці тенденції спостерігалися у 10 країнах 

світу, серед яких Велика Британія, Італія, Канада, Франція, 

Швеція, Японія. На цей період припало реформування шкільних 

природничих наук і в СРСР. У результаті обговорень на 

міжвідомчому засіданні, в якому брали участь представники АН 

СРСР, АПН СРСР, Міністерства освіти СРСР, було вирішено 

створити невеликі бригади вчених з різних предметів (з біології: 

А. Браун, Л. Жинкін, А. Даниловський, К. Суханова, 

В. Корсунська, М. Верзилін; з фізики: А. Пьоришкін, Н. Родіна, 

І. Кикоїн, Б. Буховцев, Г. Мякишев, Ю. Климентович) з тим, щоб 

розробити нові програми й написати підручники для 

загальноосвітніх шкіл. Сутність змін у змісті шкільних 

природничих курсів полягала в тому, що була введена низка 

фундаментальних і теоретичних положень наук про природу й 

подане нове, сучасне трактування традиційного навчального 

матеріалу. Якщо в попередні роки зміни у шкільних курсах 

стосувалися деякого доповнення, корегування або перестановки 

знайомого вчителям навчального матеріалу, то згідно з новою 

програмою мова йшла про запровадження навчального матеріалу, 

який ніколи раніше в масовій школі не вивчали [680]. 

Зважаючи на це, необхідно було вирішити такі завдання: 

підвищити кваліфікацію та освіту вчителів-природознавців; 

розробити раціональні методики вивчення нових питань шкільних 

курсів; знайти зв’язки нового матеріалу з традиційним; здійснити 

сучасне трактування традиційного навчального матеріалу; 

доповнити шкільні курси фундаментальними експериментами та 

науковими положеннями сучасних природничих наук; здійснити 

поетапне формування понять; узагальнити знання, сформувати 

науковий світогляд; розробити демонстраційні та лабораторні 

експерименти, створити кінофільми, підготувати завдання і 

вправи, дібрати літературу для додаткового читання тощо. В 

основному ці проблеми вирішувалися завдяки активній самоосвіті 

самих учителів. У журналах «Фізика в школі», «Біологія в школі», 
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«Хімія в школі», «Радянська педагогіка» та інших були 

опубліковані програми для самоосвіти вчителів загальноосвітніх 

шкіл. Зокрема, дуже важливо було знайти зв’язки нового матеріалу 

з традиційним. Це завдання успішно розв’язувалося завдяки 

об’єднанню зусиль дослідників з методики навчання природничих 

дисциплін, викладачів педагогічних інститутів, працівників 

інститутів удосконалення і вчителів [680]. 

Суттєве піднесення рівня науково-методичного забезпечення 

викладання фізики в загальноосвітніх школах УРСР пов’язане з 

діяльністю О. Бугайова, завідувача кафедри методики викладання 

фізики Київського державного педагогічного інституту імені 

М. Горького, а згодом – наукового співробітника НДІ педагогіки.    

З 1967 р. з його активною участю розробляються основи 

навчального телебачення та створюються навчальні телевізійні 

програми з фізики, що користувалися значною популярністю як 

серед учнів загальноосвітніх шкіл, так і вчителів фізики. За його 

ініціативою як завідувача кафедри було організовано 

республіканський постійно діючий семінар «Актуальні питання 

методики навчання фізики в середній і вищій школі», який 

розпочав свою роботу в жовтні 1968 року і працює до цього часу. 

За 40-річну історію семінару в його роботі взяли участь понад 5 

тисяч педагогічних працівників та науковців з України, Росії, 

Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Литви, Таджикистану, 

Туркменії, Узбекистану, Болгарії, В’єтнаму, Куби, Німеччини. В 

Українському НДІП було започатковано видання науково-

методичних збірників «Методика викладання фізики» та 

«Бібліотека передового досвіду» (за редакцією О. Бугайова), в 

яких друкувалися науково-методичні статті з актуальних проблем 

методики навчання фізики [127].  

Початок 80-х років у вітчизняній методиці навчання фізики 

пов’язаний з посиленням та цілісним виокремленням її 

теоретичної складової. Цьому значному мірою сприяли праці 

О. Бугайова, якому вдалося одному з перших не тільки в Україні, а 

й на теренах Радянського Союзу розробити теоретичні основи 

методики навчання фізики в середній школі. Визначною подією в 

розвитку вітчизняної методичної думки з фізики стала праця 

О. Бугайова «Методика викладання фізики в середній школі: 

Теоретичні основи» (1981 р.) [66]. Важливі науково-методичні 
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результати, отримані вченим, становлять основу його докторської 

дисертації «Тенденції розвитку навчання фізики в сучасній 

загальноосвітній школі», яку він захистив у травні 1984 року в 

Науково-дослідному інституті змісту і методів навчання в Москві. 

Під науковим керівництвом О. Бугайова в 1988 році творча група 

наукових співробітників Інституту педагогіки першою в Україні 

розпочала фундаментальні дослідження диференціації навчання 

математики та фізики і здійснила його науково-методичне 

обґрунтування. Були розроблені різнорівневі програми та 

навчальні плани для різних типів шкіл і класів, рекомендації щодо 

запровадження рівневої та профільної диференціації. Результати 

вивчення проблем диференціації були узагальнені в методичних 

рекомендаціях для вчителів загальноосвітніх шкіл (О. Бугайов 

«Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі»). 

Отримані узагальнені висновки стали дієвою основою для 

подальшого впровадження диференційованого підходу та 

розробки проблем профільного навчання фізики та інших 

предметів загальноосвітньої школи [127, с. 34–35]. 

Зміст підручників природничих дисциплін у 60-х – 80-х роках 

постійно оновлювався. Це було особливо відчутно у підручниках 

фізики й астрономії, оскільки в ті роки інтенсивно розвивалася 

ракетна й космічна галузі економіки, що потребувало значного 

наукового забезпечення. Підручник з фізики А. Пьоришкіна, 

Н. Родіної, який використовувався у 70-80-х роках, мав крім 

науково обгрунтованого змісту, ще й потужний методичний 

апарат (запитання, завдання, вправи, задачі на активізацію 

пізнавальної діяльності та розвитку здібностей учнів). Але, на 

жаль, майже всі ілюстраціїї підручника були чорно-білими        

(рис. 4.10).  

Зміни в навчальному матеріалі інколи були дуже значними       

і суттєвими. Наприклад, тема «Фізична природа Місяця»                 

у підручниках Б. Воронцова-Вельямінова 1966 року [111] та      

1983 року [112] вивчалася по-різному. Це стосується не лише змін 

у змісті параграфів, внесених відповідно до досягнень результатів 

наукових досліджень цього небесного тіла, але й методичного 

апарату (формулювання запитань і завдань, побудови вправ і 

задач) та ілюстрацій.  
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Рис. 4.15 Ілюстрації з підручника з фізики для 7 класу  

А. Пьоришкіна, Н. Родіної (1989 р.) 
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Рис. 4.16 Фрагменти параграфу «Фізична природа місяця»               
у підручнику «Астрономія»: 1966 р. – у верхній частині, 

1983 р. – у нижній частин 
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Відбулися зміни й у викладанні хімії. У зв’язку із 
запровадженням обов’язкового восьмирічного навчання в 
загальноосвітній школі почали використовувати підручник з хімії 
А. Смірнова та Г. Шелінського (1962–1969 рр.). Неодноразово 
перевидавалися підручники з неорганічної хімії Ю. Ходакова, 
Д. Епштейна, П. Глоріозова для 7-8 класів (1970–1988 рр.) та для    
9 класів (1970–1988 рр.). Органічна хімія викладалася за 
підручником Л. Цвєткова, який упродовж 1963–1968 рр. було 
перевидано шість разів, а в 1969–1989 рр. – двадцять. У 1974 році 
цей підручник відзначено спеціальною державною премією [263]. 

Підручники з хімії в 1960-ті – 1980-ті роки готувалися до 
друку й публікувалися в московському видавництві 
«Просвещение», яке відіграло вагому роль у їх удосконаленні. В 
УРСР у цей час основним видавцем навчальної літератури, як уже 
зазначалося, була «Радянська школа», яка в основному не 
друкувала оригінальних підручників з предметів природничо-
математичного циклу, а займалася власне перекладом російських 
підручників видавництва «Просвещение» українською мовою, а 
для нацменшин – польською та угорською мовами. Аналіз цих 
підручників дозволяє зробити певні висновки й узагальнення. Для 
радянських підручників з хімії обов’язковими були вступ, 
висновки, теоретична та лабораторна частини, запитання та 
завдання різної складності. У більшості книг використана чітка 
багаторівнева рубрикація текстового матеріалу, його поділ на 
основний, додатковий та пояснювальний. Для швидкого 
орієнтування в тексті підручника з’являються сигнали-символи. 
Задля оперативного отримання найважливіших довідкових 
відомостей на форзацах подають періодичну систему хімічних 
елементів Д. Менделєєва та інші зведені відомості. Для виділень у 
тексті використовують не лише шрифти різного накреслення та 
насиченості, а й лінійні рамки та колір (рис. 4.12). На вклейках 
друкують кольорові ілюстрації [263]. 

Підручники з хімії видавали в палітурці типу 5 (складена з 
кантами, тверді боки вкриті папером, спинка – тканиною), 
скріплювали способом шиття нитками на марлі. Друкували 
підручники найбільші поліграфічні підприємства України: 
Харківська книжкова фабрика ім. М. Фрунзе, Харківська 
друкоофсетна фабрика «Комуніст», Київська книжкова фабрика, 
Київський поліграфічний комбінат, Львівська друкоофсетна 
фабрика «Атлас», Закарпатська обласна друкарня [263,                    
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с. 277–278]. 
У 60-80-ті роки активно формуються навчально-методичні 

комплекси. До складу навчального комплексу з хімії входив 
підручник та збірник «Задачі і вправи з хімії» для 7–10 класів 
Я. Гольдфарба, Л. Сморгонського та ін. Упродовж тридцяти років 
цей практикум перевидавався як стереотипно, так і зі змінами та 
доповненнями близько двадцяти разів. Щороку «Радянська школа» 
випускала навчальні наочні посібники з хімії, у підготовці яких 
брали участь учені, викладачі вищих навчальних закладів, наукові 
працівники, вчителі шкіл. Цікавим явищем початку 70-х років      
ХХ століття була поява упорядкованих М. Коваленко «Хімічних 
хрестоматій», адресованих учням 7–8 та 9 класів. Їх укладено зі 
статей, взятих з науково-популярних журналів та книжок, 
присвячених хімічним поняттям. Із хрестоматій учні могли 
довідатися про те, що таке хімія, як вона виникла, звідки береться 
кисень, як уперше прислужився людям водень, чи буває гарячий 
лід, як Д. Менделєєв відкрив періодичну систему тощо. Статті у 
хрестоматіях систематизовані за порядком їх вивчення. Якщо 
учень цікавився питанням, висвітленим у певному уривку з 
книжки і мав намір прочитати її повністю, він міг скористатися 
списком використаних джерел. Багато уваги приділяється виданню 
популярної літератури для школярів, пізнавальні інтереси яких, 
формуючись на уроках шляхом оволодіння основами наук, 
виходили за рамки власне навчального процесу. Розвинути і 
збагатити ці інтереси без популярної книги було неможливо. 
Популярна література виконувала важливі соціальні, освітні, 
виховні, ціннісно-орієнтувальні функції. Вона розширювала 
світогляд, поглиблювала знання, полегшувала сприйняття нового 
матеріалу, готувала до роботи зі складнішими виданнями. Ще у 
60-х роках започатковано серію «Бібліотечка юного хіміка», серед 
видань якої можна виділити книги О. Астахова «Хімічна 
стенографія» та «П’ять братів галогенів», А. Гончарова «Кисень у 
природі і техніці», О. Москаленка «Сонячний камінь», видання 
біографічного характеру Ю. Фіалкова «Михайло Васильович 
Ломоносов» та Т. Шовкопляса «Дмитро Іванович Менделєєв». Не 
меншим попитом користувалася серія «Коли зроблено уроки», у 
межах якої випущено книги О. Макогона «Хімічні розваги», 
Ю. Несіса «Подорож у глиб атома», Л. Бударіна та Г. Свериденко 
«Досліди з хімії в школі і дома». Неодноразово перевидавали 
популярну книгу М. Василеги «Цікава хімія» [263, с. 279–280]. 
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Упродовж 1960–1980-х років минулого століття завдяки 
видавництву «Радянська школа» побачили світ більше двохсот 
методичних видань з хімії для вчителів. Більша частина з них 
ознайомлювала педагогів із досягненнями хімічної та суміжних 
наук, наприклад, П. Кузнєцов та Г. Смирнов «Кібернетика і хімія», 
Ф. Боєчко та Л. Боєчко «Біохімія для вчителя», Є. Сопін «Біохімія 
патогенних мікробів та фактори захисту». Окремі книги 
стосувалися вивчення хімії у певних класах або викладання 
конкретних тем. Особлива увага зверталася на видання збірників 
задач з хімії різного характеру: експериментальних, 
розрахункових, ускладнених, олімпіадних, виробничого змісту, 
для програмованого контролю знань. Побачили світ книги, 
присвячені різним формам, засобам та методам навчання хімії, 
зокрема це: «Лабораторно-практичні заняття з органічної хімії» 
Ф. Боєчка, В. Найдана та А. Грабового, «Виробничі екскурсії з 
хімії» Н. Буринської, «Прилади для демонстрування дослідів з 
хімії» А. Дробоцького та Ю. Шмуклера, «Навчальні моделі з хімії» 
А. Дробоцького та О. Грабовецького тощо. Про нові книги 
видавництва читачів систематично інформували педагогічні 
журнали, газета «Радянська освіта», «Друг читача», радіо та 
телебачення. Випускалися проспекти «Нові книги для вчителів 
хімії» (1971 р.), листівки «Для вас, вчителі біології і хімії» 
(1975 р.) [263, с. 280]. 

Шлях розвитку шкільної біології видався найбільш важким і 
складним з усіх природничих дисциплін, що було зумовлено 
різними причинами, зокрема монопольним становищем у 
біологічній науці окремих груп дослідників, суб’єктивні 
переконання яких знаходили відображення й у шкільній освіті. 
Так, погляди Т. Лисенка щодо природи спадковості, мінливості та 
видоутворення знаходилися на рівні уявлень ХІХ століття, але 
мали підтримку держави, і лише у 1960-х рр. була проведена 
остаточна оцінка цієї антинаукової діяльності та внесені необхідні 
зміни до шкільних програм і підручників [557, с. 19–20].  

Змінився і підручник з біології. Він став справжнім еталоном 
піручникотворення. Це стосувалося не лише високого рівня 
науковості та доступності його змісту. Для всіх класів, де 
вивчалися курси біології (ботаніка, зоологія, біологія, анатомія, 
фізіологія, гігієна), навіть для старших, підручники з кінця 60-х 
років видавалися, як правило, на високому поліграфічному рівні, 
виготовлялися на якісному офсетному папері. Майже всі 
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ілюстрації в них були кольоровими, дидактично доречними, 
багатофункціональними, методично правильно оформленими. 
Методичний апарат у більшості з них був розгалуженим і 
спрямованим на забезпечення не лише інформаційної, виховної, 
інтегруючої, координуючої та розвивальної функцій, але й – 
самоосвітньої та мотиваційної. З кінця 70-х років автори 
(В. Корчагіна [350], Ю. Полянський, А. Браун, Н. Верзилін [504], 
А. Данилевський, Л. Жинкін, К. Суханова) вагомого значення 
надавали розвитку дослідницьких умінь учнів засобами 
підручника.   

Підсумовуючи розвиток проблеми навчання фізики, хімії й 
біології у 60–70-х роках, слід зазначити, що їх програми 
збагатилися новими науковими матеріалами, зокрема й 
екологічного змісту. Але в них майже не було ціннісних аспектів, 
які формують розуміння особистісного змісту відносин між 
людиною й навколишнім середовищем. Пояснюється це тим, що ті 
програми були сформовані ще на етапі, коли інформаційно-
пізнавальна функція освіти відігравала домінуючу роль. До того ж, 
проблеми відбору природоохоронного матеріалу й забезпечення 
міжпредметних зв’язків до кінця не були вирішені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.17. Із підручника з хімії, 1978 р. 
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Рис. 4.12 - Ілюстрації із підручника хімії для 7–8 кл.  

(Ю. Ходаков та ін., 1986 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.18 Ілюстрації з підручника з хімії, 1978 р. 
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Рис. 4.19 Ілюстрації з підручників з ботаніки, біології та 

анатомії, фізіології, гігієни, 1978–1980 рр. 
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Особливостями нових програм, розроблених під час реформи 
1980-х років, було збереження всього цінного, що забезпечувало 
високий рівень викладання цих дисциплін, відображало основні 
тенденції, які характеризують поступальний розвиток 
природничих наук, тобто: зосередження навчального матеріалу 
навколо провідних природничих теорій та ідей; диференціація 
його відповідно до місця й ролі в загальній структурі курсу, знань 
учнів; посилення уваги до розвитку фізичного (біологічного, 
хімічного) мислення учнів на основі підвищення ролі теорії у 
навчанні; зростання ролі світоглядних та теоретико-пізнавальних 
питань курсів; перехід від фрагментарного розгляду технічних 
застосувань фізичних (біологічних, хімічних) законів і явищ до 
вивчення фізичних (хімічних, біологічних) принципів 
найважливіших напрямів науково-технічного прогресу; посилення 
політехнічного та практичного (пізнання структури атомного ядра, 
розвиток ядерної енергетики, квантової електроніки, 
мікроелектроніки – у фізиці; мікробіологічна промисловість, генна 
та клітинна інженерія – у біології тощо) напряму шкільних курсів; 
посилення взаємозв’язку і взаємного впливу науки і техніки; 
інтеграція та диференціація змісту освіти. Вперше було досягнуто 
узгодженості щодо розподілу навчального матеріалу з біології та 
хімії у старших класах – вивчення питань органічної хімії тепер 
передувало вивченню питань молекулярної біології. Матеріал про 
хімічну організацію клітини, клітинний метаболізм у 11 класі 
вивчався з опорою на знання про вуглеводні, жири, амінокислоти, 
білки, нуклеїнові кислоти, що вивчалися в курсі хімії [263; 654]. 

Значний вплив на шкільну практику цього періоду мала теорія 
розвитку біологічних понять, яку розробляла група вчених під 
керівництвом М. Верзиліна. Розвиток понять почали вважати 
основною рушійною силою всього процесу навчання і виховання, 
усієї динаміки викладання, були виокремлені головні поняття, 
визначені міжкурсові й міжпредметні зв’язки [87, с. 66–68]. 

Усі зазначені вище чинники впливали значною мірою і на 
викладання іншого природничого предмета – географії. Після 
ухвалення в 1958 році Закону СРСР «Про зміцнення зв’язку школи 
з життям і подальший розвиток народної освіти в СРСР» кількість 
годин на вивчення географії в школі збільшилася, посилилася 
увага до краєзнавства. Неодноразово оголошувалися всесоюзні та 
республіканські туристсько-краєзнавчі конкурси, експедиції та 
естафети з метою ознайомлення учнів з розвитком природи та 
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господарства рідного краю та збору краєзнавчих матеріалів [797].  
У 60-ті роки, як зазначалося вище, пропагувалися педагогічні 

ідеї, пов’язані з дослідженням шляхів підвищення 
результативності навчання, розвитку активності й самостійності 
учнів, стимулювання їхніх пізнавальних інтересів та диференціації 
навчання. Такі ідеї знаходили своє місце і в методиці викладання 
географії. На уроках усе помітнішим ставав перехід від методів 
подання й закріплення готових знань до методики організації 
самостійної пізнавальної діяльності учнів. Після повернення 
школи до 10-річного терміну навчання в 1965–1967 роках 
розпочалося створення нових навчальних програм, в основу змісту 
яких було покладено ідею поєднання нових досягнень 
географічної науки з класичними доробками шкільної 
географічної освіти. Типові навчальні плани та програми в цілому 
зберігали попередню структуру вивчення географії та відповідний 
розподіл навчального часу між гуманітарними і природничими 
предметами, але спостерігалося перевантаження програм 
теоретичним матеріалом. До курсів географії СРСР були включені 
розділи з вивчення рідного краю. У 1966/1967 навчальному році 
нові навчальні плани і програми стали обов’язковими, кількість 
годин для вивчення географії дещо скоротилася [797, с. 23–24]. 

Зважаючи на введення нових навчальних програм, велика 
увага приділялася науково-методичному забезпеченню всіх 
шкільних курсів географії: перевидавалися підручники для всіх 
років навчання; видавалися нові підручники, зокрема з географії 
Української РСР (автор – Т. Діброва); формувалися нові підходи 
до перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів; 
активізувалася й удосконалювалася робота шкільного кабінету 
географії. У 1968 році Міністерство освіти УРСР затвердило 
перелік типових навчально-наочних посібників і обладнання з 
географії (понад сто посібників), серед яких, зокрема, карти, 
картини, таблиці, колекції мінералів і гірських порід, зразки 
корисних копалин, екранні засоби тощо. Того ж року були 
затверджені «Рекомендації щодо організації роботи географічного 
кабінету у восьмирічній та середній загальноосвітній школі». Цей 
кабінет мав забезпечити проведення уроків географії і стати одним 
із центрів позакласної роботи в школі [797, с. 24–25]. 

Навчальні програми 70-х років, на думку дослідників, 
відображали тогочасний рівень розвитку географічної науки та 
характеризувалися прагненням урахування психологічних 



 

249 

 

особливостей учнів різного віку. Багато уваги приділялося 
створенню нових підручників, навчально-наочних посібників, 
зокрема, діафільмів, кінофільмів і кінофрагментів. Проте, у другій 
половині 70-х років почали відчуватися деякі застійні явища, було 
посилено ідеологічну спрямованість змісту підручників і 
навчальних посібників, у багатьох методичних посібниках 
містилися заклики вивчати географію у контексті чергового з’їзду 
чи пленуму комуністичної партії, нерідко функції навчальної 
літератури зводилися лише до інформаційно-репродуктивної [797]. 

Проведене І. Шоробурою дослідження [797] дозволяє 
стверджувати, що період 80-х років ХХ століття не може бути 
однозначно оцінений, оскільки в другій його половині поруч з 
проявами кризових і застійних явищ відстежується намагання 
оновлення шкільної географічної освіти. На початку 80-х років 
радянська шкільна географічна освіта  була повністю 
сформованою системою. Вивчення географії проходило за 
схемою: 2–4 класи – природознавство; 5 клас – початковий курс 
фізичної географії;  6 клас – географія материків; 7 клас – фізична 
географія СРСР; 8 клас – економічна географія СРСР; 9 клас – 
географія світу. Значно розширилося коло географічних питань. 
Особлива увага приділялася фізичній географії великих регіонів та 
економічній географії. Зміст шкільної географічної освіти 
складався з двох частин: фізичної географії, яка, зважаючи на 
відмінності законів розвитку природи і суспільства, досліджувала 
явища природи та їх суть і була пов’язана з астрономією, 
геологією, геофізикою, геохімією, біологією, та економічної 
географії, що, вивчаючи явища соціальні (суспільне виробництво і 
його розміщення), мала тісні зв’язки з історією, політичною 
економією, економікою та іншими гуманітарними науками. 
Міжкурсові та міжпредметні зв’язки стали досить важливими у 
вивченні географії, оскільки вони мали забезпечувати цілісне 
бачення предмета. У пояснювальних записках програм 
наголошується на практичному використанні географічних знань. 
Суттєвим елементом організації навчання географії в школі 
залишався краєзнавчий принцип [797, с. 33].  

У першій половині 1980-х років превалювали традиційні для 
радянського підручникотворення підходи з певним урахуванням 
досягнень підручникознавства. Прикладом може слугувати 
підручник з географії Української РСР для 8 класу (автор – 
М. Паламарчук), виданий видавництвом «Радянська школа»            



 

250 

 

у 1980 році [529] (рис. 4.14). Вступ має назву «Українська    РСР – 
складова частина Союзу Радянських Соціалістичних республік». У 
ньому висвітлюються досягнення радянської влади в УРСР з 1917 
до 1980 року та описується зручне географічне положення 
республіки для розвитку її продуктивних сил. На карті 
«Формування території Української РСР» детально зображено 
місце України в складі СРСР. Матеріал викладено у тісному 
зв’язку з історичними фактами. 

Зміст навчального матеріалу в цілому відображає основи 
географічної науки. Інформація в підручнику подається у 
доступній для учнів формі. В основу змісту покладено 
достовірність фактів, правильний зв’язок між ними, точність 
визначень і формулювань. Увесь зміст підручника пронизаний 
ідейним вихованням учнів і спрямований на комуністичне 
виховання особистості. Матеріал, який викладено в підручнику, 
ґрунтується на раніше здобутих знаннях. Можна також виділити 
доступність форми, у якій він подається. 

 

 
 

 Рис. 4.20 Підручник з географії Української РСР для 8 класу  

(автор – М. Паламарчук, 1980 р.) 
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Окремо слід зазначити зв’язок теоретичного змісту 

підручника з практикою життя. У тексті наведено багато фактів, 

містяться фотографії, інформація про зв’язок науки з розвитком 

провідних галузей промисловості, сільського господарства, 

розвитком легкої і харчової промисловості. Приділяється багато 

уваги зв’язку науки з повсякденним життям людей, з роботою 

заводів-гігантів у головних містах республіки. Окремо описуються 

такі галузі, як транспортна система, курортне господарство, 

машинобудування, атомна промисловість. Зміст підручника 

покликаний допомагати учням осмислювати дійсність і готувати їх 

до практичної діяльності та до дорослого життя, але вправи і 

завдання, які б стимулювали в учнів самостійне застосування 

знань у життєвих ситуаціях, відсутні. 

Ідейно-виховна спрямованість змісту виражається у 

висвітленні діяльності видатних особистостей, яскраво 

описуються вітчизняні наукові й технічні досягнення, досягнення 

всього радянського суспільства в цілому. У змісті простежується 

чітко виражений його класовий характер, безальтернативно й 

безапеляційно подаються матеріалістичні та атеїстичні погляди. 

Підручник розділений на глави, а ті, в свою чергу, на окремі 

параграфи, які відповідають темам програми і розташовані у 

відповідній послідовності. Параграфи мають внутрішню цілісність 

та завершеність у межах розділу і теми. Параграфи в межах глави 

приблизно рівні за обсягом. Кожна глава закінчується висновками, 

а також питаннями і завданнями, що сприяють закріпленню і 

кращому засвоєнню знань учнями. Кожна наступна стаття 

починається питаннями, які покликані нагадати учням основні 

поняття, які необхідно пам’ятати при вивченні нового матеріалу. 

Поняття і терміни в параграфах чітко визначені й зрозумілі, а 

також розкриваються в повній мірі. Заголовки статей точно і чітко 

відображають зміст відповідної структурної одиниці тексту. 

Для виділення основного в тексті та в поняттях 

використовуються шрифтові трансформації – напівжирний шрифт, 

курсив, а також вертикальні риски (для відокремлення заголовка)    

і рамки для географічних карт і малюнків. Висновки автор робить 

у кінці кожної теми, у кінці параграфів, розділів та підручника        

в цілому. 

Слід відзначити наявність у тексті рисунків, які покликані 
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підсилити його пізнавальні та виховні функції. У кінці підручника 

подані фотографії, які ілюструють викладений матеріал, наведені 

автором приклади і факти. Необхідно відмітити, що ілюстрації 

підписані, але не містять вичерпних коментарів. Багато схем, але 

відсутні пояснювальні й узагальнюючі таблиці. Немає 

предметного покажчика, термінологічного словника. Підручник 

має карти-вкладки «Фізична карта УРСР» та «Економічна карта 

УРСР». 

Питання у навчальній книзі різноманітні за типом, мова 

доступна. Норми мови в окремих місцях тексту порушуються 

вживанням русизмів та складною побудовою речень. 

Щодо дидактичних і психологічних засад побудови тексту, то 

варто зауважити, що викладення понять здійснюється в певній 

послідовності: від наочних уявлень – до первинних понять, від 

менш складних – до більш складних, від понять, що допускають 

широку конкретизацію, до понять, які можуть бути конкретизовані 

через інші поняття. Щодо правильності викладення окремих 

фактів, що підводять до узагальнення, слід підкреслити, що немає 

яскравого і розгорнутого опису, живу розповідь замінює тільки 

стисле, конспективне викладення фактів. При використанні 

малюнків і схем учні не завжди мають можливість у повній мірі 

порівняти і встановити спільні риси та відмінності між ними.  

Підручник надрукований на офсетному папері чорним 

контрастним друком, чітким простим шрифтом; має цупку 

обкладинку. 

У середині 80-х років методика географії акцентує увагу на 

подальшому  удосконаленні уроку – основної форми організації 

навчання в школі. Удосконалюються  програми з географії  

(1984 р.). Вимогами до уроку, сформульованими в ці роки, були: 

висока науковість, активізація методів, прийомів, засобів 

навчання, що їх застосовує вчитель. Склалася система методів 

навчання географії, яка збагатилася новими підходами. Були 

сформульовані вимоги до методичного апарату підручників, які 

полегшували самостійну роботу учнів. За умов панування 

знаннєвої парадигми освіти вагоме значення надається організації 

повторення. Поряд з традиційним поточним повторенням 

учителям пропонується запроваджувати продуману систему 

узагальнюючого повторення.  



 

253 

 

Послаблення ідеологічної диктатури в радянському 

суспільстві наприкінці 80-х років, процеси демократизації та 

гласності стимулювали розвиток географічної науки, 

започаткували тенденції до внесення серйозних змін у зміст 

шкільної географічної освіти, її деполітизації. Увага звертається на 

практичне використання географічних знань. Це сприяло 

вихованню нового типу особистості, здатної критично мислити, 

швидко й адекватно реагувати на життєві ситуації. З методичної 

точки зору така мета обумовлювалася необхідністю розвитку 

географічної свідомості та мислення учнів і стала однією з 

провідних методичних проблем цього періоду. Питання такого 

змісту активно обговорювалися на сторінках педагогічної преси та 

в педагогічних колективах [797, с. 34]. 

Враховуючи досягнення радянської школи 

підручникознавства, вчені розробили підходи до формування 

методичного апарату підручника з географії та основних 

методичних підходів до роботи з ним. Будь-який шкільний 

підручник містить у собі дві основні структурні системи: тексти та 

позатекстові компоненти [266]. Підручник географії, враховуючи 

навчально-виховні завдання, зміст курсу, вікові особливості учнів, 

дає змогу використовувати такі прийоми щодо формування в учнів 

загальноосвітніх і предметних умінь: 

1) прийоми роботи з текстом: пояснювальне, проглядове, 

вибіркове читання; аналіз тексту; пошук даних; визначення 

логічних частин; формулювання понять; складання плану; 

виокремлення головного; пошук спільних і відмінних рис; 

конструювання питань до тексту; переказ; 

2) прийоми роботи із запитаннями і завданнями підручника: 

орієнтування в питаннях і завданнях; самостійна робота із 

завданнями; уміння обрати необхідне для відповіді джерело 

інформації; подання відповіді в різних знакових системах; 

3) прийоми роботи з картами: читання умовних позначень 

карти; зіставлення карт; характеристика фізичних і соціальних 

об’єктів та територій; переклад інформації в інші знакові системи; 

заповнення контурних карт; 

4) прийоми роботи з картосхемами, картограмами: читання і 

аналіз інформації; прийоми роботи зі схемами, статистичними і 

графічними матеріалами: ілюстрація факту або положення; 
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здійснення порівняння, розрахунку, систематизації, аналізу, 

доведення, переклад інформації з однієї знакової системи в іншу; 

5) прийоми роботи з картинами, малюнками, фотографіями, 

відеороликами, фільмами: опис, аналіз, порівняння, спостереження 

за змінами, підготовка розповідей, написання міні-творів. 

Серед цих прийомів виокремлюють ті, що лежать в основі 

формування загальнонавчальних умінь і навичок (виділяти 

головне в тексті підручника, складати план за текстом підручника 

тощо) та спеціальних (уміння аналізувати карти, будувати графіки 

і діаграми тощо). Ціннісний потенціал шкільного підручника 

визначається насиченістю його позатекстового матеріалу, який 

подає навчальну інформацію у вигляді відеоряду: фотографії, 

малюнки, карти, карто-схеми, схеми, таблиці тощо.  

Зазначені зміни в підходах до створення навчальної 

літератури простежуються при аналізі підручника «Фізична 

географія» для 5 класу видавництва «Просвещение» (1988 р.) 

[426]. Крім основного тексту, він містить ілюстрації, короткий 

словник географічних термінів і понять, а також карту-вкладку. 

Вступ включає в себе три параграфи, які розповідають про 

предмет вивчення фізичної географії, розвиток географічних знань 

та сучасні географічні дослідження. Яскраві ілюстрації 

доповнюють текст і з перших сторінок сприяють розвитку інтересу 

учнів до предмета. 

Зміст підручника вирізняється достатнім рівнем науковості, 

правильним зв’язком між фактами на основі діалектичного 

підходу, а також точністю визначень і формулювань. Слід 

відмітити, що матеріал викладено у доступній для учнів формі, він 

ґрунтується на вже отриманих раніше знаннях. 

Зміст повністю відповідає навчальній програмі. Важливим 

аспектом можна визначити зв’язок теоретичного змісту з 

практикою життя. Навчальний матеріал відображає міжпредметні 

зв’язки – зв’язок між географією та іншими науками (фізика, 

біологія, основи хімії тощо), що яскраво відображено в 

ілюстраціях, рисунках, а також у допоміжній інформації. Зміст 

підручника покликаний допомагати учням осмислювати дійсність, 

готувати їх до практичної діяльності, а також через вправи і 

завдання стимулювати в учнів самостійне застосування знань у 

життєвих ситуаціях. 
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Ідейно-виховна спрямованість змісту виражена через показ 

досягнень радянського суспільства, вітчизняної науки і техніки, 

висвітлення діяльності видатних особистостей. Аналізуючи зміст 

підручника, можна відзначити, що рівень втручання комуністичної 

ідеології у навчальний матеріал мінімізований і становить 

набагато менший відсоток, ніж у попередніх його виданнях. 

Наявність живого і яскравого вступу сприяє тому, що вже з 

перших сторінок підручника учні налаштовуються на пізнання 

предмета з цікавістю і захопленням. Розділи відповідають темам 

програми і розташовані відповідно до їх послідовності у шкільній 

програмі. Параграфи мають внутрішню цілісність та завершеність 

у межах  розділу – теми. Кожен розділ і параграф закінчується 

висновками, а також питаннями і завданнями, які покликані 

допомагати учням краще вивчити новий матеріал і закріпити 

раніше здобуті знання. Питання і завдання до тексту параграфів 

позначені червоним знаком питання. Номери рисунків у тексті 

виділені цифрою в червоному колі. У тексті підручника 

використовуються посилання на карту-вкладку, яка є додатком до 

нього. Поняття і терміни науково обґрунтовані, чітко визначені та 

зрозумілі учням цього віку.  

Для швидкого і правильного орієнтування в підручнику 

передбачені умовні позначки. Для виділення основного в тексті та 

в поняттях, інформації, на яку слід звернути особливу увагу, 

використовуються шрифтові трансформації (напівжирний, курсив, 

розріджений шрифт), підкреслення, вертикальні риски, рамки. У 

підручнику зустрічаються посилання, які спрямовані на допомогу 

учневі щодо самоопрацювання додаткового матеріалу. 

У підручнику містяться в достатній кількості ілюстрації, які 

підсилюють пізнавальні й виховні функції тексту. Вони є 

виразними і зрозумілими, поглиблюють науковий зміст і 

прикладне значення навчального матеріалу. Малюнки і рисунки, 

використані у підручнику, не тільки підписані, але й 

прокоментовані. Слід відмітити також наявність узагальнюючих 

таблиць, схем, дат і предметного покажчика. 

У кінці розділів, параграфів подаються висновки. Питання, які 

використовуються для закріплення матеріалу, різноманітні за 

типом. 

Засвоєння понять, викладених у підручнику, здійснюється в 
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певній послідовності: від наочних уявлень – до первинних понять, 

від менш складних понять – до більш складних, від понять, що 

передбачають широку конкретизацію за допомогою наочного 

матеріалу, – до таких, які можуть бути конкретизовані через інші 

поняття. Важливим є те, що виклад окремих фактів у підручнику 

підводить до узагальнення матеріалу. Матеріал у підручнику 

викладений доступною для учнів мовою (яскравий розгорнутий 

опис, жива розповідь тощо). Правильно використовуються 

малюнки і схеми, які дають можливість учням порівняти 

предмети, поняття і явища. 

Підручник відповідає основним гігієнічним вимогам 

(гарнітура шрифту «Літературна», папір офсетний, шрифт 

прорстий; цупка обкладинка, вага 0,5 кг). 

Математична освіта реформувалася в руслі системних змін   

у середній освіті. У СРСР у 60–80-х роках було започатковано й 

випробувано низку проєктів підвищення загальнонаукового рівня 

підготовки учнів середніх шкіл: загальне оновлення змісту 

навчання, введення поглибленого вивчення окремих дисциплін або 

профільного навчання учнів, створення спеціальних математичних 

та фізико-технічних шкіл [337].  

Результати реалізації ядерної програми СРСР у 60-ті роки, 

створення балістичних носіїв, систем автоматичного управління 

процесами доставки ядерних боєголовок поставили на порядок 

денний питання підвищення якості підготовки фахівців, що 

неможливо було реалізувати без реформування загальної освіти. 

Необхідність цього розуміли й окремі методисти-математики, але 

постійні політичні суперечки в науковій верхівці країни, залишені 

у спадок борцями за впровадження діалектики у математику, 

освітньо-культурну сферу, суттєво перешкоджали трансформації 

загальної середньої освіти [50]. 

У цей період завідувач сектора методики математики 

Інституту методів навчання АПН РРФСР, математик-методист 

В. Гончаров, виступаючи проти «вербалізму» в навчанні 

математики, активно переконував педагогічну спільноту в 

необхідності розвитку функціонального мислення учнів, в 

актуальності розробки нового змісту обчислювальної роботи в 

школі, досягнення ідейної завершеності методики навчання 

алгебри тощо, тобто поступово спрямовував методичну діяльність 
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в напрямку підготовки реформи шкільної освіти [137]. На початку 

60-х років шкільну реформу було розпочато.  

Як слушно зауважує Е. Днєпров, у цей період викладання 

математики в середній школі різко погіршилося [169]; суттєво 

слабшав інтерес учнів до предмета та до наук, що вимагають 

математичних знань; знизився конкурс до вищих навчальних 

закладів, де необхідною складовою була математична підготовка. 

Знизився також і рівень викладання математики у вищий школі. За 

таких умов у недалекому майбутньому можна було очікувати 

погіршення темпів науково-технічного розвитку країни. Головною 

причиною, що призвела до занепаду системи викладання 

математики в радянській середній школі середини XX століття, 

може вважатися опора у викладанні на застарілі підходи й ідеї, що 

обмежувало як можливості оперування математичними об’єктами, 

так і подальше їх застосування. У зв’язку з цим і був 

проголошений методистами висновок щодо функціонального 

стану освітньої системи: шкільний курс математики не забезпечує 

виховання в учнів любові до математики як науки [319].  

З початку другої половини XX століття в Європі 

активізувалася й діяльність міжнародних культурних інституцій з 

питань підвищення якості шкільної освіти. На математичному 

конгресі в Амстердамі (1954 р.) увазі представників різних держав 

була запропонована доповідь про радикальну реформу шкільної 

математики, а у 1956 році на Міжнародній конференції з народної 

освіти, скликаній комітетом ООН з освіти, науки і культури, були 

прийняті рекомендації міністерствам з питань реформування 

викладання цього предмета в середніх школах. Ідеї європейських 

реформаторів, починаючи з кінця 50-х років, стали активно 

впроваджуватися у шкільну практику Франції, Англії, Бельгії, 

США й Канади. Модернізація математичної освіти стала 

пропагуватися не тільки через науково-методичні розробки й 

журнали, але й через засоби масової інформації [341]. Зрозуміло, 

що на тлі власних потреб у підвищенні якості освіти радянська 

школа не могла стояти осторонь цих процесів. При АН СРСР та 

АПН РСФСР (з 1966 р. – АПН СРСР) у грудні 1964 року була 

створена Комісія з реформи середньої освіти. Її математичну 

секцію очолили академіки А. Колмогоров та О. Маркушевич – 

незмінні учасники всіх міжнародних конференцій з математичної 
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освіти кінця 60-х – початку 70-х років та активні прихильники 

реформи. Гаслом реформаторів стало підвищення наукового рівня 

шкільного курсу математики.  

Суттєві зміни відбулися у викладанні предмета в початковій 

школі: замість традиційного курсу «Арифметика» було введено 

новий навчальний предмет «Математика», який, поряд з 

арифметичним матеріалом, містив елементи алгебри й 

геометричної пропедевтики  [336; 465].  

На особливу увагу авторів заслуговувала система вимог до 

завдань підручника, розроблена науковцями: 

-   вправи мають готувати дітей до ознайомлення з новим 

матеріалом; 

-    доцільно включати завдання на сприймання виучуваного;  

- важливо формувати засобами підручника вміння 

застосовувати набуті знання на практиці; 

-   система завдань має сприяти розвитку прийомів розумової 

діяльності, психічних процесів [336].  

Зазначені ідеї знайшли відображення у змісті й структурі 

нової навчальної літератури для початкової школи. 

Експериментальний підручник з математики для 1 класу вийшов    

у 1966 році [336]. 

Основним напрямом модернізації вивчення математики в 

середній школі було обрано впровадження в навчальні програми 

теоретико-множинної ідеології, елементів математичного аналізу й 

методу координат, до чого свого часу закликав Я. Дубнов [184].  

У шкільний курс була введена «множина» не як слово 

української мови, а як основне (математичне) поняття, яке активно 

використовувалося для визначення інших понять. Так, наприклад, 

геометричну фігуру пропонувалося визначати як множину 

точок. Але така позиція зумовила низку дидактично 

невиправданих ускладнень: оскільки в теорії множин «рівність» 

трактується як збіг множин (точок), то в геометрії рівність двох 

фігур слід тлумачити як їх повний збіг. Як наслідок, виникла 

необхідність говорити не про рівні геометричні фігури, а про 

конгруентні геометричні фігури, незважаючи на те, що слово 

«конгруентність» запозичене з латинської, а відповідне поняття 

далеке до практичного застосування. Адже жоден будівельник не 

буде говорити про конгруентні балки, він буде говорити про 
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однакові або рівні балки [10].  

Реформатори також передбачали використання відображень 

однієї множини в (на) іншу множину. Здавалося б, що з цих 

позицій функцію можна визначити як відображення однієї 

множини в іншу, але реформатори пішли далі: на уроках 

математики стали говорити про функцію як про відповідність, а на 

уроках фізики – про залежність змінної. Значна кількість подібних 

методичних недоречностей спричиняє зародження ідеї створення 

«простих» підручників для освіти. Революційна зміна програми та 

підручників з математики очікувала радянську освіту в 1970/1971 

навчальному році, коли почався перехід загальноосвітньої школи 

на нову систему навчання математики. 

За період використання побудованого на ідеї множини курсу 

математики в шкільній практиці (з 1969 по 1979 р.) програма та 

підручники щорічно змінювалися, скорочувалися та 

перероблялися. Значна кількість тем курсу була переведена в 

розряд необов’язкових або виключалася з нього зовсім, але, 

незважаючи на це, курс математики спростити не вдавалося.  

Протягом всього періоду реформування шкільної освіти в 

країні проводилася масштабна суспільно-політична кампанія. 

Створювалися заново всі підручники для учнів, розроблялися й 

видавалися методичні посібники для вчителів (щорічно 

здійснювалося їх доопрацювання); поступово зміцнювалася 

навчально-матеріальна база шкіл, значна кількість яких перейшла 

на кабінетну систему навчання. У країні додатково було 

модернізовано два заводи з виробництва навчального 

устаткування та три поліграфічних комбінати. Більше 50% всього 

паперу, що випускався в той період, виділялося на видання 

підручників та методичних посібників для шкіл. Таке широке та 

всеохоплююче реформування змісту шкільного навчання було 

проведене вперше за весь період існування радянської влади [10].  

Схвальні відгуки про авторів підручників та взагалі реформу з 

Міністерства освіти весь цей час продовжували переконувати всіх, 

що невдачі реформи тимчасові та пояснюються непідготовленістю 

вчителів, слабкою підготовкою учнів. Але, як цілком слушно 

зауважує Є. Лодатко, О. Маркушевич, прекрасно розуміючи 

незворотній характер розпочатої реформи New Math, не міг не 

побачити того, що вчителі, на долю яких випало її здійснення, 
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виявилися відверто не готовими для впровадження в навчання 

математики тих (теоретико-множинних) ідей, які були 

проголошені гаслами реформи. Незаперечні докази провалу 

реформи шкільної освіти з’явилися при першому випуску із 

середньої школи «відреформованої» молоді, яка пішла у вищі 

навчальні заклади. Після обнародування результатів вступних 

іспитів, отриманих абітурієнтами, що вивчали математику на 

теоретико-множинній основі, серед учених-математиків АН СРСР 

і викладачів вищих закладів освіти розпочалася паніка. Було 

відзначено, що математичні знання випускників шкіл страждають 

формалізмом; навички обчислень, елементарних алгебраїчних 

перетворень, розв’язання рівнянь фактично відсутні. Абітурієнти 

виявилися практично непідготовленими до вивчення математики у 

вищій школі. Шок від результатів цієї реформи, отриманий 

громадськістю, був настільки великий, що викликав реакцію в 

ЦК КПРС й урядових органах країни. Розпочалося «виправлення 

помилок», що відбувалося за традиційною схемою: 1) пошук 

винних, 2) покарання невинних, 3) нагородження непричетних 

[10]. 

Узагалі ж недоліків у реформі виявилося досить багато. У 

перші її роки вчителі математики одержували методичну 

інформацію далеко не з перших рук, дуже часто від осіб, які самі 

не розуміли методологічних і методичних засад побудови 

шкільного курсу математики, але брали на себе сміливість 

розтлумачувати іншим методичне підґрунтя окремих тем та 

змістово-методичних ліній. Нова програма з математики суттєво 

відрізнялася від попередньої, а підручники були вельми 

недосконалими і складними для розуміння, що спричиняло 

необхідність спочатку розтлумачувати вчителеві послідовність 

викладу матеріалу, зміст, а вже потім говорити про методику 

викладання тих чи інших тем.  

Ситуація, що склалася, змусила багатьох досвідчених учителів 

математики достроково (за вислугою років) піти на пенсію, що 

спричинило доволі серйозні кадрові труднощі в реалізації ідей 

реформи. Звісно, були вжиті заходи, спрямовані на зміну системи 

математичної підготовки майбутніх учителів у педагогічних 

інститутах: розроблені нові навчальні плани і програми, до 

освітньо-професійної програми були включені принципово нові 
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фахово-орієнтовані дисципліни (наприклад, «Практикум з 

розв’язання математичних задач», «Сучасні основи шкільного 

курсу математики») та передбачений час на читання спецкурсів з 

актуальних питань методики викладання математики. Крім того, 

поступово оновлювалося навчально-методичне забезпечення 

дисциплін, що безпосередньо орієнтувалися на навчальний процес 

загальноосвітніх шкіл.  Але ситуація з підручниками та навчально-

методичною літературою ускладнювалася тим, що автори нових 

підручників, як і Міністерство освіти, були непослідовними у 

своїх програмно-методичних установках. Наприклад, у період 

останнього «пореформованого» навчального року була утворена 

спеціальна комісія (під керівництвом академіка АН СРСР 

А. Тихонова), якій було доручено в терміновому порядку 

підготувати нову програму з математики для 4-10 класів                   

і розпочати роботу над новими підручниками для масової школи. 

Тоді ж міністерством були визначені регіони (Калінінська, 

Ростовська область, Мордовська АРСР, міста Ленінград та 

Москва), де з 1978/1979 навчального року повинна була початися 

експериментальна перевірка нової програми та підручників. 

Відділенням математики АН СРСР було прийнято спеціальну 

постанову (травень 1978 р.) з цього питання, в тексті якої було 

зазначено: визнати існуюче положення зі шкільними програмами й 

підручниками з математики незадовільним як унаслідок 

неприйнятності принципів, закладених в основу програм, так і 

недоброякісності шкільних підручників, і вважати за необхідне 

широко залучити (якщо буде потреба) вчених-математиків, 

співробітників АН СРСР до розробки нових програм, створення й 

рецензування нових підручників. Через критичну ситуацію, яка 

утворилася, як тимчасовий захід рекомендувалося розглянути 

можливості використання деяких старих підручників; провести 

широке обговорення питання про шкільні програми й підручники 

на загальних зборах відділення математики восени [10].  

Два роки потому нову хвилю критики змісту шкільного курсу 

математики було розпочато публікацією в журналі «Комуніст» 

статті академіка Л. Понтрягіна «Про математику та якість її 

викладання» (1980 р.) [562]. У «кращих» традиціях радянських 

часів в Інституті математики ім. Стєклова АН СРСР, у Науково-

дослідному інституті змісту і методів навчання АПН СРСР, 
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Науково-дослідному інституті шкіл Мінпросвіти РСФСР та в ряді 

університетів відбулися збори-обговорення стану шкільної 

математичної освіти. Точка зору вчених-математиків і педагогів-

математиків з приводу шкільної реформи не була однозначно 

негативною – при наявності суттєвих недоліків відзначалися також 

і певні позитивні результати. Тому учасники обговорень не дійшли 

однозначних оцінок щодо наслідків реформи.  

Новий «реформаторський» спалах в освітньому житті країни 

почався в 1984 році, коли завдяки старанням академіка А. Єршова 

та за підтримки академіка Є. Вєліхова до введення в школу почав 

готуватися курс «Основи інформатики та обчислювальної 

техніки», зміст і спрямованість якого, оптимістичні оцінки 

можливостей комп’ютерної техніки стимулювали суспільні 

сподівання щодо суттєвої перебудови навчального процесу через 

його широку комп’ютеризацію і, як наслідок, підвищення якості 

результатів навчання. Інформаційна модернізація школи була 

підтверджена квітневим Пленумом ЦК КПРС (1984 р.), і тому 

терміни її проведення не мали обговорюватися. Але чергова 

реформа тільки розбурхала школу: до комп’ютеризації не були 

готові ні вчителі, ні програмісти, ні конструктори обчислювальної 

техніки, ні виробники. Навчальні посібники з інформатики 

створювалися дуже швидко, оскільки друкарі погрожували не 

встигнути надрукувати їх до початку нового навчального року. 

Звичайно, знову гостро постало питання кадрового забезпечення, і 

основний тягар вирішено було покласти на вчителів математики і 

фізики.  

Слід відзначити, що комп’ютеризація школи хоча й була 

одним із важливих завдань реформування освіти, але не єдиним. 

Реформа середньої загальноосвітньої та професійної школи була 

орієнтована на посилення світоглядної спрямованості курсу 

математики, його виховного впливу (від формування в учнів 

стійкого інтересу до предмета до утворення правильного 

розуміння нерозривності зв’язку математики із практикою, ролі 

математичних методів у рішенні економічних завдань); прикладної 

й практичної спрямованості; підвищення ролі самостійної 

діяльності учнів. Подібні цілі ставилися перед школою і раніше, 

але тепер їхня постановка дозволила спрямувати зусилля на 

закріплення досягнутого. У 1986 році була опублікована типова 
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програма з математики середньої школи, в якій було вдосконалено 

внутрішню структуру, здійснено розвантаження математичних 

курсів, перерозподілено окремі теми й питання за роками 

навчання. Але цій програмі, націленій на еволюційне 

реформування школи, не судилося реалізуватися в повному обсязі: 

її втілення було перерване перебудовою, яка у 1987 році увійшла в 

активну фазу.   

Наприкінці 1989 року Державним комітетом СРСР з народної 

освіти був виданий наказ «Про затвердження Державного 

базисного навчального плану середньої загальноосвітньої школи». 

Головним напрямом у ньому була реалізація суспільно важливих 

цілей, пов’язаних з гуманізацією та диференціацією освіти, його 

гуманітаризацією. Але й цьому проєкту судилося залишитися без 

вичерпної реалізації: події 1991 року поставили перед школою 

нові, більш важливі й невідкладні завдання [796]. 

Отже, навчальні програми, підручники і посібники з 

математики для середньої школи не один раз змінювалися 

протягом періоду, що досліджується. Можна по-різному їх 

оцінювати щодо результативності навчання учнів, але нашим 

завданням було розглянути їх як види навчальної літератури. З цієї 

позиції маємо зазначити, що зміст програм, підручників і 

посібників на різних етапах реформи математичної освіти в 60-х – 

80-х рр. був побудований з урахуванням останніх на той 

конкретний час досягнень математичної науки, вбирав у себе 

найкращі зразки вітчизняного та іноземного методичного досвіду 

навчання математики, а також у цілому був позбавлений класового 

та матеріалістичного підходів. Яскраво вираженого атеїстичного 

характеру він також не мав. В окремих задачах та вправах 

використовувалася комуністична ідеологія, але назвати 

підручники, які їх містили, заідеологізованими у нас підстав 

немає. 

Предмет «Математика» в початковій школі був забезпечений 

відповідними підручниками таких авторів: М. Моро, М. Бантова, 

Г. Бельтюкова – 1 кл. (1968–1972 рр., 1973–1984 рр.); М. Моро, 

М. Бантова – 2 кл. (1968–1985 рр.); О. Пчолко, М. Бантова, 

М. Моро, А. Пишкало – 3 кл. (1971–1974, 1975–1987 рр.) [336].  

Авторами та укладачами підручників математичних курсів 

для інших ланок середньої школи були: А. Барсуков (Алгебра, 

http://www.mathedu.ru/schoolbooks/barsukov-algebra6-8.djvu
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1960 – 1966 рр.), А. Колмогоров, А. Семенович, В. Гусєв, 

Р. Черкасов  (Алгебра, 1976 – 1987 рр.), Є. Кочетков, О. Кочеткова 

(Алгебра, 1967–1969 рр.), Ю. Макаричев, Н. Миндюк, К. Муравин 

(Алгебра, 1970 – 1976 рр.), А. Погорелов (Геометрія, 1982–1990 

рр.) та ін. 

Структура переважної більшості підручників з математики 

цього періоду  складається із розділів, які діляться на параграфи, а 

останні – на пункти. Кожен параграф містить теоретичний 

матеріал і завдання для практичної діяльності.  

Методичний апарат підручників складається з контрольних 

запитань, вправ та задач на закріплення матеріалу, завдань для 

виконання практичних робіт. Певні елементи методичного апарату 

присутні в кожному параграфі. Кожен розділ, як правило, 

закінчується узагальненням та відповідними запитаннями і 

завданнями. 

За ергономічними показниками підручники з математики 

знаходяться в цей час на невисокому рівні. Вони виготовлені, 

зазвичай, на газетному папері, крім підручників початкової школи 

та деяких підручників 4–10 (11) класів 80-х років, які друкувалися 

на якісному офсетному папері; оздоблені чорно-білими, не завжди 

якісно виконаними ілюстраціями. Серед них переважають 

рисунки. Малюнків мало, у переважній більшості це – портрети 

видатних математиків, рідше – зображення людей, тварин та 

інших предметів, необхідних для забезпечення принципу 

наочності при розв’язання задач і виконанні вправ. У середині 70-х 

років у деяких підручниках з’являються трьохколірні ілюстрації – 

чорно-біло-червоні, чорно-біло-сині тощо. Третій колір, за 

відсутності поліграфічних можливостей того часу робити 

повноцінні кольорові ілюстрації, широко використовувався 

авторами для поліпшення якості рисунків, уточнення та 

підкреслення певних компонентів фігур тощо.  

Отже, можна зробити висновок: підручники математики 

цього періоду мали загалом академічний характер з потужним 

компонентом практичного спрямування. У деяких із них, 

передусім – з геометрії, цей компонент був настільки вагомим, 

що його можна назвати таким, який межує з апаратом робочої 

книги. У цілому ж підручники і посібники з математики, на нашу 

думку, виконували перш за все координуючу, розвивальну та 

http://www.mathedu.ru/schoolbooks/barsukov-algebra6-8.djvu
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інтегруючу функції. Далі йшли  інформаційна й репродуктивна. 

Самоосвітня, мотиваційна й виховна функції відстежуються 

слабко. У цей період розвиваються й інші компоненти НМКс, 

передусім – збірники задач та методичні посібники.  

Серед методичної літератури слід виділити посібники 

відомого в СРСР методиста, автора лекційно-семінарської 

методики викладання математики у школі, директора 

Кіровоградського обласного інституту удосконалення вчителів, 

кандидата педагогічних наук О. Хмури («Збірник задач з 

математики практичного змісту для V – Х класів середньої 

школи» [757]; «Позакласна робота з математики : методичний 

посібник для вчителя» [758]; «Урок з математики в середній 

школі» [759] та ін.). Написані живою українською мовою вони 

користувалися великим попитом не лише в Україні, але й серед 

педагогів інших республік союзу (рис. 4.21). 

У середині 1980-х років зявилися перші зразки навчальної 

літератури з інформатики. Започаткування в радянській 

загальноосвітній школі методики викладання нового предмета та 

використання відповідної навчальної літератури тісно пов’язано з 

ім'ям видатного вченого-математика академіка А. Єршова. Саме 

він очолив робочу групу з підготовки концепції інформатизації 

освіти та розроблення всіх видів шкільної навчальної літератури з 

цього предмета. У «Концепції використання засобів 

обчислювальної техніки в сфері освіти – інформатизації освіти» 

(1988 р.) [904, арк. 79-1 – 79-22] зазначалося: «Інформатизація – 

одне з головних напрямів сучасної НТР. За своїми масштабами і 

соціальними наслідками цей процес, що лише починається, можна 

порівняти з електрифікацією країни. Освіта є однією з головних 

ланок, яка забезпечує його розгортання у майбутньому. 

Суспільство, яке не зуміло своєчасно встати на шлях 

інформатизації, ризикує безнадійно відстати від розвинених країн, 

потрапити до інформаційної залежності. Від успіху розгортання 

програми інформатизації освіти у найближче десятиріччя залежить 

майбутнє нашої країни у новому тисячолітті» [904, арк. 79-3 –       

79-4]. 
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Рис. 4.21 Деякі з посібників О. Хмури 
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Перший проєкт програми «Основи інформатики і 

обчислювальної техніки» був підготовлений у 1984 році [906,   

арк. 1–10]. Після обговорення й редагування вона була у 1985 році 

затверджена Міністерством просвіти СРСР [907, арк. 75-43-1]. 

Програма мала такі основні розділи: вступ, основну частину та 

список літератури для вчителів. У вступі зазначалося: «Зміст 

шкільного курсу «основ інформатики та обчислювальної техніки 

базується на трьох фундаментальних поняттях сучасної науки: 

інформація – алгоритм – ЕВМ». Саме ця система понять задає 

обов’язковий для засвоєння учнями рівень теоретичної підготовки. 

Головна мета курсу … полягає у формуванні уявлень про основні 

правила і методи розв’язання задачі на ЕВМ та елементарних 

умінь користуватися мікрокомп’ютерами для розв’язання задач; в 

ознайомленні учнів з роллю ЕВМ у сучасному громадському 

виробництві та перспективами розвитку обчислювальної техніки» 

[907, арк. 43-2]. В основній частині програми «Зміст навчання» 

передбачалося для вивчення тем курсу у 9 і 10 класах по                

34 години, причому за наявності в школі необхідної кількості ЕВМ 

у 10 класі дозволялося викладати курс з розрахунку 2 год. на 

тиждень (68 год. на рік). Список літератури складався з творів 

А. Єршова, В. Монахова, А. Кузнецова, С. Шварцбурда та 

Д. Смекаліна, всього 7 найменувань [907,  арк. 43-4 – 43-7]. 

Розроблення перших варіантів двох інших компонентів НМКс 

з інформатики – підручника і методичного посібника також 

здійснювалося робочою групою під керівництвом А. Єршова.  

У 1985 році вийшов перший пробний посібник для учнів за 

ред. А. Єршова, В. Монахова [908] та розроблений тим же 

колективом методичний посібник для вчителів та викладачів 

середніх навчальних закладів [905]. 
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Рис. 4.22 Програма предмета «Основи інформатики і  

обчислювальної техніки» (1985 р.) 
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Рис. 4.23 Обкладинка та сторінка пробного посібника (1985 р.) 

 

 

 



 

270 

 

А. Єршов брав участь у конкурсі, оголошеному 1986 року 

Міністерством просвіти СРСР [909, арк. 459-159]. Але переміг не 

він.  У результаті проведеного в 1987–1988 роках конкурсу для 

викладання інформатики в школі був рекомендований навчальний 

посібник, написаний авторським колективом під керівництвом 

В.А. Кайміна. У 1989 році він був надрукований як пробний 

(Основи інформатики та обчислювальної техніки: Пробний 

навчальний посібник / Каймін В.А., Щеголєв А.Г., Єрохіна О.О., 

Федюшин Д.П. – М. : Просвещение, 1989. – 272 с.: іл. [518] і тоді ж 

розпочалася його апробація.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.24 Стаття про конкурс підручників інформатики,  

Учительская газета, 10.04.1986 р. 
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«Навчальний посібник, який ви тримаєте в руках, – 

наголошувалося у вступі до посібника В. Кайміна та ін., – це 

введення в світ обчислювальної техніки і нової наукової 

дисципліни, що отримала назву «інформатика». Працюючи з 

обчислювальними машинами на уроках, ви в самий найближчий 

час навчитеся з їх допомогою рахувати й малювати, вводити і 

редагувати тексти, накопичувати і обробляти інформацію – 

документи, таблиці та інші види даних. Обчислювальні машини, 

які стоять у вашій школі, –  універсальні пристрої накопичення, 

обробки і передачі інформації (текстів і таблиць, малюнків і 

креслень, числових даних і різних відомостей). Відомості про 

когось або про щось – це основний зміст будь-якої інформації, 

оброблюваної комп'ютерами, записуваної в зошитах і книгах, в 

малюнках і кресленнях, переданої одне одному усно, жестами або 

в письмовій формі. У процесі вивчення курсу основ інформатики 

та обчислювальної техніки ви придбаєте певну культуру – 

культуру обміну інформацією в спілкуванні одне з одним, при 

роботі з книгою та з ЕОМ. Уміння спілкуватися – це найцінніше 

для кожного з нас. Сюди входять уміння вислухати чужу точку 

зору і з повагою ставитися до чужої думки, викладати свою точку 

зору і доводити свою правоту, пропонувати спільне рішення і план 

для спільної діяльності. У роботі з книгами потрібно навчитися 

виділяти в тексті головну думку і висловлювати її своїми словами, 

орієнтуватися у змісті книг і знаходити в них відповіді на свої 

питання, розуміти основну ідею авторів книги та її взаємозв'язку з 

іншими книгами. У цьому навчальному посібнику виділені лише 

найголовніші питання, відомості й поняття. Вони винесені на поля 

або укладені в рамки. Спираючись на них, ви завжди зможете 

знайти в тексті ключові поняття, на які слід звертати увагу» [518, 

с. 3–4].  

 



 

272 

 

 

 
 

 

Рис. 4.25 Обкладинка навчального посібника з основ інформатики 

та обчислювальної техніки (автори: В. Каймін, А. Щеголєв, 

О. Єрохіна, Д. Федюшин, 1989 р.) 
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Структура посібника відповідала основним розділам програми 

1985 року. У 9 (10) класі більше уваги приділялося формуванню 

практичних умінь учнів роботи з комп’ютерною технікою. 

Взагалі перші підручники інформатики, написані у 80-х роках, 

заклали методичні основи викладання інформатики та 

інформаційних технологій у вітчизняній середній школі і 

вітчизняних вузах. У всіх програмах, підручниках і стандартах 

викладання інформатики з кінця 80-х років закладено вивчення 

основ алгоритмізації і програмування, що формують в учнів 

необхідні інтелектуальні здібності. 

Отже, до особливостей розвитку змісту природознавчих і 

математичних дисциплін у загальноосвітній школи в даний період 

можна віднести: політехнізацію змісту, професійну орієнтацію 

старших учнів (початок 1960-х рр.); суттєве підвищення наукового 

рівня змісту всіх дисциплін цього циклу, систематичність викладу, 

врахування міжпредметних зв’язків (1960–1970-ті  рр.); 

переорієнтацію змісту шкільних дисциплін на гуманізований 

характер науково-природничих знань, створення авторських, 

факультативних та інтегрованих курсів, а також початок 

інформатизації освіти (1980-ті рр.) [394, с. 296].  

Тенденцією ж розвитку навчальної літератури з 

природознавчих і математичних дисциплін можна визначити 

суттєві зміни в усіх її компонентах. Найбільше це стосувалося 

змісту, який кардинально змінився за 30 років. Значних змін зазнав 

і формат – підручники переважно друкувалися на офсетному 

папері й у більшості своїй мали кольорові ілюстрації. Щодо 

структури, то слід відзначити створення потужного НМКс,              

у якому важливе місце стали посідати навчальні посібники для 

учнів, науково-популярна література і навчально-методичні 

посібники для вчителів. Серед функцій навчальної літератури 

цього циклу лідирують розвивальна, дослідницька, інтегруюча       

й мотиваційна. 
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Висновки до розділу 4 

 

У 1920-х роках проголошена радянським урядом ідея 

політехнізму в підручникотворенні для природознавчих і 

математичних дисциплін реалізовувалася імпліцитно, тобто у 

змісті підручників із загальноосвітніх предметів (арифметика, 

геометрія, фізика, хімія, географія, природознавство), та шляхом 

створення навчальних видань зі спеціальних освітніх галузей  

(курс трудового навчання, основи виробництва, предмети 

загальнотехнічного і загальнотехнологічного циклів).  

Політехнічне спрямування підручникотворення означеного 

періоду зумовлювалося, передусім, розвитком промисловості, 

який вимагав якісно нової науково-теоретичної підготовки 

спеціалістів, здатних забезпечувати оптимальну роботу 

підприємства в різних галузях, зміною технічного забезпечення 

виробництва, що зумовлювало необхідність підготовки 

кваліфікованих робітників, які володіють способами 

перетворювальної діяльності, посиленням кадрової складової 

промислового потенціалу в якості ресурсного забезпечення й 

необхідної умови успішної конкурентоспроможної діяльності 

країни на міжнародному ринку. 

Зміст робочих книг, підручників і посібників був побудований 

за допомогою методичних принципів «від близького до далекого» 

і «від простого до складного». Ілюстративний матеріал був 

представлений рисунками, таблицями, картосхемами і картами, 

допомагав у засвоюванні інформації, а методичний апарат 

перевіряв знання, уміння і навички учнів та вчив їх користуватися 

картою, спостерігати за явищами і об’єктами природи тощо. 

До особливостей розвитку змісту природознавчих і 

математичних дисциплін у загальноосвітній школі в середині 

1930-х – кінці 1970-х років можна віднести: суттєве підвищення 

наукового рівня змісту всіх дисциплін цього циклу, 

систематичність викладу, врахування міжпредметних зв’язків; у 

1980-ті – на початку 1990-х років – переорієнтацію змісту 
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шкільних дисциплін на гуманізований характер науково-

природничих знань, створення авторських, факультативних та 

інтегрованих курсів, а також початок інформатизації освіти.  

Тенденцією ж розвитку навчальної літератури з 

природознавчих і математичних дисциплін можна визначити 

суттєві зміни в усіх її компонентах. Найбільше це стосувалося 

змісту підручників, який кардинально змінився за 60 років. 

Значних змін зазнав і формат – у середині 1970-х – кінці 1980-х 

років вони переважно друкувалися на офсетному папері й у 

більшості своїй мали кольорові ілюстрації. Щодо структури, то 

слід відзначити позитивну роль створеного в 1970-х роках 

потужного НМКс, у якому значне місце стали посідати навчальні 

посібники для учнів, збірники задач, науково-популярна 

література і навчально-методичні посібники для вчителів.  

Підручники мали загалом академічний характер із потужним 

компонентом практичного спрямування. У деяких із них, 

передусім – з геометрії, цей компонент був настільки вагомим, що 

його можна назвати таким, який межує з апаратом робочої книги. 

У цілому ж підручники і посібники з предметів цього циклу, на 

нашу думку, виконували перш за все координуючу, розвивальну та 

інтегруючу функції. Далі йшли  інформаційна й репродуктивна. 

Самоосвітня, мотиваційна й виховна функції відстежуються 

слабко. 
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ВИСНОВКИ 

 
Зважаючи на викладене вище, можемо визначити такі 

тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури в 

період з 1921 по 1991 рік. 

На першому етапі (1921–1932 рр.) зміст навчальної літератури 

відбирався згідно з ідеологічною лінією партії (українізація, 

інтернаціоналізм, матеріалізм). Наркомос України видав постанову 

про введення в усіх школах обов'язкового вивчення української 

мови, історії та географії України. Це   були роки національного 

відродження, активної українізації не лише змісту освіти, але й 

усього соціально-культурного середовища. У цей час відбувався 

бурхливий розвиток освіти національних меншин. Зміст освіти мав 

забезпечити комплексне навчання, спрямовуючи учнів переважно 

на осмислення дійсності, на практичну діяльність. Для цього 

відбиралися і відповідні методи навчання. Саме це і спричинило 

існування в 20-х роках такої структури шкільної навчальної 

літератури: 1) навчальні посібники (робоча книга, підручник-

довідник, посібник-керівництво, посібник до курсу, підручник-

журнал, підручник-газета, розсипний посібник); 2) наочні 

навчальні друковані посібники (таблиці, карти і картини);              

3) словники, енциклопедії; 4) посібники для вчителя.  

Робочі книги та інші посібники містили потужний 

методичний апарат, велику кількість різноманітних ілюстрацій. 

Змінилася і роль навчальної літератури. Якщо в 

дореволюційній школі вона була переважно засобом повторення та 

закріплення матеріалу, то тепер почала виконувати мотиваційну, 

інформаційну, розвивальну й методичну функції. 

Пошуки в галузі підручникознавства і словникарства, 

вивчення нових функцій навчальної книги як засобу навчання 

стали позитивною тенденцією в теорії та практиці 

підручникотворення. Ігнорування ж ролі підручника як певного 

носія змісту освіти, надмірне захоплення комплексним підходом 

до навчання, методом проєктів та практичною спрямованістю 

навчальної книги можна вважати негативними тенденціями. 
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Другий етап (1933–1959 рр.) характеризується суттєвими 

змінами у системі освіти та у навчальній літературі. Українська 

школа під час контрреформи освіти поступово втрачає своє 

національне обличчя, комплексне навчання припиняється, 

запроваджується загальносоюзна система народної освіти з 

уніфікованими програмами і єдиним для кожного предмета 

стабільним підручником, який затверджувався у Москві.  

У середині 1930-х років проявився курс партії та органів 

освіти на «академічний» розвиток загальноосвітньої школи, що 

відобразилося у поновленні урочної та предметної системи 

навчання, суттєвих змінах у підходах до трудового виховання і 

значному вихолощенні принципу політехнізму. До середини    

1950-х років основне завдання загальноосвітньої школи полягало в 

підготовці учнів до навчання у вищих або професійно-технічних 

навчальних закладах і технікумах. Забезпечення високого рівня 

теоретичних знань вважалося основною метою роботи кожного 

вчителя.  

Контрреформа освіти суттєво вплинула на зміст і структуру 

навчальної літератури: зміст мав відображати лише певні 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 

ідеологізації та 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 недостатньо, а інколи й 

незадовільно ілюстровані, перевантажені сухим теоретичним 

матеріалом, який подавався у вигляді готових положень, що не 

стимулювало розвитку творчої навчальної діяльності школярів, 
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методичний апарат у більшості випадків був примітивним. 

Зважаючи на суттєві зміни у змісті й методах навчання, 

шкільна навчальна література розглядалася в основному як 

джерело інформації для вчителя, засіб для повторення і 

закріплення знань, отриманих учнями на уроці. Тому на перше 

місце були висунуті функції: репродуктивна, закріплення і 

контролю знань. Крім того, у цей період значно посилюється 

виховна функція навчальної літератури. Особливо це відчутно у 

підручниках і посібниках з суспільствознавчих дисциплін, мов та 

літератур. 

Аналізуючи формат навчальної літератури, можна говорити про 

значне переважання тексту та ілюстративний мінімалізм. Таблиць, 

схем і малюнків використовувалося значно менше, ніж  у 1920-х 

роках. Ілюстрації, як правило, подавалися в чорно-білому варіанті. 

Підручники і посібники друкувалися переважно на газетному 

папері. 

Повернення до предметного вивчення навчального матеріалу 

та впровадження єдиного стабільного підручника, хоча й мало 

певні позитивні результати (допомогло систематизувати знання та 

вміння учнів, піднести рівень оволодіння ними основами наук), 

привнесло в радянську загальноосвітню школу одноманітність і 

фактично загальмувало розвиток підручникознавства і 

словникарства майже на три десятиліття. 

Третій етап (1960–1989 рр.) суттєво відрізнявся від 

попередніх. У радянській педагогіці чітко оформилася проблема 

удосконалення змісту загальної середньої освіти. На практиці це 

було реалізовано в 1960-х – 1970-х роках у рамках шкільної 

реформи шляхом оновлення навчальних планів та програм. Але 

школа поступово все більше перевантажувалася. Спроби зробити її 

трудовою та політехнічною з елементами професійного навчання 

були, як правило, безуспішними. 

З середини 1960-х років (уперше після 30-х років) 

розпочалися наукові дослідження щодо зміни мети, змісту та 

тривалості шкільного навчання. У ці роки працювали комісії      

АН СРСР і АПН СРСР зі створення нових навчальних планів і 

програм. Це був період переходу до загальної середньої освіти. Він 

завершився у середині 1970-х років.  
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У цей час, з початком науково-технічного прогресу, 

посилився інформаційний потенціал середньої освіти. Було 

створено нове покоління підручників, у яких головними стали 

інформаційна й самоосвітня функції. Вченими було 

сформульовано ідею використання підручника як важливого 

засобу організації навчально-виховного процесу, стимулювання 

творчої діяльності та формування мотивації навчання учнів. 

У цей період поширення набула ідея проблемно-

розвивального навчання, що суттєво вплинуло на перебудову 

значної кількості підручників у напрямі активізації пізнавальної 

діяльності школярів.  

На початку 1980-х років були опубліковані результати 

наукових досліджень, у яких уперше визначалися теоретичні 

засади та системні психолого-педагогічні вимоги до формування 

змісту загальної середньої освіти.  

Все це спричинило зміни у змісті шкільної навчальної 

літератури, який, на відміну від попереднього етапу, відбирався 

передусім відповідно до досягнень науки, але все-таки з 

урахуванням ідеології марксизму-ленінізму (матеріалізм, 

інтернаціоналізм, радянський патріотизм) та мав забезпечити 

оволодіння учнями достатнім рівнем теоретичних знань і 

практичних умінь. 

Відбулися суттєві зміни у структурі шкільної навчальної 

літератури – склався та ствердився навчально-методичний 

комплекс, у якому чітко виокремлюються два блоки: книжкова 

частина – навчальний книжковий комплекс (навчальні програми, 

підручники, навчальні посібники, збірники задач і вправ, 

посібники для лабораторних і практичних занять, хрестоматії, 

зібрання творів, довідкові книги (словники, довідники, 

енциклопедії), методична література (загальна і спеціальна); 

некнижкова частина – комплекс посібників (наочних, технічних 

тощо) на різноманітних носіях.  

Змінився і формат навчальної літератури, яка тепер 

друкувалася, як правило, на офсетному папері, мала значну 

кількість ілюстрацій, переважно кольорових. Було розроблено 

систему ергономічних показників, гігієнічних вимог та створено  

художній еталон підручника (посібника), який значною мірою 
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використовується і в наш час. 

Особливістю розвитку наукових досліджень навчальної 

літератури у 1930-х – 1980-х роках є підвищена увага науковців, 

методистів і практиків до підручника як до основи (ядра) 

навчально-методичного комплексу. Відомостей про ґрунтовні 

дослідження змісту, структури, функцій та ролі й місця у 

навчально-методичному комплексі інших його складових 

(навчальних, методичних, навчально-методичних, наочних 

посібників, словників тощо) нам знайти не вдалося. Навчальне 

словникарство (навчальна лексикографія), що виникло в кінці 60-х 

років, розвивалося в цей період переважно як галузь загальної 

теоретичної лексикографії у межах мовознавства. 

Радянські наукові школи підручникознавства та навчального 

словникарства, незважаючи на певну заідеологізованість і 

заполітизованість, а також незавершеність і недосконалість 

окремих напрямів досліджень, відіграли свою роль у розвитку 

педагогічної, психологічної, лексикографічної та книгознавчої 

наук. Проаналізувавши результати наукових досліджень, що 

здійснювалися у 60-х – 80-х роках минулого століття, ми не 

можемо визначити цю роль інакше як значною та позитивною. 

Протягом свого сімдесятирічного розвитку радянська 

навчальна література пройшла непростий шлях від робочої книги 

до навчально-методичного комплексу. На цьому шляху були і 

злети, і падіння, і навіть трагічні події. На початок 1990-х років 

вона являла собою цілісну, чітко структуровану та розгалужену 

систему й набула ознак педагогічного, книгознавчого та 

соціального явища. Це явище потребує подальшого вивчення, 

зважаючи на нові вимоги до рівня знань і вмінь учнів та якості 

науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу 

загальноосвітньої школи згідно з сучасною парадигмою освіти. Ми 

переконані, що досягнення радянської теорії шкільної навчальної 

літератури стануть  у пригоді сучасним науковцям і практикам» 

[235]. 
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Таблиця 1 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  

КОМПОНЕНТІВ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

У 1921–1991 РОКАХ [235] 

 

 
№  

пор. 

  
  

 П
ер
іо
д
и

, 
к
о
м
п
о
н
ен
ти
, 
  
 

к
р
и
те
р
ії

 

1921 – 1933 1934 – 1959 1960 – 1991 

1 

Д
ер
ж
ав
н
а 
п
о
л
іт
и
к
а 
у
 г
ал
у
зі
 о
св
іт
и

 

 
 
Реформа 20-х 
років 
відповідала 
запитам 
суспільства, 
мала націонал-
комуністичний 
характер, була 
динамічною, 
інноваційною, 
педагогічно 
спрямованою і 
політично-
ідеологізованою
. 

 
 
Проведення 
«контрреформи» 
освіти, 
централізація 
управління 
освітою в Москві, 
сувора 
регламентація 
діяльності 
системи освіти, 
деукраїнізація. 

 

 
 
Здійснено 
перехід до 
загальної 
обов’язкової 
середньої освіти. 
Реформи 60-80-х 
років у цілому 
відповідали 
запитам 
суспільства, не 
мали класового 
характеру, були 
динамічними, 
зорієнтованими на 
кращий 
зарубіжний досвід 
та національні 
традиції; 
інноваційними, 
педагогічно 
спрямованими; 
певною мірою 
політично 
забарвленими та 
заідеологізова-
ними. 
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Продовження табл. 1 

2 
Р
о
зв
и
то
к
 н
ау
к
и
, 

те
х
н
ік
и
 і
 к
у
л
ь
ту
р
и

 

Наукова 

діяльність 

активізується. 

Академія наук 

УРСР об'єднувала 

близько 40 

науково-

дослідних 

закладів. Було 

утворено інститут 

української мови. 

Значних успіхів 

учені досягли в 

галузях історії, 

фізики, 

математики, 

охорони здоров'я, 

генетики, 

книгознавства. 

Здійснювався у 

суворій 

відповідності до 

генеральної лінії 

комуністичної 

партії.  

Окремі галузі 

науки були 

заборонені. 

 

 

Наукова діяльність 
активізується. 
Академія наук УРСР 
плідно працює в 
системі Академії 
наук СРСР. 
Українські вчені 
досягли видатних 
успіхів в галузях 
фізики, астрономії, 
математики, 
генетики та ін. 
Гуманітарні науки 
розвивалися слабко, 
не виходили за 
рамки загально-
союзних норм. 
Значні успіхи були   
у галузях педагогіки 
та у 1980-х роках – 
психології. 

3 

Н
ау
к
о
в
о

-м
ет
о
д
и
ч
н
е 
за
б
ез
п
е
ч
ен
н
я
  

н
ав
ч
ал
ь
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и

 

Підручникознав-

ство 

розглядалося як 

галузь 

книгознавства; 

почали 

формуватися в 

працях 

вітчизняних 

учених  і 

формалізуватися 

в практиці 

підручникотво-

рення вимоги до 

змісту, 

структури та 

методичних 

аспектів 

навчальної 

книги. 

Заборона 
книгознавства і  
його галузі – 
підручникознав-
ства. Недостатня 
кількість та глибина 
наукових 
досліджень 
підручника. Інші 
види навчальної 
літератури взагалі 
не досліджувалися. 
Для науково-
методичного 
забезпечення 
створення 
словників форму-
ється нова наукова 
дисципліна – 
теоретична 
лексикографія. 

Підручникознав-

ство розглядалося  

як галузь 

педагогіки; 

з’являються нові 

психолого-педаго-

гічні вимоги до 

змісту, структури та 

методичних аспектів 

навчальної книги.  

Значні досягнення 

радянської школи 

підручникознав-

ства. 

Бурхливий  

розвиток 

теоретичної 

лексикографії. 
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4 
З
м
іс
т 
о
св
іт
и

 
Формувався на 

принципах єдності, 

трудового, 

соціального, 

національного 

атеїстичного, 

виховний 

(комуністичне 

виховання 

«інтернаціональної 

людини»; фізичне, 

трудове, 

естетичне).  

Визначався 

керівниками 

комуністичної 

партії. 

Загальнолюдські й 

національні 

цінності були 

вилучені. 

Нав’язувалися 

матеріалістичні 

погляди. 

Наукові теорії, які 

не підтримувалися 

партією, були 

заборонені. 

Зміст шкільних 

предметів загалом 

приведений у 

відповідність до 

досягнень науки 

(крім 

гуманітарних).  

Зміст 

гуманітарних 

предметів 

базувався на 

ідеології 

марксизму-

ленінізму, інші 

ідеологічні 

системи 

подавалися, як 

правило, з метою 

їх критики. 

5 

П
р
и
н
ц
и
п
и
 і
 м
ет
о
д
и

 

н
ав
ч
ан
н
я
 

Принципи: 

науковості, 

природо-

відповідності, 

доступності, 

наочності. 

Проєктний, 

лабораторний, 

лабораторно-

дослідний, наочно-

ілюстративний, 

екскурсійний 

активно-трудовий 

тощо. 

Партійності 

(ідеологічної 

доцільності), 

наступності,  

частково – 

науковості). 

Недооцінка принципу 

доступності та 

природи навчання як 

серйозної розумової 

праці учнів, яка 

потребує спеціальної 

організації 

репродуктивної й 

творчої пізнавальної 

діяльності. 

Принципи: 

науковості, 

наступності, 

природовідповід-

ності, доступності, 

наочності. 

Методи: 

репродуктивний, 

проблемний, 

розвивальний, 

практичний (в 

умовах класно-

урочної системи). 
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6 
З
м
іс
т 

н
ав
ч
ал
ь
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и

 

Відбирався згідно 

з ідеологічною 

лінією партії 

(українізація, 

інтернаціоналізм, 

матеріалізм). 

Мав забезпечити 

комплексне 

навчання, 

спрямовуючи 

учнів переважно 

на осмислення 

дійсності, на 

практичну 

діяльність. 

Відбирався згідно 

з ідеологічними 

установками 

партії. 

Переважали 

теоретичні 

знання, 

прикладного 

практичного 

матеріалу було 

недостатньо. 

Відбирався згідно з 

ідеологією 

марксизму-ленінізму 

(матеріалізм, 

інтернаціоналізм, 

радянський 

патріотизм). 

Мав забезпечити 

комплексне 

навчання, 

оволодіння 

достатнім рівнем 

теоретичних знань 

та практичних 

умінь. 

7 

С
тр
у
к
ту
р
а
 

н
ав
ч
ал
ь
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и

 

1. Навчальні 

посібники: 

- підручник-

довідник; 

- посібник 

керівництва; 

- посібник до курсу; 

- підручник-журнал; 

- робоча книга; 

- розсипний 

посібник. 

2. Наочні навчальні 

друковані посібники 

(таблиці, карти і 

картини). 

3. Словник 
(використовувалися 

переважно 

академічні та 

галузеві словники; 

навчальних 

словників видається 

відносно мало). 

1. Єдиний 

стабільний 

підручник 

(підручник-

хрестоматія). 

2. Хрестоматія (для 

старших класів). 

3. Наочні навчаль-

ні друковані 

посібники (таблиці, 

карти і картини). 

4. Збірка задач 

(вправ). 

5. Словник 

(використовувалися 

переважно 

академічні та 

галузеві словники; 

навчальних 

словників видається 

відносно мало). 

 

1. Підручник 
(єдиний для кожного 
предмета, 
стабільний). 
2. Навчальний 
посібник. 
3. Хрестоматія. 
4. Робочий зошит. 
5. Наочний 
посібник (альбом, 
комплект тощо). 
6. Аудіо-візуальний 
посібник (кінофільм, 
діафільм, 
діапозитиви, 
аудіозапис тощо). 
Словник 
(становлення та 
розвиток нової 
галузі словникар-
ства – навчального 
словникарства; 
видається велика 
кількість навчальних 
словників з різних 
предметів). 
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8 

Ф
о
р
м
ат

 

н
ав
ч
ал
ь
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и

 
У процесі підготовки 

навчальних книжок, 

як правило, 

враховувалися 

вимоги до їх 

формату (шрифт, 

якість паперу, розмір 

берегів тощо). 

Навчальні книжки 

переважно 

оздоблювалися 

ілюстраціями, які 

викликали у дітей 

інтерес до навчання і 

полегшували їм 

засвоєння матеріалу. 

Переважання тексту, 

ілюстративний 

мінімалізм. 

Ілюстрації, як правило, 

друкувалися у чорно-

білому варіанті. 

Підручники і посіб-

ники друкувалися  

переважно на 

газетному 

(найдешевшому) 

папері. 

Було розроблено 
систему гігієнічних 
вимог до формату 
підручників, вимог до 
методичного апарату, 
більшість із яких 
виконувалися. Якість 
паперу більшості 
підруч-ників не 
відповіда-ла цим 
вимогам. Ілюстрації, 
крім підручників для 
початкової школи та 
окремих підручників для 
середньої школи, були 
чорно-білими.  
Підручники 
друкувалися  
переважно на білому 
офсетному папері. 

9 

Ф
у
н
к
ц
ії

 

н
ав
ч
ал
ь
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и

 

1. Мотиваційна. 

2. Інформаційна. 

3. Дослідницька. 

4. Розвивальна. 

5. Методична. 

Місце навчальної 

літератури у 

школі 

визначалося 

двома 

положеннями: 

засіб праці 

школяра, робоча 

книга школяра. 

Підручник 

(посібник) мав 

наштовхувати 

вчителя на нові 

методи роботи з 

учнем. 

1. Інформаційна. 
2. Репродуктивна. 
3. Виховна. 
Навчальна література 
розглядалася 
переважно як 
джерело інформації 
для вчителя та засіб 
для повторення і 
закріплення знань, 
отриманих учнями 
на уроці. Основним 
засобом навчання 
був стабільний 
безальтернативний 
підручник. Інші види 
навчальної літера-
тури видавалися 
нерегулярно  й 
невеликими 
накладами. 

1. Інформаційна.        

2. Повторення, 

закріплення та 

контролю знань. 

3. Інтегруююча.     

4. Координуюча.  

5. Мотиваційна. 

6. Розвивальна.     

7. Дослідницька.                                 

8. Самоосвітня. 

9. Виховна. 

10. Методична 

(управлінська).  

Навчальна 

література 

розглядалася 

переважно через 

призму навчально-

методичного 

комплексу. 
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развития советсокй педагогики и школы», статья Як. Аудреса «О 
Биробиджане», статья неизвестного автора «Венеция и еврейский 
вопрос» и другие статьи, 1942 г., 134 арк. 

855. Спр. 6 Списки научно-исследовательских институтов, 
библиотек, музеев оккупированных областей, 47 арк.  

оп. 4.  
856. Спр. 310. Рукопись проф. Штепы антисоветского содержания с 

описанием советской действительности, репрессий и пр., 1942 г., 98 арк.  
Ф. 4609 Державний комiтет УРСР по професiйно-технiчнiй освiтi,  

м. Київ, 1940–1988 рр.  
оп. 1 
857. Спр. 134. Информации,  справки,  переписка  с  ЦК  КПУ, 

Президиумом ВС УССР, Госкомитетом Совета Министров СССР по 
техобразованию «О совершенствовании учебной и воспитательной 
работы среди учащихся, повышению роли профсоюзных и  
комсомольских  организаций  в  улучшении  подготовки  квалифи-
цированных рабочих и другое за 1975 год», 154 арк. 

Галузевий державний архів Служби безпеки України, м. Київ  
Ф. 13. Колекція друкованих видань КГБ УРСР 
Спр. 372. Збірник документів про структуру та характер 

антирадянської діяльності ОУН (208 од.).  
858. Т. 12. Документи, які характеризують ідеологію ОУН, 

програми, декларації, тактичні завдання, перспективи, форми і методи 
антирадянської діяльності українських націоналістів в період              
1943–1954 рр.  

Видання «Україна в боротьбі протягом 1917–1946 років (б.а.)», 

http://err.tsdavo.org.ua/1/documents/62663094.html
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1946 р., арк. 733–754. 
Спр. 376. Збірник документів про структуру та характер 

антирадянської діяльності «Організації українських націоналістів – 
ОУН» та «Української повстанської армії» (7196 од.).  

859. Т. 1. Документи і матеріали ОУН про походження і розвиток 
української нації. Філософські, соціальні і психологічні основи 
українського націоналізму. Кардаш Д. Український націоналізм. – 
Харків, 1941. – 8 с., арк. 67–72.  

860. Т. 9. Документи та матеріали ОУН-мельниківців. «Біла» та 
«Чорна» книги ОУН про розкол на мельниківців та бандерівців. Журнали 
мельниківців – «Сурма», «Наш шлях» та ін. матеріали, 382 арк.   

861. Т. 70. Документи та матеріали УПА.  
Цілі і завдання УПА, накази Генерального штабу, інструкції, 

матеріали по групах УПА — «Північ», «Захід», «Південь». Навчально-
виховна робота, звернення, листівки УПА. Опис боїв і рейдів УПА. 
Статути, настанови. Періодичні та ін. видання УПА. Літопис УПА, т. 2, 
1949 р., арк. 589–609.  

862. Т. 84. Друковані матеріали організації українських націо-
налістів, 1930–1939 рр., 231 арк.  

Волинець Степан. Лист-критика радянщини у зв'язку зі смертю 
Скрипника, Хвильового. – Друкарня Гольдмана, 1933, арк. 167-174.  

Архів Управління Служби безпеки України у Львівській 
області,    м. Львів  

Ф. 14. Оп. 1.  
Спр. 2. Арх № П-11282. В 4-х томах.  
863. Т. 2. Список заключенных тюрьмы № 3 г. Львова, расстре-

лянных в связи с началом войны 1941-1945 гг. – 46 арк.  
864. Т. 3. Список расстрелянных в тюрьме № 1 во Львове в июне 

1941 года. – 24 арк. 
Aрхів Центру досліджень визвольного руху, м. Львів  
Ф. 7. Архів Брюховецького районного проводу ОУН (Буй-Тура) 
865. Т. 6. Літературні твори та публіцистичні матеріали 

українського підпілля  
Розділ 4.2.10. Видання Організації українських націоналістів 

ОУН(б). 
М. Дмитренко. Михайлик. – Київ-Львів, 1949. – Арх. № 26.  
Слідами героїв. Видання для молоді, Київ-Львів, 1950. – Арх. № 40.  
Сотник Черник [б.а.]. – Київ-Львів, 1950. – 5 с. – Арх. № 32. 
М. Дмитренко. Учителька. – Київ-Львів, 1949. – 46 с. – Арх. № 35.  
Програма ОУН [б.а.]. – Київ-Львів, 1950. – 8 с. – Арх. № 36. 
О. Горновий. Наше становище до російського народу. – Київ-Львів, 

1950. – 22 с. 
Ф. 8. Архів документів підпілля ОУН.  
866. Т. 1. Постанови ІІІ-го Надзвичайного Великого Збору ОУН, що 

відбувся в днях 21—25 серпня 1943 р. (Неповний текст), 1943 р., 23 арк.  
867. Т. 5. Звернення, комунікати, повстанські листівки. Звернення 

«Слово до учителів, братів зо східних областей України», 30 серпня 
1946 р., 14 арк. 
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868. Т. 7. Вишкільні матеріали «Запорожець», 1947 р., 12 арк. Вка-
зівки батькам у вихованні дітей, 1947 р., 7 арк. 

Державний архів Кіровоградської області  
Ф. 1749 Кіровоградський міський відділ народної освіти  
оп. 1.  
869. Спр. 11. Протоколи засідань педагогічних рад і виробничих 

конференцій, списки вчителів і завідувачів шкіл м. Єлисаветграда і 
Єлисаветградського району, 1931–1934 рр., 198 арк. 

870. Спр. 12. Анкети заочників і листування по господарчо-
фінансовим питанням, 30 вересня 1930 р. – 8 вересня 1932 р., 99 арк. 

871. Спр. 15. Листування з Укрснабом, комун відділом про 
забезпечення шкіл і інших учбових закладів паливом, будівельними 
матеріалами, учбовим приладдям і з інших питань, 1930 – 1931 рр., 194 
арк. 

Плян розподілу сум культфондів колгоспів (61,4%) по окремим 
закладам відділу народньої освіти» (лист Зінов’євського міськвно від 
03.09.1931 р. № 813), арк. 187. 

872. Спр. 23. Директивний лист народного комісаріата освіти УРСР 
та листування з ним Одеським облвно і іншими установами про 
організацію навчально-виховної роботи в школах, 5 грудня 1931 р. – 25 
серпня 1932 р.,    39 арк.  

Директивний лист НКО УРСР від 25.01.1932 р. № 301-3 «До всіх 
відділів народньої освіти», арк. 29-33. 

873. Спр. 24. Урядові радіобюлетені, листування з установами м. 
Єлисаветграда про підготовку до нового навчального року, список 
установ освіти, заяви, довідки, 2 січня – 25 листопада 1931 р., 508 арк. 

Телефонограма відділу народньої освіти Зіновєвської міської ради 
робітничо-селянських та червоноармійських депутатів від 03.10.1931 р.          
№ 813.15, арк. 72 

874. Спр. 31. Плани суцільної радіофікації, масової політичної та 
культурно-освітньої роботи на селі; списки неписьменних та 
малописьменних громадян м. Єлисаветграда і Єлисаветградського 
району, 1932 – 1933 рр., 300 арк.  

План преревірки стану загального навчання Зіновєвського району,      
арк. 169-171 

875. Спр. 34. Річні звіти та відомості про шкільне будівництво в 
Єлисаветградському районв, списки та особисті листки співробітників 
міськвно, 6 серпня 1931 р. – 29 червня 1932 р., 95 арк. 

876. Спр. 66. Постанова бюро Кіровського міського комітету 
КП(б)У, доповідна записка, статистичні відомості про стан підготовки до 
нового навчального рок; плани роботи методичного сектору міськвно; 
списки вчителів м. Єлисаветграда і Єлисаветградського р-ну, 1 липня 
1932 р. – 1 листопада 1934 р., 66 арк.  

Сторінки 36-39 брошури про досягнення Зінов’євського району на 
культурному фронті, 1930 р., арк. 42. 

877. Спр. 82. Протоколи нарад та засідань методичних комісій, 
оперативні плани та звіти про роботу шкіл і дитячих майданчиків, анкети 
вчителів школи № 23 м. Єлисаветграда, 25 грудня 1932 р. – 23 липня 
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1933 р. 
Звіт про стан методичної роботи в Зінов’євському районі за                

І півріччя 1932/1933 навч. року, арк. 69–71. 
878. Спр. 105. Відомості про устаткування наочним приладдям та 

стан політехнізації шкіл соцвиху м. Єлисаветграда і Єлисаветградського 
району, 1930 – 1931 рр., 247 арк.  

879. Спр. 119. Списки літератури, що підлягають вилученню з 
бібліотек, клубів і з магазинів, 10 лютого 1932 р. – 29 травня 1932 р.,       
11 арк. 

Лист Зінов’євського міського відділу народньої освіти від 
10.02.1932 р. № 813.6 «До міськпрофради», арк. 10. 

880. Спр. 121. Постанови, накази, циркуляри та методичні вказівки 
Народного комисаріата освіти УРСР, одеського облвно, листування з 
ними та інш. Установами, про підготовку до нового навчального року, 
технічну пропаганду серед школярів і антирелігійну роботу в школі і з 
інших питань, 15 квітня 1933 р. – 22 жовтня 1935 р., 400 арк.  

Лист Одеської обласної спілки войовничих безбожників від 
28.08.1933 р. «До Зінов’євського Райвно», арк. 47. 

Про опрацювання матеріалів ХVІІ з’їзду ВКП(б) та ХІІ з’їзду 
КП(б)У : лист НКО УСРР від 26.02.1934 р., арк. 284. 

881. Спр.  143. Плани роботи секторів та інспекторів 
Єлисаветградського міськвно, учбові програми курсів і шкіл з різних 
предметів, список працівників міськвно, 25 червня 1933 р. – 14 грудня 
1934 р., 227 арк.  

Лист Сектору заочного навчання Зінов’євського педагогічного 
інституту від 29.10.1934 р. «До завідуючого Зінов’євського РВНО»,       
арк. 149. 

882. Спр. 276. Накази та інструкції Народного комісаріата освіти 
УРСР і відомості про мобілізацію батьківських коштів на підручники; 
договори з сектором громадського харчування Кіровської міської ради 
про організацію харчування дітей у школах, 16 лютого – 26 вересня 
1935 р., 82 арк.  

Наказ заступника накома освіти Хвилі від 01.06.1935 р. «Про стан 
збирання батьківських і бюджетних коштів на підручники» арк. 54 
Інструкція про порядок збирання та витрачання батьківських коштів на 
придбання підручників для учнів, арк. 31. 

Замовлення на стабільні підручники на 1935/36 навчальний рік для 
початкових, неповних середніх та середніх шкіл, арк. 62–64. 

883. Спр. 283. Наказ Одеського облвно, протоколи загальних зборів 
вчителів, копії протоколів допитів обвинувачених і свідків, вироків суду і 
листування з прокуратурою і народним судом м. Кірово про розв’язання 
скарг вчителів; акти обстеження шкіл і дитбудинків, 11 січня 1936 р. –     
23 березня 1936 р., 178 арк.  

884. Спр. 289. Наказ, акти листування з директорами про стан і 
підготовку до нового навчального року, організацію методичної роботи в 
школах, призначення вчителів, матеріально-побутовий стан учнів і 
характеристики на них, порядок денний, наради вчителів Кіровського     
р-ну, 15 травня 1935 р. – 22 грудня 1935 р., 203 арк.  
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Лист Кіровської міської ради від 27.07.1935 р. № 101/159 до голів 
колгоспів, директорів та завідувачів шкіл «Про підготовку до нового 
навчального року», арк. 82. 

885. Спр. 300. Протокол наради бюро секцій Кіровської міської 
Ради, листування з Одеським облвно та обласною конторою 
«Книгокультторгу» про розгортання стаханівського руху, ремонт і 
забезпечення підручниками шкіл, 15 липня – 29 грудня 1935 г., 55 арк.  

Лист начальника 28-ї дистанції путі до міського відділу народної 
освіти про підготовку школи № 22 до надання їй статусу «зразкової», 
арк. 18. 

886. Спр. 329. Відомості про стан бібліотек в школах; списки 
вчителів і технічних працівників та учнів шкіл м. Кірово і Кіровського 
району, 14 вересня 1935 р. – 11 лютого 1936 р., 132 арк.  

887. Спр. 438. Постанови Ради народних комісарів УРСР, колегій 
наркомату освіти, накази обласного відділу народної освіти,                
1930–1932 рр., 680 арк. 

888. Спр. 517. Збірники наказів Народного комісаріату освіти СРСР, 
УРСР, листи, інструкції, 1933-1934 рр., 98 арк. 

889. Спр. 542. Вирізки з газет і журналів про досягнення радянської 
школи, 1935 р., 23 арк.  

оп. 3.  
890. Спр. 6. Планы работы и протоколы заседаний гороно,               

1945–1947 гг., 64 арк.  
891. Спр. 26. Приказы гороно, планы работы школ, 1948-1950 гг.,        

20 арк. 
892. Спр. 34. Материалы августовского совещания учителей, 

1946 р., 76 арк. 
893. Спр. 82. Приказы Министерства просвещения СССР, 

Министерства образования УССР, 1946-1950 гг., 126 арк. 
894. Спр. 124. Материалы августовского совещания учителей, 

1947 г., 384 арк. 
895. Спр. 143. Приказы и распоряжения облоно, гороно, 1950-

1951 гг., 46 арк. 
896. Спр. 185. Приказы и директивы Министерства образования 

УССР, 1950-1952 гг., 75 арк.  
Ф. р-1749 Кіровоградський обласний інститут удосконалення 

вчителів 
оп. 4 
897. Спр. 17. Отзывы, заключения, реценции на учебники, 1948 г.,     

143 арк. 
898. Спр. 86. Письмо в управление школ Министерства образования 

УССР, 1953 г., 3 арк. 
899. Спр. 87. Методические сборники института усовершествования 

учителей, 1954–1955 г., 95 арк. 
900. Спр. 34. Материалы обсуждения учебников, 1957 г., 93 арк. 
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Архів Президента Російської Федерації, м. Москва (Російська 
Федерація)  

Ф. 3  
оп. 24. 
901. Спр. 409. Списки лиц, подлежащих суду Военной коллегии 

Верховного суда Союза ССР с резолюциями руководителей партии и 
правительства, с 27.02.1937 г. по 26.06.1937 г., 255 арк.  

902. Спр. 413. Списки лиц, подлежащих суду Военной коллегии 
Верховного суда Союза ССР, с резолюциями руководителей партии и 
правительства, 13 ноября – 22 декабря 1937 года,  379 арк.  

Архів академіка А. П. Єршова, Сибірське відділення Російскої 
академії наук, м. Новосибірськ (Російська Федерація)  

Розділ «Школьная информатика». Концепция информатизации 
образования.  

903. Папка 79. Концепция 22.05.1988 г., 22 арк.   
Розділ «Школьная информатика». Аналитические материалы 
904. Папка 276. Перспективы школьной информатики, 234 арк. 
Перестройку школы – на уровень современных требований. 

Обобщенные материалы Министерства просвещения СССР,           
арк. 234-1–234-15. 

Розділ «Школьная информатика». Учебники. Подготовка программ 
преподавания информатики. Методические пособия. 

905. Папка 53-1. Изучение основ информатики и вычислительной 
техники : метод. пособие для учителей и преподавателей средних 
учебных заведений. В двух частях. Ч. 1. – М. : Просвещение, 1985. –193 
с., 99 арк. 

906. Папка 75-39. Программа изучения основ программирования и 
вычислительной техники в средней общеобразовательной школе с 
правкой А.П.Ершова, 10.02.1984, 10 арк. 

907. Папка 75-43. Основы информатики и вычислительной техники : 
программа Министерства просвещения СССР для средних учебных 
заведений. – М. : Просвещение, 1985. – 15 с., 7 арк.  

Розділ «Школьная информатика». Информатика-9. 
908. Папка 53-3. «Основы информатики и вычислительной техники» 
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