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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, тому її вивчення та удосконалення слід 

вважати одним із пріоритетних завдань науки. 

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.  

Саме історико-педагогічний підхід дає досліднику 

можливість глибше вивчити й чіткіше зрозуміти основні 

закономірності еволюції педагогічних, психологічних, 

книгознавчих явищ на тлі політичного, соціального, 

культурного та економічного розвитку; виявити взаємозв’язки, 

максимально об’єктивно і точно оцінити стан та з’ясувати 

загальні тенденції розвитку шкільної навчальної літератури в 

нашій країні. 

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. 

Зародження теорії навчальної літератури пов’язане з ім’ям  

Я.-А. Коменського (друга половина ХVII століття). Становлення 

ж вітчизняного підручникознавства розпочалося у середині ХIХ 

століття (К. Ушинський, П. Куліш, М. Корф та ін.). Суттєво 

збагачено воно було в працях В. Бейлінсона, В. Беспалька, 

О. Боданської, Г. Ващенка, Д. Зуєва, Н. Менчинської, 

В. Онищука, Є. Перовського, В. Цетлін та ін. (середина 50-х – 

80-ті роки ХХ століття), предметом дослідження яких були 
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змістові, структурні й функціональні аспекти шкільних 

підручників, методи й засоби перевірки їх якості тощо. 

Концептуальні питання розроблення й функціонування 

шкільної навчальної літератури на різних етапах її розвитку 

розглядалися у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених 

(І. Бай, К. Баханов, В. Бевз, Н. Бібік, Н. Буринська, М. Бурда, 

О. Данилевська, Л. Даниленко, Л. Денисенко, Ф.-М. Жерар, 

І. Журавльов, Ю. Завалевський, Я. Кодлюк, Ч. Куписевич, 

І. Лернер, 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 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.  

Концепція дослідження передбачає його проведення на 

аксіологічних і соціокультурних засадах та зосередження уваги 
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на трьох групах проблем: онтологічних (визначення предмета 

дослідження), гносеологічних (пошук способів його вивчення), 

аксіологічних (визначення ціннісних аспектів) та являє собою 

систему ідей, понять, концепцій, умов розвитку навчальної 

літератури, без яких неможливе розуміння сутності проблеми, 

що досліджується. 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 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 
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(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 20-х – 50-х років, було опрацьовано також кілька 

документів 60-х – 80-х років. У процесі роботи над дисертацією 

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, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 

902 найменувань та додатків.  

У першому розділі «Шкільна навчальна література як 

наукове явище» розглядаються питання: шкільна навчальна 

література як об’єкт теоретичного аналізу; періодизація 

становлення й розвитку вітчизняної шкільної навчальної 

літератури; історіографія проблеми розвитку 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», «теорія шкільної навчальної літератури», «шкільне 

підручникознавство», «шкільне словникарство»; уточнюються 

http://avr.org.ua/index.php/Ust/29/?a=1
http://avr.org.ua/index.php/Ust/29/?a=1
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поняття «навчальна література», «засіб навчання», «навчально-

методичний комплекс», «підручник», «навчальний посібник», 

«теоретична лексикографія». Визначені, обґрунтовані та 

охарактеризовані етапи розвитку навчальної літератури для 

радянської загальноосвітньої школи;  виявлені й проаналізовані 

тенденції розвитку шкільної навчальної літератури, шкільного 

підручникознавства та навчального словникарства. 

У наступних розділах: «Тенденції розвитку шкільної 

навчальної літератури в Україні в 1921 – 1991 роках» та 

«Науково-методичне забезпечення розвитку радянської шкільної 

навчальної літератури» детально аналізуються усі компоненти 

навчальної літератури (зміст, структура, формат, функції) та 

чинники, що впливали на її розвиток відповідно до розробленої 

автором моделі аналізу цього явища. 

Вперше у вітчизняній науці здійснено спробу комплексного 

історико-педагогічного аналізу проблеми розвитку шкільної 

навчальної літератури та науково-методичного забезпечення її 

функціонування в галузі загальної середньої освіти України.  

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 розробці нових та 

удосконаленні чинних шкільних підручників, посібників, 

словників та інших компонентів навчально-методичного 

комплексу.  
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Розділ 1 
 

ШКІЛЬНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА  
ЯК НАУКОВЕ ЯВИЩЕ 

 
Підручник – річ не менш складна, 
ніж новий тип літака.  

Академік А. Колмогоров [339]  
 
1.1 Шкільна навчальна література як об’єкт 

теоретичного аналізу 
 

В основу дослідження ми поклали розроблену нами модель 
аналізу шкільної навчальної літератури (рис. 1.1).  

Метод моделювання обрано нами як досить економний і 
ефективний метод дослідження. На думку вчених, модель – це 
система, яка відображає або відтворює певний об’єкт та здатна 
певним чином замінювати його. Вивчення цієї системи надає 
досліднику потрібну інформацію про об’єкт [336; 526]. Доволі 
точне, на нашу думку, визначення методу моделювання є у 
В. Паламарчук, яка стверджує, що це – метод дослідження, який 
передбачає побудову природних або штучних систем, що 
імітують суттєві властивості оригінальної системи [526, с. 46]. 
Отже, методом моделювання слід вважати метод пізнання, який 
оперує науковими моделями. Таким чином, моделювання 
пов’язане з процесом створення моделей і роботою з ними. 
Основний зміст моделювання полягає в тому, щоб за 
результатами дослідів з моделями можна було зробити висновки 
про характер ефектів, зумовлених досліджуваним об’єктом. 
Створена нами за допомогою цього методу модель являє собою 
комплекс взаємопов’язаних елементів шкільної навчальної 
літератури та різноманітних чинників, що впливають на її 
розвиток. 

Під час моделювання ми орієнтувалися на системний 
підхід, який є методологічною базою для вивчення складних 
явищ, до яких відноситься навчальна література, та 
інтегративно-технологічний підхід, за допомогою якого 
визначено систему методів, форм та засобів аналізу об’єкта 
дослідження. В основу процесу розроблення моделі покладені 
загальнофілософські принципи: об’єктивності, детермінізму, 
розвитку, наступності, взаємодії. 
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Рис. 1.1 - Модель аналізу шкільної навчальної літератури 

 
Структурні складники моделі розподіляємо на дві частини: 
1.  Компоненти навчальної літератури:  
- зміст навчальної літератури; 
- структура навчальної літератури; 
- формат навчальної літератури; 
- функції навчальної літератури. 
2. Чинники, що впливають на стан навчальної 

літератури: 
- державна політика у галузі освіти; 
- розвиток науки і культури; 
- зміст і структура середньої освіти; 
- принципи і методи навчання; 
- науково-методичне забезпечення навчальної літератури. 
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Необхідно, на нашу думку, проаналізувати кожен із 
складників даної моделі, визначити основні поняття, на яких 
вона базується, та які складають основний зміст нашого 
дослідження. Почнемо з чинників, що впливають на стан 
навчальної літератури. 

Державна політика (від грецьк. πολιτική – державні та 
суспільні справи) – організаційна, регулятивна й контрольна 
сфера життя суспільства, у межах якої здійснюється соціальна 
діяльність, спрямована на досягнення, утримання та реалізацію 
влади з метою задоволення певних запитів і потреб [667].  

Державна політика у галузі освіти виражається переважно 
у створенні певної моделі освіти. Оскільки модель освіти у 
нашій країні періодично змінювалася протягом ХХ століття, 
важливим для нашого дослідження є комплекс понять, 
пов’язаних із реформуванням освітньої галузі. Л. Березівська 
[36] виокремлює такі структурні компоненти логічної схеми 
аналізу реформ: 

«1) причини реформи шкільної освіти в їх 
взаємозалежності та взаємопов’язаності: суспільно-політичні, 
економічні та педагогічні (стан і потреби шкільної освіти, 
відповідність чи невідповідність її структури, змісту, 
управління, організаційно-педагогічних засад потребам 
українського суспільства, взаємодія – використання, 
підпорядкування, ігнорування) з педагогічною наукою, боротьба 
старої і нової філософії освіти); 

2) принципи (ключові ідеї) і напрями реформування 
шкільної освіти (структура і зміст шкільної освіти, управління 
нею, організація навчально-виховного процесу; вчитель, 
громадськість і шкільна освіта), втілені у законодавчих та 
нормативних документах; 

3) організаційні аспекти: підготовка реформи; розробка 
відповідними комісіями при керівних органах освіти 
законодавчих документів, їх обговорення та прийняття (наради, 
з’їзди, конференції), реалізація; ініціатори та учасники реформи; 
механізми, засоби втілення; 

4) проекти, ідеї вітчизняних педагогів щодо реформування  
шкільної освіти, зокрема розвитку української школи (мова, 
українознавчі предмети, національний компонент у змісті освіти 
та виховання) крізь призму оцінювання державної освітньої 
політики; 
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5) результати реформи як зміни у загальній середній освіті 

України (у структурі, змісті, організації навчально-виховного 
процесу, управлінні), їх вплив на розвиток української школи; 

6) наслідки і досвід реформування (позитивний і 
негативний; помилки, які не варто повторювати, або 
закономірності організації та реалізації реформ шкільної 
освіти); інноваційність реформи» [36, с. 40-41]. 

Розвиток науки і культури в різні періоди історії нашої 
країни протягом ХХ століття відбувався по-різному. На нього 
впливали як зовнішні чинники (розвиток зарубіжної науки), так 
і внутрішні, пов’язані з державною політикою в цій галузі. 
Розвиток науки і культури розглядається нами в контексті його 
впливу на стан загальної середньої освіти та шкільної 
навчальної літератури на конкретному етапі її розвитку. 

Державна політика в галузі освіти та розвиток науки і 
культури взаємовпливають одне на одне, але на різних етапах 
розвитку освіти такий вплив не є рівномірним, оскільки інколи 
переважають певні державні погляди і урядові рішення, які не 
завжди враховують досягнення науки і навіть гальмують її 
розвиток. Обидва ці явища здійснюють безпосередній вплив на 
формування певної моделі середньої освіти, у якій цікавими для 
нас є такі компоненти, як зміст і структура середньої освіти та 
принципи і методи навчання. 

Зміст загальної середньої освіти – це складник «культури, 
соціального досвіду суспільства, що використовується в 
навчальному процесі для досягнення мети навчання, виховання і 
розвитку особистості. До культури відносять: 1) вже здобуті 
суспільством знання про природу, саме суспільство, мислення, 
техніку і способи діяльності; 2) досвід здійснення способів 
діяльності, який втілюється в уміннях і навичках особистості;   
3) досвід творчої діяльності щодо вирішення проблем, які 
постають перед суспільством; 4) досвід ставлень до світу, 
самого себе, тобто система емоційної, вольової, моральної, 
естетичної вихованості» [461]. 

Серед чинників, які впливають на відбір і формування 
змісту освіти, є: потреби суспільства в освічених людях; мета, 
яку суспільство ставить перед загальноосвітньою школою на 
певному етапі свого розвитку; реальні можливості процесу 
навчання, а також потреба людини в освіті. Функції держави 
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полягають у забезпеченні функціонування системи освіти, що 
має відповідати державному стандарту – обов'язковому 
мінімуму знань і вмінь у певній освітній галузі [255; 822]. 

І. Лернер і М. Скаткін [165] вважають, що зміст освіти має: 
-   містити основи всіх наук; 
-   враховувати мету освіти; 
-   мати практичну значимість; 
- передбачати формування і розвиток методологічних 

знань; 
-  розкривати міжпредметні зв'язки; 
-  передбачати необхідну логіку розгортання знань. 
Б. Лихачов [407] пропонує таку класифікацію принципів 

формування зміту освіти: 
1) загальнометодологічні принципи;  
2) спеціальні принципи. 
Загальнометодологічними принципами, на його думку, є: 
- освітній характер навчального матеріалу; 
- системоутворювальний характер навчального матеріалу; 
- ідейна спрямованість змісту; 
- зв'язок навчального матеріалу зі змінами в суспільстві; 
- розвивальний характер навчального матеріалу; 
- взаємозв'язок суміжних предметів. 
До спеціальних учений відносить принципи: 
-  науковості; 
-   політехнізму; 
- єдності й протилежності логіки науки і навчального 

предмета; 
-  єдності ідейного змісту і художньої форми; 
-  врахування вікових особливостей учнів; 
- суспільно-економічної доцільності праці школярів, 

залучення їх до суспільно корисної праці; 
-  принцип зв'язку науки з практикою; 
-  принцип профорієнтації. 
Для визначення поняття «структура загальної середньої 

освіти» необхідно з’ясувати суть поняття «система освіти». 
Система освіти – це сукупність навчальних, виховних і 
культурно-освітніх закладів, наукових та методичних установ, 
науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів 
управління освітою та самоврядування, які згідно з 
законодавством здійснюють освіту й виховання громадян [382]. 
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Розвиток системи освіти забезпечується державою. Виходячи з 
цього, структурою загальної середньої освіти вважаємо 
взаєморозміщення та взаємозв'язок складових частин (ланок) 
системи загальної середньої освіти. Кожна ланка містить 
сукупність закладів, установ, державних і місцевих органів 
управління освітою та самоврядування в галузі освіти.  

Принципи навчання – це керівні ідеї, нормативні вимоги до 
організації та здійснення навчального процесу. Вони мають 
характер загальних указівок, правил, норм, що регулюють цей 
процес. Принципи формулюються на основі наукового аналізу 
навчання, випливають із його закономірностей. Вони залежать 
від певної дидактичної концепції. У сучасній дидактиці існує 
система принципів, яку становлять як класичні, так і нові 
принципи, що з'явилися в процесі розвитку педагогічної науки й 
освітньої практики [255; 822].  

Успіх навчання залежить від правильного визначення його 
мети і завдань та від способів їх реалізації, тобто від методів 
навчання. Метод є системою цілеспрямованих дій учителя, які 
забезпечують організацію пізнавальної й практичної діяльності 
учня, засвоєння ним змісту і тим самим досягненню мети 
навчання. Метод навчання – це спосіб спільної діяльності 
вчителя й учнів, спрямований на вирішення завдань навчання 
[255; 833]. 

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 
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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: 

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); 
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- 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; 

-   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 
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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 

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 
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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 НМКс 

 

 

До книжкової частини НМКс (рис. 1.3) відносяться: 

- 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 
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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, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок 

(збірник задач і вправ, тестові завдання, збірник текстів 

диктантів і переказів тощо); 



 

23 

 

- 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 
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Важливим для нашої моделі є поняття «тип підручника» – 
термінологічне визначення форми підручника, яке відрізняється 
за ознаками: за змістовим наповненням, структурними 
особливостямми і співвідношенням функцій [670, с. 38]. 
Першою спробою поділу підручників на типи був поділ на 
академічні підручники та на підручники-методичні розробки 
(Л. Федоренко, 1974 р.). Академічний підручник містить наукову 
інформацію з предмета відповідно до сучасного стану розвитку 
певної науки. Підручник-методична розробка дає виклад 
шкільної програми за певною методикою та регламентує дії 
вчителя й учнів у процесі вивчення матеріалу [744, с. 93]. Не 
можемо погодитися з такою типологією, оскільки підручник-
методична розробка більше підходить під термін «навчально-
методичний посібник».  

У 60-х роках під час упровадження програмованого 
навчання з’явився програмований підручник – навчальне 
видання для забезпечення самостійної навчальної роботи учня 
[274, с. 127].  

У 70–80-ті роки типологізація підручників розширилася 
(В. Бейлінсон [31, с. 23]). І. Смагін доповнює її новими типами 
видань, які з’явилися на початку 90-х рр., та подає такий перелік 
типів підручників: катехізичний, підручник-конспект, 
інформаційно-описовий, підручник-довідник, самовчитель, 
підручник-керівництво для виконання різних робіт з опанування 
знаннями та вміннями, підручник-газета і підручник-журнал, 
розсипний підручник, підручник, побудований за краєзнавчим 
принципом (обласний, крайовий), програмований, підручник, 
побудований на експериментальній основі, варіативний, 
паралельний, альтернативний, диференційований, інтегрований, 
дискусійний, розвивальний, проблемний тощо [670, с. 38-39]. 

С. Пальчевський [530] виокремлює такі типи підручників: 
1) за предметним змістом – гуманітарні, фізико-математичні, 
природознавчі та інші підручники; 2) за характером викладу 
навчального матеріалу – академічні, прикладні; 3) за провідними 
методами вивчення навчального  матеріалу – інформаційні, 
проблемні, програмовані, комплексні. 

Типологізацію підручників за дидактичною спрямованістю 
запропонував В. Беспалько: 

- дидактичні (з діагностично визначеною метою і 
дидактично відпрацьованим змістом); 

- декларативні (з діагностично визначеною метою, але без 
дидактичної підготовки змісту); 

- догматичні (без діагностично визначеної мети, але з 
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дидактично відпрацьованим змістом); 
- монографічні (без діагностично визначеної мети та без 

дидактичної підготовки змісту) [38, с. 27–28]. 
Узагальнивши наявні підходи до типологізації підручників, 

І. Смагін прийшов до висновку, що типи підручника – це 
видання, характерні суттєві ознаки яких відповідали вимогам 
конкретно-історичних освітніх систем [670, с. 39]. З цих  
позицій вважаємо за доречне використовувати типологізацію 
підручників В. Беспалька, В. Бейлінсона, С. Пальчевського й 
І. Смагіна за такими аспектами: 1) за характером викладу 
навчального матеріалу – академічний, прикладний; 2) за 
провідними методами вивчення навчального  матеріалу – 
інформаційний, розвивальний, проблемний, програмований, 
комплексний; 3) за дидактичною спрямованістю – дидактичний, 
декларативний, догматичний, монографічний; 4) за роллю і 
місцем у навчально-виховному процесі – стабільний, основний, 
варіативний, паралельний, додатковий, альтернативний, 
диференційований, інтегрований, пробний. 

Отже, класифікацію типів підручників можна зобразити у 
такому вигляді (рис. 1.4). 

Зазначена вище класифікація типів підручників певною 
мірою поширюється і на навчальні посібники. Зважаючи на те, 
що навчальний посібник – це навчальне видання, що доповнює 
або частково замінює підручник [587], можемо запропонувати 
таку класифікацію типів навчальних посібників:  

- за характером викладу навчального матеріалу 
(академічний, прикладний);  

- за провідними методами вивчення навчального 
матеріалу (інформаційний, розвивальний, проблемний, 
програмований, комплексний);  

- за дидактичною спрямованістю (дидактичний, 
декларативний, догматичний, монографічний). 

До навчально-методичного комплексу входить також 
практикум. Як уже зазначалося, це – навчальне видання 
практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих 
знань, умінь і навичок. Сучасна нормативна база [587] подає 
таку типологізацію практикумів (рис. 1.5): 

- збірник задач; 
- збірник вправ; 
- збірник тестових завдань; 
- збірник текстів диктантів і переказів; 
- інструкції до лабораторних і практичних  робіт; 
- дидактичні матеріали. 
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Рис. 1.4 - Типи підручників 
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Рис. 1.5 - Типи практикумів 

 
До навчально-методичного комплексу належить і такий вид 

навчальної літератури, як навчально-методичний (методичний) 
посібник. Взявши за основу типологізацію посібників для 
вчителів, розроблену В. Максаковським [423, с. 34], пропонуємо 
такі типи навчально-методичних (методичних) посібників (рис. 
1.6): 

1) посібники з загальних питань методики викладання 
даного предмета (кількох предметів, освітньої галузі, різних 
освітніх галузей тощо);  

2)  посібники з різних аспектів навчання даного предмета;  
3) посібники, присвячені окремим формам і методам 

навчання з різних предметів; 
4) посібники з методики позакласної та позашкільної 

навчально-виховної роботи.  
Для підвищення рівня навчально-методичного забезпечення 

викладання шкільних навчальних предметів створено 
некнижкову частину навчально-методичного комплексу – 
комплекс навчально-наочних посібників (див. рис. 1.2), до складу 
якого мають входити такі засоби навчання: 

- об’ємні (макети, моделі, зліпки, муляжі, глобуси, іграшки, 
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виготовлені з різних матеріалів, зміст і форма яких 
забезпечують засвоєння (закріплення) знань, формування 
навичок); 

- площинні (таблиці, картини, фотографії, карти, схеми, 
креслення на папері або на картоні, атласи тощо); 

- аудіовізуальні (аудіо- та відеоматеріали та інші засоби 
навчання, застосування яких потребує  використання 
спеціальної техніки (апаратури) для подачі закладеної у них 
інформації); 

- електронні засоби навчального призначення – засоби 
навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях 
даних і відтворюються на електронному обладнанні 
(комп'ютерні програми загальнодидактичного спрямування, 
електронні таблиці, електронні бібліотеки, слайд-теки, тестові 
завдання, віртуальні лабораторії тощо) [587]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 - Типи навчально-методичних (методичних) посібників 
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У науці немає єдиного погляду на роль і місце електронних 
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 із 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 середньої освіти. 
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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 
досліджуваного періоду: 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. Функції ж 
навчальної літератури 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 і освіти 
відбувалися значною мірою інтегровано з іншими народами. 
Зважаючи на те, що об’єктом нашого дослідження є радянська 
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шкільна навчальна література, здобутки, наприклад, російської, 
грузинської або казахської навчальної літератури в 
досліджуваний 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 існує 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. Наші підходи до визначення цього 
поняття подаємо нижче. 

Теорія шкільної навчальної літератури – сфера 
комплексних наукових досліджень навчальної літератури для 
загальної середньої освіти як явища, її психолого-педагогічних, 
дидактико-методичних, книгознавчих, фізіологічних, гігієнічних 
та ергономічних аспектів. Розвивається на стику: дидактики, 
теорії виховання, психології, книгознавства, освітнього 
менеджменту, історії педагогіки, історії книговидання. 

Структурними компонентами теорії навчальної літератури, 
на нашу думку, є підручникознавство та навчальне 
словникарство. 

Як зазначає Р. Арцишевський, підручникознавство – це 
сфера комплексних досліджень підручника в контекстах: 
науковому, видавничому, поліграфічному, економічному, 
правовому, дидактичному, естетичному тощо, яка охоплює 
проблеми: 1) підручник як засіб навчально-виховної діяльності 
й вид навчальної книги; його роль і місце в системі сучасних 
засобів навчання; 2) види і класифікація підручників;                  
3) підручник як ядро навчально-методичного комплексу;            
4) зміст і структура підручника; 5) методичне оснащення 
підручника; 6) функції підручника; 7) дидактичні, психологічні 
та гігієнічні вимоги до підручника; 8) поліграфічне оформлення 
підручника; 9) етапи розроблення й апробації підручника 
(галузь науки чи вид діяльності – концепція навчального 
предмета чи курсу – програма курсу – концепція підручника – 
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текст (рукопис), макет підручника – експериментальний 
підручник – пробний підручник – стабільний підручник);        
10) методика перевірки й оцінювання підручника;                      
11) конкурси підручників, перспективне планування їх видання  
[13, с. 27]. Такий підхід до визначення поняття 
«підручникознавство», на думку І. Смагіна [670], фактично є 
синонімічним змісту поняття «теорія підручника» й охоплює 
коло проблем переважно «паперової» навчальної книги. Слід 
зауважити, що вступ західної цивілізації у постмодерний вимір 
і, як наслідок, поява електронних підручників та глобальних 
інформаційних мереж – все це значно розширило коло наукових 
проблем підручникознавства. 

І. Смагін вважає поняття «підручникознавство» стосовно 
шкільних навчальних книг ширшим за логічним обсягом, ніж 
поняття «теорія підручника» і визначає таким чином. 
Підручникознавство – це система наукових знань у галузі 
методології педагогіки, яка охоплює проблематику підручника 
як феномена людської культури (філософію підручника) і як 
інформаційно-методичного ядра конкретної освітньої системи 
навчального предмета в частині формування його змісту, форми 
(паперової чи електронної) та функціонального призначення 
(теорію підручника) [670]. 

Зважаючи на перелічені позиції науковців, а також на 
погляди М. Тупальського [734, с. 141], який підкреслював 
необхідність вивчення історико-педагогічних аспектів 
функціонування підручників і посібників, пропонуємо такі 
визначення поняття «підручникознавство». 

Підручникознавство: 1) окрема наукова дисципліна, яка 
розвивається на стику історії педагогіки (дослідження процесів 
реформування освіти, розвитку дидактики та методики 
викладання); книгознавства (наука про книгу як явище культури 
та предмет виробництва, її походження, історію друкування, 
розповсюдження і зберігання); підручникотворення (теорія і 
технологія розроблення та експертизи підручників і навчальних 
посібників); педагогіки і психології (дидактичні, фізіологічні, 
гігієнічні, психологічні вимоги до підручників і навчальних 
посібників та методика їх використання в навчально-виховному 
процесі); 2) галузь наукового дослідження, що вивчає 
психолого-педагогічні, дидактичні аспекти навчальних програм; 
психолого-педагогічні, дидактико-методичні, фізіологічні, 
гігієнічні та ергономічні аспекти підручників і посібників. 

Сучасне підручникознавство має дві головні гілки: 
1. Шкільне підручникознавство (вивчає процеси створення, 
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перевірки якості та впровадження навчальної літератури для 
закладів загальної середньої освіти). 

2. Підручникознавство вищої освіти (вивчає процеси 
створення, перевірки якості та впровадження навчальної 
літератури для вищих навчальних закладів). 

Пропонуємо таку структуру шкільного підручникознавства 
(рис. 1.7): 

1) загальне шкільне підручникознавство (вивчає загальні 
проблеми якості навчальної літератури);  

2) спеціальне (часткове) шкільне підручникознавство 
(вивчає проблеми якості, ролі й місця навчальної літератури в 
окремій освітній галузі або окремій навчальній дисципліні). 

Кожен із зазначених напрямів шкільного 
підручникознавства вивчається на двох рівнях: теоретичному й 
методичному, оскільки підручникознавство як галузь наукового 
дослідження має фундаментальний та прикладний характер. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Рис. 1.7 - Структура сучасного шкільного підручникознавства 
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З 70-х років ХХ століття у широкий обіг увійшло поняття 
«теорія шкільного підручника» – система глибокого наукового 
обґрунтування головних параметрів підручника [336]. Д. Зуєв 
підкреслює, що об’єктом її дослідження є не лише зміст 
навчального предмета, дидактичні, психологічні аспекти, 
проблеми методики його використання в процесі викладання, 
але й книгознавчі проблеми (принципи, прийоми і засоби 
побудови матеріальної частини підручника – власне книги) [264, 
с. 250]. Однак, як наголошує Я. Кодлюк, слід мати на увазі, що 
підручник моделює цілісний процес навчання (зміст, форми, 
методи тощо), тому він, передусім, є об’єктом педагогічних 
досліджень, а наука про нього – галуззю педагогіки (дидактики) 
[336, с. 16]. Проблеми підручника, на думку І. Лернера, повинні 
розглядатися в системі єдиної дидактичної концепції [398,          
с. 58-63]. 

Теоретичним підґрунтям загальної теорії підручника є 
уявлення про підручник як модель процесу навчання на 
відповідному етапі розвитку системи освіти [336; 648].  

Приєднуємося до позиції І. Смагіна, який вважає поняття 
«теорія підручника» складником поняття «підручникознавство» 
[670, с. 45]. Здійснений нами аналіз термінів «теорія 
підручника» і «підручникознавство» дає підстави стверджувати, 
що вони не є тотожними. Теорія підручника – суто педагогічна 
наукова дисципліна, хоча й містить певні аспекти, пов’язані з 
психологією, гігієною та книгознавством. У підручникознавстві 
зазначені аспекти діють значно потужніше, примушуючи 
дослідника набагато глибше занурюватися в психологію, 
книгознавство й суміжні наукові дисципліни. Крім того, 
підручникознавство містить чітко виокремлений історичний 
аспект (щоб розробляти теорію і практику підручникотворення 
на основі перевірених та апробованих принципів і методів) та 
потужний управлінський аспект (проблеми менеджменту в 
системі конкурсного відбору, експертизи навчальної літератури, 
видавничої справи, забезпечення підручниками й посібниками 
навчальних закладів тощо). 

Іншим компонентом теорії шкільної навчальної літератури, 
як зазначалося вище, є навчальне словникарство. 

Навчальне словникарство (навчальна лексикографія) вивчає 
проблеми укладання словників для загальної середньої освіти і 
впорядкування різного роду словникових матеріалів, необхідних 
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для створення якісного шкільного словника.  
Словникарство (лексикографія) – теорія і практика 

укладання словників [669, с. 473]. Лексикографія (від грец. 
λεξικογραφία та грец. λεξικόν – словник і грец. γράφω – пишу) – 
розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та 
опрацюванням їх теоретичних засад. Лексикографія виникла з 
практичних потреб пояснення незрозумілих слів, яке спочатку 
здійснювалося у вигляді глос, тобто тлумачення написів на 
полях і в тексті рукописів книг [737]. 

У цьому дослідженні ми виокремлюємо шкільне 
словникарство (навчальну лексикографію) із лексикографії.  

У школі найчастіше використовуються перекладні, рідше – 
орфографічні, фразеологічні та термінологічні словники. 
Підтримуємо думки дослідників про доцільність розширення 
меж функціонування словників у школі через залучення до 
навчального процесу нових типів словників, розширення кола 
навчальних предметів, у яких би словник посів належне місце як 
практичний посібник [374, с. 61-62] та про те, що 
лексикографічні джерела необхідно використовувати для 
підтримки творчої атмосфери в класі, створення 
нестандартності, заохочення учнів до самостійного 
опрацювання відповідного матеріалу. Зокрема, для написання 
творчих робіт і рефератів, для уроку закріплення вивченого 
матеріалу, для уроку-дослідження, уроку-консультації, уроку 
запитань-відповідей; для добору різних вправ із лексики, 
фонетики, орфографії, морфології та ін. [179, с. 18; 374, с. 68]. 

Словники та довідники повинні посісти належне місце 
серед інших видів навчальної літератури і активніше 
застосовуватися в навчальному процесі. Для цього потрібно, на 
нашу думку, переосмислити сутність поняття «навчальне 
словникарство» («навчальна лексикографія»), приділивши 
більшу увагу його дидактичному компоненту. 

Перша спроба визначення предмета навчальної 
лексикографії належала Л. Новікову. Він визначав її в 
порівнянні з академічною (загальною) як лексикографію 
менших форм і більшої навчальної спрямованості [492, с. 10]. 
Це визначення тривалий час було основним для дослідників та 
практиків. На нього посилалися вчені, що безпосередньо 
займалися складанням навчальних словників, і вчені, які 
розробляли проблеми загальної та навчальної лексикографії. 
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Дане трактування вказувало на безпосередній зв'язок загальної 
лексикографії з навчальною. І остання розумілася як дочірня 
галузь наукових досліджень, залежна від материнської. Тому 
лінгвістичний апарат досліджень переважав над власне 
дидактичними потребами навчання [770, с. 102-103].  

Інше визначення предмета навчальної лексикографії 
належить В. Морковкіну. Він пише, що навчальної 
лексикографією називається особлива сфера педагогічної 
лінгвістики, прикладна дисципліна, змістом якої є теоретичні та 
практичні аспекти опису лексики в навчальних цілях [464, с. 29]. 
Це визначення фактично відображає новий рівень розвитку 
теоретичної навчальної лексикографії, яка складається з таких 
розділів:  

1)    теорія і практика створення навчальних словників; 
2) теорія і практика мінімізації словникового і 

фразеологічного складу;  
3)    теорія і практика навчальної лінгвостатистики;  
4) теорія і практика створення лексичних посібників 

словникового типу;  
5)  теорія і практика формування та подання словника в 

підручниках [464, с. 37-38]. 
Аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам 

навчальної лексикографії, показує що недостатньо 
розробленими є: теорія і практика навчальної лінгвостатистики, 
теорія і практика створення лексичних посібників словникового 
типу. Немає серйозних досліджень з теорії і практики 
формування та подання словника в підручниках. Перспективним 
розділом навчальної лексикографії, що вимагає подальшого 
дослідження й розвитку, має стати теорія і практика складання 
та використання посібників словникового типу. Як зазначає 
Н. Максимчук, розробленість проблематики, пов'язаної зі 
створенням лексичних посібників, є значно гіршою у порівнянні 
з розробкою основ підготовки підручників та навчальних 
словників [427; 428]. 

Отже, теорія навчальної літератури, на нашу думку, має 
таку структуру (рис. 1.8): 

- підручникознавство – вивчає різні аспекти створення та 
функціонування підручників і навчальних посібників; 
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- навчальне словникарство (навчальна лексикографія) – 
вивчає різні аспекти створення та функціонування словників, 
довідників, енциклопедій як видів навчальної літератури. 
 

Рис. 1.8 - Структура теорії навчальної літератури 

 
Предметом теорії шкільної навчальної літератури, на нашу 

думку, є комплексне й системне вивчення всіх проблем, 
пов’язаних із теорією та методикою розроблення, експертизи, 
видання, комплектування, зберігання навчальної літератури та її 
використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

До основних напрямів дослідження шкільної навчальної 
літератури можна віднести такі концептуальні питання її 
створення та застосування: зміст навчальної літератури, її 
структура та функції; історія навчальної літератури; 
відображення в різних видах навчальної літератури змісту 
освіти з урахуванням специфіки навчального предмета та 
психологічних особливостей учнів даного віку; навчальна 
література як віддзеркалення соціального запиту суспільства та 
його ідеалів; дидактичні та виховні можливості навчальної 
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літератури; навчальна література як цілісна педагогічна система, 
що функціонує в адекватній формі (паперовій або електронній); 
книгознавчі, бібліотекознавчі, бібліографознавчі, ергономічні, 
гігієнічні й управлінські аспекти створення, експертизи та 
застосування різних видів навчальної літератури. 

Джерелами теорії шкільної навчальної літератури є: 
пам’ятки стародавньої писемності з питань освіти; архівні 
матеріали з питань розвитку писемності та навчальної 
літератури; опубліковані офіційні документи з питань освіти 
(закони, доповіді, звіти, інструкції, методичні рекомендації та 
ін.); підручники, навчальні посібники, програми, навчальні 
плани та інші матеріали, які характеризують роль і місце 
навчальної літератури в навчально-виховному процесі; 
результати наукових досліджень у галузях педагогіки, 
психології, книгознавства, бібліотекознавства, 
бібліографознавства, державного управління та ін.; твори 
видатних педагогів та книгознавців (науковців і практиків); 
періодична преса. 

Методологічну основу вивчення проблем теорії шкільної 
навчальної літератури складає сукупність принципів історизму, 
об’єктивності, системності, пріоритетності; філософські 
положення системного підходу як методологічного способу 
пізнання особливостей розвитку історико-педагогічних та 
історико-книгознавчих явищ.  

Методами дослідження в теорії шкільної навчальної 
літератури є: 

- метод історико-книгознавчого аналізу (має завданням 
дослідження певних видань як пам’яток історії та культури 
певної епохи; широко використовує прийоми 
літературознавчого, мистецтвознавчого та археографічного 
методів); 

- бібліографічний метод (полягає у вивченні видань за 
зовнішніми та фактичними даними, передбачає використання 
друкарського методу вивчення книжок, відповідно до якого 
книга розглядається як предмет матеріальної культури і твір 
поліграфічного мистецтва); 

- історико-педагогічний аналіз і синтез (залучає 
порівняльний та хронологічний методи, є необхідним для 
вивчення історії навчальної літератури, дослідження поглядів 
різних учених і практиків на проблеми підручникознавства й 
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словникарства та обґрунтування етапів, тенденцій цих 
процесів); 

- аналітико-тематичний метод вивчення навчальних книжок 
(використовується для визначення цінності книги); 

- структурно-типологічний метод (дає можливість вивчення 
різних типів видань, здійснення типологічного аналізу 
багатоаспектного поняття «навчальна література»); 

- функціональний метод (застосовується, зважаючи на те, 
що проблема типології за своєю суттю є функціональною, 
оскільки постає з необхідності класифікувати навчальні видання 
з урахуванням їх функціонального призначення); 

- контент-аналіз (використовується для визначення сутності 
феномена навчальної літератури, питань менеджменту, 
порівняння моделей управлінських систем, визначення 
нормативно-правової бази педагогічної та управлінської 
діяльності у цій сфері); 

- метод педагогічного наукового спостереження 
(застосовується як цілеспрямоване, систематичне сприйняття 
дослідником об’єкта в умовах навчально-виховного процесу); 

- педагогічний експеримент (застосовується з метою 
перевірки і визначення інноваційного потенціалу навчального 
видання та підтвердження гіпотези дослідження). 

Наше тлумачення поняття «теорія шкільної навчальної 
літератури» впливає на зміни позицій стосовно визначення її 
місця в системі наук. На нашу думку, слід вести мову лише про 
умовне віднесення теорії шкільної навчальної літератури до 
галузі педагогічних наук, підкреслюючи в його структурі 
рівнозначність чотирьох компонентів: педагогічного, 
психологічного, книгознавчого та управлінського. Іншими 
словами, теорія шкільної навчальної літератури, маючи загалом 
педагогічну спрямованість, все ж таки відноситься до кола 
окремих наукових дисциплін, а її зміст має яскраво виражений 
міждисциплінарний характер. 

Наша модель аналізу шкільної навчальної літератури має 
сприяти створенню належних умов для досягнення мети 
дослідження, яка полягає у виявленні та узагальненні етапів і 
тенденцій розвитку навчальної літератури та її науково-
методичного забезпечення, взаємозв’язків цих процесів у 
контексті розвитку загальної середньої освіти України в 
зазначений період. 
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Для цього вважаємо за доречне використовувати критерії 

аналізу шкільної навчальної літератури (табл. 1.1), розроблені 

нами на основі сучасних нормативних документів [749] та 

результатів наукових досліджень [36; 336; 416; 670].  
 

Таблиця 1.1 
 

Критерії аналізу шкільної навчальної літератури 
 

№ 
  пор. 

Складники                    Критерії аналізу 

1. Чинники, що впливають на стан навчальної літератури 

1.1 Державна 

політика у 

галузі 

освіти 

- загальна характеристика державної політики у 

сфері освіти в даний період; 

- причини, хід та результати освітньої реформи; 

- вплив реформи на зміст та структуру загальної 

середньої освіти, принципи і методи навчання. 
 

1.2 Розвиток 

науки і 

культури 

- загальна характеристика розвитку науки і 
культури в даний період; 

- короткий огляд пріоритетних галузей науки і 

культури; 

- визначення впливу результатів наукових 

досліджень на зміст освіти та навчальної 

літератури. 

1.3 Зміст і 

структура 

середньої 

освіти 

- принципи та методи формування змісту 

загальної середньої освіти в даний період; 

- характеристика змісту та структури загальної 

середньої освіти. 

1.4 Принципи і 

методи 

навчання 

- характеристика принципів і методів навчання, 

які використовувалися в школі, та причини їх 

упровадження; 

- вплив принципів і методів навчання на зміст, 

структуру та функції навчальної літератури. 
 

1.5 Науково-
методичне 
забезпе-
чення 
навчальної 
літератури 

- стан розвитку підручникознавства та теоретичної 

навчальної лексикографії в даний період; 

- вплив досягнень підручнико-знавства та 

лексикографії на розвиток навчальної літератури, 

на її зміст, структуру, формат і функції. 
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Продовження табл. 1.1 

2 Компоненти навчальної літератури  

2.1 Зміст 

навчальної 

літератури 

- визначення принципів формування змісту 
навчальної літератури:  
логічний (передбачає його розміщення у 
відповідності до сучасної логічної структури 
відповідної науки;  
психологічний (передбачає виклад матеріалу з 
урахуванням психологічних особливостей учнів);  
генетичний (передбачає його розміщення у такій 
послідовності, в якій він формувався історично); 
науковий (відповідає об’єктивним 
закономірностям, передбачає оптимальне 
поєднання поточних і перспективних 
національних інтересів);  
майже науковий (ґрунтується на благородних 
цілях, але не на сучасній технології наукового 
мислення),  
антинауковий (базується на лозунгах): визначення 
методів формування змісту навчальної літератури 
(командно-адміністративний, демократичний, 
охлократичний, змішаний); характеристика змісту 
навчальної літератури за напрямами: 
а) науковість викладу навчального матеріалу; 
б) філософсько-світоглядне спрямування 
навчального матеріалу; 
в) виховний потенціал навчального матеріалу; 
г) дидактична досконалість та розвивальний ефект 
навчального матеріалу. 

2.2 Структура 

навчальної 

літератури 

Перелік та характеристика видів навчальної 
літератури, що існували в даний період:  
- навчальна програма; 
- підручник; 
- навчальний посібник; 
- навчально-методичний (методичний) посібник; 
- хрестоматія, зібрання  творів;  
- словник, енциклопедія, довідник для школярів; 
- практикум; 
- навчальний наочний посібник. 

2.3 Формат 

навчальної 

літератури  

- розмір навчальної книги; 
- якість поліграфічного виконання навчальної 
книги; 
- якість виготовлення і друкування наочно-
ілюстративного матеріалу; 
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог 
(розмір шрифту, якість паперу, підбір кольорів, 
вага тощо). 
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Продовження табл. 1.1 

2.4 Функції 

навчальної 

літератури 

Визначення функцій, які виконувала навчальна 
література в даний період: 
- інформаційна, 
- репродуктивна, 
- повторення, закріплення і контролю знань, 
- інтегруююча, 
- мотиваційна, 
- самоосвітня, 
- розвивальна, 
- координуюча, 
- виховна, 
- методична (управлінська), 
- дослідницька. 

 

Викладені вище підходи, на нашу думку, мають 
забезпечити умови для достатньо ґрунтовного та максимально 
об’єктивного аналізу стану шкільної навчальної літератури на 
кожному з етапів досліджуваного періоду та виявлення 
тенденцій її розвитку. 

 
1.2 Періодизація становлення й розвитку вітчизняної 

шкільної навчальної літератури 
 
Проблема вітчизняної навчальної літератури виникла давно. 

У Київській державі книгу вважали джерелом здобуття знань і 
використовували в навчанні. За часів князювання Володимира 
Великого в Києві існувала державна школа, в якій «постигали 
ученіе книжное» діти найближчого оточення князя [178, с. 36]. 

У датованому 1073 роком «Ізборнику» – незвичному для 
того часу творі, який визнають першою енциклопедією, 
містилося велике коло питань з різних галузей знань, зокрема з 
біології, медицини тощо. Ярослав Мудрий, який заснував 
велику бібліотеку при Софійському соборі в Києві, багато уваги 
приділяв її використанню в навчальних цілях [178, с. 53].  

У XIII–XVI століттях значного поширення набули 
азбуковники – рукописні збірники навчального, настановно-
виховного та довідкового характеру. Увагу дослідників 
продовжує привертати феномен першої української рукописної 
книги, на якій, за новітньою традицією, присягають президенти 
незалежної України. Історія зберегла для нас найімовірнішу 
версію її появи. Книга створювалася у православному 
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Пересопницькому монастирі в 1556–1561 роках архімандритом 
Григорієм, що досконало володів кількома мовами, та 
художником Михайлом Василевичем. Знання Біблії в культурі й 
науці всіх європейських народів було пріоритетним протягом 
всієї історії людства, оскільки там зібрані різнопланові знання, 
накопичені впродовж тисячоліть. Творці Пересопницької книги 
вперше переклали Новий Завіт мовою, близькою до народної. 
Зважаючи на те, що більшість людей не могли прочитати Святе 
письмо церковнослов'янською, Пересопницьке Євангеліє стало 
засобом освіти й виховання [178, с. 95–97].  

У XVII столітті з’явилися азбуковники, які мали характер 
навчальних посібників. Вони містили азбуку, склади, граматику, 
відомості з різних наук, у тому числі з гігієни та санітарії. 
Найвідомішим є друкований азбуковник «Лексіконъ 
славеноросскій и именъ тлъкованіе», який видав 1627 року в 
Києві письменник і друкар Памво Беринда [178, с. 98]. Шкільні 
азбуковники розширили обсяг знань учнів, увівши до 
навчальної роботи елементи світської освіти.  

У ХVII ст. була популярною «Граматика» Лаврентія Зизанія 
(1596 р.). «Граматика» Мелетія Смотрицького (1619 р.) 
використовувалася як підручник понад 130 років [178]. 

До кінця ХVІІІ століття чіткої межі між навчальною і 
науковою літературою не було. Так звані букварі були насправді 
зведенням правил граматики церковнослов'янської, грецької і 
латинської мов, у яких із ХVI ст. яскраво починає проглядатися 
тенденція до вживання народної (української) мови. Педагогічна 
цінність букварів І. Федорова (Федоровича) полягає в тому, що в 
них, крім вивчення літер, подаються певні основи грамоти, 
орфографії, а також тексти, що написані за матеріалами 
службових церковних книг та мають виховний зміст [336,           
с. 41-42]. 

У 1703 р. вийшла у світ «Арифметика» Л. Магницького, яка 
була до кінця ХVІІІ ст. основним підручником з арифметики й 
алгебри. Першою навчальною книгою, надрукованою 
затвердженим Петром І цивільним шрифтом, став підручник 
«Геометрія славенски землемеріе» (1708 р.). Економічні й 
політичні перетворення вимагали підготовки великої кількості 
професіоналів: офіцерів, моряків, інженерів, лікарів, учителів, 
геодезистів, забезпечення яких було неможливим за умов 
існуючої тоді системи освіти. Все це, у свою чергу, 
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актуалізувало проблему її реформування. У 1836 р. було 
затверджено Постанову про заснування відділень реальних 
училищ при гімназіях та повітових училищах у містах, де не 
було університетів, з метою задоволення потреб регіональної 
мануфактури, промисловості, торгівлі. Зміст освіти в цих 
закладах, як зазначає С. Суматохін, мав технічний характер і 
передбачав викладання таких дисциплін: практична хімія, 
креслення, малювання, технологія, торгівельне рахівництво, 
сільське господарство. Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. 
Комісією зі створення народних училищ були видані 
підручники з біології, математики, фізики, хімії, географії, 
іноземних мов тощо [696].  

Отже, здобутки науки, значний досвід викладання 
математики, гуманітарних та природничих дисциплін у минулі 
століття є предтечами методики викладання різних шкільних 
предметів, яка починає потужно розвиватись у ХІХ столітті в 
нових суспільно-політичних умовах. Це вимагало остаточного 
відокремлення навчальної літератури від наукової. 

Становлення вітчизняної навчальної літератури 
справедливо пов’язують із діяльністю видатного вченого-
педагога К. Ушинського, який розглядав підручник передусім як 
засіб самостійної роботи учнів, що сприяло значною мірою 
перегляду розуміння його ролі й місця у навчальному процесі. 

К. Ушинським, як зазначають дослідники, було теоретично 
обґрунтувано загальні принципи побудови змісту підручників: 
науковість, доступність, наступність, народність, зв’язок із 
життям, опора на краєзнавчий матеріал та втілено в 
російськомовних підручниках «Дитячий світ» (1861 р.) та «Рідне 
слово» (1864 р.). Вчений також визначав важливою роль 
підручника як методичного посібника для педагога [336]. 

Першим підручником, написаним літературною 
українською мовою, був «Букварь южнорусскій» Т. Шевченка. 
Його видання стало видатною подією другої половини ХІХ 
століття. Як зазначають дослідники, автором були реалізовані 
основні дидактичні вимоги, зокрема міжпредметні зв’язки (там 
подавалися відомості з математики) [63, с. 46]. 

Т. Лубенець визначив основні теоретичні засади побудови 
змісту освіти та навчальної літератури, які є актуальними і 
сьогодні: реалізація принципу народності; формування в учнів  
природознавчих та суспільствознавчих знань; впровадження 
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наукової термінології; зв’язок змісту підручника з практикою та 
навколишнім середовищем; широке застосування самостійної 
роботи в процесі вивчення навчального матеріалу. Видану 
Т. Лубенцем «Граматку» вчені вважають першим українським 
шкільним підручником, що був розроблений за аналітико-
синтетичним методом [107]. 

У процес становлення вітчизняної навчальної літератури 
вніс свою лепту і В. Даль. Відомі його підручники з природної 
історії для військово-навчальних закладів. У 1847 р. була 
опублікована «Зоологія», яку В. Даль написав у співавторстві з 
відомим педагогом і натуралістом А. Постельсом та 
художником А. Сапожніковим, який склав атлас до неї, що мав 
зображення 700 тварин. Друге видання книги вийшло в 1852 р. 
Підручник «Ботаніка», опублікований у 1848 р., також був 
перевиданий у 1851 р. Вони були помітним винятком для того 
часу й вигідно відрізнялися від усіх навчальних книг Російської 
імперії першої половини XIX ст. своїм змістом, стилем викладу, 
малюнками, а також метою вивчення природознавства. На 
думку В. Даля, підручник повинен служити засобом для 
загального розумового і морального розвитку [437; 696].  

Поза сумнівом є те, що вчений зробив величезний внесок в 
мовознавство, зокрема – в лексикографію. На нашу думку, 
доречним є розгляд питання не лише про далєвські традиції в 
східнослов'янській лексикографії, але також про вплив 
спадщини В. Даля на розвиток словникарства як виду 
навчальної літератури. Інноваційність підходів В. Даля до 
побудови словника перед усім у тому, що він першим назвав 
свій словник тлумачним. Наступні словники подібного роду, що 
видавалися іншими авторами, також стали називатися 
тлумачними. В. Даль бажав за допомогою свого словника 
познайомити сучасників з багатством і виразністю живої 
народної мови, бо мова ця є сильною, свіжою, багатою, 
короткою і ясною. Тому і в заголовок автор виніс слова «живої 
мови». Живої – значить тієї, якою розмовляють на даний час. 
Тому до словника ввійшла величезна кількість слів (за 
підрахунками В. Даля – близько 80 тис.), які не були включені в 
інші словники, бо розцінювалися укладачами як такі, що не 
варті уваги, прості, ужиткові слова (на відміну від книжних). 
Словниковий матеріал автор розташував за алфавітно-гніздовим 
принципом: в «гніздо» об'єднані слова, що мають спільний 
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корінь і початкову літеру, а префіксальні утворення з цим же 
коренем слід шукати на ту букву алфавіту, з якої починається 
префікс. Пояснення слів дається не лише описово, але 
здебільшого за допомогою синонімів. Серед них наводяться 
слова літературні, простомовні, діалектні. Цей словник – 
прекрасне зібрання не тільки лексичного, але й етнографічного 
матеріалу [197]. 

В. Даль відстоював право українського народу мати свою 
мову і літературу. Одним із перших він заговорив про 
необхідність створення українського словника і разом з 
В. Лазаревським у Петербурзі брав участь в укладанні словника 
української мови [197]. 

Підходи В. Даля до побудови, змістового наповнення й 
функціонального призначення таких видів навчальної 
літератури, як підручник і словник, можуть і сьогодні слугувати 
прикладами інноваційного мислення. 

Зважаючи на певний брак україномовної навчальної 
літератури на початку ХХ століття, значна кількість педагогів, 
як науковців, так і практиків, залучилося до процесу її 
створення. У 1906–1907 роках було видано сім букварів і 
граматок. Зокрема, С. Русова видала «Український буквар по 
підручнику Потебні», який пізніше перевидавався тричі; 
Б. Грінченко – «Українську граматку до науки читання й 
писання»; С. Черкасенко – «Граматку» та ін. [63; 336]. 

У передвоєнні роки було видано читанки:  «Вінок: читанка» 
О. Білоусенка (псевдонім О. Лотоцького) (1905 р.), «Рідне 
слово: українська читанка» Б. Грінченка (1912 р.), «Рідна 
школа» С. Черкасенка (1912 р.) та ін. [336]. 

1917 – 1920 роки – період відродження національної 
української школи. Діяльність керівних органів освіти тоді 
розгорталася в кількох напрямах, хоч і була обмеженою в часі: 
підготовка реформи (створення законів та інших нормативних 
документів відповідними комісіями та Генеральною шкільною 
радою із залученням учителів, членів Центральної Ради, 
обговорення і схвалення їх на з’їздах, нарадах) та її реалізація; 
планування подальших кроків. Усе це свідчить про комплексний 
і системний підхід у здійсненні освітньої реформи. Визначені 
українськими освітніми діячами (М. Грушевський, 
О. Музиченко, В. Науменко, С. Русова, С. Сірополко, 
І. Стешенко, П. Холодний, Я. Чепіга та ін.) пріоритетні 
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педагогічні принципи реформування стали основою державної 
освітньої політики, а саме: демократизація освіти (рівний доступ 
усіх верств суспільства до здобуття шкільної освіти; 
запровадження державно-громадської системи управління 
освітою, різних типів навчальних закладів; право педагогів на 
вибір підручників, методів навчання); націоналізація освіти 
(планомірна українізація і дерусифікація освіти; забезпечення 
прав національних меншин); гуманізація освіти (створення умов 
для розвитку і реалізації здібностей, розумового розвитку 
дитини); єдиної школи (наступність усіх її ланок, змісту освіти); 
зв’язок школи з навколишнім життям дитини; науковий 
(покладання в основу реформи ідей психолого-педагогічної 
науки); трудовий (діяльний – уведення активних методів 
навчання); поліфуркація, безплатність і обов’язковість 
навчання; світськість (вивчення релігійних предметів за 
бажанням батьків) [35; 36]. 

Розроблені педагогічні засади та започатковані напрями 
реформування шкільної освіти в Україні за часів Центральної 
Ради знайшли своє продовження і за гетьмана 
П. Скоропадського та Директорії. Найбільше практичних 
результатів виявлено в ході націоналізації шкільної освіти 
(відкриття українських шкіл; українізація діючих навчальних 
закладів; підготовка, видання й використання в навчальному 
процесі відповідних підручників, навчальних планів і програм, 
зокрема з українознавства; уведення штатної посади вчителя 
української мови та літератури, історії та географії України; 
підготовка вчителя для викладання українознавчих дисциплін). 
З метою створення єдиної системи освіти поєднано всі типи 
початкової школи, ліквідовано органи керівництва школами 
відомства Священного Синоду, підпорядковано Міністерству 
народної освіти військові гімназії, уведено обов’язкове 
початкове навчання. У цей час зростають матеріальні видатки на 
розвиток шкільної освіти. Реформа відбувалася у складних 
соціально-економічних (криза, брак коштів, непідготовленість 
учителів до змін, брак освітянських кадрів та досвіду 
реформування), суспільно-політичних (політична криза; 
утвердження радянської влади на теренах України; переїзди 
уряду, Міністерства освіти з міста до міста; громадянська війна) 
та зовнішніх (міжнародна ізоляція) умовах, що й стали на заваді 
її здійснення. Через зазначені обставини реалізація реформи 
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мала спочатку локальний характер, а потім була припинена [36, 
с. 69–72]. 

Органами управління освітою в той період багато уваги 
приділялося створенню нової навчальної літератури. Саме тоді 
було видано кілька підручників з історії, української мови та 
математики. Важливою вимогою до навчальної літератури було 
написання її українською літературною мовою. Це та кілька 
інших теоретичних положень були реалізовані у шкільних 
підручниках О. Огієнка «Граматика малої Лесі», «Рідне 
писання: Українська граматика», «Рідне слово. Початкова 
граматика», проаналізованих В. Оліфіренком [512].  

Разом з іншими представниками прогресивної української 
інтелігенції, як зазначає Л. Березівська, долучився до процесу 
національного підручникотворення відомий педагог Я. Чепіга 
(видання навчальної літератури для шкільної освіти та для 
освіти дорослих; видання методичної літератури для вчителів 
тощо) [35]. 

Період Української національної революції можна вважати 
завершальним періодом становлення вітчизняної навчальної 
літератури, яка не лише остаточно відокремилася від наукової, 
але й набула системності та певних національних рис. 
Створення ж розгалуженої й системної моделі української 
національної навчальної літератури, на нашу думку, відбулося 
за радянської доби. 

У 1921 році в Україні створюється радянська 
загальноосвітня школа. Несприйняття всього старого, зокрема й 
в освіті, усвідомлення непридатності дореволюційних 
підручників призвели до заперечення керівниками освіти та 
частиною педагогічної громадськості підручника як основного 
засобу навчання. Почався пошук навчальної літератури нового 
типу. Робочі книги, «розсипні підручники», підручники-
журнали повинні були, на думку вітчизняних учених і 
керівників освіти, повніше задовольняти потреби навчально-
виховного процесу, швидше реагувати на зміни в науці та змісті 
освіти. У другій половині 20-х років кожен регіон видавав 
власну навчальну літературу, у змісті якої чітко простежувалися 
ще й соціально-економічні особливості (видавалися спеціальні 
навчальні посібники для сільських і міських шкіл). Нові види 
навчальної літератури мали, порівняно з дореволюційними, свої 
переваги, оскільки значно активізували пізнавальну діяльність 
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учнів, проте вони не були спрямовані на формування й розвиток  
систематизованих знань з основ наук, тобто не достатньою 
мірою реалізовували інформаційну функцію і функцію 
систематизації та контролю. Слід зауважити, що ідея заміни 
стабільного підручника прикладними навчальними матеріалами 
призвели до зниження рівня теоретичної підготовки учнів, але в 
той же час сприяли активізації процесів створення національної 
шкільної навчальної літератури [36; 336]. 

Визначною подією та переломним моментом в історії 
радянської загальноосвітньої школи стала прийнята у 1933 році 
постанова ЦК ВКП(б) «Про підручники для початкової і 
середньої школи», у якій підкреслювалася провідна й незамінна 
роль шкільного стабільного підручника в оволодінні учнями 
знаннями і вміннями. Це мало і позитивні, і негативні наслідки. 
З одного боку, це було прогресивним явищем, оскільки 
унеможливлювалось використання в навчально-виховному 
процесі прикладних матеріалів як основного джерела знань; 
схвалювалася стабільність підручника у методичному плані 
(реалізація основних положень навчальної програми, 
формування необхідних умінь і навичок та ін.). Однак 
стабільність підручника розумілася як одноманітність, 
відкидалася ідея його варіативності. У цій постанові, як 
вважають учені, ідея стабілізації навчальної літератури була 
підмінена її уніфікацією і стандартизацією. Отже, з середини  
30-х років розпочинається процес удосконалення підручника як 
основного засобу навчання. Навчальний матеріал у ньому 
розглядається як нормативний, обов’язковий для 
запам’ятовування, а основними функціями книги відзначають 
функції самоосвіти та контролю [36; 336]. 

В умовах політизації змісту освіти створення нових 
підручників вимагало від авторів розв’язання багатьох 
методологічних питань, а це, у свою чергу, знизило увагу до їх 
методичних аспектів. Підручники, як правило, були погано 
ілюстровані, перевантажені сухим, другорядним матеріалом, 
який подавався у вигляді готових положень, що не стимулювало 
мислительної діяльності школярів. Такі відомості розглядалися 
як основа для розповіді вчителя, який мав творчо доповнювати 
їх додатковою інформацією. Суттєво знижував якість 
підручника збіднілий (а іноді й повністю відсутній) методичний 
апарат. Слід зазначити також, що уніфікація підручників та 
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централізація їх видання і розповсюдження були ще й засобами 
політики деукраїнізації освіти і культури в УРСР, яку проводили 
в ті роки комуністична партія та уряд СРСР [36; 336; 670]. 

Під час німецької окупації українські науковці й практики 
намагалися змінити як зміст підручників, надавши йому яскраво 
вираженого національного характеру, так і їх методичний 
апарат, використовуючи для цього досвід європейського 
підручникотворення та дидактики. 

У 40-50-тих роках радянський шкільний підручник, єдиний 
і безальтернативний з кожного предмета, розглядався як засіб 
повторення і закріплення отриманих учнями на уроці знань та як 
джерело наукової і методичної інформації для вчителя [542]. 
Зважаючи на таке тлумачення ролі підручника в навчально-
виховному процесі, провідними тоді вважалися функції 
закріплення, контролю та інформаційна, що значною мірою 
впливало його зміст та побудову методичного апарату, який 
містив переважно запитання, врави і завдання репродуктивного 
характеру. 

Підручники 60-х років мали, крім навчального матеріалу, 
потужний методичний апарат, у якому передбачалась і 
регламентувалась як діяльність учнів на уроці та в позаурочний 
час, так і діяльність учителя.  

Проблема підвищення рівня науковості, доступності та 
розвивальної спрямованості навчального матеріалу особливо 
гостро постала в кінці 60-х – 70-х роках минулого століття під 
час підготовки і здійснення реформи загальної середньої освіти. 
Суттєво змінилося й тлумачення основної функції підручника: 
якщо раніше вона полягала переважно в повторенні та 
закріпленні вивченого на уроці навчального матеріалу, то тепер 
у підручнику почали бачити засіб активізації навчальної 
діяльності й підвищення рівня вихованості учнів. 

Створення у 70-х роках навчально-методичного комплексу 
дослідниками пояснюється завданнями подальшого розвитку 
різних видів навчальної літератури для забезпечення її 
розвивальної та самоосвітньої функцій [265, с. 8-9]. Виходячи з 
того, що організація навчання передбачає засвоєння учнями не 
лише певної суми знань, тобто предметного змісту освіти, але й 
відповідних умінь і навичок – засобів засвоєння цих знань, уже в 
кінці 70-х – на початку 80-х років минулого століття стало 
зрозуміло, що один підручник, яким би досконалим він не був, 



 

51 

 

не зможе забезпечити особистісно орієнтованого навчання для 
кожного учня. Тому виникла ідея перетворити підручник в ядро 
спеціального набору навчальних книг та інших засобів  
навчання – навчально-методичного комплексу [336; 670]. 

Створюючи нові підручники й посібники, їх автори – вчені 
та практики – зробили великий внесок у розвиток 
підручникознавства і словникарства. У 60-х – 80-х роках 
розгортається «комплексне дослідження навчальної літератури, 
теоретичним підґрунтям якого були такі положення:  

- діяльнісний підхід до процесу навчання, відповідно до 
якого в змісті підручника мають проектуватися не лише знання, 
але й способи їх засвоєння та застосування, тобто підручник 
став розглядатися як модель процесу навчання в єдності його 
змістового та процесуального аспектів; 

- зміст освіти повинен бути представлений у підручниках 
з урахуванням дидактичних принципів та адаптований до 
вікових особливостей учнів; 

- проблема взаємозв’язків навчання і розвитку 
особистості; 

- підвищення теоретичного рівня навчання і 
удосконалення навчальної діяльності» [336]. 

У грудні 1969 року при видавництві «Просвещение» в 
Москві було створено робочу групу з проблем розроблення і 
функціонування навчальної літератури, яку очолив 
В. Бейлінсон. Під керівництвом та за участі цієї групи розпочато 
видання збірника наукових праць «Проблеми шкільного 
підручника» [601; 602], перший випуск якого було 
опубликовано в 1974 році, а всього протягом двадцяти років 
вийшло в світ 22 випуски. 

Актуальними й корисними були дослідження вітчизняними 
вченими психологічних засад процесів створення й перевірки 
якості шкільних підручників [124, с. 50–53], розроблення єдиної 
методичної системи навчання учнів у середній школі [257,          
с. 34–36], яка стала базою для функціонування єдиної системи 
підручників і посібників у складі навчально-методичного 
комплексу.  

Новими напрямами розвитку загальної середньої освіти       
у 80-ті роки стали розроблення прийомів позитивної мотивації 
навчальної діяльності, протидія перевантаженню навчальним 
матеріалом, стимулювання творчої діяльності, посилення 
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процесуального боку навчання засобами навчальної    
літератури [336]. 

У другій половині 80-х років, у період «перебудови» в 
СРСР, почали формуватися передумови створення й розвитку 
національної системи освіти України. На початку 90-х років 
урядом було схвалено кілька нових нормативно-правових 
документів, що регламентували діяльність середньої 
загальноосвітньої школи, визначали основні напрями її розвитку 
та сприяли становленню національної навчальної літератури.  

Слід зазначити, що у 30-х – 80-х роках минулого століття 
переважна більшість підручників для загальноосвітніх шкіл 
УРСР друкувалася в московському видавництві «Просвещение». 
Українським же видавництвам «довірялося» видавати 
переважно підручники з української мови і літератури. Це стало 
основною причиною кризи підручникотворення, яка мала місце 
в Україні в 90-х роках. Новоствореній Академії педагогічних 
наук довелося докласти чимало зусиль для розбудови 
вітчизняної системи підручникотворення [656, с. 8]. 

Входження України в єдиний освітній європейський 
простір вимагало і вимагає наближення її системи стандартів 
освіти до стандартів демократичних країн Європи. Сучасний 
етап розвитку суспільства в Україні висунув перед системою 
освіти низку проблем, розв’язання яких пов’язане з суттєвими 
змінами в підходах до організації навчально-виховного процесу 
в школі; меті, завданнях, принципах та змісті навчання [13; 648]. 
Все це вплинуло й на розвиток навчальної літератури 

Чітко, на нашу думку, простежуються такі періоди 
розроблення шкільної навчальної літератури за час 
незалежності: 1) 1991-2000 рр.;  2) 2001-2014 рр.  

Найважливішим результатом першого періоду стало 
створення та удосконалення двох поколінь національних 
шкільних програм, підручників і  посібників.  Другий період був 
відзначений процесами трансформації шкільної навчальної 
літератури (модернізацією існуючих підручників другого 
покоління, виданням, апробацією та початком удосконалення 
підручників третього покоління, що побудовані на основі нової 
освітньої парадигми). У цей період здійснювалася системна 
робота з розроблення електронних підручників і посібників. 

Розвиток українського словникарства (лексикографії) 
завжди був зумовлений певними політичними процесами в 
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нашій країні, суспільно-культурними потребами народу та 
станом літературної мови. Ученими [138; 373; 691] 
пропонується така періодизація становлення й розвитку 
словникарства. 

Давньоруський період. Словникарство зародилося в Україні 
в ХІІІ ст. Головним центром писемності була Києво-Печерська 
лавра. Тут писалися переліки незрозумілих слів та виразів із 
церковнослов’янських книг. На жаль, лексикографічні праці 
цього періоду не збереглися.  

Середньовіччя. У зв’язку з поступовим розвитком 
української мови почали створюватися словники 
церковнослов’янських слів із зазначенням їх відповідників 
українською мовою. Яскравим прикладом лексикографічної 
роботи цього періоду є Пересопницьке Євангеліє. 

Період становлення нової літературної мови. У кінці XVIII 
ст. словникарська робота зосередилася на новій українській 
літературній мові, приділялася увага збору української лексики. 
На базі нових реєстрів було укладено перші українсько-
російські словники та створено перший повний український 
словник. У 30-х роках ХІХ ст. лексикографічна практика 
поширилася також на західну Україну, де вчені орієнтувалися на 
розробку німецько-українських та польсько-українських 
словників. Цей етап, що завершився у 1917 році, був визначним 
у становленні української лексикографії. 

Період 1917 – 1932 років. Українська лексикографія не 
лише якісно збагатилась, але й були створені теоретичні засади 
словникарства. Видавалися різні види словників – від 
перекладних, термінологічних до фразеологічних, енциклопедій 
та різноманітних довідників. 

Період 1933-1959 років. Відповідно до державної політики 
українське мовознавство змушено було відхилитися від 
народної української мови та почало орієнтуватися на російську. 
Це стосувалося і правопису, і змісту словників. Кількість видів 
словників та їх наклади значно зменшуються.  

Період 1960 – 1991 років. На початку 60-х років 
спостерігається відродження української лексикографії. 
Виходять великі перекладні словники, термінологічні словники 
та словники, довідники й енциклопедії для загальноосвітньої 
школи. Виникає нова галузь теоретичної лексикографії – 
навчальна лексикографія. Значних успіхів здобула робота з 
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розвитку методології лексикографії. Проте наклади видання 
словників були незначними. 

Період незалежності. Зважаючи на те, що українська мова 
стала державною, теоретична, зокрема й навчальна, 
лексикографія розвивається швидкими темпами. Словникова 
продукція стає різноманітнішою та видається більшими 
накладами для задоволення потреб освіти й суспільного життя 
[138; 373; 691].  

Отже, загальна періодизація становлення й розвитку 
вітчизняної шкільної навчальної літератури, на нашу думку, 
виглядає так: 

1. Зародження та поступове виокремлення навчальної 
літератури із складу наукової літератури (Х – ХVІІ століття). 

2. Становлення вітчизняної навчальної літератури (ХVІІІ – 
початок ХХ століття). 

3. Розвиток вітчизняної навчальної літератури (20-ті роки 
ХХ століття – початок ХХІ століття). 

Досліджуваний нами період розвитку радянської шкільної 
навчальної літератури (1921 – 1991 роки) можна розділити 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 у 
період «розвиненого соціалізму» (1960 – 1991 роки). 

Вихідний рубіж – 1921 рік. У цей час створюється 
радянська загальноосвітня школа, а навчальна література в 
Україні остаточно формується як галузь національної 
вітчизняної літератури; з’являється перша система перевірки 
якості шкільних підручників і посібників; розпочинаються 
наукові дослідження навчальної книги. Українські комуністи 
протягом 20-х років, скориставшись ідеями прогресивної 
інтелігенції, здобутками підручникотворення доби Української 
національної революції, незважаючи на свої ідеологічні догми, 
побудовані на інтернаціоналістичних ідеях світової 
соціалістичної революції, закінчили розпочатий у кінці ХІХ 
століття процес створення української національної навчальної 
літератури. 
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1991 рік характеризується завершенням існування 
радянської загальноосвітньої школи та початком докорінних 
перетворень у системі освіти України, завершенням формування 
вітчизняної системи створення, експертизи та застосування 
шкільної навчальної літератури та становлення 
підручникознавства і навчального словникарства як наукових 
дисциплін – і розглядається нами як завершальний рубіж у 
дослідженні проблеми. 

Важливим є питання про територіальні межі дослідження. 
Оскільки на різних етапах історичного розвитку в умовах 
роз’єднаності українських земель, існування їх у складі держав, 
до яких належала та чи інша частина України, функціонували 
різні системи освіти, мали місце значні розбіжності й у підходах 
до створення навчальної літератури. Тому у своїй роботі 
розкриваємо проблеми вітчизняної шкільної навчальної 
літератури з 1921 до 1939 року лише в центральній і східній 
частинах України – територіях, які спочатку входили до 
Російської імперії, згодом – до Української Народної 
Республіки, гетьманату й директорії, а потім увійшли у статусі 
УСРР (з 1937 р.– УРСР) до СРСР. Починаючи з кінця 30-х років 
ХХ ст., коли Україна територіально стала єдиною республікою у 
складі Радянського Союзу, висвітлюємо процес функціонування 
єдиної системи шкільної навчальної літератури. Ми не 
розглядаємо проблем навчальної літератури на території 
західноукраїнських земель як складових частин Польщі, 
Румунії, Угорщини й Чехословаччини. Це може бути предметом 
окремого дослідження. 
 

1.3 Історіографія проблеми розвитку шкільної 
навчальної літератури в 20-х – на початку 90-х років           
ХХ століття 

 
Фундаментом наукових історико-педагогічних праць, як 

справедливо підкреслюють учені [36; 150; 701], є історіографія 
конкретної проблеми, що дає змогу визначити наукову новизну 
та теоретичне значення дослідження. Історіографічний метод як 
загальнотеоретичний підхід до здійснення історико-
педагогічних досліджень було обґрунтувано Н. Гупаном, який 
зазначав, що йдеться як про історіографію окремої проблеми, 
наприклад розвитку системи освіти, педагогічної думки тощо, 
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так і про аналіз досліджень певного хронологічного періоду 
(кількох десятиліть або століть) [150, с. 7–8]. Використовуючи 
це тлумачення, спробуємо узагальнити історіографічні праці 
досліджуваної нами проблеми. 

Підтримуємо думку Л. Березовської [36] про те, що аналіз 
історіографії будь-якої історико-педагогічної проблеми 
великого періоду, зокрема майже цілого століття, потребує 
особливого підходу, а саме розподілу праць, що вивчаються, на 
джерельні та історіографічні.  

Джерельну базу нашого дослідження складають 
опубліковані та архівні матеріали за 1917–1991 рр., про 
використання яких уже йшлося у вступі. Найважливішими для 
нас серед них є навчальні програми, підручники, посібники, 
словники та інші види навчальної літератури, а також постанови 
партійних і радянських органів зазначеного періоду. Їх ми 
відносимо до основних джерел дослідження.  

Історіографічний огляд стосовно нашої проблеми також 
показав, що на кожному з етапів досліджуваного періоду 
розвитку навчальної літератури вчені різних галузей науки, 
педагоги-практики, керівники органів управління освітою 
публікували присвячені цій проблемі праці, які можна 
визначити як історіографічні. Слід зауважити, що деякі з них 
розглядаються як історіографічні, так і основні джерела з 
досліджуваної проблеми.  

Історіографія проблеми висвітлюється також за 
спеціальними історіографічними дослідженнями вчених з 
проблем підручникознавства, словникарства та іншими 
історико-педагогічними дослідженнями вітчизняних і 
зарубіжних авторів, опублікованими з 1921 по 2013 рік. 

Окремим напрямом історіографії та джерельної бази 
нашого дослідження є книгознавчі праці з 1921 по 2013 рік. 
Тому книгознавству в аналізі історіографії проблеми буде 
присвячено спеціальний блок.  

Отже, історіографія проблеми розвитку шкільної 
навчальної літератури в 20-х – 80-х роках ХХ століття 
представлена зазначеними вище типами матеріалів з: 

1) історії вітчизняної освіти та педагогічної думки, теорії й 
методики створення та експертизи навчальної літератури, 
методики викладання шкільних навчальних предметів; 

2) історії вітчизняного книговидання та теоретичних 
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книгознавчих досліджень. 
У перші роки радянської влади ставилася під сумнів навіть 

можливість існування підручника в радянській школі. У 1918 р. 
були опубліковані статті В. Невського «Підручники та 
революція» [484] і М. Полянського «Підручники і трудова 
школа» [555], в яких обґрунтовувалися необхідність боротьби із 
старими підручниками та пропагувалася ідея відмови від 
навчальної літератури взагалі. 

Період 1921–1932 років у розвитку шкільної навчальної 
літератури як явища знайшов відображення в тогочасних працях 
радянських науковців, методистів і вчителів, у яких 
обґрунтовувалися концептуальні підходи до змісту освіти, 
формулювалися вимоги до навчальної літератури, визначалися 
структура та зміст відповідних програм, підручників і 
посібників, а також основні підходи до експертизи навчальної 
літератури (А. Деконський, К. Котрохов, М. Тарасов [507; 508], 
Б. Жаворонков, С. Дзюбинський [62], С. Сінгалевич [655], 
Я. Столяров [687], Г. Іваниця [289], П. Блонський [43]  та ін.).  

Окремі аспекти формування змісту і структури різних видів 
навчальної літератури відображалися в працях відомих учених, 
методистів і педагогів-практиків 20-х рр.: К. Сивкова, 
М. Покровського, І. Катаєва, О. Кудрявцева, О. Стражева, 
О. Александрова, П. Самухіна, Я. Ряппо, Д. Скуратівського, 
О. Кулініча та ін. [187, с. 50]. 

Комплексні рекомендації з питань зовнішнього і 
внутрішнього оформлення підручників були розроблені 
Л. Гессеном у праці «Архітектура книги» (1931 р.) [122]. 
Наукові підходи до використання ілюстрацій у шкільному 
підручнику дослідив Б. Кісін у праці «Графічне оформлення 
книги» (1938 р.) [324]. 

Стосовно розвитку мовознавства й лексикографії 
С. Бевзенко [30] зазначає, що перші теоретичні розробки з 
української лексики й фразеології з'явилися лише наприкінці 20-
х років у вигляді окремих розділів у загальних курсах 
української мови за редакцією Л. Булаховського 
(«Загальноприступний курс української мови», «Загальний курс 
української мови»). Популярністю користувався «Підвищений 
курс української мови», який у доопрацьованому вигляді 
вийшов окремою книжкою у 1931 р. як підручник для 
педагогічних інститутів [547]. Його друге видання складалося з 
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тринадцяти лекцій, які були присвячені основним питанням 
сучасної української мови: І–II лекції (І. Троян) – лексиці й 
фразеології, III (І. Троян) – фонетиці, IV (К. Німчинов) – 
фонетиці в історичному освітленні, V (К. Німчинов) – 
словотвору, VI–VIII (О. Патокова, Л. Булаховський) формам 
словозміни, IX (C. Небожівна) – наголосу, X–XII (М.Перегінець) 
синтаксису, XIII (Г. Троян) – діалектології. З виходом у світ цієї 
праці українська вища освіта була забезпечена цінним 
посібником з курсу сучасної української літературної мови, 
який у цілому відповідав тогочасному станові української 
лексикології та став орієнтиром для складання різноманітних 
словників [30]. 

Період 1933–1959 років у розвитку навчальної       
літератури знайшов відображення в публікаціях з проблем 
підготовки шкільного підручника, методики його використання 
в навчально-виховному процесі, в узагальнюючих 
підручникознавчих працях, а також у деяких історико-
педагогічних дослідженнях. 

Впровадження в середині 30-х років стабільного шкільного 
підручника, академічного та уніфікованого, єдиного та 
безальтернативного, відкрило новий етап розвитку навчальної 
літератури. Н. Крупська [375] приділила багато уваги 
обґрунтуванню місця та деяким аспектам методики 
використання радянського шкільного підручника в навчально-
виховному процесі як основного засобу навчання, визначенню 
дидактичних вимог до його змісту, структури, методичного 
апарату тощо. 

Одним із перших дослідників ергономічних засад 
шкільного підручника був К. Кузьминський («Ілюстрування 
навчальної книги», 1933 р.) [381]. 

Основні дидактичні й методичні вимоги до шкільної 
навчальної літератури визначив А. Смирнов [671]. Зміст 
шкільних програм та підручників із логіки і психології були 
викладені у статтях С. Виноградова та К. Корнілова в журналі 
«Советская педагогика» (1943 р.) [98; 348].  

Дослідження в галузі історії українського мовознавства, 
зокрема й лексикографії, в 30-х – 50-х роках майже не 
здійснювалися. Перша важлива робота в цей період з’явилася 
лише в 1957 році («Дослідження з мовознавства в Українській 
РСР за сорок років») [182]. 
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Стан підручникотворення в Україні в 1941–1944 роках 
вивчений слабко. До цього часу в багатьох дослідженнях 
розвиток народної освіти на окупованих землях вважають 
перерваним. У радянській історіографії 40-х – 80-х років 
остаточно утвердилася думка, що освітній процес на окупованих 
землях припинився. Проте слід підкреслити, що в працях 
радянського періоду значна увага приділяється питанням участі 
освітян та науковців у русі опору [253, с. 24]. У дослідженнях 
90-х років освітній процес на окупованих землях теж вивчався 
мало. Загальні дослідження висвітлюють тяжку долю 
інтелігенції, що залишилася в окупованих містах і селах, та їх 
боротьбу за виживання. Більш об’єктивно й неупереджено ця 
проблема розглядалася вченими діаспори (Д. Кислиця [326], 
З. Кузеля [377], К. Паньківський [531] та ін.). 

Вивченням життя України у часи німецької окупації 
ґрунтовно займаються сучасні дослідники С. Беллецца [34], 
Л. Задорожна [254], П. Мазур [418], В. Офіцинський [520], 
О. Потильчак [576], А. Скоробогатов [664], Б. Соколов [675], 
Г. Стефанюк [686], Д. Титаренко [722] та ін. Значну увагу вони 
приділяють зокрема й розкриттю сутності освітньої політики 
нової влади, основних підходів до підручникотворення та спроб 
українських науковців і практиків в умовах «нового порядку» 
реалізувати свої національні ідеї. Торкається проблем 
підручникотворення в цей період і В. Оліфіренко у своїй 
монографії, присвяченій історії підручника з літератури [512]. 
Крім того, означені питання розглядаються у працях зарубіжних 
дослідників М. Дацишиної [155], Б. Єржабкової [195] та ін. 
Ґрунтовних досліджень проблем навчальної літератури в період 
окупації ще не здійснювалось. 

До середини ХХ ст. історія становлення і розвитку 
методики навчання та підручникотворення з української мови не 
була предметом уваги науковців. Лише в 50-х рр. опубліковані 
праці, в яких стисло проаналізовано підручники з української 
мови (І. Білодід, Л. Симоненкова) [805]. 

Наприкінці 50-х рр. були опубліковані статті та посібники 
для вчителів з суспільствознавчих курсів «Конституція СРСР» 
та «Основи політичних знань» Г. Давидова [153], В. Мазуренко 
[420], А. Кінкулькіна [318], в яких автори торкалися окремих 
аспектів підручникотворення. У цей час, як зазначає І. Смагін 
[670], стає популярним жанр рецензії на шкільний підручник. 
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Відомими рецензентами на підручники з суспільствознавчих 
предметів були Є. Ровинський [632] і В. Рожин [634]. 

У середині 50-х рр. певні зрушення відбулися і в шкільному 
підручникознавстві, яка в історіографії представлена, передусім, 
науковими працями Н. Менчинської «Психологічні вимоги до 
підручника» [448], Є. Перовського «Методична будова і мова 
підручника для середньої школи» [542], Л. Михайлової 
«Гігієнічна оцінка зовнішнього оформлення підручників» [456].  

Проаналізувавши історико-педагогічні дослідження другої 
половини ХХ століття з метою виявлення підходів учених до 
проблем підручникознавства 20–50-х рр., можемо зазначити, що 
цих питань торкалися Л. Бущик [75], М. Лисенко [405], З. Равкін 
[622], М. Шильникова [793], Г. Ясницький [811]. Л. Бущик у 
своїх нарисах розвитку шкільної історичної освіти приділив 
значну увагу проблемам змісту шкільних підручників із 
суспільствознавства та методам навчання на етапі становлення 
радянської історичної і суспільствознавчої освіти. З. Равкін, 
характеризуючи радянську школу в період 1921–1925 рр., у 
розділі «Перебудова програмно-методичної і навчальної роботи 
школи» окреслив деякі проблеми змісту й структури 
підручників. М. Лисенко, вивчаючи проблеми розвитку 
методики навчання історії, зупинився на характеристиці 
методичних вимог до навчальної літератури 20–30-х рр. та 
проаналізував підручник М. Яворського «Коротка історія 
України». Причини створення нових стабільних підручників для 
радянської школи на початку 30-х рр. виявила М. Шильникова 
під час аналізу навчально-виховної роботи школи в 1930–1934 
рр. Г. Ясницький, досліджуючи розвиток системи освіти в 
Україні в 1921–1932 рр., частково торкнувся й основних 
проблем навчальної літератури [670]. 

Окремі питання підручникотворення 20–30-х років 
відображені в історико-педагогічних працях 60–70-х років. 
В. Масальський здійснив аналіз деяких аспектів використання 
підручників і посібників з філологічних дисциплін у своїй праці 
«Нариси з історії розвитку методики викладання української та 
російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах 
УРСР» (1962 р.) [434]. П. Підкасистий у монографії 
«Н. К. Крупська про зміст освіти в радянській школі» (1962 р.) 
проаналізував її підходи до формування змісту навчальної 
літератури і методів роботи вчителя з підручниками [545].  
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На процеси розвитку підручникознавства негативно 
впливала політика комуністичної партії та радянського уряду: 
«масові репресії (ув’язнення, заслання або фізичне знищення 
українських учених, керівних кадрів освіти і вчителів). Учені, 
які здійснювали наукову діяльність в умовах тоталітарного 
режиму в 30-х – першій половині 50-х років, суворої системи 
цензури, змушені були будувати свої дослідження на засадах 
марксистсько-ленінської методології, партійно-класового 
підходу, тому вони мали яскраво виражене ідеологічне 
забарвлення. У цих працях зовсім не зазначаються досягнення 
української освіти 1917–1920 років» [36]. Ініціаторів освітніх 
реформ цього періоду було проголошено «буржуазними 
націоналістами», «українськими фашистами», а навчання дітей 
українською мовою названо здобутками радянської влади, 
більшовицької партії та «Великої Жовтневої соціалістичної 
революції» (А. Макаренко [422], С. Бухало [73; 74] та ін.). 
Дослідники [36; 336; 670] зазначають, що в цей період перестає 
існувати українська та формується радянська офіційна історико-
педагогічна історіографія, зокрема щодо шкільної навчальної 
літератури, яка не передбачала їх об’єктивного висвітлення.    

У посібнику Й. Штокала «Нарис розвитку математики в 
Україні за 40 років радянської влади» (1958 р.) можна знайти 
деякі матеріали з проблем розвитку математичної освіти та її 
навчально-методичного забезпечення, зокрема з питань 
функціонування шкільного підручника [798]. 

Основні підходи до проблем формування змісту загальної 
середньої освіти, методики викладання різних предметів та 
визначення місця навчальної літератури в навчально-виховному 
процесі в 20–50-х роках знайшли певне відображення й у працях 
сучасних учених: Л. Березівської [35; 36], О. Дятлової [187], 
О. Пометун [560], Н. Стоюхіної [688], О. Сухомлинської [703] та 
ін. Наприклад, О. Дятлова та О. Пометун, досліджуючи шкільну 
історичну освіту України, проаналізували проблеми 
функціонування різних видів навчальної літератури у 20–30-х 
рр., їх основні змістові, структурні й методичні особливості. 

Отже, можна стверджувати, що основні проблеми 
формування змісту, структури та методичного апарату шкільних 
підручників, посібників та словників у 20-х – 50-х роках 
минулого століття знайшли певне відображення в радянській та 
сучасній науковій педагогічній літературі. 
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Період 1960–1991 років у розвитку шкільної навчальної 
літератури в історіографії відображено в працях, що містять 
аналіз постанов партії та уряду, наукових дослідженнях та 
методичних розробках щодо вимог до системи загальної 
середньої освіти; змін у змісті, методах і формах навчання; 
вимог до навчальної літератури (її змісту, структури та 
методичного апарату). Ці питання знайшли відображення в 
публікаціях лабораторії «Психологічні проблеми побудови 
шкільних підручників», створеної в 1968 р. (співробітники 
групи: Г. Граник, С. Бондаренко, Л. Концева, Є. Божович, 
О. Юдіна) [55; 61; 141; 142; 342], яка плідно працювала понад 20 
років. Найважливішими її публікаціями були: «Психологічні 
проблеми побудови шкільних підручників» (1979 р.), 
«Психологічна модель процесу формування пунктуаційних 
умінь» (1980 р.), «Коли книга навчає» (1986 р.), «Секрети 
пунктуації: Книга для учнів» (1989 р.). 

Проблеми підручникознавства знайшли свій подальший 
розвиток у дослідженнях В. Сухомлинського [704; 705] за 
такими напрямами: шкільний підручник як об’єкт теоретичного 
аналізу; формування в учнів уміння працювати з підручником; 
інформаційна культура педагога як важливий чинник розвитку 
уміння працювати з книгою [335]. 

Цікавими й корисними були історико-педагогічні 
дослідження українського шкільного підручника (А. Бугай, 
О. Мазуркевич, 1960 р.) [67]. Окремі питання удосконалення 
методів і форм роботи з підручником розглядав О. Мазуркевич у 
своїй роботі «Нариси з історії методики української літератури», 
1961 р. [421]. 

Вагомий внесок у розвиток теорії шкільного підручника 
зробив А. Колмогоров, який вважав, що підручник – не менш 
складна річ, ніж новий тип літака [339]. Його підручники з 
математики витримали багато перевидань, протягом тридцяти 
років були основними для учнів загальноосвітніх шкіл. 

Як зазначалося вище, дослідження історії становлення й 
розвитку методики викладання української мови були розпочаті 
в 50-х роках, а протягом 60-х років вони набули системного 
характеру. Саме в цей період з’являються найважливіші праці з 
методики викладання мови у 20-х – на початку 60-х рр. 
(Л. Рожило), висвітлюється розвиток педагогічної науки в     
1917 – 50-х роках в Україні та ідеї педагогів щодо методів 
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навчання у 20–30-х рр., здійснюється аналіз системи 
комплексного навчання (С. Чавдаров, М. Грищенко), 
розкриваються досягнення у дослідженні окремих напрямів 
граматики, синтаксису, історії української літературної мови 
(Ф. Жилко, С. Левченко, І. Матвіяс). Важливою в контексті 
досліджуваної проблеми є монографія В. Масальського «Нариси 
з історії розвитку методики викладання української та 
російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах 
УРСР» (1962 р.) [434], в якій досліджено проблему 
паралельного вивчення двох мов, здійснено спробу визначити 
періодизацію становлення й розвитку методики навчання мови. 
Важливе місце у цих дослідженнях відводилося й навчальній 
літературі. 

Історія методів та засобів викладання іноземних мов 
ґрунтовно досліджена і описана І. Рахмановим [626; 627]. Крім 
того, вивченням цих проблем займалися Д. Ганшина, М. Гез, 
І. Грузинська, Г. Гольдштейн, Ю. Жлуктенко, Р. Кузнєцова, 
Р. Розенберг, С. Фоломкіна, З. Цвєткова та ін. Зазначені 
дослідники в більшій чи в меншій мірі торкалися проблем 
підручникотворення або роботи з підручником. 

У 60-70-х роках у працях Т. Передерій, П. Зеленського, 
Г. Рогової, В. Цетлін, О. Миролюбова, Л. Садчикової та ін. 
висвітлювалися проблеми удосконалення змісту шкільних 
програм з іноземних мов, удосконалення планування та 
проведення факультативних занять, піднесення рівня 
професійної підготовки вчителів, поліпшення результативності 
використання підручників та інших видів навчальної літератури, 
зокрема й у межах навчально-методичного коплексу. Ці питання 
активно обговорювалися на І Міжнародному семінарі з проблем 
викладання іноземних мов (листопад 1961 р.) та на кількох 
науково-практичних конференціях. 

Педагогічні праці 80-х – 90-х років XX століття і початку 
XXI століття (Л. Биркун, П. Гурвич, А. Климентенко, 
О. Миролюбов, В. Берека, Б. Лапідус, В. Плахотник, Є. Полат, 
Т. Передерій та ін.) відображають дискусію навколо питання 
про подальші перспективи вдосконалення змісту шкільної 
іншомовної освіти, методів викладання, зокрема щодо ролі й 
місця навчальної літератури у цих процесах. 

Основні підходи до формування змісту, структури та 
методичного апарату підручників з суспільствознавства можна 
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знайти в публікаціях відомих радянських учених, методистів та 
вчителів, які здійснювали апробацію нового навчального 
предмета у 60-х рр. і забезпечували його викладання в 70-х –  
80-х рр. (М. Адамський [3], Г. Артемьєва [12], В. Бойков [57; 
58], Н. Дайрі [154], А. Іванченко [271], О. Курдюмова [386], 
В. Мазуренко [419; 420], А. Нікітін, Я. Соколов, М. Сиродоєв 
[491], М. Овчиннікова [511], Г. Шарапов [785] та ін.); у 
навчально-методичних, методичних посібниках та статтях 
(Л. Бренер [91], О. Вайнер [77], В. Вибрик, П. Дашкевич [156], 
І. Додушко [174], А. Дружкова [183], В. Калюжний [309], 
Ш. Кіперман [330], Б. Рабінер, П. Яровий [617], П. Решетов 
[629], М. Студенікін [692] та ін.). 

У цей період також розроблялися зміст та методичний 
апарат підручників і посібників з факультативних курсів, були 
започатковані дослідження навчально-методичного комплексу, 
тривало удосконалення системи ергономічних вимог до 
навчальної літератури. 

У 1971 році О. Боданська захистила кандидатську 
дисертацію «Підручник як засіб активізації пізнавальної 
діяльності учнів (на матеріалі підручників історії та географії 
для 5–8 класів)» [54].  

Вагомий внесок у розвиток підручникознавства та 
методики викладання курсу «Основи Радянської держави і 
права» та інших шкільних правознавчих предметів у 1975–1985 
роках зробили П. Гуреєв, Г. Давидов, Е. Мельникова, 
Ю. Феофанов [519]. А. Нікітін [491], Ю. Тодорський [727] та ін. 

У 70-х – 80-х роках були опубліковані наукові статті з 
різних проблем підручникознавства В. Волошиної, О. Божович, 
С. Бондаренко, С. Добкіна, Л. Доблаева, Д. Зуєва, З. Клепініної, 
Б. Кошевської, М. Тупальського, А. Попкова, А. Гречихіна, 
О. Кабардіна, В. Монахова та ін. 

У 1980-х роках здійснювалися фундаментальні дослідження 
з проблем підручникознавства, у яких вивчалися зміст, 
структура, методичний апарат, функції, принципи 
конструювання шкільного підручника та методика 
використання в навчально-виховному процесі. Це праці відомих 
радянських учених: В. Бейлінсона «Арсенал освіти: 
характеристика, підготовка, конструювання навчальних видань» 
[31], Л. Доблаєва «Смислова структура навчального тексту та 
проблема його розуміння» [172], Д. Зуєва «Шкільний 
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підручник» [266], І. Лернера «Дидактичні основи методів 
навчання» [397], Я. Мікка «Оптимізація складності навчального 
тексту» [453], І. Лернера і М. Шахмаєва «Теоретичні проблеми 
шкільного підручника» [712] та ін. 

Саме на цьому етапі були остаточно визначені основні 
засади шкільного підручникознавства, що знайшли 
відображення, зокрема, у випусках щорічного науково-
методичного видання «Проблеми шкільного підручника» (статті 
В. Бурова [72], Г. Донського [176], Т. Ільїної [274], 
В. Максаковського [425], В. Паламарчук [527], В. Ривчина [646], 
Н. Тализіної [708], Л. Федоренко [744] та ін.). 

Протягом 60-х – 80-х років здійснювалися історико-
педагогічні дослідження щодо розвитку методики викладання 
природничих і математичних дисциплін (А. Бугайов [66], 
Б. Всесвятський [113], Ю. Полянський [556; 557], Д. Трайтак 
[730] та ін.). Обґрунтуванням змісту та побудови навчальних 
програм і підручників з окремих дисциплін природознавчого 
циклу займалися: з біології – М. Верзилін [87], І. Звєрєв [260; 
261], Б. Комісаров [343], Ю. Полянський [556], Д. Трайтак [729; 
730]; з фізики – С. Гончаренко [134; 135], В. Мощанський [468], 
А. Пьоришкін [543]; з хімії – З. Гельман [119], К. Парменов 
[533], Л. Цвєтков [766] та ін.). 

У праці К. Швецова «Математика на Україні» (1968 р.) 
[788], у чотирьохтомній праці «Історія вітчизняної математики» 
за редакцією Й. Штокала (1970 р.) [277] також є інформація про 
напрями розвитку математичної освіти в УРСР та проблеми 
підручникотворення. Важливою для нас є стаття Г. Маслової 
«Конструювання підручника математики» (1980 р.) [436].  

Проблем шкільного підручникознавства торкалися і вчені в 
своїх дослідженнях з дидактики. Зокрема, М. Махмутов 
(«Сучасний урок», 1985 р.) [444], Ю. Бабанський («Принципи 
дидактики і типові навчальні комплекси», 1979 р.) [20].  

У 1976 році були затверджені державні санітарні норми і 
правила оформлення шкільних підручників. Гігієнічні й 
санітарні вимоги до підручників та методи їх оцінювання були 
викладені й проаналізовані в праці Н. Попової «Про наукові 
засади «Санітарних правил з оформлення шкільних 
підручників» (1978 р.) [564]. У цей період остаточно 
сформувалися ергономічні вимоги до видання шкільного 
підручника (праця В. Ривчина «Про художнє конструювання 



 

66 

 

підручників», 1980 р.) [646]. 
У 80-ті роки вперше науковцями було висунуто й 

обґрунтовано ідею про необхідність системного вивчення історії 
навчальної літератури (М. Тупальський [734], В. Рокітянський 
[637], М. Скаткін [662]). 

Вагомим досягненням радянського шкільного 
підручникознавства було колективне дослідження групи вчених 
Тартуського університету на чолі з Я. Мікком з проблеми 
«Підвищення якості навчальної літератури» (1985 р.) [550]. 

Серед історіографічних праць цього періоду з проблем 
словникарства варто виділити такі: «Мовознавство на Україні за 
п'ятдесят років» (1967 р.) та «Розвиток мовознавства в УРСР. 
1967–1977» (1980 р.) [459], «Історія української мови. Лексика і 
фразеологія» (1983 р.) [301]. 

У структурі радянської лексикографії в кінці 60-х років 
з'явилася нова галузь – навчальна лексикографія (шкільне 
словникарство). У 70-х – 80-х роках починаються системні 
дослідження цього явища (Г. Богачова [46], В. Гак [116], 
П. Денисов [162], Ж. Дюбуа, К. Дюбуа [186], В. Морковкін 
[464], С. Поліковська [552], А. Супрун [697] та ін.). 

Певною мірою проблем навчальної літератури торкалися 
вчені 60-х – 80-х років у історико-педагогічних дослідженнях 
щодо розвитку радянської школи: Т. Шашло («Керівна роль 
Комуністичної партії в розвитку радянської школи на Україні», 
1963 р.) [787]; А. Бондар, О. Дзеверін, Б. Кобзар («Народна 
освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1917–1976)», 1967 
р.) [476], А. Бондар («З історії розвитку народної освіти на 
Україні за роки Радянської влади», 1967 р.) [59], Г. Костюк 
(«Актуальні психологічні питання програмованого навчання», 
1964 р.) [353]; В. Помагайба («Із історії розвитку основних 
проблем педагогічної науки в Українській РСР») [558], 
С. Литвинов («Н. К. Крупська і розвиток педагогічної науки на 
Україні») [406]; А. Алексюк («С. Х. Чавдаров, заслужений діяч 
науки Української РСР») [6]; М. Гриценко («Історія педагогіки», 
1973 р.) [145] та ін. Усі вони написані на основі марксистсько-
ленінської методології, зокрема це стосується періодизації,          
в основу якої покладено історію комуністичної партії.          
Проте з початком періоду «хрущовської відлиги» відчувалося 
певне послаблення ідеологічного тиску, у суспільстві 
спостерігалася загальна тенденція подолання культу особи 
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Сталіна, що певною мірою позитивно вплинуло і на вітчизняну 
науку. Це позначилося й на розвитку підручникознавства, 
словникарства та книгознавчих наук. 

Реформа загальноосвітньої школи 1984 року викликала 
публікацію низки праць, присвячених її теоретичним аспектам, 
концептуальним засадам та напрямам практичної реалізації, у 
яких певною мірою розглядалися й основні  напрями 
удосконалення навчально-методичного забезпечення 
викладання шкільних предметів, зокрема й розвитку навчальної 
літератури. У період «перебудови» радянського суспільства 
(друга половина 80-х років) у наукових та методичних працях з 
проблем загальної середньої освіти спостерігалося суттєве 
зниження рівня заідеологізованості та посилення прагнення 
об’єктивного дослідження актуальних педагогічних проблем, 
значна увага вчених і практиків була звернена на зміну підходів 
до формування змісту загальної середньої освіти, принципів та 
методів викладання [3; 104; 726; 748; 786], виникає значний 
інтерес до ролі й місця підручника в зарубіжній школі [769]. 

Проблеми розвитку навчальної літератури були також у 
полі уваги українських учених, що проживали за межами 
України. Здійснюючи спеціальні дослідження або у контексті 
висвітлення розвитку освіти у тій чи іншій мірі досліджуваної 
проблеми торкалися вчені української діаспори Г. Ващенко [81], 
Б. Кравців [359], Р. Ільницький [295], І. Городецький [139], 
Л. Кисілевська-Ткач [325], Б. Шкандрій [794], Ю. Бобровський 
[45], В. Радзикевич [623], М. Дейко [159], П. Волиняк [105], 
В. Марунчак [431] та ін. На жаль, переважна більшість 
перелічених вище праць стала доступною для науковців, що 
проживали в Україні, лише після проголошення незалежності. 

Наприкінці 80-х – на початку 90-х років офіційна 
педагогічна наука ще намагалася підтримувати традиційні 
комуністичні ідеологічні позиції у змісті навчальних програм з 
різних предметів, передусім гуманітарних. Про це, зокрема, 
свідчить навчально-методичний посібник П. Решетова «Сучасна 
ідеологічна боротьба і молодь» (1988 р.) [629]. Певні підходи до 
методики використання навчальної літератури у процесі 
комуністичного виховання частково відображені в роботах 
Е. Моносзона «Методологічні і теоретичні проблеми 
формування комуністичного світогляду школярів»  (1987 р.) 
[452] та Г. Мухаметзянової «Формування комуністичного 
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світогляду школярів» (1988 р.) [469]. Але перші прояви нових 
підходів до формування змісту і структури шкільних 
навчальних програм та відповідних шкільних підручників 
ставали все більш відчутними.  

У 1986 р. цілу серію публікацій і дискусію на сторінках 
педагогічної преси започаткувала стаття М. Адамського «Яким 
має бути підручник із суспільствознавства» [3]; у 1988 р. 
з’явилися монографія Г. Граник, С. Бондаренко, Л. Концевої 
«Як навчати школярів працювати з підручником» [141], стаття 
І. Журавльова «Підручник на уроці: дійсність і перспективи» 
[249]; у 1989 р. – стаття Л. Зоріної «Ступінь свободи автора 
підручника у відборі навчального матеріалу» [262]. У цих 
роботах подавалися нові погляди на проблеми 
підручникознавства.  

Певну інформаційну цінність для нас мають також 
дослідження вчених соціалістичних країн, які нерідко 
використовували досвід радянського підручникознавства і 
словникарства та посилалися на праці радянських учених. Це, 
передусім, праці польських дослідників: В. Койза (1975 р.) 
[831], Б. Кожевської (1973 р.) [832], В.Оконя  (1973 р.) [837], 
Ф. Полашека [839] та С. Купіцевича (1978 р.) [833] – про 
систему дидактичних функцій підручника; С. Мазіярця – про 
становлення самоосвітньої функції шкільного підручника 
(1965 р.) [834], методологічні питання моделювання 
підручників; З. Мікуренди (1986 р.) – про діагностику досягнень 
учнів як один із методів перевірки дидактичної спрямованості 
шкільного підручника [835]; Й. Скржипчака – про методологічні 
засади дослідження шкільного підручника (1984 р.) [807], про 
особливості створення аудіовізуальних підручників (1978 р.) 
[846]; Т. Парновські (1976 р.) [838]  та  Е. Новака (1989 р.) [836] 
про проблеми експертизи та видання підручників; К. Горски 
(1978 р.) [828], Е.Бартмінски (1988 р.) [814] – з проблем 
текстології; а також –  книги і статті чехословацьких учених: 
Й. Прухи (1984, 1987 рр.) [840; 841] – про дидактичні засади 
дослідження текстових та методичних труднощів підручника, 
Й. Брунера (1965 р.) – про деякі аспекти методики використання 
підручника в навчальному процесі [816], Й. Фурдіка (1978 р.) 
[824], Й. Горецьки, К. Будассьової, Й. Босяка (1989 р.) [827] – 
про результати лінгводидактичних та лексикографічних 
досліджень та ін. 
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Проблеми розвитку навчальної літератури 20-х – 80-х років 
цікавлять і сучасних учених. Свідченням цього є численні 
публікації з історії навчальної літератури у щорічних випусках 
збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника», 
заснованого 1999 р. Інститутом педагогіки НАПН України [600], 
проведення протягом останніх років низки науково-практичних 
конференцій та семінарів. 

Ґрунтовне різнобічне дослідження проблем підручника для 
школи першого ступеня здійснила Я. Кодлюк у рамках 
докторської дисертації «Теорія і практика підручникотворення у 
галузі початкової освіти України (1960–2000 рр.)» (2005 р.) 
[336]. Проблеми розвитку шкільної навчальної літератури в 
досліджуваний нами період у тій чи іншій мірі розглядалися 
також в кандидатських дисертаціях вітчизняних учених 
(Н. Кузьменко (національна спрямованість змісту українських 
шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857–
1997)), 1998 р. [380]; А. Зякун (історіографічний аналіз 
навчальної літератури з історії кінця 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.), 
2002 р. [267]; П. Мороза (методичні засади шкільного 
підручника історії стародавнього світу), 2006 р. [466]; 
Г. Розлуцької (зміст шкільних підручників як фактор 
полікультурного виховання молодших школярів у Закарпатті 
(1919–1939), 2006 р. [636]; Н. Богданець-Білоскаленко 
(проблема формування особистості у змісті підручників з 
читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. – 50-ті роки 
ХХ ст.), 2007 р. [47]; Л. Височан (дидактичні основи побудови 
підручників з природничо-математичних дисциплін для 
початкових шкіл України (1958-1991 рр.), 2008 р. [100]; 
О. Пасічника (тенденції конструювання змісту підручників з 
іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 
України (80-ті рр. XX ст. – початок XXI ст.), 2011 р. [534]. 

У вітчизняній педагогічній науці до 2011 року були 
практично відсутні дослідження теоретичних, методичних та 
книгознавчих проблем радянських підручників із Конституції 
СРСР і УРСР, філософської пропедевтики (логіки і психології), 
суспільствознавства періоду 30-х – 80-х рр., основ Радянської 
держави і права, етики і психології сімейного життя та інших 
факультативів тощо. Значний внесок у вивчення цієї проблеми 
зробив І. Смагін у дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук «Методичні засади створення і 
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функціонування підручників із суспільствознавчих предметів у 
загальноосвітній школі України (1920–1990 рр.)» [670].  

Деякі аспекти функціонування шкільної навчальної 
літератури розкрили: Л. Потапова у кандидатській дисертації 
«Розвиток національної школи в Україні (1917–1933 рр.)» 
(1998 р.) [574]; В. Липинський у докторській дисертації 
«Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті 
роки» (2001 р.) [403]; Л. Березівська у докторській дисертації 
«Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної 
освіти в Україні у ХХ столітті» (2009 р.) [36]. 

Певну інформаційну цінність мають для нас інші історико-

педагогічні дослідження сучасних учених, де в рамках сучасної 

історико-педагогічної парадигми в контексті певних проблем 

згадуються деякі питання розвитку окремих видів навчальної 

літератури, а саме: розвиток освіти і педагогічної науки в 

Україні (О. Пометун. Школьное историческое образование: пути 

развития и проблемы, 1995 [560]; М. Ярмаченко. Реформування 

освіти та педагогічної науки в Україні. Історія і сучасність, 2001 

р. [810]; Н. Гупан. Розвиток історії педагогіки в Україні 

(Історіографічний аспект), 2001 р. [150]; М. Кукурудзяк, 

М. Собчинська. З історії національної школи і педагогічної 

думки в Українській Народній Республіці, 1997 р. [383]; 

Б. Ступарик. Національна школа: витоки, становлення, 1998 р. 

[693]; О. Адаменко. Розвиток педагогічної науки в Україні 

(1950-2000 рр.), 2006 р. [2]; О. Любар, М. Стельмахович, 

Д. Федоренко. Історія української школи і педагогіки, 2003 р. 

[413]; О. Сухомлинська. Історико-педагогічний процес: нові 

підходи до загальних проблем, 2003 р. [702]; Н. Калініченко. 

Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні (друга 

половина ХІХ – ХХ століття), 2007 р. [307]; С. Головко. Наукові 

засади розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів у 

вітчизняній педагогіці (20-ті – середина 80-х років ХХ ст.),   

2006 р. [130]. 

Сучасні дослідники теоретичної лексикографії приділяють 

увагу і окремим проблемам розвитку теоретичної, зокрема й 

навчальної лексикографії досліджуваного нами періоду 

(О. Кровицька. Українська лексикографія у сучасній 

загальноосвітній школі [374], Л. Струганець. Динаміка 
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лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття [691]; 

В.Сімонок. Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в 

українській мовній картині світу [657]). 

Проблем розвитку навчальної літератури в 60-х – 80-х 

роках торкалися в своїх працях сучасні дослідники 

Р. Арцишевський [13], В. Волков [106], І. Ґудзик [148], 

Г. Касьянов, С. Клепко, Т. Харламова [656], Т. Лукіна [412], 

О. Савченко [648], О. Удод [736] та ін. 

Як уже зазначалося, важливим напрямом нашого 

дослідження є вивчення книгознавчого аспекту розвитку 

навчальної літератури.  

Суттєве зростання кількості досліджень та становлення 

української наукової школи книгознавства відбулися в період 

національно-культурного підйому початку 1920-х років. «Саме в 

цей час були започатковані книгознавчі часописи, зокрема 

«Книгарь» та «Бібліологічні вісті», на сторінках яких 

публікувалися численні книгознавчі розвідки як вітчизняних, 

так і зарубіжних дослідників, зокрема й з питань 

підручникознавства. З журналами активно співпрацювали 

російські книгознавці.  

У Києві було засновано Український науковий інститут 

книгознавства (1922–1936 рр.), пріоритетними напрямами 

роботи якого були дослідження в галузі історії української 

книги (С. Маслов, П. Попов, О. Балицький, С. Єфремов), 

періодики (В. Ігнатієнко), мистецтва книги (М. Макаренко, 

Д. Щербаківський), теорії та практики укладання українського 

бібліографічного репертуару (Ю. Меженко, Я. Стешенко, 

С. Маслов, П. Іноземцев). У цілому наукова робота інституту 

була зосереджена на вивченні комплексу «книга – читач», 

причому акцент досліджень, на відміну від книгознавчих 

центрів Росії, було зміщено на читача. Найвагомішими 

теоретичними розробками в цьому плані є праці: В. Іванушкіна 

«Проблема читачівства та її вивчення», Д. Балики 

«Бібліологічна педагогіка (визначення, предмет, межі)», «Ще 

про наукові та організаційні проблеми книговивчення», «Про 

класифікацію друків за соціальним призначенням», К. Довганя 

«До питання про соціальну функцію книги».  
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У 1928 – 1929 роках при ВУАН діяло Українське 

бібліологічне товариство, основним напрямом якого було 

вивчення мистецтва вітчизняної книги. Книгознавчими 

дослідженнями, насамперед стародруків, у цей час займалися у 

Всенародній бібліотеці України (ВБУ, нині Національна 

бібліотека України імені В. Вернадського) та інших великих 

бібліотеках» [299].  

У 20-х роках у структурі книгознавства певне місце займало 

й підручникознавство. Відомі вчені Л. Биковський [40] та 

Л. Живний [849] (обидва працювали в еміграції) вважали 

вивчення навчальної книги важливим компонентом 

книгознавчої науки [299]. 

Розгром радянського книгознавства, зокрема й 

українського, стався 1931 року. Гострій критиці були піддані 

«ідеалістичні та націоналістичні засади буржуазного 

українського книгознавства», діяльність Інституту 

книгознавства, його директора Ю. Меженка, журналу 

«Бібліологічні вісті». Те саме відбувалося у ВБУ і ВУАН 

загалом. Значну частину вчених-книгознавців було репресовано 

(П. Балицький, Я. Стешенко, М. Іванченко, Й. Залевський, 

М. Макаренко, А. Артюхова, К. Довгаль, С. Якубовський, 

В. Іванушкін, С. Кондра та ін.). Ті, що лишалися на волі, 

припинили книгознавчі дослідження (принаймні, не 

публікували своїх праць), або виїхали з України (Ю. Меженко, 

Д. Балика). Водночас поодинокі нові книгознавчі публікації 

були спрямовані на викриття «шкідливих» здобутків 

попередників.  

До кінця 1950-х років в УРСР не було опубліковано жодної 

вагомої праці з книгознавства, а сам цей термін вийшов із 

активного наукового вжитку.  

Після розгрому в УРСР практично всіх книгознавчих 

наукових установ дослідження з книгознавства здійснювалися 

лише в Західній Україні та в українській діаспорі. У 1937–1943 

рр. Є. Пеленський видавав у Галичині журнал «Українська 

книга», що мав відновити традицію «Бібліологічних вістей». 

Книгознавчі розвідки друкувалися також у «Записках наукового 

товариства ім. Т. Шевченка» у Львові, у журналі «Наша 
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культура» (Варшава, 1935–1939 рр.). Саме тут публікувалися 

Л. Биковський, С.Сірополко, Л. Животко, П. Зленко. Питання 

книгознавства активно досліджували літературознавець 

М. Возняк (Львів), історики І. Борщак (Париж) та І. Крип’якевич 

(Львів), мистецтвознавець В. Січинський, філолог і 

мистецтвознавець І. Свєнціцький, філософ Д. Чижевський 

(Берлін) та ін. Після закінчення ІІ світової війни українське 

книгознавство діаспори знову спробувало відновити 

книгознавчий орган. 1948 року В. Міяковський (псевдонім – 

Вол. Порський) в Аугсбурзі випустив перший (і останній) номер 

«Українських бібліологічних вістей» [298; 299].  

Наприкінці 40-х років основні книгознавчі сили української 

діаспори згрупувались у США і Канаді. 1971 року у Філадельфії 

створено новий книгознавчий журнал, своєрідне продовження 

львівського, «Українська книга». Першим його редактором був 

Б. Романенчук, колишній співробітник Є.-Ю. Пеленського. У 

1975 р. на I з’їзді українських бібліотекарів, видавців і книгарів 

США і Канади було ухвалено рішення про створення 

Українського книжкового центру. Його провідними діячами 

стали Д. Штогрин, Б. Романенчук, Б. Винар, М. Прокоп, 

А. Бедрій, В. Мельничук, Р. Верес та ін. Нині між 

книгознавцями діаспори і України налагоджуються тісні наукові 

контакти, влаштовуються книгознавчі конференції, симпозіуми, 

«круглі столи» тощо [298; 299]. 

Відродження радянського книгознавства починається в 

1960-х роках. Серед книгознавчих дисциплін найактивніше 

розвивається історія книги, яка на сьогодні є вже усталеною 

науковою дисципліною. Галузі науки, що вивчають старі 

книжки, з’явилися відносно давно, але переважно вони є 

спеціальними історичними дисциплінами, їх здобутки сприяють 

розвиткові архівістики, лінгвістики, археографії, історіографії 

тощо. Водночас розвиваються й інші галузі історичного 

книгознавства, які досліджують не лише пам’ятки писемності чи 

стародруки, історію друкарства та видавничої справи, але й 

історію книжкового мистецтва, бібліофільства, бібліографії 

тощо. Історико-книгознавчі дослідження в Україні формувалися 

в тісній взаємодії з філологічними та історичними науками як 
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міждисциплінарне наукове знання [298; 299; 333]. 

Українське історичне книгознавство представлене 

науковими дослідженнями І. Свєнціцького, І. Огієнка, 

С. Маслова, П. Попова, І. Крип’якевича, І. Каганова, С. Петрова, 

Я. Запаска, Я. Ісаєвича, В. Фрис, О. Дзюби.  

У 90-х роках ХХ – на початку ХХІ століття в Україні 

активно розвиваються науки на межі книгознавства й інших 

дисциплін, зокрема кодикологія (Л. Дубровіна), книжкове 

пам’яткознавство (Г. Ковальчук), історія видавничої та, загалом, 

книжкової справи (Т. Ківшар, М. Тимошик, М. Ковальський, 

С. Петров), бібліопегістика (О. Гальченко), а також мистецтво 

книги (Я. Запаско, Б. Валуєнко, Д. Степовик). Історико-

книгознавчі статті публікуються на сторінках наукових видань 

(«Наукові праці Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського», «Рукописна та книжкова спадщина 

України», «Записки Львівської наукової бібліотеки ім. 

В. Стефаника», журналів «Бібліотечний вісник», «Вісник 

Книжкової палати», «Друкарство» та ін.). З’явилися нові 

теоретичні праці з книгознавства: В. Буран «Комплекс наук чи 

комплексна наука? (До питання про природу книгознавства)», 

Г. Ковальчук «Книгознавча концепція П. Й. Ярковського (до 

джерел вітчизняної бібліологічної науки)» та ін. [333]. 

Інформативними для нашого дослідження є публікації: 

Я. Ісаєвич «Українське книговидання: Витоки. Розвиток. 

Проблеми», 2002 р. [298], «Українське книгознавство: етапи 

розвитку», 2006 р. [299], І. Тимошенко «До питання про 

структуру загального і спеціального книгознавства»,               

2006 р. [721]. 

Еволюція поглядів на сутність, структуру, завдання, 

закономірності книгознавства, як зазначає І. Тимошенко,    

триває з кінця XVIII ст. і має перспективу не завершитися, бо      

в процесі суспільного інформаційно-технологічного розвитку 

видозмінюється предмет науки, розширюється об'єкт [721,           

с. 47]. Погоджуючись з цією думкою, маємо зазначити, що 

сучасна наука досліджує теорію та історію книгознавства, 

бібліотекознавства, бібліографознавства та спеціальних 

книгознавчих дисциплін, серед яких є ціла низка нових 
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(бібліополістика, бібліологія, історія бібліотечних колекцій          

і зібрань, бібліотечна професіологія та психологія, соціологія     

та статистика книги й бібліотечної справи), необхідної          

уваги підручникознавству не приділяє. Проаналізувавши сучасні 

дослідження за зазначеними вище напрямами, мусимо 

констатувати, що нам не вдалося знайти відомостей про 

спеціальне ґрунтовне вивчення вченими-книгознавцями 

проблем шкільного підручника або підручника для               

вищої освіти, проблем навчального посібника, словника або 

будь-якого іншого виду навчальної літератури. 

Історіографічний аналіз проблеми нашого дослідження 

показав нерівномірність та недостатню повноту її вивчення на 

різних етапах розвитку вітчизняної освіти, а також значну 

залежність результатів досліджень та певних висновків учених 

від офіційної позиції партійних і радянських органів, 

усвідомлення ними ролі й місця навчальної літератури в 

навчально-виховному процесі на конкретному етапі розвитку 

вітчизняної науки та загальноосвітньої школи в досліджуваний 

період. Крім того, доцільно зауважити, що вченими вивчався 

переважно підручник. Інші ж види навчальної літератури 

об’єктами ґрунтовних досліджень не були.  

Отже, радянську шкільну навчальну літературу як явище, як 

систему ще ніхто глибоко й системно не вивчав. Тому як 

окремий об’єкт історико-педагогічних досліджень вона 

залишається недостатньо вивченою. Аналіз наукових 

досліджень [336; 637; 734; 662 та ін.] дозволяє стверджувати про 

відсутність цілісних, системних досліджень історії її розвитку. 

Спробуємо докласти зусиль для усунення зазначеного недоліку.  
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Висновки до першого розділу 

 
В основу дослідження ми поклали розроблену нами модель 

аналізу шкільної навчальної літератури.  
Структурні складники моделі розподіляємо на дві частини: 
1) компоненти навчальної літератури: зміст, структура, 

формат, функції; 
2) чинники, що впливають на стан навчальної літератури: 

державна політика у галузі освіти; розвиток науки і культури; 
зміст і структура освіти; принципи і методи навчання; науково-
методичне забезпечення навчальної літератури. 

Проблема цього дослідження передбачає використання 
поняття «вітчизняна шкільна навчальна література». Воно є 
найважливішим і таким, що стосується усіх компонентів моделі.  

Вітчизняна шкільна навчальна література, на нашу      
думку, це:  

1) система шкільних підручників, навчальних посібників, 
словників та інших засобів навчання, яка існує в даній країні в 
даний проміжок часу та обслуговує певну модель загальної 
середньої освіти, що склалася в країні;  

2) педагогічне, книгознавче та соціальне явище. 
Оскільки модель освіти в нашій країні періодично 

змінювалася протягом останнього століття, важливим для 
нашого дослідження є комплекс понять, пов’язаних із 
реформуванням освітньої галузі.  

Визначено поняття «структура шкільної навчальної 
літератури»:  

1) взаєморозміщення та взаємозв'язок видів навчальної 
літератури;  

2) устрій та організація функціонування системи навчальної 
літератури. 

З’ясовано, що в сучасній нормативній базі подаються такі 
науково обґрунтовані визначення різних видів шкільної 
навчальної літератури: навчальна програма, підручник, 
навчальний посібник, навчально-методичний або методичний  
посібник,  хрестоматія, зібрання творів, словник, енциклопедія, 
тлумачний словник для школярів, термінологічний словник для 
школярів, довідник для школярів, практикум, навчальний 
наочний посібник, альбом. Для підвищення рівня навчально-
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методичного забезпечення викладання шкільних навчальних 
предметів можуть створюватися навчально-методичні 
комплекси, до яких, крім зазначених вище видів навчальної 
літератури, мають входити такі засоби навчання: навчально-
наочні ігрові посібники, атлас, навчальна карта, відео- та 
аудіозасоби навчання, електронні засоби навчального 
призначення. 

Нами визначені принципи формування змісту навчальної 
літератури, типи побудови навчального матеріалу та критерії 
формування змісту навчальної літератури.  

Окремими компонентами моделі шкільної навчальної 
літератури є формат та функції. До формату відносимо коло 
питань, пов’язаних із ергономічними показниками навчальної 
літератури. Функція шкільної навчальної літератури – це коло її 
діяльності, її призначення та роль, яку вона виконує в системі 
загальної середньої освіти; встановлено, що шкільна навчальна 
література на різних етапах свого розвитку виконувала різні 
функції.  

Теоретично обґрунтовано, що якість шкільної навчальної 
літератури залежить від багатьох чинників, важливу роль серед 
яких відіграє науково-методичне забезпечення її створення та 
використання, що знаходить своє вираження в теорії навчальної 
літератури – сфері комплексних наукових досліджень 
навчальної літератури, її психолого-педагогічних, дидактико-
методичних, книгознавчих, фізіологічних, гігієнічних та 
ергономічних аспектів. 

Структурними компонентами теорії навчальної літератури, 
на нашу думку, є підручникознавство та навчальне 
словникарство. 

Для виконання завдань дослідження вважаємо за доречне 
використовувати розроблені нами критерії аналізу шкільної 
навчальної літератури. 

З’ясовано, що проблема вітчизняної книги виникла давно. 
Ще у Київській державі книгу вважали джерелом знань і 
використовували в навчанні. Протягом кількох століть 
навчальна література розглядалася як компонент наукової 
літератури. У ХVІІІ – на початку ХХ століття вона остаточно 
відокремилася від наукової. 

Визначені роль і місце досліджуваного періоду в 
загальному процесі розвитку вітчизняної шкільної навчальної 
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літератури. Загальна періодизація її становлення й розвитку 
виглядає так: 

1) зародження та поступове виокремлення навчальної 
літератури із складу наукової літератури (Х – ХVІІ століття); 

2) становлення вітчизняної навчальної літератури (ХVІІІ – 
початок ХХ століття); 

3) розвиток вітчизняної навчальної літератури (ХХ – початок 
ХХІ століття). 

Досліджуваний нами період розвитку вітчизняної шкільної 
навчальної літератури (1921 – 1991 роки) можна розділити на 
такі етапи: 

-  І етап – становлення радянської шкільної навчальної 
літератури у період «червоного ренесансу» (1921–1932 роки);  

- ІІ етап – радянська шкільна навчальна література в період 
централізації державної влади та деукраїнізації освіти (1933 – 
1959 роки); 

- ІІІ етап – розвиток радянської шкільної навчальної 
літератури у період «розвиненого соціалізму» (1960 – 1991 роки). 

Важливим є питання про територіальні межі дослідження. 
У своїй роботі ми розкриваємо проблеми вітчизняної шкільної 
навчальної літератури з 1921 до 1939 року лише в центральній, 
південній і східній частинах Україні. Починаючи з кінця 30-х 
років ХХ століття, коли Україна територіально стала єдиною 
республікою у складі Радянського Союзу, висвітлюємо процес 
функціонування єдиної системи шкільної навчальної літератури.  

Історіографічний аналіз проблеми нашого дослідження 
показав нерівномірність та недостатню повноту її вивчення на 
різних етапах розвитку вітчизняної освіти, а також значну 
залежність результатів досліджень та певних висновків учених 
від офіційної позиції партійних і радянських органів, 
усвідомлення ними ролі й місця навчальної літератури в 
навчально-виховному процесі на конкретному етапі розвитку 
вітчизняної науки та загальноосвітньої школи в досліджуваний 
період. Крім того, доцільно зауважити, що вченими вивчався 
переважно підручник. Інші ж види навчальної літератури 
об’єктами ґрунтовних досліджень не були.  

Аналіз наукової літератури дозволяє також стверджувати 
про відсутність цілісних досліджень історії розвитку шкільної 
навчальної літератури як явища. 
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Розділ 2 
Тенденції розвитку шкільної навчальної літератури в 

Україні в 1921 – 1991 роках 
 

2.1 Докорінні зміни в системі освіти у період 
«червоного ренесансу» та створення радянської навчальної 
літератури (1921–1932 роки) 

 
Періоду кардинальних реформ системи освіти 1921 – 1932 

років, що проводилися радянським урядом і були компонентом 
політики коренізації, яку інколи називають «червоним 
ренесансом», передували події 1917 – 1920 років, що створили 
певний фундамент для зазначених перетворень. Забезпечення 
загальноосвітньої школи навчальною літературою було 
найважливішою справою держави. Автори підручників і 
посібників намагалися використовувати надбання 
підручникознавства як Наддніпрянської України, так і західних 
земель. Розвиток національної освіти в добу УНР мав значний 
вплив на становлення української школи за її межами, у місцях 
компактного проживання наших співвітчизників у Східній 
діаспорі – на Зеленому Клину (Далекий Схід), у Східній 
Слобожанщині (сучасні Курська, Воронезька та Білгородська 
області Росії), у Краснодарському краї (Кубань), на Нижній 
Волзі та в багатьох інших місцях. Саме в 1917 – 1920 роках 
активно налагоджувалися взаємозв’язки українських учених 
різних регіонів колишньої Російської імперії, почали з'являтися 
перші зразки нової україномовної навчальної літератури [36,      
с. 69-72; 512, с. 212-213]. 

Українське Відродження («червоний ренесанс») 20-х років 
XX ст. – яскравий феномен історії українського народу. Його 
коріння, як уже зазначалося, ми бачимо у нетривалому, але 
важливому періоді відновлення української державності     
(1917–1920 pр.). Ця доба дала такий сильний імпульс 
національному розвитку, що його не зупинила ні громадянська 
війна, ні масова еміграція української інтелігенції, ні тиск 
тоталітарного режиму [36]. 

Ідеями Українського Відродження були охоплені різні 
сфери життя суспільства, зокрема освіта, наука, література, 
мистецтво. У 1921 році було прийнято постанову Ради народних 
комісарів УСРР, в якій зазначалося, що все населення віком від 
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8 до 50 років, яке не вміє читати й писати, зобов'язане навчатися 
грамоті російською або рідною мовою за бажанням. У 1923 році 
було створено товариство «Геть неписьменність!». У 1925 році 
діяло 18 тисяч шкіл, 145 технікумів, 35 інститутів. Потужним 
центром розвитку української науки стала створена за часів 
гетьманату (1918 р.) Всеукраїнська Академія Наук, яка мала 
історико-філологічне, фізико-математичне й соціально-
економічне відділення та об'єднувала майже сорок науково-
дослідних установ. До 1921 року ВУАН очолював 
В. Вернадський, у 1922 – 1928 рр. – В. Липський, а у 1928 – 1930 
роках – Д. Заболотний. Найбільш плідно у 20-ті роки працювало 
перше відділення (М. Грушевський, який у 1924 році 
повернувся з еміграції, М. Слабченко, Д. Яворницький, 
С. Єфремов, А. Кримський та ін.). Великих успіхів досягли 
українські фізики й математики. Д. Граве, М. Крилівим та 
М. Боголюбовим закладені основи теорії нелінійної механіки. У 
харківському фізико-технічному інституті, в якому певний час 
працював І. Курчатов, у 1932 році вперше в СРСР здійснене 
штучне розщеплення ядра атома. Ю. Кондратюком визначені 
головні напрями теоретичного обґрунтування польотів у космос. 
У 1929 році за участю Є. Патона створена електрозварювальна 
лабораторія (з 1932 року – Інститут електрозварювання ВУАН). 
У галузі охорони здоров'я дослідження проводили 
Д. Заболотний, М. Гамалія, Ф. Яновський, М. Стражеско, 
В. Данилевський, П. Буйко, П. Баранник, В. Комісаренко та ін. 
Учені в галузях генетики та селекції рослин і тварин А. Сапєгін, 
В. Юр'єв, М. Холодний займалися виведенням нових сортів 
сільськогосподарських рослин, впровадженням науково 
обґрунтованих сівозмін. Швидкими темпами в цей період 
розвивалася українська література, для якої стало характерним 
розмаїття літературних напрямків. Значних успіхів досягли 
митці у театральній драматургії та кінематографії. З середини 
20-х років важливу роль у політичній, ідеологічній та 
культурній сферах життя країни відіграє радіо [347, с. 52-59]. 

З 1923 року в Україні здійснювалася політика коренізації, 
яка була спрямована на підготовку та просування кадрів 
корінної національності, врахування національного чинника в 
процесі формування державного апарату, створення навчальних 
закладів, установ культури, видання газет, журналів і книг 
мовами корінних національностей. Коренізацію, на думку 
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дослідників [36; 670], було спричинено бажанням комуністів 
отримати підтримку місцевого населення з метою зміцнення 
своєї соціальної бази та переорієнтації національного 
відродження в необхідному для них напрямку.  

У середині 20-х років 80% населення республіки складали 
етнічні українці, а 20% – представники інших національностей, 
серед яких найчисельнішими були російська та єврейська 
громади. Тому політика коренізаціі здійснювалася за двома 
напрямами: 1) здійснення українізації різних сфер життя;           
2) забезпечення політичних, соціальних та економічних умов 
розвитку національних меншин. Важливими нормативними 
документами періоду українізації були дві постанови 
Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету (ВУЦВК) 
(1923 р.), у яких декларувалася рівність мов та передбачалася 
низка заходів щодо набуття іншими мовами, передусім 
українською, рівня розвитку, який має російська. Протягом   
1923 – 1925 років було створено дванадцять національних 
районів (німецьких, болгарських, російських і польських), а 
також багато національних сільських рад (167 російських,        
153 німецькі, 115 польських, 86 єврейських, 27 грецьких,           
24 болгарських). У 1924 р. у складі УСРР було засновано 
Молдавську АСРР. У середині 20-х рр. працювало 566 шкіл         
з німецькою мовою навчання, 342 з єврейською, 31 –                    
з татарською та ін. Значна увага комуністичним урядом УСРР 
приділялася оволодінню літературною українською мовою 
учнями шкіл та студентами вищих навчальних закладів. 
Найшвидше українську мову до навчального процесу було 
впроваджено в Київському медичному та Київському 
політехнічному інститутах, деяких факультетах Харківського 
університету. Проте українізацію вищої освіти ускладнювали 
брак україномовної навчальної літератури та недостатня 
розробленість української наукової термінології, особливо з 
природничих і математичних дисциплін. Найбільших успіхів 
українізація досягла у видавничій справі. У 1923 році в 
республіці з 65 газет україномовних було 13, а у 1924 році – вже 
23. Наклад книг, що видавалися українською мовою, досяг 70% 
загального накладу всієї літератури. У 1924 році з п’яти 
мільйонів підручників україномовних було чотири мільйони, що 
дозволило створити дванадцять тисяч шкіл з українською 
мовою навчання. Майже 75% органів державної влади (як 
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центральних, так і місцевих) вели ділову документацію 
українською мовою. В кінці 20-х років цей показник досяг 
майже 100% [347, с. 52-59].  

Багато уваги уряд УСРР приділяв допомозі українцям, що 
проживали за межами республіки. Показовою з цього питання 
можна вважати Постанову НКО УСРР від 31.07.1932 р. № 157 
«Про допомогу в нацкультбудівництві серед української 
людності Нижнє-Волзького краю», підписану заступником 
наркома Карпенком [584, с. 3-5]. У ній зазначається, що:  

«1. Нижнє-Вользький край розгорнув чималу роботу в 
справі обслуговування української людності їхньою рідною 
мовою в галузі практичного здійснення загального початкового 
навчання, довівши контингент охоплення учнів українськими 
початковими та середніми школами до 46000, … піднісши 
коефіцієнт письменності української людності до 89,1%, а також 
рогорнув стаціонарну та короткочасну мережу підготовки 
українських кадрів, зорганізувавши 2 українські педтехнікуми 
та один відділ, українську РПШ, український відділ в 
Саратівському ком. виші, робітничий педагогічний факультет та 
український відділ при Саратівському педінституті. Розгорнув 
мережу короткочасних курсів готування вчителів для початкової 
та середньої школи та курси українізації радянського партійного 
та профспілкового апарату в 3 українських районах. 

2. Взявши за настанову – сповна українізувати початкові та 
зразкові середні школи 1932-33 навчального року, а також 
політосвітні установи, технікуми, радпартшколи, українські 
відділи ком. вишу, й педінститут, а решту мережі – 1933-34   
року – край має перед собою особливі труднощі, а саме: 

а) бракує кадрів і надто кадрів для кадрів, зокрема кадрів 
для наково-методичних робіт; 

б) нема масової літератури й особливо підручників; 
в) нема складених рідною мовою програм для всіх типів 

учбових закладів та умов, щоб сповна розв’язати ці питання в 
краї.». Далі йде постанова, що містить заходи, які для 
сьогоднішньої незалежної України виглядають просто 
фантастичними: 

«1. Запропонувати групі облік розподілу НКО УСРР,  
порядком одноразової допомоги, видiлити зi складу кадрiв для 
роботи в школах першого ступеня 45 вчителiв-українцiв, для 
роботи в школах колгоспної молодi та ФЗУ 25 вчителiв такого 
фаху: суспiльствознавцiв —7, природознавцiв — 5, викладачiв 
укр. мови та лiтератури — 10, фiзико-математиків — 3. Для 
роботи в педагогiчних технікумах і радпартшколi — 22 особи, з 
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них: суспiльствознавцiв — 5, природознавцiв — 3, викладачiв 
укрмови та лiтератури — 6, фiзики й математики — 3, 
педагогiки та педології — 2, дошкiльникiв — 1, 
полiтосвiтдисциплiн — 2. (…) 

4. Надаючи особливого й головного значення допомозi 
Нижнiй Волзi вiд НКО УСРР, як шефа в частини виділення до 
краю кадрiв для кадрів, що займають провiдні дiлянки в 
українізації, вiдрядити з складу номентклятурних робітників для 
роботи в педiнститутi та ком. вишi:  

а) викладачiв iсторичних дисциплiн — 1;  
б) викладачiв укрмови та лiтератури — 2;  
в) вакладачiв економдисциплін — 1.  
Для роботи в педагогiчних технiкумах — 2 товаришiв на 

роботу директорами, 3 товаришiв для роботи Зав. РВНО цілком 
українiзованих районів i 1 науково-методичного 
квалiфiкованого робiтника для роботи в УМС КрайВНО;  

5. запропонувати науково-методичному сектрові та 
секторові Науки НКО, — для допомоги КрайВНО методично 
керувати українськими школами та для обмiну досвiдом, — 
надсилати всi науково-методичнi документи, що видаються в 
УСРР, а ДВОУ включити до пляну постачаня Н.Волзькому 
краєвi програми для шкiл 1 ступеня, середнiх шкiл та вишів на 
заявки КрайВНО;  

6. науково-дослідчим інститутам: включити до плянiв 
своєї роботи питання вивчення особливостей роботи серед 
українцiв Нижньої Волги; 

7. Доручити секторові кадрів разом з ВНО опрацювати для 
шефства учбових закладiв України над учбовими закладами з 
Нижнє-Волзького краю; 

8. запропонувати Книгоцентрові ДВОУ включити до пляну 
постачання Нижнє-Волзькому краєвi підручники для шкіл            
І ступеня, пiдвищених середніх шкiл та вишiв на заявки 
КрайВНО за контингентами, рiвними українським, а також і 
масову лiтературу;  

9. доручити секторові мистецтв опрацювати ряд заходiв у 
справi популяризації укранської культури й мистецтва та 
обслуговування української людності Нижнє-Волзького краю — 
надсилаючи українськi пересувнi театри, капелi і т. iнш.;  

10. просити ВУК Робос через свої обласнi органiзації взяти 
культшефство над українськими районами краю;(…)» [584, с. 4]. 

Крім того, після розгляду цього питання НКО ухвалив 
окрему постанову [584, с. 5] (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 - Окрема постанова НКО УСРР з питання  

«Про допомогу в нацкультбудівництві серед української людності 

Нижнє-Волзького краю» 
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Ми відвели так багато місця одному документу НКО УСРР, 
аби якомога наочніше показати умови, у яких розвивалася 
українська освіта, зокрема й навчальна література, у даний 
період, мірі національного чинника в цьому процесі. 
Повернемось же до початку реформування освіти. 

Радянський уряд розпочав шкільну реформу в 1920 році       
у контексті будівництва радянської держави. Наркомос УСРР, 
офіційно відкинувши досягнення національної реформи       
1917–1920 років, але враховуючи реальний стан української 
освіти, взяв за основу «Положення про єдину трудову школу» 
РСФРР і розробив радянську модель шкільної освіти, в основу 
якої було покладено такі принципи: єдності (наступність усіх 
ланок загальноосвітньої школи, єдність навчальних планів, 
структури школи), трудовий (виховна фізична, без примусу, 
праця, активні методи навчання, творча продуктивна праця), 
соціальний (зв’язок людини з іншою людиною, організація 
праці в колективі, співробітництво, а не суперництво), 
національний (у широкому розумінні – рух до 
інтернаціонального братерства народів; у вузькому – вивчення 
паралельно з російською української мови чи мови національної 
меншини, історії та географії України; у руслі проголошення 
усіх мов рівноправними і надання права населенню обирати 
мову навчання), атеїстичний (заборона викладання релігійних 
предметів і проведення релігійних обрядів у школі), виховний 
(комуністичне виховання «інтернаціональної людини»; фізичне, 
трудове, естетичне) [36, с. 217-220]. 

У середині 20-х років, в умовах розгортання Нової 
економічної політики (НЕПу) і зростання потреби в спеціалістах 
робітничих професій Наркомос УСРР обґрунтував та суттєво 
змінив школу за такими напрямами: в управлінні – створення 
державного науково-методичного комітету (ДНМК) для 
розробки наукових основ нової шкільної системи освіти; у 
структурі – постановка проблеми та часткове запровадження 
загального обов’язкового початкового навчання; узаконення 
єдиного типу школи – 7-річної трудової школи з двох 
концентрів (І – 4-річна початкова школа, ІІ – 3-річна трудова 
школа); у змісті освіти – його розробка на засадах активності й 
комплексності, сцієнтистської прагматичної концепції – мова, 
література, історія, мистецтво набувають другорядності 
порівняно з природознавством та математикою; запровадження 
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нових навчальних комплексних планів і програм, підручників; 
державна українізація освіти в масових масштабах; уведення 
активних методів   навчання – Дальтон-план, метод проектів, 
метод тестів, запозичених з європейської та американської 
школи, для індивідуалізації навчання та розвитку самодіяльності 
учнів; в організації навчально-виховного процесу – заміна уроку 
на практичне заняття вчителя з учнями; скасування домашніх 
завдань, системи покарань; заміна бальної системи оцінювання 
на періодичну реєстрацію успішності учнів; проголошення 
безплатного навчання в початковій школі (практично воно було 
платним); підвищення зарплатні вчителям. Отже, була створена 
нова школа за організацією, змістом і методикою. Загалом 
позитивно оцінюючи зазначені зміни, негативною тенденцією 
вважаємо політизацію змісту навчально-виховного процесу» 
[36, с. 271-272].  

У 1927–1930 рр. Наркомос УСРР «упроваджував радянську 
модель шкільної освіти на теренах України, що ґрунтувалася на 
таких ключових принципах, як рівний доступ до здобуття освіти 
(лише декларувався, бо надавалася перевага незаможним 
верствам суспільства), обов’язковість і безплатність (лише 
декларувалися), національний (інтернаціональний), 
педоцентричний, трудовий (діяльний), професіоналізації, 
науковий, ідеологічний. Дану модель у цілому підтримала 
педагогічна громадськість. Однак суспільно-політичні (єдині 
централізована союзна влада, законодавство, ідеологія) та 
соціально-економічні (єдині економічна політика, план розвитку 
народного господарства) реалії УСРР у складі СРСР, 
незважаючи на прагнення українського керівництва освітою 
зберегти власну модель шкільної системи освіти, спричинили її 
поступову уніфікацію в загальнорадянську. Цьому сприяло 
покладення в основу освітньої моделі ідеологічного 
(комуністичного), національного (лише за мовою) та 
інтернаціонального (за змістом) принципів, а також вилучення з 
неї релігійної складової. На заваді реформи стояли об’єктивні 
проблеми, а саме: перевантаженість і непідготовленість до змін 
учителя, його низьке матеріальне забезпечення, недостатній 
фаховий рівень; непідготовленість ініціаторів реформи тощо» 
[36, с. 272-273].   

Погоджуємося з Л. Березівською [36, с. 273] в тому, що в 
цілому реформа 20-х років ХХ ст. відповідала запитам 
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суспільства, мала національно-комуністичний характер, була 
динамічною, більшою мірою зорієнтованою на зарубіжний 
досвід, меншою – на національні традиції, інноваційною, 
педагогічно спрямованою і політично-ідеологізованою, тому й 
суперечливою. 

Усі ці досягнення, а також здобутки вітчизняної та 
зарубіжної науки, знаходили відображення і в змісті навчальної 
літератури. Радянський уряд на початку 20-х років узяв під 
контроль зміст навчальної літератури. У серпні 1921 р. було 
прийнято урядову постанову «Про порядок видання 
підручників», яка зобов’язала Держвидав друкувати підручники 
і посібники для всіх типів навчальних закладів. У постанові 
зазначалось, що: 

- будь-який навчальний посібник може отримувати дозвіл 
для друку тільки від Державної вченої ради (ДВР) Наркомпросу, 
куди і повинен подаватися для отримання такого дозволу; 

- навчальними посібниками потрібно вважати:                     
1) підручники у вузькому значенні, 2) керівництва і посібники 
до курсів, 3) будь-які наочні навчальні друковані посібники 
(таблиці, карти і картини) [477, с. 146]. 

На виконання цієї постанови науково-педагогічна секція 
Державної вченої ради при Наркомпросі РРФСР на чолі з 
Н. Крупською до 1925 р. займалася переглядом старих і 
розробкою нових підручників. Питання про підручники для 
нової школи розглядалося на пленумі Науково-педагогічної 
секції (НПС) ДВР у лютому 1922 року. Н. Крупська там 
виступила категорично проти збереження в школі підручника 
старого типу і підкреслила необхідність створення нового 
підручника-довідника [545, с. 191].  

Керівники освіти в УСРР, поставленої в 20-х роках на 
державну основу, були гостро зацікавлені у розробленні 
наукових підходів до створення навчальної літератури як до 
носія комуністичної ідеології. Поняття науковості змісту освіти 
з того часу стає найважливішим у нормативних документах та 
використовується правлячою верхівкою як своєрідний щит від 
будь-яких зазіхань на комуністичну ідеологію та радянську 
систему освіти [512]. Нерідко принцип науковості був ширмою 
для введення нових радянських вимог до навчальної літератури. 
Це підтверджується витягом із рецензії на один із підручників, 
де зазначається, що «в даній книзі не витримано ленінської лінії 
щодо науковості змісту» [548, с. 73]; якщо ж підручник 
відповідав усім вимогам комуністичної ідеології, то 
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«накладалася резолюція, що ця книжка – «незамінна» і рецензії 
не потребує» [548, с. 88]. Щодо застосування принципу 
науковості в нормативних документах Наркомосу зазначалося, 
що «підручник повинен відповідати марксистській ідеології. 
Наука не повинна з'являтися в ньому наче якась самостійна 
вартість, як наука для науки» [548, с. 7]. Зміст педагогічної 
преси «був насичений ідеями стосовно дотримання принципу 
науковості навчання, проте поняття науковості все частіше 
розглядалося у контексті поняття класової доречності [512]. 
Наприклад, у статті, присвяченій вимогам до навчальної 
літератури, надрукованій у журналі «Просвещение Донбасса. 
Освіта Донбасу» (1925 р.), підкреслювалося, що автор 
навчальної книги має пам’ятати про те, що підручник 
радянської трудової школи вчителі повинні використовувати 
для проведення у свідомість дітей пролетарської ідеології» 
[131]. На початку статті як епіграф використовувалося 
висловлення В. Леніна про те, що «одне з найбільших лих і 
нещасть, які залишилися нам від старого капіталістичного 
суспільства, – це повний розрив книги з практичним життям. 
Саме тому до науковості змісту освіти тоді почали додавати ще і 
його практичну та політехнічну спрямованість, звісно ж, на 
класових засадах» [131, с. 60]. 

Утім, більшість методичних рекомендацій Наркомосу щодо 
підручникотворення є цікавими й корисними, на нашу думку, і 
для сучасних авторів: «Навчальна книжка має бути невеликого 
обсягу, написаною літературною мовою, оздобленою якісними 
ілюстраціями, мати список літератури, іменні й предметні 
покажчики» [548, с. 8-9]. Важливими є також рекомендації щодо 
використання у формуванні змісту навчальної літератури 
краєзнавчого матеріалу.  

На процеси підручникотворення впливала й система 
методів і форм навчання, що склалася в середині 20-х років. 
Комплексне навчання принципу політехнізму вимагали від 
учителя пошуку нових підходів до організації навчальної 
роботи. Зокрема, набирає поширення проведення екскурсій, які 
вважалися важливим засобом змізнення зв’язків навчального 
матеріалу з навколишнім середовищем та активізації творчої 
пошукової діяльності учнів. Про велику увагу організації 
«дальніх і ближніх» екскурсій можна дізнатися із брошури, 
випущеної Зінов’євським районним відділом народної освіти 
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Одеської області, у який йдеться про досягнення району на 
культурному фронті у 1927 – 1930 роках (рис. 2.2) [876,      арк. 
42]. 

 

 
 

Рис. 2.2 - Сторінка брошури, у якій ідеться про досягнення  
на культурному фронті у 1927 – 1930 роках 

 
Методична робота на рівні району, міста і школи 

активізувалася після затвердження наркомосом у 1930 році 
нових програм. Було проведено низку нарад керівників шкіл та 
вчителів з цього приводу. У Зінов’євську, наприклад, така 
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робота розпочалася ще під час навчального року, а завершилася 
в канікулярний період великою нарадою усіх учителів міста, яка 
проходила 14 червня 1931 року за секціями: 1) вчителі 3 та 4 
груп (класів); 2) вчителі предметів агробіологічного циклу; 3) 
вчителі техно-математичного циклу; 4) вчителі мовно-
літературного циклу; 5) вчителі соціально-економічного циклу 
[873, арк. 72]. 

В усіх районних і кущових методичних об’єднаннях 
республіки широко обговорювалися ці питання. Зокрема, в 
протоколі методичної наради учителів В.Мамайського куща 
Зінов’євського району Одеської області (03-06.12.1930 р.) 
зазначалося, що «застосування нових методів роботи в 
політехнічній школі вимагає від робітників гарного обізнання      
з цими методами, а тому конференція підкреслює необхідність 
організації кущових методоб’єднань, методичних бібліотек, 
періодичної літератури для шкіл, утворення метод центрів           
в районі, організації вивчення виробництва робітниками 
освіти». Велику увагу вчителями приділялося методу проектів, 
«що є одним із головних чинників стимулювання дитячої 
творчості… Його треба широко застосовувати в роботі школи» 
[869, арк. 9-18]. 

З метою поліпшення методичного рівня вчителів для них за 
вказівкою наркомату освіти протягом 1931-1932 років регулярно 
проводилися не лише наради і конференції, але й заходи, де 
відпрацьовувався теоретичний матеріал. Наприклад, 
Зінов’євський міський відділ народної освіти повідомляв, що 5 
жовтня 1931 року о 6 год. вечора у приміщенні районного 
відділу «відбудеться масова лекція на тему: «Активні методи 
навчання та їх аналіз», керівникам учбових закладів необхідно 
забезпечити явку усіх робітників на цю лекцію» [873, арк. 13]. 

Як зазначалося вище, на навчальну літературу впливали не 
лише особливості змісту освіти та принципи навчання, але й 
система методів і форм навчання, яка панувала в школі в той 
період. Метод системного навчання та метод проектів вимагали 
створення особливої системи підручникового забезпечення 
навчального процесу. Зважаючи на це, можемо подати 
структуру шкільної навчальної літератури цього періоду у 
такому вигляді (рис. 2.3):  

1. Навчальна програма. 
2. Навчальні посібники: 
- робоча книга (основний вид посібників); 
- підручник-довідник; 
- посібник-керівництво; 
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- посібник до курсу; 
- підручник-журнал; 
- підручник-газета; 
- розсипний посібник; 
- хрестоматія; 
- читанка; 
- збірка задач; 
- збірка вправ. 
3. Наочні навчальні друковані посібники (таблиці, карти і 

картини). 
4. Словник, енциклопедія. 
5. Посібник для вчителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3 - Структура шкільної навчальної літератури в 20-х роках 
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Отже, кардинальні зміни у структурі навчальної літератури 
та перехід від підручника до робочої книги в 20-х роках були 
викликані, у першу чергу, прагненням ліквідувати основну ваду 
старого підручника – відрив його змісту від досягнень науки. 
Робоча книга мала наблизити навчальний матеріал до життя. 
ДВР визначало це такими положеннями: «підручник – засіб 
праці школяра», «підручник – робоча книга» [622, с. 150]. Таким 
чином «підручник перестає бути книгою для формального 
засвоєння, книгою для навчання «від А до Я». Намагаючись 
створити підручник, що відповідає принципам «активно-
трудового» методу шкільної роботи, комісія вважала, що 
головне завдання полягає в самостійній роботі учня не над 
книгою, а над тими явищами живого світу, навколишнього 
середовища, які відповідають темі цього підручника» [670]. 

Визначаючи поняття «робоча книга», Наркомос у 
нормативних документах підкреслював, що «робоча книга для 
учнів містить зібрання робіт, матеріалів для робіт, інструкцій 
тощо, розташованих у порядку комплексів і узгоджених із 
порами року (сезонами). Зміст книги має охоплювати всі освітні 
галузі: природознавство, працезнавство, суспільствознавство і 
передбачати формування навичок» [793, с. 31]. 

Серед робочих книг, посібників та інших видів навчальної 
літератури, що видавалися в ті роки, можна виокремити: 

- з української та російської мов: 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 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, С. Матяш, І. Крилов, 1930 р.); книжки для 
самонавчання (М. Грунський і Г. Сабалдир, 1927 р.) [805]; 
читанка для першого року навчання «Веселка» (1921–1925 рр.), 
«Веселка» – друга та третя читанки після букваря (1924, 1925 
рр.) Я. Чепіги; книга для читання О. Кайданової «Наш буквар 
(для міських шкіл підлітків)» (1928 р.) [304]; перша в історії 
методики української літератури теоретична працю «Українська 
література в школі» О. Дорошкевича (1921 р.);  

- з німецької мови: робоча книга для шкіл ІІ ступеня 
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Г. Гольдштейна, Х. Озолина, P. Розенберга (1927 р.) [133], 
підручник для дорослих (А. Покотило, Л. Ерасмус, 1931 р.), 
“Wir lernen Deutsch” (А. Голохвастова, Е. Йогансон, 
А. Фріденберг, Л. Ерасмус, 1930, 1931 рр.), “Frisch an die Arbeit” 
(А. Голохвастова, О. Тізенгольт, 1929 р.), самовчитель за 
методом Метнера (Ф. Курський, 1927, 1931 рр.), робоча книга 
для Втузів, ВНЗ та робітфаків (А. Губі, X. Озолінг, Б. Кан, 1931 
р.), “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.); 

- з суспільствознавства: посібник «Нариси 
суспільствознавства» (1922–1924 рр.), п’ятитомний посібник 
колективу авторів (М. Граціанський, Є. Мороховець, Г. Гордон, 
К. Котрохов та ін.) за редакцією М. Тарасова (1924–1925 рр.), 
робоча книга «Пересувна лабораторія з суспільствознавства», 
укладена Б. Жаворонковим і С. Дзюбинським (1923–1925 рр.), 
посібник О. Гуковського і О. Трахтенберга «Фази суспільного 
розвитку» (1926 р.), «Робоча книга з суспільствознавства. 
Історія Заходу і Росії» для шкіл II ступеня (8–9-го років 
навчання) під загальною редакцією М. Покровського (1929 р.), 
«Робоча книга з суспільствознавства для 7 року навчання» 
О. Стражева (1926 р.), підручник для 5–7 років навчання за 
редакцією Д. Скуратівського (1930 р.), підручник 
«Суспільствознавство» для початкової та середньої школи 
(М. Овсяннікова, Б. Левітан, А. Александров, С. Ушаков) у 4-х 
частинах (1933 р.); 

з природознавства та математики: посібник 
«Короткий курс хемії» Г. Григор’єва за редакцією та з 
доповненнями П. Пищаленка (1926 р.) [144], «Рабочая книга по 
химии» П. Лебедєва (1926 р.); підручник-робоча книга 
Є. Хотинського «Хемія в трудовій школі» у двох частинах – для 
5–6-го та 7-го року навчання [762; 763]; посібник 
Р. Пономарьова «Короткий курс фізики та хімії з основами 
механіки та електротехніки. Конспективний виклад» (1926 р.) 
[561], посібники В. Франковського «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.), «Фізика в природі та в житті. Екскурсійно-
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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.); підручники фізики для    
5–7 класів міських трудових шкіл В. Леущенка (1928–1930 рр.) 
[399; 400; 401]); підручники з географії для початкових класів 
Г. Іванова; посібники «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 (1922–1930 
рр.); посібники «Елементарна геометрія» О. Кисельова, 
«Збірник геометричних задач» М. Рибкіна, «Збірник 
алгебраїчних задач» М. Шапошнікова (1921–1922 рр.), робочі 
книги з математики «Життя у цифрах» (авт.: Т. Марченко, 
В. Марченко, 1930 р.) [433], М. Берга, М. Знаменського, 
Т. Попова та ін. за ред. А. Воронця (1930 р.); підручники й 
посібники з математики О. Астряба «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.). 

Слід зауважити, що у 20-х – 30-х роках існували серйозні 
проблеми щодо забезпечення загальноосвітніх шкіл 
підручниками, посібниками та іншими навчальними й 
довідковими виданнями, хоча школи і мали право вільного їх 
вибору. Всі види навчальної літератури змінювались майже 
кожного навчального року. Це стало однією з причин поганого 
забезпечення ними шкіл  [378, с. 249–250]. Крім того, мали 
місце й організаційні та фінансові труднощі. Питання про 
забезпечення шкіл навчальною літературою систематично, не 
рідше 1 разу на рік, розглядалося наркомосом, обласними, 
районними та міськими відділами народної освіти [873, арк. 53], 
але суттєвих позитивних змін у цьому напрямку не 
спостерігалося. 
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Розвиток словникарства (лексикографії) в радянській 
Україні у 20-х – на початку 30-х pоків характеризується: 

1) величезною кількістю та різноманітністю словників (за 
П. Горецьким [138], їх видано понад сто), що «зумовлено 
становленням української державності (1917–1920 рр.) і, 
відповідно, набуттям українською мовою нового статусу. Проте 
словники, що з’являлися в той час, не були однаковими за 
науковим змістом та рівнем. Переважна їх більшість, як і 
раніше, – це російсько-українські й рідше – українсько-
російські, здебільшого спрямовані на задоволення практичних 
потреб соціального і економічного життя  (у сферах здійснення 
ділової документації, судочинства, промислового й 
сільськогосподарського виробництв, науки, культури тощо). 
Особливо багато з’явилося термінологічних словників; 

2) бажанням укладачів якомога повніше використати 
народну українську лексику (звідси, зокрема, насичення 
української частини статті в перекладних словниках не тільки 
синонімічними, але й численними видовими найменуваннями) 
або, в разі потреби, створювати слова з морфем української 
мови, а не запозичати з іноземних мов. Наприклад, до слів 
російського реєстру паз і шпунт пропонувалося ґара, до    
контакт — дотик, до     рефлектор — відбивач, до фильтр — 
цідило, до форсунка — прискавка, до шланг — кишка, до 
холостой (ход та ін.) — яловий тощо. Такі українські 
відповідники здебільшого не закріпилися у літературній мові, 
але ціла низка слів: вимикач, двигун, літак, косинець, родовище, 
струм та ін. увійшла до нормативної лексики. Укладачі 
орієнтувалися в цьому на досягнення європейського 
словникарства, передусім німецького та чеського, де переклад 
іншомовних слів на рідномовний ґрунт був одним із головних 
засад формування національної літературної мови» [691]. 

Основну частину лексикографічної діяльності здійснювали: 
Комісія для складання словника української живої мови при 
ВУАН (А. Кримський, В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченко, 
А. Ніковський та ін.); Інститут української наукової мови ВУАН 
(з 1930 р. – Інститут мовознавства).  

До найвідоміших словників того періоду «можна віднести:  
- перекладні загальномовні українсько-російські: «Словник 

української мови» Д. Яворницького (т. 1, 1920, А — К, бл. 8200 
слів); у 1924 р. його перевидання фотоспособом у Берліні в двох 
томах та у 1925 р. — в одному томі малого формату, у 1927 — 
1928 рр. відбулося його перевидання під назвою «Словник 
української мови» (на основі «Словаря української мови» 
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Б. Грінченка) за редакцією та з доповненнями С. Єфремова й 
А. Ніковського, словники В. Дубровського, Л. Савченка, 
О. Ізюмова та ін.;  

- перекладні загальномовні російсько-українські: 
«Російсько-український словник» С. Іваницького і 
Ф. Шумлянського (т. 1–2, 1918 р., бл. 35 000 слів), який кілька 
разів перевидавався; «Практичний російсько-український 
словник» М. Йогансена, М. Наконечного, К. Німчинова і 
Б. Ткаченка; «Російсько-український словник» ВУАН 
(«Академічний словник») за ред. А. Кримського та С. Єфремова 
і за участю В. Ганцова, Г. Голоскевича, М. Грінченко, 
А. Ніковського, що створювався Комісією для складання 
словника живої української мови й лишився незавершеним у 
зв’язку з політичними подіями: протягом 1924 – 1933 рр. 
вийшло три томи (по літеру П) із запланованих чотирьох. Він є 
багатим зібранням української лексики, а за обсягом української 
синоніміки на певний час компенсував відсутність синонімічних 
словників. Вийшли також словники В. Дубровського, 
Л. Савченка, О. Ізюмова, Г. Сабалдиря та ін. У 1925 р. було 
перевидано словник М. Уманця і А. Спілки;  

- термінологічні словники, переважно російсько-українські 
(їх вийшло понад вісімдесят): медичної термінології (О. Курило, 
М. Галин, О. Корчак-Чепурківський, В. Кисельов та ін.), 
природничої термінології (X. Полонський та ін.), ботанічні 
(О. Яната і Н. Осадца, В. Вовчанецький і Я. Лепченко та ін.), 
зоологічні (М. Шарлемань та ін.), хімічні (О. Курило, 
С. Зенкевич та ін.), фізичні (О. Курило, В. Фаворський, 
Г. Холодний та ін.), геологічні (П. Тутковський, П. Василенко та 
ін.), технічні, механічні, будівельні (В. Дубровський, 
Т. Секунда, М. Дарморос, Л. Дарморос, К. Туркало, 
І. Шелудько, Т. Садовський, С. Будда та ін.), математичні 
(Ф. Калинович та ін.), юридичні (О. Курило, В. Леонтович, 
О. Єфимов та ін.), ділової мови (Є. Лінкевич та ін., за ред. 
М. Гладкого і К. Туркала; В. Підмогильний, Є. Плужник; 
М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич), військової 
справи (В. Євтимович та ін.), шкільництва (П. Горецький та ін.) 
та ін.» [138; 691]. 

Зважаючи на інтенсивний розвиток промислового 
виробництва в кінці 20-х років, особливої ролі набули 
загальнотехнічні словники. Нові терміни з тематичних груп назв 
фахівців та підприємств зафіксовані у «Російсько-українському 
словничку реместв, професій та підприємств» І. Жигадла, 
виданому 1925 року, у передмові до якого зазначалося, що його 



 

97 

 

виданням термінологічна комісія при Центральному 
статистичному управлінні має на меті задовольнити мінімум 
вимог, висунутих життям і статистичною практикою. 1928 року 
вийшов «Словник технічної номенклатури. Мануфактурні 
виробництва (Проєкт)» професора Ф. Лоханька у серії 
«Матеріяли до української термінології та номенклатури» (том 
ХІV) [409].  

Відповідно до потреб життя, відділ термінології та 
номенклатури Науково-дослідного інституту мовознавства при 
Всеукраїнській академії наук підготував кілька практичних 
словників. Наприклад, видання у 1931 році «Практичного 
словника виробничої термінології» І. Шелудька [792] 
спричинено прагненням укладачів запропонувати робітникам 
доступний за змістом і формою матеріал.  

Окремо слід виділити «Історичний словник українського 
язика» за ред. Є. Тимченка (1930, 1932 рр.; з А по Ж); 
«Німецько-український словник» І. Шаровольського (1927 р., 
близько 20 тисяч слів), словники іншомовних слів (З. Пиптенко, 
Г. Бойків, О. Ізюмов та ін.), кілька правописних словників 
(Г. Голоскевич, Г. Сабалдир, О. Ізюмов). 

Отже, цей період займає в історії українського 
словникарства визначне місце. Його характерною особливістю є 
небачене розгортання лексикографічної діяльності. Переважну 
більшість словників було розроблено й видано з метою 
задоволення освітніх, культурних, економічних та інших потреб 
суспільства. Дослідники відзначають загалом низький рівень 
якості лексикографічної роботи, пояснюючи це недостатньо 
розвиненою теоретичною базою та слабким науково-
методичним забезпеченням цієї роботи. Для цього періоду 
характерні суттєві методологічні недоліки укладання словників 
(створення штучних слів, ігнорування інтернаціональних 
термінів, заміна певних слів діалектизмами тощо) [138]. 

Головними установами у 20-х – 30-х роках, які проводили 
лексикографічну роботу, були Словникові комісії Академії наук. 
Вони своєю діяльністю заклали міцні підвалини 
біобібліографічної науки, зокрема започаткувавши розвиток 
термінологічної системи в Україні. Комісія для складання 
Словника українських діячів науки, історії, мистецтва та 
громадського руху (пізніше – Комісія для складання 
Біографічного словника діячів України) (1918–1933 рр.), 
Постійна комісія для видання Історично-географічного словника 
української землі (1918–1930 рр.) при Першому Історично-
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філологічному відділі, Комісія для складання словника 
української живої мови при АН УСРР (1920–1930 рр.) та 
Інститут української наукової мови розробили Інструкції для 
складання словників – перші теоретичні засади для укладання 
українських словників [300, с. 337-390].  

Розвиток навчального словникарства в Україні в 20-х роках 
був викликаний передусім необхідністю створення 
україномовної навчальної термінолексики [1, с. 15]. Створення 
величезної мережі україномовних шкіл і вищих навчальних 
закладів, видання мільйонними накладами україномовної 
навчальної літератури викликало необхідність розроблення 
української навчальної термінологічної лексики. 

У дослідженні В. Авраменко [1] проаналізовано 
термінолексику шкільних гуманітарних і природничо-
математичних дисциплін цього періоду та виявлено особливості 
процесу становлення навчальної термінологічної лексики:  

1) орієнтація на засоби рідної мови;  
2) використання в різних видах навчальної літератури 

вдалих термінів, що створені раніше;  
3) подання термінів згідно з існуючими правописними 

нормами;  
4) апробація новостворених термінів у навчальному 

процесі;  
5) створення нових термінів для визначення нових понять;  
6) калькування окремих термінів з інших мов;  
7) активний пошук україномовних варіантів термінів, 

запозичених в інших мов. 
Словотворчий термінологічний процес був пов’язаний із 

створенням норм правопису. Цим займалися педагоги, вчені, 
мовознавці, письменники (О. Синявський, В. Сімович, 
М. Скрипник, С. Смаль-Стоцький, К. Студинський, Є. Тимченко 
та ін.). Розроблені ними норми широко публічно 
обговорювалися. На Всеукраїнській правописній конференції в 
червні 1927 року було узгоджено центральноукраїнську й 
західноукраїнську традиції правопису, що дало змогу 
ліквідувати розбіжності в орфографічному оформленні термінів, 
затвердити правила правопису іншомовних слів, правила 
правопису українських та іншомовних географічних назв. 
Існуючі тоді правописні норми («Найголовніші правила 
українського правопису», 1921 р.) у 1928 році були замінені 
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новим загальноукраїнським правописом, тобто було досягнуто 
уніфікації термінолексики. Це спричинило розроблення нових 
термінологічних словників, підручників, інших видів навчальної 
літератури, в яких здійснювалася фіксація нових термінів із 
різних галузей науки, культури й економіки [1, с. 150].   

Важливим напрямом роботи з укладання навчальних 
словників було створення термінів на національній основі, з 
використанням набутих раніше україномовних словотворчих 
засобів. Крім того, розроблялися нові вимоги до 
лексикографічного забезпечення підручникотворення, 
здійснювався добір термінологічної лексики для її використання 
в навчальному процесі. 

Характерною ознакою термінолексики шкільної навчальної 
літератури (програм, підручників, словників тощо), як зазначає 
В. Авраменко, була певна невпорядкованість (поширене 
використання синонімічних назв). Не давали бажаного 
результату при запровадженні україномовної термінолексики не 
завжди вдалі переклади з російської мови на українську деяких 
шкільних підручників, а також прагнення негайної українізації 
іншомовних термінів, поспішність при їх формуванні. Це, 
зокрема, стосується граматичних термінів: приросток (префікс), 
наросток (суфікс), синтакса (синаксис), пень (основа), гомоніми 
(омоніми) та ін.; історичних термінів: мідяна доба (мідна доба), 
патріярхат (патріархат), февдалізм (феодалізм), робітнича кляса 
(робітничий клас), фльота (флот), престіл (престол) та ін.; 
географічних термінів: шпилькові ліси (хвойні ліси), самоїди 
(чукчі), піскуваті ґрунти (піщані ґрунти), людність 
(суспільство), гльобус (глобус), крижана шкарупа (льодова 
поверхня), Уральське пасмо (Уральський хребет). Проте 
тогочасні терміни у великій кількості закріпилися в 
термінологічних системах гуманітарних дисциплін і зараз 
широко використовуються. Наприклад: людське суспільство, 
історичний процес, корінь, вулканічна лава, губернія, Уральське 
пасмо та ін. [1]. 

У процесі використання термінолексики в навчальній 
літературі з предметів природничо-математичного циклу 
проявилися певні протиріччя між намаганнями наблизити 
українську термінолексику до міжнародних зразків та 
прагненням використання термінології суто українського 
походження. У процесі термінотворення застосовувався 
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педагогічний принцип, що полягав у полегшенні засвоюваності 
основ наук. Укладач «Словника хемичної термінології» (1923 р.) 
О. Курило стверджувала, що при виборі принципів 
конструювання навчальних словників домінуючим має бути 
саме цей принцип. Для цього слід використовувати терміни, 
отримані в народній мові або створені на національному ґрунті. 
Наприклад: плин, рідкість, теча (рідина); попілнуха, розпушена 
вапна (гашене вапно); дрібногляд (оптичні прилади). В інших 
природничих словниках та підручниках («Словник хемічної 
номенклатури» С. Зенкевича, 1928 р., «Словник природничої 
термінології» Х. Полонського, 1928 р. «Початки біології» 
В. Рижова, 1930 р., «Словник біологічної термінології» 
С. Паночіні, 1931 р.) можна відстежити тенденцію використання 
як народної, так і міжнародної термінології. Наприклад: атом, 
мікрон, йон (іон), кістяк людини (скелет), заразиха на 
соняшнику (паразит), анабіоза, хромозома, товщі (жири), корінь 
сторчовий (стрижневий) та ін. Те ж саме можна зазначити і 
стосовно укладання серії математичних словників 
(«Систематичний словник української математичної 
термінології» (1924 р.) М. Чайковського, «Практичний 
російсько-український словник математичної термінології» 
(1926 р.) О. Діденка, «Словник математичної термінології» 
(1925 р.) Ф. Калиновича та ін.) їх укладачі застосовували як 
міжнародні, так і українські народні терміни (дублетні назви). 
Наприклад: циліндер – валок; проєкція – мет; конус – стіжок; 
призма – гранчак; піраміда – гостриця; координата – співрядна. 
Широко використовувалися терміни, поширені в галицькій 
мовній практиці, наприклад: позем – горизонт; косина 
рівнобіжника – діагональ паралелограма; вирізок – сектор. 
Велика кількість термінів була прототипами польських назв: 
аналіза – analiza, еліпса – elipsa, рівник – rownik, уклад  
(система) – uklad [1]. 

У процесі кропіткої й плідної лексикографічної діяльності у 
20-х роках більшість науковців і практиків прийшли до 
висновків, що термінологію, переважно, слід формувати на 
національному ґрунті, одночасно впроваджуючи необхідні 
запозичення з інших мов. Проаналізувавши погляди дослідників 
історії української навчальної термінологічної лексики, 
В. Авраменко [1] виокремила такі здобутки й недоліки її 
впровадження в 20-х роках. 
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Здобутки: 1) розроблення й затвердження єдиного 
правопису, який ліквідував орфографічні розбіжності 
термінології; 2) розроблення української навчальної 
термінолексики для загальноосвітньої школи; 3) широке 
використання української навчальної термінолексики в різних 
видах шкільної навчальної літератури.  

Недоліки: 1) процес створення української навчальної 
термінології не був достатньо продуманим і підготовленим, мав 
деякі ознаки політичної кампанії; 2) великий вплив на цей 
процес мали пуристичні ідеї, що пояснювалося прагненням 
значної частини укладачів словників створити навчальну 
термінологію на суто національному ґрунті.  

Навчальне словникарство у ті роки ще не мало 
теоретичного обґрунтування. Навчальна лексикографія як галузь 
теоретичної лексикографії з’явиться лише наприкінці 60-х років. 
Але наявність різноманітних словників як певного результату 
термінологічної діяльності, наявність перших навчальних 
словників і шкільних підручників як практичного втілення цієї 
діяльності були вагомим важелем у розбудові національної 
освіти та розвитку навчального словникарства. 

У процесі підготовки навчальних книжок, як правило, 
враховувалися тогочасні вимоги до їх формату (шрифт, якість 
паперу, розмір берегів тощо); переважно вони оздоблювалися 
ілюстраціями, які викликали у дітей інтерес до навчання і 
полегшували їм засвоєння матеріалу. 

У 20-х роках навчальна література друкувалася різними 
видавництвами, зокрема й приватними, що, з одного боку, 
полегшувало її вибір навчальними закладами, а з другого – 
створювало деякі проблеми, викликані браком коштів на її 
придбання. Між видавництвами мала місце певна конкуренція. 
Про це свідчить рекламний плакат Держвидаву (рис. 2.4). Це – 
один із останніх радянських рекламних плакатів шкільної 
навчальної літератури. Державні видавництва були створені у 
1919 – 1921 роках в усіх союзних республіках. Держвидав УСРР 
знаходився в Харкові. Протягом 1930 – 1933 років, під час 
остаточного згортання НЕПу, державне видавництво в кожній 
республіці стало монополістом на ринку книжкової продукції. 
Тому потреба в рекламі його продукції зникла. 

Розвиток шкільної навчальної літератури, що існувала в цей 
період, можна зобразити таким чином (рис. 2.5). 
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Рис. 2.4 - Рекламний плакат «Держвидаву» (1929 р.) 
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Рис. 2.5 - Схема розвитку шкільної навчальної літератури в 20-х роках 
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Успіхи українських учених, зокрема й у підручникознавстві 
та словникарстві, були б вагомішими, якби не розпочаті масові 
політичні репресії, які торкнулися їх безпосередньо. У середині 
30-х років українська освіта поступово втрачає свій 
національний зміст, у 1932–1933 роках було введено 
загальносоюзну уніфіковану систему освіти з єдиними 
програмами й підручниками. Після припинення українізації у 
кінці 1932 року майже всі мовознавчі праці (зокрема й правопис 
1928 року) та переважна більшість підручникознавчих 
досліджень були визнані «націоналістичними» й вилучені з 
наукового вжитку та використання в інших сферах життя 
суспільства [299, с. 9-10]. 

Проте період «червоного ренесансу» не міг не залишити 
слідів у свідомості громадян, в українській науці та, образно 
кажучи, засіяв ґрунт науки і освіти зернами, які проросли через 
кілька десятиліть.  

 
2.2 Проблеми шкільної навчальної літератури в період 

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

 
2.2.1 Навчальна література для середньої школи в 

період «контрреформи» освіти та під час німецької окупації 
(1933 – 1944 роки) 

 
З наближенням 30-х років політичний клімат в СРСР 

поступово починає змінюватись: радянська демократія, і без 
того сильно обмежена й вихолощена партійним керівництвом, 
різко згортається. Й. Сталін зі своїми прибічниками розбиває 
опозицію в ВКП(б) і стає на шлях терору стосовно «ворогів 
народу», «класово чужих елементів» у різних сферах життя 
суспільства, зокрема й у системі освіти.  

Період розвитку шкільної навчальної літератури в Україні в 
30-х – 50-х роках доцільно, на нашу думку, поділити на три 
етапи, визначивши найхарактерніші особливості кожного з них:  

1) 1933 – 1941 рр. – зміни в змісті й структурі навчальної 
літератури як наслідок реорганізації шкільної освіти в ході 
виконання партійних і урядових постанов, боротьби з 
українізацією, масових репресій проти освітян;  
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2) 1941 – 1944 рр. – кардинальні зміни в змісті навчальної 
літератури в умовах спроби створення нової системи освіти на 
засадах українізації та дружби з німецьким «народом-
визволителем»; 

3) 1944 – 1959 рр. – поновлення й поглиблення радянської 
системи загальної середньої освіти в умовах регламентації, 
уніфікації й русифікації освітнього простору та відновлення 
довоєнної структури й змісту навчальної літератури; підготовка 
нової реформи школи, повернення до ідей політехнічної освіти, 
внесення певних змін до змісту навчальної літератури. 

Реформа народної освіти (за визначенням Л. Березівської 
[36, с. 275] – контрреформа, або прихована реформа), здійснена 
сталінським урядом як невід’ємна частина соціально-
економічних та суспільно-політичних змін за допомогою 
партійних постанов, репресивно-терористичних методів в 
Україні в умовах згортання українізації й утвердження 
тоталітаризму протягом 30-х – на початку 50-х років ХХ ст., 
перекреслила та фальсифікувала досягнення реформи періоду 
УНДР і сприяла остаточній і повній відмові від педагогічних 
пошуків 20-х років ХХ ст., кардинально змінила філософію 
освіти – від «школи праці» до «школи навчання». 

У ході контрреформи із шкільної освіти було вилучено 
проголошені на початку ХХ ст. такі педагогічні принципи, як 
демократичний і педоцентричний, зміст деяких змінено 
(спотворено), наприклад: єдиної  школи – в уніфіковану школу 
(єдині структура, зміст освіти, підручники, плани, розклад, 
методи і класно-урочна форма навчання, система оцінювання, 
єдиний підхід до оцінки фактів під час вивчення гуманітарно-
природничих предметів тощо); національний – в 
інтернаціональний; релігійний – в атеїстичний. Принцип  
централізації (державне регулювання сфери освіти, заборона 
приватних навчальних закладів) на відміну від імперської доби 
набирав тотально-монопольного характеру, що спричинило 
згортання творчої активності вчительства, поглиблення 
принципів ідеологізації на основі марксистсько-ленінської 
методології, стандартизації, авторитарності, радянізації та 
русифікації. Принцип політехнічного навчання в цей час не було 
реалізовано. Зазначені принципи стали міцним, майже 
незмінним фундаментом радянської державної системи 
шкільної освіти, гарантом функціонування тоталітарної держави 
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[36, с. 400-402]. 
На початку 30-х років центральні органи освіти РСФСР та 

інших союзних республік зазнали серйозної критики з боку 
вищого керівництва партії. Відтепер уся повнота влади у сфері 
освіти перейшла до відділу шкіл ЦК ВКП(б), куратором якого 
фактично став сам Й. Сталін [169, с. 39–40; 783, с. 87]. Така 
традиція управління освітою, при якій Народний комісаріат 
освіти, а згодом і Міністерство освіти були виконавцями рішень 
відділу ЦК, в основному зберігалась до кінця 80-х років.  

Зазначимо, що в 30-х – на початку 40-х років Наркомос 
УРСР очолювали М. Скрипник (1927–1933 рр.), В. Затонський 
(1933–1937 рр.), освітній і партійний керівник Г. Хоменко 
(травень–грудень 1938 р.), учитель і освітній керівник Ф. Редько 
(1939–1940 рр.), освітній керівник С. Бухало (1940–1943 рр.), які 
втілювали урядову освітню політику [36, с. 276]. 

Протягом досліджуваного періоду ЦК ВКП(б) та РНК СРСР 
ухвалили кілька постанов, які внесли кардинальні зміни до 
структури, системи управління та змісту шкільної освіти в 
УСРР. У постанові «Про загальне обов’язкове початкове 
навчання» (1930 р.) оцінено як незадовільний стан роботи 
союзних наркоматів освіти та місцевих партійних органів, 
визначені завдання реформи у сфері загальної середньої освіти: 
запровадження протягом 1930–1931 років загального 
обов’язкового початкового навчання для дітей 8–11 років, 
переростків 11–15 років за допомогою прискорених форм 
навчання (дворічні й однорічні школи-курси); початок 
запровадження загального обов’язкового навчання в школах-
семирічках; посилене розгортання шкіл колгоспної молоді [585, 
с. 10–13]. У руслі загальносоюзної постанови ЦК КП(б)У 
схвалює постанову «Про запровадження обов’язкового 
загального початкового навчання на Україні» (1930 р.), що 
декларувала лише конкретні цифри, а саме: ставилося завдання 
охопити загальним навчанням майже 1,5 млн. дітей та підлітків 
[585, с. 14–17]. Тобто з цього часу розпочинається процес 
дублювання російських освітніх законодавчих документів в 
УСРР, освітня політика бере курс на створення єдиної 
державної системи освіти. 

Запровадження загального початкового навчання 
конкретизувалося низкою постанов 1930 року [571, с. 7–10]. Про 
розвиток національної школи в союзних республіках у 
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постановах не йшлося. 
Наступним кроком на шляху побудови уніфікованої 

системи освіти стала постанова ЦК ВКП (б) «Про початкову і 
середню школу» (1931 р.), яка, ґрунтуючись передусім на 
засадах комуністичної ідеології, вимагала переробити навчальні 
програми не лише відповідно до марксистсько-ленінського 
вчення, але й забезпечити в них точно окреслене коло 
систематизованих знань (рідна мова, математика, фізика, хімія, 
географія, історія); щодо методів навчання – розгорнути 
боротьбу проти «методичного прожектерства» (метод проектів); 
визнати єдиною формою навчання – урок, обов’язковими – 
іспити; щодо розвитку педагогічної науки – перебудувати 
науково-дослідну роботу на марксистсько-ленінських засадах; 
щодо політехнізації школи – забезпечити тісний зв’язок 
навчання з продуктивною працею; щодо організаційних засад – 
боротися з порушниками дисципліни; зміцнити керівництво 
школою партійними організаціями – взяти під безпосередній 
нагляд якість викладання політичних дисциплін у школах тощо; 
визначити вчителя провідною особою навчального процесу; 
наркомосам союзних республік забезпечити здійснення 
єдиновладдя в управлінні школою; розгорнути боротьбу з 
правоопортуністичними перекрученнями політики партії, що 
ведуть до відмови від політехнізації школи, до спроби 
збереження старої, словесної школи  [36; 570, с. 1–7; 571,            
с. 10–19]. 

У постанові ЦК ВКП(б) «Про навчальні програми та режим 
у початковій і середній школі» (1932 р.) були окреслені основні 
недоліки діючих програм (переобтяження навчальним 
матеріалом; недостатність і навіть відсутність зв’язку між 
окремими програмами; наявність принципових помилок, 
зокрема політичного аспекту в суспільствознавстві; 
недостатність історичного підходу до програм із суспільних 
предметів) і рекомендовані підходи до розробки нових програм. 
Стосовно національного аспекту, було визнано необхідним 
ввести до навчальних програм із суспільствознавства, 
літератури, мов, географії та історії найважливіших знань, що 
стосуються національних культур народів СРСР, їх літератури, 
мистецтва, історичного розвитку, а також елементи краєзнавства 
СРСР [571, с. 29]. У такий спосіб вихолощувався зміст освіти 
української школи підпорядкуванням українознавчих 
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навчальних курсів загальносоюзним. У розділі ІІ «Про 
організацію навчальної роботи і зміцнення шкільного режиму» 
засуджувався лабораторно-бригадний метод навчання і 
проголошувався як основна форма організації навчального 
процесу урок із застосуванням різноманітних методів навчання; 
уводився поточний систематичний облік знань учнів; 
наголошувалося на необхідності зміцнювати свідому 
дисципліну учнів навіть виключенням зі школи порушників і 
позбавленням їх права вступу до неї терміном від 1 до 3 років та 
ін. У розділі ІІІ «Про вчительські кадри» ставилося завдання 
створити належні умови вчителям для роботи, підвищувати 
їхню педагогічну майстерність для виконання ними 
відповідальних і почесних обов’язків у навчанні і вихованні 
молодого покоління і беззаперечного й точного виконання 
директив ЦК партії та уряду тощо. Отже, постанова 
встановлювала загальнодержавні єдині вимоги до розробки 
змісту освіти, навчальних програм на загальнорадянських 
ідеологічних, формальних засадах та єдині, а насправді 
уніфіковані, організаційні основи внутрішнього життя школи 
(урок як основна форма навчання, методи навчання, система 
оцінювання навчальних досягнень, дисципліна і покарання 
учнів) [36]. У 1932 році були введені нові навчальні програми. 

На виконання зазначених постанов в усіх областях було 
розгорнуто організаційну і методичну роботу. Про підвищення 
рівня методичної роботи з педагогічними кадрами йдеться у 
звіті про стан методичної роботи в Зінов’євському районі 
Одеської області за перше півріччя 1932/1933 навчального року. 
Там, зокрема, зазначається, що «в основу методичної роботи в 
районі покладено постанови ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У та інші 
постанови про школу. Ці історичні постанови опрацьовувалися 
серед учителів, робітників і колгоспників. На основі цих 
постанов РВНО та учбові заклади склали плани реалізації          
їх. (…) На ряду з гарними зразками методів шкільної роботи є 
окремі випадки, коли вчитель не володіє зовсім знаннями і 
вміннями організувати пед. процес. Так, вчителька ІІ гр. 
Федосіївської школи додавання і віднімання цілих чисел в 
межах сотні проробляла з учнями в стовбець. Усного рахунку 
зовсім не застосовує, наслідком чого учні не могли усно 
вирахувати, скільки беде, коли додати до 17 ще 18. Також 
вчитель Юр’ївської школи ІІІ-ї гр., пророблюючи з 
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природознавства матеріал про кожні метали, ні одного слова не 
сказав про ролю матеріалів і металургії в розвитку соціаліст. 
розв. нашої країни. Окремі вчителі виявляють ідеологічні 
збочення: так, наприклад: вчитель суспільствознавства 
Мар’ївської школи подає учням шкідницькі тлумачення 
проблеми додаткової вартості в СРСР, а саме «на соціалістичних 
фабриках і заводах СРСР є додаткова вартість». Цих прикладів 
досить, щоб охарактеризувати як методичні, так і ідеологічні 
збочення, що мають місце серед вчителів нашої школи Зін. 
району. Всі ці хиби виправлялися в процесі їх виявлення               
і висвітлювались на конференції та кущових нарадах у місті і 
районові. Трапляється серед вчителів неприпустиме повадження 
з учнями: зав’язують очі, ставлять у куток, тощо. Вся сума 
міроприємств дала значні зрушення в справі ліквідації головної 
хиби школи. Але політехнічну школу ще й досі характеризує 
високий рівень неуспішності, коли за перший квартал 
успішність пересічна по району була 89%, та за перше півріччя 
ми маємо успішності (попередні відом.) 93%. Щоб забезпечити 
підвищення кваліфікації педагога, допомогу молодшому 
вчителю та добру підготовку вчителя, Методсектор ВНО 
організував при кожній зразковій, опорній та масових школах 
робітні бібліотеки вчителя з таких відділів: а/ Педагогічний та 
методичний; б/ Соцек відділ; в/ Політехнічний відділ; г/ Відділ 
підручної літератури. Ці бібліотеки зараз поповнюються новою 
літературою» [877, арк. 69-71]. 

Як зазначає Л. Березівська, керівництво Наркомосу УСРР,   
в цілому реалізовуючи загальносоюзну систему розвитку 
шкільної освіти, прагнуло все-таки залишити певні відмінності, 
про що свідчить рішення колегії (протокол № 35, 16 листопада 
1932 р.; головував М. Скрипник, від УНДІПу був присутній 
І. Соколянський) стосовно обговорення проекту постанови 
колегії НКО РСФРР про основні напрями перегляду програм 
початкової й середньої школи. Як підкреслювалося на засіданні 
колегії НКО УСРР, програми початкової й середньої школи 
мають відповідати постановам ЦК ВКП(б), повинні бути для 
даного періоду соціалістичного будівництва єдиними для всього 
СРСР, це є зрозумілим, але воно не заперечує можливості того, 
щоб у них відбивалися певні особливості умов і завдань кожної 
окремої республіки [36, с. 280-281]. Але ці міркування союзне 
керівництво не брало до уваги. 
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Рішучим кроком у реорганізації української освіти під 
впливом постанови ЦК ВКП(б) «Про роботу української 
партійної організації» від 24.01.1933 р. став листопадовий 
об’єднаний пленум ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У 1933 р. У доповіді 
С. Косіор підбив підсумки «боротьби з новим націоналістичним 
ухилом, що його очолював М. О. Скрипник». Визначаючи 
першочергові завдання щодо здійснення національної політики 
в УСРР, він наголосив, що ні Центральна Рада, ні петлюрівці не 
утворили українських шкіл під час свого панування, і лише 
радянською владою була заснована українська радянська школа 
[352, с. 19]. Тобто створення української школи, це 
найважливіше досягнення української влади 1917–1920 рр. 
комуністи віднесли до власних успіхів. Погоджуємося з 
Л. Березівською [36, с. 281], що такий стереотип превалював в 
історико-педагогічній літературі до кінця 80-х років ХХ ст. І це 
лише один із прикладів фальсифікації комуністичною владою 
історії української освіти.   

У руслі попередніх приймається постанова ЦК ВКП(б) 
«Про підручники для початкової й середньої школи»  
(12.02.1933 р.), згідно з якою припинялося видання робочих 
книг, підручників-журналів, розсипних підручників і 
запроваджувався єдиний стандартизований стабільний 
підручник, союзним республікам заборонялося видавати без 
погодження з Наркомпросом РСФРР будь-яку навчальну 
літературу, навіть підручники, побудовані на базі місцевого 
краєзнавчого матеріалу [571, с. 92]. Погоджуємося з 
Л. Березівською [36, с. 382] у тому, що цей документ був 
найяскравішим прикладом партійного диктату щодо школи. 

Для реалізації зазначеної постанови, з метою фактичної 
уніфікації освітнього процесу, колегія НКО УСРР ухвалила 
документ «Про постанову ЦК КП(б)У від 11 березня 1933 р. про 
підручники для початкової й середньої школи», де зазначалося, 
що Наркомос займав у цій справі неправильну позицію і тепер 
перед усім педагогічним фронтом постає завдання розгорнути 
нещадну боротьбу проти націоналістичних ухилів та 
петлюрівських елементів, схвалювалася укладена наркомом 
освіти УСРР В. Затонським та наркомом освіти РСФРР 
А. Бубновим угода, яка створювала можливості для спільних дій 
у сфері освіти і культури та закладала основу для справжнього 
інтернаціонального виховання дітей у національних формах. 
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Зокрема, у постанові схвалювалися підходи до формування 
змісту навчальних програм і підручників, а саме: курс історії 
України викладати нарівні з курсом історії народів СРСР; у ході 
розробки програм з історії України, російської мови в основу 
покласти складені програми з історії, російської мови НКО 
РСФРР тощо. Підтримуємо думку Л. Березівської про те, що 
лютнева постанова 1933 р. закріпила в СРСР єдині підходи до 
розробки змісту освіти, єдині за змістом і формою підручники, 
забороняла самостійне їх видання в республіках. Це 
підтверджується наказом наркома освіти УСРР В. Затонського 
від 31.03.1933 р. про забезпечення регулярного надсилання до 
НКО РСФРР усіх протоколів засідань колегії та протоколів 
нарад заступників НКО УСРР, методичних листів керівників 
секторів, зразків підручників, програм, навчальних планів, усіх 
періодичних видань [36, с. 282-283]. 

Протягом 1932–1933 років в УРСР, як і в усіх інших 
союзних республіках, здійснювалася комплексна перевірка усіх 
загальноосвітніх шкіл за типовим планом, затвердженим 
наркомосом. Цей план мав 10 розділів, один із яких стосувався й 
навчальної літератури. У розділі 5 «Учбова частина школи», 
зокрема, містилися питання для перевірки і вивчення:  

- як ваша школа забезпечена підручниками (для яких саме 
груп, яких підручників не вистачає?);  

- чи є в школі наочні приладдя (мапи, колекції, діаграми та 
інш., чого не вистачає?);  

- чи забезпечена школа методичною і періодичною 
літературою? [874, арк. 169-171]. 

Педагогічна наука розглядалася як складова 
контрреформаторських урядових процесів. Одним з ударів по 
Українському НДІП, що вважався центром наукового 
забезпечення урядової освітньої політики, став наказ заступника 
наркома освіти УСРР А. Хвилі (16 липня 1933 р.). Як 
зазначається в документі, у ході перевірки в інституті виявлено 
величезну засміченість класово-ворожими буржуазно-
націоналістичними, контрреволюційними елементами складу 
наукових робітників і передусім через «повну втрату політичної 
чуйності з боку директора УНДІПу т. Пасіки». З огляду на це 
наказувалося негайно «виключити зі складу наукових 
працівників Українського НДІП Вітика, Приступу, Сарвина як 
представників контрреволюційного націоналізму; Попова, який 
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був довгий час в таборі буржуазних націоналістів і потрапив до 
інституту внаслідок притуплення чуйності старого керівництва 
Наркомосу»; зняти з роботи як такого, що «втратив політичну 
чуйність і не здатний забезпечити потрібну якість наукової 
роботи професора Крижанівського» тощо [36, с. 283]. Тиск 
тоталітарної системи, репресії проти інтелігенції, звинувачення 
на пленумі ЦК КП(б)У (червень 1933 р.) у «націоналістичних 
збоченнях», помилках теоретичного та практичного характеру 
підштовхнули М. Скрипника до самогубства [36, с. 284]. Його 
смерть залишилася майже непоміченою в УРСР (напевне, тому, 
що радянське українське суспільство після пережитого 
голодомору вже не звертало увагу на такі дрібниці), але мала 
неабиякий резонанс у закордонній пресі, передусім, 
західноукраїнській, де з’явилося кілька критичних статей про 
сутність культурно-освітньої політики комуністів та репресії 
проти діячів науки і освіти. Смерть М. Скрипника розглядалася 
там як розправа тоталітарного режиму над людиною, що 
спробувала українізувати Україну, та як завершення періоду 
українського національного відродження [862, арк. 167-174].  

Створення єдиної структури загальноосвітньої школи для 
всього СРСР було передбачено постановою РНК СРСР і ЦК 
ВКП (б) «Про структуру початкової і середньої школи» (травень 
1934 р.), якою вводилися такі ланки школи: початкова школа   
(1–4 класи), неповна середня (1–7 класи) і середня школа (1–10 
класи). ФЗС та ШСМ перетворювалися в неповні середні школи, 
після закінчення яких учні мали право вступати до технікумів, 
після закінчення середньої школи – до вищих навчальних 
закладів. Завідувачів початкових шкіл і директорів середніх 
шкіл призначали наркомоси союзних та автономних республік 
[571, с. 36–37]. 

Кардинальні зміни відбувалися й у змісті освіти, зокрема у 
вивченні деяких предметів, та відповідно й у змісті підручників. 
Постановами «Про викладання громадянської історії в школах 
СРСР» від 16 травня 1934 р. та «Про викладання географії в 
початковій і середній школі СРСР» від 16 травня 1934 р. 
регламентувалося викладання зазначених предметів, курси 
історії та географії України підпорядковувалися відповідним 
загальносоюзним курсам, установлювався історико-
хронологічний підхід до викладу матеріалу [571, с. 37–39].  

Наведені факти свідчать, що «протягом 1930–1934 років 
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партійні та радянські органи, не оголошуючи про проведення 
шкільної реформи, за допомогою партійних постанов, з 
використанням тоталітарно-репресивних методів установили на 
території України загальнорадянську систему шкільної освіти: 
систему управління; структуру шкільної освіти; зміст освіти, 
який ґрунтувався на свідомому і систематичному засвоєнні 
знань учнями з основ наук; політехнізмі; виховуючому 
навчанні; зв’язку навчання з продуктивною працею; 
ознайомленні учнів із загальними науковими принципами 
виробництва та ін.; єдину форму навчання – урок з 
рекомендованими методами навчання (робота з підручником, 
самостійні роботи, праця в майстернях, екскурсії тощо)» [36]. 

У другій половині 30-х років було ухвалено низку 
партійних документів, що поглиблювали і конкретизували 
проаналізовані вище напрями реорганізації системи загальної 
середньої освіти. Зокрема постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
«Про видання і продаж підручників для початкової, неповної 
середньої і середньої школи» (07.08.1935 р.) встановлювала 
загальносоюзну систему підготовки та видання підручників: 
було категорично заборонено порушувати постанову ЦК 
ВКП(б) про функціонування єдиних стабільних підручників, 
вносити будь-які зміни до затверджених і виданих підручників  
без погодження з ЦК ВКП(б) та РНК СРСР [579, с. 7]. 

Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про організацію 
навчальної роботи і внутрішній розпорядок у початковій, 
неповній середній і середній школі» (вересень 1935 р.) було 
встановлено єдину загальносоюзну організацію навчального 
процесу (терміни навчального часу і канікулярного, обсяги 
навчального навантаження учнів, навчальні плани. 
Передбачалося введення в союзних республіках додаткового 
уроку на тиждень для вивчення російської мови і літератури,  
тривалість уроку, система оцінювання, форма одягу учнів та ін.) 
[568, с. 2–4]. Отже, зазначений документ закріпив підвалини 
радянської шкільної системи освіти. Реалізуючи постанову, 
В. Затонський наказом «Про оцінку успішності учнів» 
(15.10.1935 р.) запровадив єдину загальнорадянську 5-ступеневу 
систему успішності учнів (дуже погано, погано, посередньо, 
добре і відмінно) [36, с. 287]. 

У постанові ЦК ВКП(б) «Про педологічні викривлення         
в системі наркомосів» (липень 1936 р.) була засуджена                  
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й забронена педологія як наука, надавалися вказівки про 
припинення педагогічних досліджень експериментального 
характеру, досліджень у галузі вікової психології тощо [571,       
с. 56–59; 594, с. 56–58]. З метою повного і правильного 
впровадження партійних ідей в систему освіти з 1936 року 
посилюється та поглиблюється контроль за діяльністю 
початкових і середніх шкіл з боку органів управління освітою 
різних рівнів. Про це свідчить різке збільшення кількості актів 
про перевірку шкіл [883, арк. 82-98].  

Новостворена шкільна система освіти була закріплена в 
Конституції СРСР (1936 р.). Отже, можна вважати, що 
результатом загальносоюзної освітньої політики СРСР стала 
єдина загальнодержавна система шкільної освіти, яка 
ґрунтувалася на принципах: єдиної школи (насправді 
уніфікації), політехнічному, комуністичному, ідеологічному, 
централізації та регламентації, атеїстичному. У цілому «школу 
праці» 20–х років поступово змінила «школа навчання». Варто 
наголосити, що марксистсько-ленінський принцип політехнізму 
(політехнічної освіти) не знайшов серед освітян єдиного 
розуміння і перестав відігравати домінуючу роль у державній 
освітній політиці 30-х років. В основному його трактували як 
максимальне поєднання навчання з продуктивною працею, що 
мала відповідати запитам суспільства, але вона не завжди 
відповідала віковим особливостям учнів. У руслі урядової 
освітньої політики наказом заступника народного комісара 
освіти УРСР С. Дитюка «Про відміну викладання труда в 
школах» (27.02.1937 р.) з навчального плану початкової, 
неповної середньої і середньої школи було вилучено трудове 
навчання, яке за змістом та організацією не відповідало 
директивам партії про загальне та політехнічне навчання         
[36, с. 288-289]. Скасування праці як навчального предмета 
пояснювалося передусім завданням – підняти рівень 
теоретичної підготовки учнів для продовження навчання в 
технікумах та вищих навчальних закладах, а також слабкістю 
матеріальної бази шкільних майстерень, але трудове виховання 
учнів мало здійснюватися в процесі ознайомлення з науко-
технічними засадами промислового та сільськогосподарського 
виробництва на уроках природничо-математичного циклу, під 
час екскурсій тощо [522, с. 162]. 

У середині 30-х років загострюється інтерес партії до 
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дитячої літератури. У листі від 03.10.1935 р. № 101 «До всіх 
Рай., Міськ. ВНО, зразкових шкіл області» Одеський обласний 
відділ народної освіти повідомляв: «В жовтні м-ці ц/р при ЦК 
КП(б)У відбудеться творча нарада в справах дитячої літератури. 
Завданням школи, педагогічної громадськості є допомогти в 
підсумуванні досвіду створення дитячої літератури, зібрати 
думки, відгуки дітей на книжки дитячих письменників й цим 
самим допомогти покращанню дитячої літератури та 
обслуговуванню дітей книгою» [884, арк. 82]. 

Важливою тенденцією цього періоду стала глибока 
русифікація шкільної освіти, яка забезпечувалася постановою 
РНК УРСР і ЦК КП (б)У «Про обов’язкове вивчення російської 
мови в неросійських школах України» від 20 квітня 1938 р. 
(підписана головою РНК УРСР Д. Коротченком, секретарем ЦК 
КП(б)У М. Хрущовим), прийнятою відповідно до Постанови 
РНК СРСР і ЦК  ВКП (б) «Про обов’язкове вивчення російської 
мови в школах національних республік і областей». У документі 
стан викладання російської мови в школах України 
проголошувався незадовільним, а причинами цього називалися 
підривна контрреволюційна діяльність троцькистсько-
бухарінських та буржуазно-націоналістичних елементів, що 
орудували в наркоматі освіти УРСР та органах освіти. [569, с. 5]. 
Згідно з цією постановою до діючих навчальних планів 
українських шкіл та шкіл національних меншин уводилася 
російська мова як обов’язковий предмет з відповідним 
розподілом годин протягом навчального тижня: початкова 
школа: 2 клас – 2 год., 3 клас –   4 год., 4 клас – 4 год.; неповна 
середня і середня школа: 3 клас – 4 год., 4 клас – 4 год., 5 клас – 
5 год., 6 клас – 5 год., 7 клас – 5 год., 8 клас – 4 год., 9 клас – 4 
год., 10 клас – 4 год. Постановою РНК УРСР від 9 жовтня 1938 
р. № 1331 «Про доповнення постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У 
від 20 квітня 1938 р. «Про обов’язкове вивчення російської мови 
в неросійських школах України» збільшувалася кількість годин 
для вивчення російської мови на 1938/1939 н.р. для початкової 
школи на 1-2 год. [567, с. 7]. Погоджуємося з висновками 
Л. Березівської про те, що зазначені постанови остаточно на 
державному рівні поставили крапку на процесі українізації. 
Факти свідчать про те, що освітня політика радянського 
комуністичного уряду визначалася політичною метою – за 
допомогою русифікації освіти асимілювати неросійські народи, 
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зокрема український, у єдиний радянський народ як гарант 
функціонування єдиної унітарної держави – СРСР.  

Після приєднання Західної України (1939 р.) до УРСР та 
СРСР уряд утілював свою освітню політику й на цих землях, 
незважаючи на реальний стан, можливості та потреби школи. 
Саме Наркомос УРСР в інструкції «Про порядок реорганізації 
шкіл в Західних областях України» (1939 р.) визначив основні 
заходи з реалізації  освітньої політики в цьому регіоні: 
реорганізація народних шкіл, гімназій і ліцеїв у початкові, 
неповні середні (семирічні) і середні школи; введення спільного 
навчання хлопців і дівчат, п’ятирівневої словесної системи 
оцінювання; створення учнівських і піонерських організацій, 
батьківських комітетів згідно з Положенням для шкіл УРСР; 
організація методичної роботи відповідно до документів 
Наркомосу УРСР та ін. [297, с. 3–4]. У школах УРСР з 1939 р. 
запроваджувалися нові навчальні плани, які перебачали 
виконання партійних рішень щодо скасування трудового 
навчання, впровадження початкового військового навчання, 
обов’язкового та систематичного вивчення російської мови, 
історії СРСР, Конституції СРСР тощо) [297, с.  5–9].  

Для українського словникарства період з 1933 р. до 
середини 50-х pp. був складним. Він характеризується:  

- помітним звуженням лексикографічної роботи (зокрема,   
у зв’язку зі згортанням українізації, репресіями проти 
українських мовознавців);  

- значною уніфікацією української лексики в словниках       
(з обмеженням синоніміки з народної мови, саморобних 
відповідників з українськими коренями замість іншомовних слів 
тощо).  

Партійні та радянські органи постійно зменшували 
національний компонент змісту освіти. Словники української 
мови, згідно з вказівками партійних органів, тепер розумілися як 
лексикони не національної мови в цілому, а вужче – лише як 
лексикони нормалізованої літературної мови. Особливо 
помітними були зміни в термінології. У 1934–1935 рр. були 
випущені кілька термінологічних бюлетенів (медичний, 
математичний, ботанічний, фізичний, виробничий), а для 
загальноосвітньої школи – кілька коротких російсько-
українських галузевих словників. Основні загальномовні 
словники цього періоду: російсько-українські словники (1937 р., 
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близько 45 тис. слів; укладачі С. Василевський, Є. Рудницький 
та ін., 1948 р. за редакцією М. Калиновича та за участі 
Л. Булаховського й М. Рильського, значно повніший за обсягом 
(близько 80 тис. слів). У них були закладені основні нові 
лексичні норми тодішньої української літературної мови, які 
здебільшого чинні й донині, за винятком низки явних русизмів 
(особливо в словнику 1948 р.: безчасся, головокружіння, 
древесина, новомісяччя, портянка, різвий, добро пожалувати! та 
ін.) і деяких інших категорій слів та окремих слів, які 
викликають дискусії ще й тепер [138; 164]. Приблизно ті ж 
тенденції можна спостерігати і в словниках іншомовних слів 
[56]. У 40-х – 50-х роках видання термінологічних словників 
здійснювалося дуже рідко.  

Як зазначає Ю. Шевельов, українська мова з 1900 до 1941 
року зробила швидкий поступ у напрямах збільшення 
лексичного фонду, поширення сфери вжитку й внутрішньої 
нормалізації. «Проте, існуючи в умовах чотирьох окупацій, вона 
лишилася неповною в сенсі своєї соціальної бази, як і в сенсі 
обслуговування сфер життя. Її майбутньому далі загрожувала 
загальна двомовність усієї освіченої верстви» [790, с. 174–175]. 

Після возз’єднання українських земель в єдиній державі 
вплив партійної мовної політики поширився й на західну 
Україну. У 1939 р. Наукове товариство імені Тараса Шевченка, 
центр якого знаходився у Львові, було ліквідовано і продовжило 
свою діяльність у діаспорі. Українське термінознавство в СРСР 
практично зупинилося у своєму розвитку. Тепер термінологічні 
системи формувалися під впливом російської мови і були  
зорієнтовані на максимальне наближення до неї [356, с. 74–78].  

Традиції українського термінознавства були продовжені у 
діаспорі. Вченими були обґрунтовані основні засади 
термінологічної діяльності. А. Вовк підкреслював, що 
термінологічна праця в умовах еміграції мусить бути 
спрямована передусім на потреби Батьківщини. Із набуттям 
незалежності потреба в якісній термінології у різних галузях 
культури, науки і техніки стане актуальною [8, с. 28]. 

Слід зазначити, що російське словникарство в цей період 
розвивалося значно швидше, оскільки в усіх союзних 
республіках впроваджувалося системне й поглиблене вивчення 
російської мови, що викликало потребу у відповідних 
словниках. 
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У жовтні 1930 р. була утворена Комісія з російської мови, 
до складу якої увійшли раніше існуючі на самостійних засадах 
три комісії: словникова, діалектологічна і щодо збирання 
словникових матеріалів з давньоруської мови. Головою Комісії з 
російської мови був спочатку академік Е. Карський, а потім 
академік Н. Державін. З жовтня 1931 р. Комісія увійшла до 
складу Інституту мови і мислення на правах його самостійного 
відділу [27; 287]. 

Група радянських філологів (В. Виноградов, Г. Винокур, 
Б. Ларін, С. Ожегов, Б. Томашевський) на чолі з Д. Ушаковим, 
підготувала до видання I том тлумачного словника в 1934 р. 
Останній, IV том вийшов із друку в 1940 р. Як перший досвід 
популярного нормативного словника сучасної літературної мови 
«Тлумачний словник російської мови» за ред. Д. Ушакова був 
великою подією в історії радянської лексикографії. Цінність 
цього словника полягала в тому, що, підбиваючи підсумки 
попередньої роботи над складанням тлумачних словників 
літературної мови, він у доступній формі знайомив масового 
читача з досягненнями академічної лексикографії [27; 728].  

У другій половині 30-х років виникає попит на 
суспільствознавчі словники, спричинений введенням у школі 
предмета «Конституція СРСР» та незадовільним його 
навчально-методичним забезпеченням. Передусім потребував 
перегляду філософський словник, видання якого першої 
половини 30-х рр. [370] вже не відповідали новим трактуванням 
основних постулатів марксистсько-ленінської, а після 1936 р. – 
марксистсько-ленінсько-сталінської ідеології. Московське 
державне видавництво політичної літератури в 1939 р. видає 
новий «Короткий філософський словник». У його перевиданні 
1940 року укладачі, крім формулювання мети укладання – 
надати допомогу тим, хто вивчає теоретичні основи 
більшовицької партії – марксистсько-ленінську філософію,  
також зазначали, що у ньому значно розширено зміст статей, які 
увійшли до першого видання, збільшена кількість філософських 
понять і термінів. У новому словнику даються також 
характеристики найважливіших творів класиків філософії» 
[369]. Наступні видання (1951, 1954 рр.) значних змін не 
зазнали. 

У 1940 р. Держполітвидав видає «Політичний словник», 
який також неодноразово перевидавався. До нього вносилися 
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зміни й доповнення, які були особливо суттєвими після війни, в 
період боротьби з «націоналізмом» і «космополітизмом» та 
після ХХ з’їзду КПРС (1956 р.). 

Головна редакція технічних енциклопедій і словників у 
1936–1939 рр. підготувала «Фізичний словник» [745].  

Слід зазначити, що як в УСРР, так і РСФРР 
лексикографічна робота у другій половині 30-х років була 
суворо регламентована та побудована на марксистсько-
ленінських методологічних підходах. Це стосувалося різних 
напрямів словникарства, зокрема й шкільного. 

Рівень забезпечення загальноосвітньої школи підручниками 
в 30-х роках, як і в 20-х, був низьким, а в більшості регіонів 
незадовільним. Не змінилася ситуація навіть після ухвалення у 
1933 році відомої постанови ЦК ВКП (б) «Про підручники для 
початкової та середньої школи» [501, с. 170-172], яка 
скасовувала існуючий у країні порядок видання підручників 
самостійно кожною республікою, областю, краєм та вводила з 
кожного предмету єдиний обов’язковий підручник, що 
затверджувався Наркомосом і видавався Учпедгизом.  

Після відкриття в 1933 році у Москві видавництва «Детгиз» 
у 1934 році було відкрито аналогічне видавництво в Україні – 
«Дитвидав». Але в тому ж 1934 році всю державну мережу 
видавництв УСРР фактично було підпорядковано московському 
Держвидаву. Лише починаючи з 1934 року, зважаючи на 
ухвалене рішення про те, що всі підручники стабілізуються і 
будуть діяти і в наступних навчальних роках, починається 
формування фонду підручників у школах та проводиться 
роз’яснювальна робота щодо їх збереження. Наркомат  освіти  
УСРР  щорічно затверджує список підручників, якими можна 
було користуватися в навчальному процесі. Усі органи 
управління освітою активізують діяльність щодо забезпечення 
шкіл підручниками. Із цією метою постійно видаються різні 
постанови і надсилаються відповідні листи [378].  

У кінці 1934 року наркомосом затверджується і 
розсилається в усі обласні, районні й міські відділи народної 
освіти єдиний бланк замовлення на стабільні підручники на 
1935/36 навчальний рік для початкових, неповних середніх та 
середніх шкіл (рис. 2.6), де вказуються назви предметів усіх 
ланок школи та передбачається графа для зазначення кількості 
підручників згідно з потребою школи [882, арк. 62-64]. Згідно з 
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цим замовленням державні видавництва мали надрукувати, а 
торговельне підприємство «ВУ Коопкнига» організувати 
продаж підручників районним і міським відділам народної 
освіти.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.6 - Бланк замовлення на стабільні підручники  

(1935/1936 навч. рік) 

 
Проте, судячи з архівних матеріалів, ця робота 

здійснювалася з великими труднощами. Бюджетних коштів на ці 
потреби бракувало. Для розв’язання фінансової проблеми було 
прийнято рішення про залучення батьківських коштів до 
процесу закупівлі підручників. У затвердженій  29 квітня 1935 
року заступником Наркома освіти Хаїтом та заступником 
Наркома фінансів Косилом «Інструкції про порядок збирання та 
витрачання батьківських коштів на придбання підручників для 
учнів» зазначалося, що згідно з постановою РНУ УСРР на 
додаток до бюджетних коштів встановлюється організоване 
збирання батьківських коштів на придбання підручників для 
учнів школи. Далі йде опис процедури збирання, обліку та 
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використання коштів, обов’язки директора школи та 
уповноваженого «ВУКоопкниги» [882, арк. 54].  

У ході виконання передбачених зазначеною інструкцією 
процедур, напевне, виникли серйозні труднощі, які поставили 
під загрозу виконання плану забезпечення шкіл навчальною 
літературою. Зважаючи на це, був виданий наказ НКО від 
01.06.1935 р., підписаний заступником наркома Хвилею, «Про 
стан збирання батьківських і бюджетних коштів на підручники». 
У ньому, зокрема, зазначалося, що робота щодо забезпечення 
шкіл підручниками здійснюється в переважній більшості 
областей незадовільно. Наприклад, станом на травень 1935 р. 
зібрано батьківських коштів відповідно до плану: 

- по Київській області – 54%; 
- по чернігівський області – 24,8%; 
- по Харківській області – 26%; 
- по Вінницькій області – 25%.   
В інших областях ситуація також залишається складною. 

«Більшість обл. ВНО, – читаємо в наказі, – оперативно не 
керують цією ділянкою роботи… Підручники, які вже 
надходять до районів, деякі РВНО відмовляються одержувати. 
Це свідчить також про повну бездіяльність книготорговельних 
організацій щодо збору батьківських коштів» [882, арк. 31]. 

Ситуація з підручниками, напевне, була настільки 
критичною, що до цієї роботи залучалися органи влади на 
різних рівнях. Так, наприклад, Кіровська міська рада листом від 
27.07.1935 р. № 101/159 до голів колгоспів, директорів та 
завідувачів шкіл «Про підготовку до нового навчального року» 
зобов’язує їх «вжити заходів до своєчасного забезпечення щкіл 
підручниками та канцприладдям» [884, арк. 127]. 

Протягом 1935/1936 навчального року було здійснено в усіх 
областях республіки ревізію фондів шкільних бібліотек [886, 
арк. 62-98]. 

У постанові РНК УРСР № 192 від 31 серпня 1940 року    
«Про готовність початкових, неповних середніх і середніх      
шкіл УРСР до 1940/1941  навчального  року»  звернуто         
увагу, що план видання підручників на початок навчального 
року  видавництвом  «Радянська школа»  виконано  за  
найменуваннями  лише  на  61%,  а  здано  книготорговельним  
організаціям  тільки на 35,7% потрібного накладу [378,                
с. 249-251].  Незважаючи  на  реалізацію  значної  кількості 
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заходів щодо створення і видання стабільних підручників згідно 
з новим змістом освіти, повного забезпечення ними шкіл не 
вдавалося досягти [378, с. 248].   

Основними  причинами незадовільного забезпечення шкіл 
УРСР підручниками, на думку В. Кузьменка, були такі:  

- видання підручників здійснювалось без урахування  
реальних  потреб;  

- постачання підручників двома базами (облкниготоргу та 
облспоживспілки) не давало можливості раціонально 
розподілити їх;  

- постачання підручників відбувалося у відриві від 
замовлень шкіл;  

- підручники завозили протягом усього навчального року;  
- місто забезпечувалось підручниками краще, ніж село;  
- постійні зміни змісту шкільної освіти не давали  

можливостей створювати стабільні підручники;  
- на забезпечення шкіл підручниками досить суттєво 

впливала політизація освітньої галузі [378, с. 252].   
Важливим результатом контрреформи були суттєві зміни в 

структурі шкільної навчальної літератури, головне і 
«монопольне» місце в якій на наступні п’ятдесят років зайняв 
єдиний стабільний безальтернативний підручник. Усі інші її 
види вважалися другорядними й допоміжними. Це,         з одного 
боку, сприяло піднесенню рівня теоретичних знань учнів, але з 
другого – знизило їхню активність, не спонукало до розвитку 
загальнонавчальних і спеціальних умінь, зокрема – пошукової 
роботи, та призвело до одноманітності методів використання 
підручника, на перше місце висувалися такі функції підручника, 
як функції повторення й закріплення знань.   

Приєднуємось до позиції Л. Березівської, яка позитивними 
результатами контрреформи вважає поступову реалізацію 
загального обов’язкового початкового навчання, порушення 
питання про загальну семирічну освіту, підвищення наукового 
рівня змісту освіти та навчальної літератури; негативними – 
уніфікація освіти та винищення в ході репресій великої кількості 
українських освітян, що спричинило жахливі наслідки для         
школи [36, с. 402].  

Як зазначають дослідники В. Марочко та Г. Хілліг, 
протягом 30-х років репресій зазнали наркоми освіти 
Г. Гринько, О. Шумський, М. Скрипник, В. Затонський, їхні 
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заступники; директори, вчені секретарі та співробітники НДІ 
педагогіки (О. Попов, Т. Пасіка, І. Соколянський, та ін.); 
педагогічні працівники шкіл (у 1929–1934 рр. було репресовано 
до 30% їх складу). Завдяки такій кадровій політиці в 1937 р. у 
школах республіки бракувало 30 тис. учителів [430, с. 21-92, 
255-286]. Репресії не завжди виражалися у фізичному знищенні 
людей або позбавленні їх волі. Нерідко їх просто звільняли з 
роботи в період чергової «чистки кадрів» від «класово-чужних 
елементів». Це стосувалося навіть студентів педагогічних ВНЗ, 
які ще не отримали кваліфікації вчителя [881, арк. 149]. 
«Класово-чужними елементами», як правило, вважалися діти 
священиків, заможніх селян, офіцерів царської армії, 
репресованих письменників, діячів мистецтва, освіти, лівих і 
правих опортуністів та інших «ворогів народу».  

Після приєднання у 1939 році до УРСР західних областей 
репресії розпочалися і там. Дуже чисельними були розстрільні 
списки 1941 року (не менше 10000 осіб). Згідно лише з двома з 
них у Львівській області було розстріляно понад 1000 осіб: у 
в’язниці № 1 – 706 осіб (26 червня) [864, арк. 1-24],  у в’язниці 
№ 3 – 313 осіб (27 червня) [863, арк. 3-46].  

Зазначені вище факти дають підстави стверджувати про 
цілеспрямоване й системне знищення сталінським урядом 
представників різних верств населення, яких було віднесено до 
потенційних ворогів, що призвело до катастрофічних утрат в 
різних сферах життя суспільства, зокрема і в освіті.  

Певною мірою розвиток контрреформаторських процесів 
загальмувала війна, у ході якої радянський уряд змушений був 
пристосовувати шкільну освіту до проблем воєнного часу 
(порушення навчального процесу, використання шкіл як 
шпиталів, зменшення кількості шкіл, воєнізація навчально-
виховного процесу), тобто наближати до реалій життя [36]. 
Недослідженою сторінкою історії української школи та 
підручникотворення є період евакуації українських середніх і 
вищих навчальних закладів у 1941–1943 рр. на схід, до РРФСР 
та інших республік [512]. В «Енциклопедії Українознавства» 
зазначається, що для евакуйованого українського населення 
було відкрито в РРФСР – 71 школу, в Казахській РСР – 64 
школи та кілька шкіл в інших республіках [188, с. 38-64]. Усі 
зазначені заклади користувалися переважно навчальною 
літературою, виданою в довоєнний період. 
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Протягом німецької окупації України (1941–1944 рр.) на її 
території впроваджувалася інша модель освіти, яка передбачала 
й інші підходи до створення навчальної літератури. 

В роки окупації функціонування загальноосвітньої        
школи не припинилося, але пріоритетом для німецької влади 
стала початкова освіта та окремі напрями середньої      
спеціальної освіти. Також було відновлене навчання в деяких 
вищих навчальних закладах, проте їх спеціалізація свідчила, що 
німці дозволяли підготовку переважно спеціалістів 
сільськогосподарського спрямування, окремих галузей 
промисловості та вчителів для початкових шкіл [254, с. 23; 576, 
с. 790].  

Директивою рейхскомісаріату, виданою у вересні 1941 р., 
як зазначає А. Скоробогатов, заборонялося користуватися 
навчальними планами, програмами, підручниками, навчальними 
посібниками, учнівськими бібліотеками, наочними посібниками 
(фільмами, картами, картинами тощо) радянського періоду 
[664]. Виняток складали лише деякі підручники арифметики, 
природознавства та фізичної географії. Із навчального процесу 
вилучалися книги класиків марксизму-ленінізму, Й.Сталіна, Ж.-
Ж. Руссо, Ч. Дарвіна, М. Бажана, О. Корнійчука, А. Малишка, 
І. Микитенка, М. Рильського, Ю. Смолича, В. Сосюри, 
П. Тичини, В. Винниченка, Н. Забілої, Шолом-Алейхема та ін. У 
підручниках замальовувалися речення, виривалися сторінки з 
комуністичним змістом [791].  

Німецькими вченими у рамках системи заходів, що 
вживалися згідно з вказівками відомства рейхсляйтера 
Розенберга [853, арк. 2-18], було розгорнуто кампанію критики 
радянських підручників і радянської методики викладання, у 
ході якої широко використовувалися, зокрема, й твори відомих 
українських учених (Г.Ващенка [854, арк. 2-5], П.Штепи [856, 
арк. 3-95] та ін.). Що ж ставилося в провину радянській системі 
навчання? Перш за все – часта зміна методик і програм, низький 
рівень підготовки, високий відсоток комуністів серед директорів 
і вчителів шкіл, спрямованість не на знання, а на відданість 
партії. Зазначалося, що особливо нещадній комуністичній 
обробці піддавалися предмети «Історія» та «Література». 
Трактуючи події тисячолітньої давності, теоретики більшовизму 
зводили свої рахунки [155,  с. 82-85].  

Багато в чому німецькі вчені, на нашу думку, були праві, 
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але, критикуючи радянську освітню систему, вони не згадували 

про те, що навчання в школі на окупованих територіях мало 

бути підпорядковано меті політичної соціалізації молоді. Можна 

назвати дві основні причини привернення уваги окупаційної 

влади до освіти: 1) трудова повинність на окупованих 

територіях починалася з 14-ти років, а до цього віку молодь ніяк 

не була соціалізована; 2) воєнний час сприяв розвитку 

підліткової злочинності, а школа могла організувати і взяти 

молодь під контроль.  

Зазначені факти дають підставу для визначення певних 

особливостей змісту освіти і, відповідно, змісту навчальної 

літератури в ті роки.  

За даними дослідників [418; 722] значна частина 

підручників, підготовлених у ті роки українськими авторами, як 

правило, науковцями й висококваліфікованими вчителями-

практиками, містила потужний методичний апарат, розроблений 

у кращих традиціях підручникотворення доби УНР та періоду 

«червоного ренесансу». 

Патріотичні уявлення про українську школу були досить 

поширеними в часи окупації. В одній із маріупольських газет 

(Донецька область), що видавалася в 1942 – 1943 рр., як зазначає 

сучасний дослідник П. Мазур, було надруковано навіть 

концепцію української національної школи, у якій 

підкреслювалося, що виховання молодого покоління має бути 

націоналістичним, його метою має стати гармонійний вольовий 

тип українця, здатного до активного творчого життя. У такій 

особистості буде гармонійно поєднуватися воля, характер і 

розум [418]. У «Краматорській газеті» В. Кириченко, 

представник педагогічної громадськості, у жовтні 1942 р. у 

статті «Відмінні риси нової школи» писав, що не може бути 

жодних сумнівів у тім, що школа мусить бути суто українською, 

національною. Навчання в ній має здійснюватися українською 

мовою. У процесі роботи дітям послідовно й невпинно повинна 

прищеплюватись любов до всього українського – до українських 

борців за визволення своєї батьківщини від більшовизму, до 

української літератури, мистецтва, українського слова і 

фольклору [320, с. 2]. Зрозуміло, що німецька влада не дала цим 
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ідеям розвитку. Не для того німці прийшли в Україну, щоб 

відроджувати українську духовність, яку перед тим жорстко 

нищила інша тоталітарна влада – радянська.  

Незважаючи на важкі умови життя та праці, педагоги 

знайомили учнів із перлинами української літератури. Як згадує 

Р. Рибальченко, саме завдяки своєму вчителеві йому вперше 

вдалося ознайомитися з відомими класичними творами: «В 

дитинстві» О. Олеся, «Співець» Лесі Українки, «Сонце і хмари» 

Є. Гребінки, багатьма творами М. Коцюбинського, І. Манджури, 

І. Нечуя-Левицького, А. Тесленка, В. Винниченка, Марка 

Вовчка, М. Вороного, С. Черкасенка, Я. Щоголева, 

М. Хвильового [630, с. 113].  

Певна частина навчальної літератури видавалася в 1942-

1944 роках нелегально. Переважно це – видання ОУН(м), 

ОУН(б) і УПА (посібники для вишколу молодих членів 

організації, аналітичні розробки, рекомендації вчителям, поради 

батькам, оповідання для дітей тощо [860, арк. 82-91, 172-177]. 

Українські націоналісти багато уваги приділяли питанням 

виховання підростаючого покоління, намагаючись роз’яснити 

сутність їхньої ідеології у порівнянні з ідеологією 

комуністичною [866, арк. 5-12]. 

Функції підручників під час окупації почали змінюватися. 

Автори більше уваги стали приділяти розвивальній функції. Це 

підтверджується значним збільшенням обсягів методичного 

апарату підручника та великою кількістю запитань і вправ не 

лише на повторення й закріплення матеріалу, але й на його 

аналіз. Набагато більше стало подаватися практичних робіт, 

завдань на самостійне опрацювання матеріалу та розвиток 

мислення.  

Змінилася сутність виховної функції. Якщо раніше вона 

полягала в забезпеченні комуністичного виховання учнів, то 

зараз ми бачимо зовсім інші орієнтири. У Дніпродзержинській 

газеті «Кам’янські вісті» від 27 серпня 1942 р. № 101  

надруковані обов’язки вчителя, розроблені відділом освіти при 

міській управі: дати дітям міцні конкретні знання, прищепити їм 

практичні навички, привчити їх до сумлінної праці, виховати в 

них відданість Батьківщині і любов до батьків, повагу до 
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вихователів і до старших, пошану до релігійних почуттів, любов 

до рідного краю і дружні почуття до «великого Німецького 

Народу», що визволив Україну з-під більшовицької неволі.         

У процесі своєї роботи вчитель мусить прагнути того, щоб 

виховати людину, здатну усвідомити нерозривний зв’язок усіх 

українців як народу, пов’язаного спільною долею, людину, 

готову віддати свої сили для розвитку і добробуту України під 

керівництвом Великонімеччини [812, с. 252]. Ми не бачимо тут 

прямих ідеологічних установок і вимог щодо забезпечення 

фашистського або нацистського виховання учнів (нацисти 

виявилися мудрішими за комуністів). Проте, не слід надавати 

надто високу оцінку цим формулюванням, бо, враховуючи 

тенденції розвитку окупаційної політики, можемо припустити, 

що зміст виховної функції підручників після перемоги 

Німеччини у війні відразу суттєво змінився б у бік посилення 

ідеологічного (нацистського) компонента. 

У першій половині 40-х років певним чином розвивалося й 

українське словникарство. Ще до початку воєнних дій на 

території СРСР окремі термінографічні праці виходять у 

Кракові, де існувало «Українське видавництво». Це, зокрема, 

«Термінологічний словничок церковного управління» І. Огієнка 

(1940 р.) [718] та праця І. Ільницького-Занковича «Вчімся 

військового словництва» (1941 р.) [296]. В Україні на цей час 

помітною подією став вихід «Словника найбільш вживаних 

друкарських термінів» (Львів, 1941) [668]. 

У роки війни був виданий «Українсько-німецький словник» 

З. Кузелі й Я. Рудницького за участю К. Маєра (Лейпциг, 

1943 р.), який був підготовлений відповідно до усіх тогочасних 

вимог та містив оновлену термінологію, але в основі своїй мав 

попередні напрацювання. Крім того, З. Кузеля, І. Мірчук і 

Р. Димінський були співавторами енциклопедії українознавства, 

підготовленої німецькою мовою, першу частину якої, 

незважаючи на труднощі, пов’язані з цензурою, що існувала в 

гітлерівській Німеччині, було надруковано в 1942 р. [377, с. 52]. 

Перелічені вище праці були заборонені відразу після 

звільнення УРСР і, на жаль, жодним чином не вплинули на 

розвиток радянського словникарства. 
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2.2.2 Навчальна література в період відбудови та 
розвитку радянської моделі освіти в УРСР (1944 – 1959 роки) 

 
Радянській владі, яку було поновлено в Україні в 1943–1944 

роках, необхідно було не лише відбудувати зруйновану 
економіку, але й відновити систему освіти, діяльність 
навчальних закладів, наукових і культурних установ. 
Центральна комісія для виявлення наслідків німецько-
фашистської окупації на території України на чолі з С. Бухалом 
(створена 1943 р.) оприлюднила статистичні дані щодо втрат у 
ході війни в галузі української освіти: із діючих у 1941 р. 29814 
початкових і середніх шкіл повністю знищено 8108 і частково – 
10062 школи; знищено 6 млрд. 770 тис. 919 томів книжок, 
рукописів та унікальних видань [73, с. 12]. Тому основні 
завдання у галузі освіті полягали у відбудові будівель шкіл, 
поновлення матеріально-технічної бази; забезпечення шкіл 
педагогічними кадрами, навчальною літературою та іншими 
засобами навчання.  

У цей час продовжувала панувати тоталітарна сталінська 
політична система. У 1946 році розпочалася чергова кампанія        
за чистоту комуністичної ідеології та пролетарської         
культури, яку очолив один із керівників ВКП(б) А. Жданов. 
Офіційним гаслом «ждановщини» була боротьба проти 
безідейності, безпринципності, формалізму, космополітизму й 
низькопоклонства перед Заходом. Фактично ж ця кампанія була 
пронизана російським шовінізмом і викликала черговий погром 
культури неросійських народів. Зазнали значних переслідувань, 
зокрема, представники єврейської національної культури в 
СРСР [347]. 

В Україні «ждановщина» проявилася у формі гострої 
критики «українського буржуазного націоналізму» і 
«буржуазного космополітизму». Згідно з партійними вказівками 
вимагалося, щоб українська культура «тісніше зливалася з 
великою російською культурою». Почалося відверте цькування 
М. Рильського (за його доповідь «Київ в історії України» на 
урочистих зборах АН УРСР (1943 р.), поезії «Мандрівка в 
молодість», «Київські октави», статтю «Шевченкові роковини» 
(1942 р.), передмову до першого тому «Поезій» (1946 р.); 
Ю. Яновського (за роман «Жива вода»); І. Сенченка (за повість 
«Його покоління»). У 1946 р., як зазначає М. Кордон, було 
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заборонено шкільну «Читанку» лише за те, що в ній Київ був 
віднесений до найбільших міст СРСР, а в оповіданні про Щорса 
не згадувалось про боротьбу проти німецьких окупантів [347]. 

Створення в суспільстві атмосфери «націоналістичної 
загрози» було продовжено і на початку 50-х років. У липні 1951 
року, невдовзі після декади української літератури й мистецтва 
в Москві, газета «Правда» опублікувала редакційну статтю 
«Проти ідеологічних перекручень у літературі», у якій творчість 
О. Довженка, якого ще в середині 40-х років звинувачували         
в націоналізмі, було названо неприйнятною, а вірш В. Сосюри 
«Любіть Україну» (1944 р.) було розкритиковано: «Кожен 
літературний твір, у якому знаходить талановите освітлення 
тема любові до своєї соціалістичної Батьківщини, збуджує в 
наших серцях великі патріотичні почуття. На жаль, вірш 
В. Сосюри «Любіть Україну» не народжує таких почуттів. 
Більше того, він викликає почуття розчарування і протесту... Він 
оспівує якусь одвічну Україну, Україну «взагалі»... Поза часом, 
поза епохи... У вірші В. Сосюри немає образу, нескінченно 
дорогого для кожного істинного патріота, – образу нашої 
соціалістичної Батьківщини, Радянської України... Його хвилює 
одвічна Україна з її квітами, кучерявими вербами, пташками, 
дніпровими хвилями. Автор оспівує «простір», «небо її голубе», 
«вічні вітри», «пурпурні хмари»... Відомо, що суть націоналізму 
полягає в прагненні відокремитися і замкнутися в рамках своєї 
національної шкаралупи, у прагненні не бачити того, що 
зближує і з'єднує трудящі маси національностей СРСР, і бачити 
лише те, що може їх віддалити одне від одного» [612, с. 1]. 

 У 1947 р. вийшла постанова ЦК КП(б)У «Про політичні 
помилки і незадовільну роботу Інституту історії України 
Академії наук УРСР», у якій цю наукову установу та її 
співробітників піддано різкій критиці. Серйозні помилки 
буржуазно-націоналістичного характеру вбачалися у працях 
професора М. Петровського «Возз’єднання українського народу 
в єдиній Українській радянській державі» (1944 р.) і 
«Незламний дух великого українського народу» (1943 р.). 
Спробами відродження буржуазно-націоналістичних історичних 
концепцій у тій чи іншій мірі кваліфікувалися праці Інституту 
історії України «Короткий курс історії України» (С. Бєлоусов, 
К. Гуслистий, М. Петровський, М. Супруненко, Ф. Ястребов, 
1941 р.), «Нарис історії України» (К. Гуслистий, М. Славін, 
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Ф. Ястребов, 1942 р.) та 1-й том «Історії України» (за ред. 
М. Петровського, 1943 р.) [170, с. 2-9]. 

Не обминули Україну й рішення відомої сесії Академії 
сільськогосподарських наук, що відбулася у серпні 1948 р. у 
Москві, на якій Т. Лисенком генетику було оголошено 
«буржуазною псевдонаукою». Досягнення української генетики 
були перекреслені. Почалися переслідування вчених-генетиків, 
які стояли на наукових позиціях. Цим на багато років був 
загальмований розвиток вітчизняної біологічної науки. Разом із 
тим у ті роки українські вчені здійснили багато 
фундаментальних розробок, винаходів та відкриттів, що 
сприяли розвитку ракетної техніки, космонавтики, 
використанню атомної енергії у військових та мирних цілях. У 
1956 р. генеральним конструктором космічного 
конструкторського бюро СРСР було призначено вихідця з 
Житомира С. Корольова. Попередниками і сучасниками 
С. Корольова у космонавтиці були українські вчені О. Засядько, 
М. Кибальчич, К. Ціолковський, Ю. Кондратюк, М. Янгель, 
В. Глушко, В. Челомей, М. Яримович. В Україні отримані 
наукові результати світового рівня в галузі електрозварювання. 
Інститут електрозварювання АН УРСР, створений у 1934 р. під 
керівництвом Є. Патона, успішно досліджував та впроваджував 
у різні галузі економіки передові технології зварювання металів. 
Нові методи квантової теорії поля та статичної фізики були 
розроблені академіком М. Боголюбовим. У 50-х роках 
розпочалася творча біографія відомого вченого-хірурга 
М. Амосова. У 40–50-ті роки діячі літератури й мистецтва 
створили багато творів, які стали пам’ятками української 
художньої культури. Плідно працювали в цей час О.Вишня, 
О. Гончар, О. Довженко, А. Малишко, П. Панч, 
Л. Первомайський, Н. Рибак, М. Рильський, Ю. Смолич, 
В. Сосюра, П. Тичина, Ю. Яновський та ін. [301; 347; 796]. 

На жаль, не всі досягнення вітчизняної науки знайшли своє 
відображення у змісті освіти та в змісті навчальної літератури. У 
країні продовжувала діяти жорстка політична цензура, яка 
допускала в освіту лише ті теорії, які відповідали комуністичній 
ідеології (в уявленнях тодішнього ЦК ВКП(б)) та були схвалені 
Й. Сталіним, який завжди намагався показати своє розуміння 
сутності різних наук, зокрема й педагогічних.  

Поновлення занять у радянській школі у звільнених 
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районах України у 1943/1944 н.р. розпочалося за навчальними 
планами і програмами 1940/1941 н.р., в які було внесено деякі 
зміни (наприклад, щодо військової підготовки учнів). У 
програми   також   було   включено   теми,  які  прославляли 
перемогу над загарбниками в різні періоди історії країни. 
Забезпеченість навчального процесу програмами і підручниками 
в цей складний період була незначною. Використовувались ті, 
що збереглися за період війни, та ті, що були завезені з 
територій СРСР, які не були окуповані. У 1944–1945 роках  
з’являються  перехідні  програми,  з  яких  вилучено частину 
непосильного для учнів та зайвого навчального матеріалу. З 
вересня 1946 р. початкові  школи   України   перейшли   на  
навчання  за  новими програмами. Ці програми, як зазначали 
вчителі шкіл, були краще опрацьовані ніж попередні, але в них 
були й недоліки. Наприклад, неузгодженість програм з 
кількістю годин навчального плану та матеріалом підручників 
[379; 560; 670]. 

Робота   з  удосконалення   навчальних   програм   з  різних  
дисциплін розпочинається  у  1949  році, коли  запроваджується   
обов’язкове семирічне навчання дітей у школі. Як наслідок, 
програми та навчальні плани поступово змінюються.                   
У навчальний план середніх шкіл вводять нові предмети – 
логіку і психологію. Поліпшується і рівень забезпечення шкіл 
навчальними програмами. У 1949/1950 н.р. всі області України 
були в основному забезпечені програмами з усіх предметів, але 
деякі школи отримали їх лише наприкінці другої чверті [379, с. 
289-290].     

Зміни в шкільній освіті даного періоду відображено в низці 
освітніх документів: «Про запровадження роздільного навчання 
хлопців і дівчат у 1943/1944 навчальному році в неповних 
середніх і середніх школах обласних, крайових міст, столичних 
центрів союзних і автономних республік і великих промислових 
міст» (1943 р.); «Про запровадження цифрової п’ятибальної 
системи оцінки успішності і поведінки учнів у початкових, 
семирічних і середніх школах», 11.01.1944 р.); «Про заходи до 
поліпшення якості навчання в школі» (введення обов’язкових 
випускних екзаменів для учнів, які закінчили початкову, 
семирічну, середню школу; нагородження золотими і срібними 
медалями учнів середньої школи за особливі успіхи при 
відмінній поведінці), 21.06.1944 р.) та ін. [36; 571]. 
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У 1945 р. через деякі соціально-політичні зміни  українське 
освітнє законодавство вперше за багато років набуває певною 
мірою самостійного характеру. З’являються постанови РНК 
УРСР і ЦК КП(б)У: «Про підручники з української та російської 
мови для початкових шкіл УРСР», 01.03.1945 р.; «Про зміни в 
навчальних планах і програмах початкової школи та перших – 
четвертих класів семирічної і середньої школи УРСР», 
05.09.1945 р.; «Про організацію додаткового (одинадцятого) 
педагогічного класу при шести жіночих середніх школах», 
13.09.1945 р.; «Про поліпшення вивчення іноземних мов у 
семирічних і середніх школах УРСР», 1946 р.; «Про відміну 
військової підготовки учнів – юнаків і дівчат 5–7 класів, дівчат 
8–10 класів і про зміни програм допризовної військової 
підготовки учнів 8–10 класів», 22.08.1946 р. та ін. [36; 571].  

Як зазначають дослідники [36; 512; 670], після кількох 
років послаблення стандартизації, уніфікації та авторитарних 
методів керівництва освітою, починаючи з 1946 р., усі ці 
процеси набирають нових обертів. ЦК КП(б)У 24.08.1946 р. 
приймає постанову «Про перекручення і помилки у висвітленні 
історії української літератури в «Нарисі історії української 
літератури» (24 серпня 1946 р.)». У документі «викриваються» 
виявлені «буржуазно-націоналістичні концепції» в програмах і 
підручниках з української мови та літератури, вказуються 
«недоліки» їх змісту: ідеалізується далеке минуле України, 
поширюються наклепницькі націоналістичні «теорійки» про     
те, що національне самопізнання становить основний зміст 
творчості І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, 
Т. Шевченка; не скеровується вчителів на вивчення 
ідеологічних зв’язків української літератури з великою 
російською літературою тощо); пропонуються заходи реалізації 
виявлених «недоліків»: посилення контролю за створенням і 
виданням «високоякісних та ідейно-витриманих» підручників; 
проведення роз’яснювальної роботи серед учительства з метою 
викорінення буржуазно-націоналістичних концепцій у 
навчальній і виховній роботі шкіл; розробка нових програм з 
української мови та літератури, розгортання критики шкільних 
підручників, програм, установлення нового порядку 
затвердження підручників рецензійними комісіями тощо. На 
виконання рішення ЦК КП(б)У колегія Міністерства освіти 
УРСР схвалює постанову «Про буржуазно-націоналістичні 
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концепції в підручниках з української мови й літератури для 
шкіл УРСР» та «Про стан викладання української літератури в 
школах УРСР», які суттєво вплинули на зміст усіх гуманітарних 
предметів та відповідної навчальної літератури.  

У результаті обговорення стану викладання історії СРСР та 
історії України в школах УРСР колегія Міністерства освіти 
схвалила постанову «Про стан викладання історії СРСР та 
історії України в школах УРСР» (22.11.1947 р.) відповідно до 
постанов ЦК КП(б)У «Про заходи до дальшого поліпшення 
роботи шкіл УРСР» і «Про політичні помилки та незадовільну 
роботу Інституту історії України АН УРСР». У документі 
йшлося про «недоліки» у викладанні зазначених предметів (у 
цілому «низький ідейний рівень викладання», «матеріали про 
Київську державу подають в дусі антинауковому, 
антимарксистському», «матеріал історії України розглядають 
ізольовано від історії інших народів», «у висвітленні ряду 
питань історії України скочуються на позиції українського 
буржуазного націоналізму» тощо) і про заходи їх ліквідації, 
зокрема, внесення змін до діючих програм та підручників 
відповідно до вимог партійних постанов з ідеологічних питань 
тощо [735, с. 104–108.]. Проаналізовані документи свідчать про 
ідеологічну спрямованість державної освітньої політики 40-х 
років ХХ ст. щодо української школи на засадах  радянізації та 
русифікації. 

Колегія Міністерства освіти, як зазначає Л. Березівська, 
підбиваючи підсумки розвитку шкільної освіти в УРСР за 
1947/1948 н.р., називає його «етапом у відбудові й зміцненні 
радянської школи на Україні» та відзначає успіхи цього 
процесу: зростання мережі шкіл, забезпечення шкіл 
підручниками, педагогічними кадрами; до здобутків віднесено і 
зростання ідейного рівня знань учнів. Серед недоліків 
називаються такі: у навчально-виховній роботі все ще 
трапляються випадки формалізму, аполітичності, безідейності; 
частина вчителів викладає свої предмети на низькому ідейно-
теоретичному й науковому рівні; учням таких шкіл не 
прищеплюється достатньою мірою марксистсько-ленінський 
світогляд, зокрема на уроках літератури, історії, Конституції 
СРСР і УРСР, географії, природознавства; окремі вчителі 
фізики, хімії, географії та інших дисциплін ще не викорінили у 
своїй викладацькій роботі елементів низькопоклонства перед 
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буржуазною культурою; недостатній рівень знань з російської 
мови в школах з неросійською мовою навчання тощо. Далі 
йдуть вказівки до змісту кожного предмета, а саме: особливу 
увагу звернути на засвоєння учнями російської мови; озброїти 
учнів ленінсько-сталінським принципом партійності літератури, 
розкрити їм суть методу радянської літератури – 
соціалістичного реалізму, показувати радянську літературу як 
найпередовішу в світі; при викладанні історії боротися з 
ворожими буржуазно-націоналістичними концепціями 
М. Грушевського і його школи та ін. Виконання усіх цих 
завдань було обов’язковим і суворо контролювалося органами 
управління освітою різного рівня [36, с. 301-302].    

На кінець 1952/1953 н.р. в УРСР функціонувало 28687 шкіл, 
у т.ч. початкових – 12563, семирічних – 11707, середніх – 4417; 
за мовною ознакою: українських – 25464, російських – 2958, 
молдавських – 175, угорських – 98, польських – 6. 
Проаналізувавши звіти кількох наступних років, можна 
простежити зростання кількості російських шкіл і зменшення 
українських (1953/1954 н.р. – усього 29549 шкіл, у т.ч. 
українських – 25192, російських – 4027, молдавських – 173, 
угорських – 98, польських – 6). У 1952/1953 н.р. у школах УРСР 
запроваджуються нові навчальні плани, у яких спостерігається 
поєднання української мови і літератури, російської мови і 
літератури в один предмет, появу нових предметів – психології, 
логіки. Навчальні програми для 1–10 класів 1953 р. будувалися 
на постановах 30-х років і мали формувати матеріалістичний 
світогляд учнів, виховувати їх у дусі комунізму, радянського 
патріотизму, відданості Батьківщині – СРСР [36, с. 302]. У 
зазначених програмах не було поняття «український народ». 
Україна не розглядалася як держава, не вивчалися як окремі 
курси історія та географія України тощо. Таким чином зміст 
освіти перетворився на інструмент реалізації суспільно-
політичних ідеологем та планів тоталітарного   режиму – стерти 
національну свідомість українського народу, замінивши її на 
загальнорадянську.  

Отже, на теренах України протягом 30–50-х років замість 
«школи праці» 20-х років з професіоналізацією на ІІ ступені 
була запроваджена загальноосвітня 10-річна «школа знання» 
(«школа навчання»). У цілому проголошений на початку 30-х 
років принцип політехнізму не розроблявся ні теоретично, ні 
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практично. Школи поступово відійшли від політехнізму, 
забезпечуючи вивчення основ наук та підготовку до вступу у 
вищі навчальні заклади. Ми поділяємо думку Л. Березівської та 
М. Богуславського [36, с. 303; 53, с. 107], що в цей період 
відбулося повернення до гімназії імперської доби, яка отримала 
неофіційну назву «сталінська гімназія». Навчання в такій школі 
сприяло підвищенню рівня теоретичних знань учнів, але 
водночас віддаляло її від потреб суспільства. Саме тому на ХІХ 
з’їзді КПРС (жовтень 1952 р.) вперше за багато років  було 
розглянуто питання про необхідність перебудови школи з метою 
наближення її до життя та про повернення до політехнічної 
освіти.  

Поділяючи позиції вчених (Л. Березівська [36], Е. Днєпров 
[169], І. Смагін [670], Р. Шакіров [783] та ін.), зазначимо, що 
запроваджена у 30-40-х роках єдина загальнорадянська 
державна система освіти в СРСР існувала, суттєво не 
змінюючись, до кінця 80-х років ХХ ст., оскільки зберігалися 
загальні організаційно-педагогічні засади шкільної освіти 
(класно-урочна система, єдині навчальні плани, програми, 
єдиний безальтернативний підручник з кожного предмета, 
п’ятибальна система оцінювання знань учнів, загальна 
структура початкової і середньої школи).  

Авторами шкільних підручників і посібників у 30-х – 50-х 
роках були: 

- з української мови та літератури: Л. Деполович (1933, 
1956 рр.); І. Виноградов (1936 р.) [95]; М. Бернацький (1938 р.), 
В. Ващенко (1938 р.), Б. Кулик і Й. Кудрицький (1937, 1938 рр.), 
М. Перегінець (1937 р.), А. Загродський (1938, 1939, 1946 рр.), 
В. Шутько (1948 р.), О. Пархоменко (1954, 1957 рр.), Б. Кулик та 
А. Кулик (1955 р.), Н. Гов’ядовська (1955, 1958 рр.); 

- з російської мови та літератури: П.Кузнецов, П.Иванов, 
В.Карпюк, Н.Машкин (1932 р.), А.Шапиро (1933 р.), М. Головін 
(1937 р.), С. Бархударов, О.Досычева, Л.Щерба (1938 р.), 
С. Бархударов, О.Досычева, Л.Щерба (1944 р.) С. Бархударов, 
С. Крючков (1953 р.), М. Светлаєв та С. Крючков (1954 р.), 
Ф. Совєткін (1955 р.),  

- з іноземних мов: Ю. Годліннік, М. Кузнєц (1946–1957 рр.), 
О. Бєлова, І. Нелідова, Л. Тодд, Н. Єгунова, О. Прохорова,  
М. Ривкіна (1936–1959 рр.), 

- з історії: А. Шестаков (1937 р.), А. Панкратова, 
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К. Базилевич, С. Бахрушин, А. Фохт, Л. Бущик, А. Хвост, 
Л. Зубок, І. Галкін, Ф. Нотович (1940–1959 р.), С. Алексєєв, 
В. Карцов (1956 р.),  

- з Конституції СРСР: М. Карєва (1947–1949 рр.), 
В. Карпінський (1949–1955 рр.), А. Лашин (1959 р.), А. Таранов 
(1959–1960 рр.); 

- з логіки: Г. Челпанов (1946 р.), С. Виноградов (1947 р.), 
С. Виноградов, О. Кузьмін (1948–1954 рр.); 

- з психології: К. Корнілов (1946 р.), Б. Теплов (1946–1955 
рр.), Г. Фортунатов, А. Петровський (1956–1959 рр.); 

- з математики: І. Попов (арифметика), А. Кисельов 
(алгебра), А. Кисельов, Н. Глаголєв, Ю. Гурвиц та Р. Гангнус 
(геометрія), Н. Рибкін (тригонометрія) (1933–1955 рр.); 
арифметики – І. Шевченко (арифметика), А. Барсуков, 
А. Кисельов (алгебра), Н. Нікітін, (геометрія), С. Новосьолов 
(тригонометрія) (1956–1960 рр.); 

- з фізики: В. Франковський, Р. Пономарьов, А. Карлов, 
Д. Оріхів, І. Соколов (30-ті – 50-ті рр.); 

- з хімії: В. Верховський, Я. Гольдфарб, Л. Сморгонський, 
Б. Павлов, В. Семенченко (30-ті – поч. 40-х рр.), Д. Кірюшкін 
[321], В. Левченко, М. Іванцова, М. Соловйов та В. Фельдт [756] 
(2-га пол. 40-х – 50-ті рр.); 

- з географії: М. Баранський [23; 25], І. Вітвер [101], 
С. Чефранов [780], Г. Іванов, О. Добров [268], О. Барков, 
О. Половінкін [26], Л. Терехова, В. Ерделі [716; 717], 
В. Грузинська, В. Тетюрьов (30-ті – поч. 40-х рр.); 
М. Баранський, І. Мамаєв, М. Ляліков, П. Счастнєв, М. Скаткін, 
К. Строєв та ін. (50-ті рр.). 

У 1946 – першій половині 50-х років мали місце значні 
недоліки, пов’язані з отриманням школами підручників. Як 
стверджує В. Кузьменко [379, с. 289], це відмічали у своїх звітах 
за даний період усі обласні відділи  народної освіти. Відсутність 
підручників, а також їх невідповідність навчальним програмам 
негативно впливали на якість знань школярів. Забезпечення 
навчальними програмами і підручниками залишалося 
незадовільним і в 1950/1951 н.р.  

Варто зауважити, що з одного боку, підручників бракувало, 
а з іншого – вони часом відставали від життя і потребували 
відповідних змін і доповнень. Про такий недолік йдеться у звіті 
про роботу шкіл і органів народної освіти Київської області за 
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1950/1951 н.р., де підкреслюється, що підручники з географії не 
відповідають вимогам навчально-виховного процесу, оскільки 
вони відстають від життя і вимагають доповнення. Особливо це 
стосувалося підручників для 5-7 класів. У них не знайшли 
відображення «грандіозні роботи» радянських людей щодо 
перетворення природи, а також не описані географічні відкриття 
російських мандрівників і дослідників та ін. [379, с. 291].  

Зміни на краще відбулися в 1953/1954 н.р. У річному звіті 
про роботу шкіл Української РСР за цей період наводяться дані 
про видання 122 назв підручників тиражем 26765 тис. 
примірників, а також про те, що із РРФСР завезено 116 
найменувань навчальних книжок у кількості 9600 тис. 
примірників. Окрім цього в школах протягом року було 
використано біля 30% підручників попередніх років видання. 
Всі ці заходи, як відзначається в звіті, дали можливість в 
основному забезпечити учнів шкіл УРСР підручниками [379, с. 
292].  

Крім підручників, у 40-х – 50-х роках видаються, хоча й 
невеликими накладами і нерегулярно, інші види шкільної 
навчальної літератури: 

- підручник-хрестоматія (для учнів 5-7 класів); 
- хрестоматія (для учнів старших класів); 
- збірка задач;  
- збірка вправ; 
- словник. 
З’являються також методичні посібники для вчителів. Вони 

переважно носять загальний характер. Спеціальна методична 
література (посібники з окремих тем або напрямів викладання 
предмета) починає систематично видаватися лише з кінця         
50-х років. 

У повоєнні роки продовжує розвиватися російське 
словникарство. Важко переоцінити значення «Тлумачного 
словника російської мови» Д. Ушакова в розвитку радянської 
лексикографії. Досить зазначити, що в основі майже всіх 
двомовних російсько-національних і російсько-іноземних 
словників, які у великій кількості видавалися протягом 40-50-х 
років в Радянському Союзі, знаходився (в російській частині) 
словник Д. Ушакова. Вплив цього словника помітно 
позначається і на нових томах великого академічного «Словника 
сучасної російської літературної мови». На основі словника 
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Д. Ушакова одним з його авторів С. Ожеговим складено 
однотомний «Тлумачний словник російської мови» за ред. 
С. Обнорського (перше видання 1949 р., 2-е, виправлене і 
доповнене, – 1952 р.). У радянській лексикографічній традиції 
словник С. Ожегова являє собою перший вдалий досвід 
створення однотомного наукового нормативного словника. У 
ньому словниковий склад тогочасної російської літературної 
мови, в активній частини, знайшов широке відображення, 
стилістична оцінка слів досить точно передавала систему 
тогочасного слововживання. Велике наукове і практичне 
значення має здійснена в словнику нормалізація граматичних 
форм, орфографії та наголосів. 

У 1955 р. вийшов із друку словник-довідник «Російський 
літературний наголос і вимова», підготовлений Інститутом 
мовознавства АН СРСР за ред. Р. Аванесова і С. Ожегова. Це 
перший досвід створення короткого загальнодоступного 
довідника, який повинен, по-перше, давати відповіді на 
конкретні питання про правильну вимову окремих слів і виразів, 
по-друге, служити допомогою із загальних питань російської 
літературної вимови і наголосу. І як перший досвід словник, 
безумовно, був позитивним явищем у радянській лексикографії. 
Самостійну наукову цінність має додана до нього стаття 
«Відомості про вимову і наголос». До типу словника-довідника 
відноситься і великий «Орфографічний словник російської 
мови» Інституту мовознавства АН СРСР (редактори С. Ожегов і 
А. Шапіро). У ньому спірні випадки правопису уніфіковані на 
основі правил орфографії та пунктуації. За охопленням лексики 
і повнотою показу граматичних форм даний словник 
перевершував усі орфографічні словники, видані за радянських 
часів. У цьому його практична цінність. 

Вагоме наукове значення має вихід у світ в 1956 р. I тому 
чотиритомного «Словника мови Пушкіна», підготовленого 
співробітниками групи Пушкінського словника Інституту 
мовознавства АН СРСР (відповідальний редактор словника – 
академік В. Виноградов, редактор I тому – І. Іллінська). Це 
перший повний словник мови письменника, складений на рівні 
вимог наукової лексикографії [99].  

У 1957 році вийшов з друку I том чотиритомного 
«Словника російської мови» (літери А-Й, редактор 
А. Євгеньєва), укладачі якого прагнули творчо користуватися 
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позитивним досвідом попередніх російських лексикографів і 
врахувати досягнення радянської лексикологічної науки.  

Радянські академічні і навчальні словники, на думку 
С. Бархударова, були далекі від досконалості: мали прояви 
непослідовності різного характеру, неточні тлумачення, спірні 
випадки розкриття семантичної структури слова, не завжди 
зрозумілі методики виділення та розміщення значень слів, 
принципи класифікації фразеологізмів, особливо спірні прийоми 
тлумачення семантично однорідних, близьких слів або окремих 
значень, тощо. Однак російська лексикографія подолала чималі 
труднощі і досягла певних успіхів [27].  

Починаючи з середини 40-х років, державне видавництво 
іноземних і національних словників регулярно видає словники 
іншомовних слів. У передмові до сьомого видання «Короткого 
словника» (1952 рік) зазначалося, що словник іншомовних слів 
має на меті (на відміну від спеціальних довідників, політичних 
словників та енциклопедій) дати лише стисле і притому основне 
пояснення слів іншомовного походження, які ввійшли до складу 
російської мови. Словник містить близько 7000 слів і термінів. 
До нього включені терміни, утворені з елементів 
давньогрецької, латинської мов і частково зі східних та 
західноєвропейських мов, а також іноземні слова, що найбільш 
часто зустрічаються в періодичній пресі. Значна частина слів 
відноситься до групи слів і термінів, які є загальними для 
багатьох мов світу, наприклад, слова: аналіз, синтез, тощо [365].  

Крім академічних, видавалися і спеціальні шкільні 
словники російської мови. Наприклад, у вперше створений 
«Короткий словник літературознавчих термінів» (1952 р.) було 
включено близько 400 термінів, що охоплювали в основному 
мінімальне коло теоретичних понять, з якими можуть стикатися 
учні старших класів і які складають у своїй сукупності відомий 
цикл знань  з теорії літератури. [720, с. 3–5 ]. У 1955 та    1958 
рр. словник перевидається. До нього в останньому виданні було 
включено близько 450 термінів. 

У 1956 р. вийшов «Короткий словник синонімів російської 
мови», у якому зафіксовано близько 1500 слів [367]. 

У цей період регулярно масовими накладами видавалися 
орфографічні словники російської мови. З середини 30-х до 
кінця 50-х рр. було надруковано більше двадцяти видань таких 
словників. Найвідомішим з них був словник Д. Ушакова і 
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С. Крючкова [743]. 
Отже, в СРСР в 30-ті – 50-ті рр. російська лексикографія 

перетворилася на провідну галузь прикладного мовознавства. 
Це було обумовлено необхідністю фіксувати російську та інші 
мови країни на сучасному етапі, закріпити мовні норми для 
багатьох досі безписемних і молодописемних мов, створити 
двомовні словники – російсько-національні та національно-
російські (для мов народів СРСР), російсько-іноземні та 
іноземно-російські у зв'язку з викладанням цих мов і 
розширенням перекладацької діяльності. Суттєвий внесок в 
розвиток радянської лексикографії, як уже зазначалося, зробило 
Видавництво іноземних і національних словників, створене         
в 1937 р. на базі редакції словників Державного інституту 
«Радянська енциклопедія». За ініціативою головного     
редактора видавництва К. Марцишевської були розроблені 
принципи лексикографічної обробки слів і створення серій 
словників різного обсягу й призначення для кожної мови або 
пари мов [94]. 

У зв’язку зі змінами в навчальних планах шкіл, зокрема з 
посиленням уваги до викладання правознавчих курсів, 
активізується робота щодо створення юридичних словників.       
У середині 50-х рр. видано два таких словники (1953, 1956 рр.).   

Серед природознавчих словників, якими користувалися 
вчителі та учні загальноосвітніх шкіл, можна назвати такі. 
Учпедгиз тричі видавав «Короткий довідник викладача 
природознавства». Укладачі третього видання (1955 р.) ставили 
перед собою завдання – допомогти вчителю середньої школи 
при підготовці до уроків біології, тому матеріал довідника в 
основному підібраний за темами курсу природознавства в 
школі. Однак, зміст його виходить за межі програми середньої 
школи з метою допомогти вчителю при вирішенні ряду питань, 
які виникають в учнів у класі й під час позакласних занять. 
Розділи довідника присвячені проблемам ботаніки, зоології, 
анатомії і фізіології людини, мінералогії та геології, основ 
дарвінізму. Окремий розділ містить довідкові відомості про 
пришкільну ділянку [368, с. 2]. 

У вчителів географії й фізики популярністю користувалися 
також: «Фізичний словник» у 5 томах за ред. П. Бєлікова (1933–
1939 рр.); «Довідник мандрівника і краєзнавця» в двох томах 
(1949–1950 рр.), який був довідковою книгою з техніки 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4613235/
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подорожей і польової роботи для дослідників, містив короткі 
інструкції і програми зі всього комплексу знань, з яким 
доводиться мати справу під час польових робіт [684, с. 3-4]; 
«Геологічний словник» у двох томах (1955 р.); «Короткий 
економічний словник» (1958 р.); «Стратиграфічний словник 
СРСР» (1956 р.), який містив перелік регіональних 
стратиграфічних підрозділів, запропонованих у світовій 
геологічній літературі, з поясненням їх змісту на території 
СРСР.  

Після поновлення викладання в загальноосвітній школі 
трудового навчання та підвищення інтересу до політехнічної 
освіти виходить у світ «Короткий політехнічний словник» 
(1955 р.), який має статті з різних галузей техніки та 
загальнонаукових дисциплін, ставить за мету дати в стислій 
формі пояснення понять і термінів з питань, що можуть 
виникнути при читанні газет, журналів, наукових і технічних 
книг. Кожна стаття містить визначення терміна, у багатьох 
випадках пропонується стислий опис технологічного процесу, 
пристрою або механізму, його призначення і сфери 
застосування. Значна частина статей присвячена поясненню 
наукових термінів з галузі фізики,     хімії, математики, 
механіки, опору матеріалів, гідравліки та інших 
загальнотехнічних дисциплін. У додатку до словника подані 
таблиці найбільш вживаних у техніці одиниць вимірювань [364, 
с. 2]. 

У зв’язку з пануванням в школі свідомо-порівняльного 
методу вивчення іноземних мов значним попитом серед учнів і 
вчителів у цей період відзначалися двомовні словники.  

У 30-40-х рр. найчисленнішими були російсько-німецькі та        
німецько-російські словники. Вони видавалися й 
перевидавалися кожні два-три роки [486]. Після війни великими 
накладами почали видаватися   російсько-англійські та англо-
російські словники, дещо збільшилася кількість російсько-
французьких, франко-російських словників. Це пов’язано із 
впровадженням викладання   цих мов у загальноосвітніх 
школах. Наприклад, популярністю користувався словник-
мінімум з французької мови для середньої школи 
(Л. Андрєєвська-Левенстерн та О. Карлович, 1955 р.) [9].  

Потребами економіки, а також змінами в структурі 
загальноосвітньої школи, створенням у 1946 р. школи нового 
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типу – з поглибленим вивченням іноземної мови та з 
викладанням ряду предметів іноземної мовою й поступовим 
розширенням мережі таких шкіл [306, с. 93–95] спричинене 
видання іншого типу словників, які мали більший обсяг та певну 
спеціалізацію. Зокрема з’являються «Англо-російський та 
російсько-англійський морський словник» (1946 р.), «Англо-
російський словник шляховика» (1956 р.), «Короткий словник 
синонімів англійської мови» (1957 р.) [366], «Німецько-
російський словник з металообробки» (1957 р.), «Німецько-
російський електротехнічний словник» (1959 р.) та ін.  

Навчальних енциклопедичних словників у цей період 
видається мало. Значною подією було рішення Академії 
педагогічних наук РРФСР (1947 р.) про випуск «Радянської 
шкільної енциклопедії», яка згодом вийшла в Державному 
навчально-педагогічному видавництві. 

На території УРСР лексикографічна діяльність, майже 
призупинена в 30-х роках, починає поступово відновлюватися 
лише в другій половині 40-х років. У 1946 році вийшов 
«Український правопис», що містив як додаток на 20 сторінках 
граматичну термінологію: українсько-російську і російсько-
українську. У 1948 році видано «Російсько-український 
словник» Академії наук УРСР, адресований працівникам науки, 
культури, і освіти, які в своїй науковій і практичній діяльності 
мають справу з українською мовою. Ця лексикографічна праця 
отримала позитивні рецензії в різних виданнях. Але серед 
суттєвих зауважень були закиди на недостатність опрацювання 
української частини окремих словникових статей, відсутність 
синонімів та деяких фразем, неправильний чи приблизний 
переклад окремих слів тощо. Цей словник викликав кілька 
публікацій щодо певної групи термінів чи спеціальної лексики у 
ньому. Це, зокрема, публікації М. Бойка «Про 
сільськогосподарську термінологію в «Російсько-українському 
словнику 1948 року», Л. Довганя «Про технічну термінологію в 
«Російсько-українському словнику 1948 року»; І. Кривецького 
«Про сільськогосподарську термінологію в «Російсько-
українському словнику 1948 року» тощо. Вихідною мовою є 
російська [528, с. 76].  

У 1948 році виходить із друку «Словник медичної 

термінології : Латинсько-українсько-російський» М. Книповича, 

складений за участю Л. Єрофеєва та А. Залкінда, де вихідною 
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мовою вже була латинська. У 1949 р. видається «Колгоспна 

виробнича енциклопедія» у 2-х томах (головний редактор 

В. Мацкевич). Це був переклад російськомовного видання, що 

з’явилося роком раніше [356, с. 74]. У 1953 р. побачив світ 

«Російсько-український словник географічних назв» А. Кара-

Моско та М. Токарського. 1957 року в м. Сімферополі вийшов 

«Словник українсько-російської граматичної термінології і слів, 

зв’язаних з вивченням граматики» А. Кондратюка, що був 

складений згідно з розташуванням матеріалу в підручнику. Він 

був адресований учителям української мови Кримської області. 

Цього самого  року Є. Кротевичем та Н. Родзевичем укладено 

«Словник лінгвістичних термінів», у якому містилася 

термінологія загального мовознавства, а також терміни 

європеїстики. Наукові критики поставилися до цього першого             

в Україні лексикографічного видання досить суворо, докоряючи     

упорядникам за численні пропуски термінів, деякі неточності 

або неправильні посилання на інші статті. Проте це був словник 

з вихідною українською частиною, який став настільною 

книгою для українських філологів та сприяв глибокому 

дослідженню лінгвістами своєї фахової терміносистеми             

[356, с. 75].  

Крім лінгвістичної, мовознавці-термінологи працювали        

з філософською та юридичною термінологічними системами.     

У 1952 р. вийшов «Короткий філософський словник» за ред. 

М. Розенталя, П. Юдіна. Це був точний переклад 

російськомовного видання. Проте його поява викликала 

поновлення досліджень української терміносистеми (Д. Кирик 

«Про співвідношення понять «філософська лексика» і 

«філософська термінологія», «Спостереження над формуванням 

філософської термінології в українській літературній мові        

ХІХ ст.»; О. Сербенська «Про розроблення української 

юридичної термінології», «З історії українських юридичних 

термінів») [356]. 

У 1958 р. Н. Родзевич опублікувала «Проспект російсько-

українського словника технічної термінології з інструктивними 

вказівками» [633], який викликав інтерес у науковців, а 

результати його обговорення враховувалися в процесі 

підготовки нового словника, видання якого відбулося у 60-ті 
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роки. 

Отже, можемо зробити висновки, що протягом 30-х – 50-х 

років словникарство розвивалося переважно в РРФСР. Тому 

учні загальноосвітніх шкіл УРСР, навіть україномовних, у 

процесі вивчення суспільствознавчих, природознавчих, 

мистецтвознавчих дисциплін та іноземних мов змушені були 

користуватися здебільшого російськомовними словниками, 

довідниками та енциклопедіями, оскільки подібних за змістом 

україномовних видань або бракувало, або не видавалося взагалі. 

Структура шкільної навчальної літератури була в цей 

період, у порівнянні з періодом 20-х років, значно простішою 

(рис. 2.7). До того ж, окремі її види (хрестоматія, словник, 

методичний посібник для вчителя) розвивалися повільно і 

видавалися малими накладами. 

Схема розвитку шкільної навчальної літератури, що 

існувала в нашій країні в 30–50-х роках, подається на рис. 2.8. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 2.7 - Структура шкільної навчальної літератури в 30–50-х рр. 
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Рис. 2.8 - Розвиток шкільної навчальної літератури в 30-50-х роках 
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У другій половині 40-х – кінці 50-х років на території 
УРСР, переважно в західних і частково – центральних областях, 
розвивалася й альтернативна радянській навчальна література. 
Вона не мала і не могла за тодішніх умов мати великих накладів 
та розгалуженої структури, оскільки видавалася й 
використовувалася нелегально, але вона була і ми не можемо не 
згадати про неї. 

Починаючи з 1944 року, підпільними організаціями ОУН-
УПА видавалися й розповсюджувалися листівки, газети та 
журнали, де друкувалися матеріали ідеолого-політичного та 
соціально-економічного змісту («Сурма», «Наш шлях», 
«Український націоналіст», «Літопис УПА» та ін.), більшість із 
яких виконувала й педагогічні функції. Крім того, видавалися й 
матеріали чисто педагогічного зхарактеру. Переважно це 
невеличкі брошури та статті. 

У брошурі «Україна в боротьбі протягом 1917-1946 років» 
(автори невідомі, 1946 р.) йдеться про визвольні змагання на 
українських землях як із польською, так і радянською та 
нацистською владами. Подається їх періодизація: 1917-1921; 
1920-1939; 1939-1945; та 1946. Автори розглядають вузлові 
питання соціально-економічного та політичного розвитку 
українського народу, піддають гострій критиці політику ВКП(б) 
та КП(б)У, що призвела до катастрофічних утрат серед народу, 
обґрунтовують необхідність продовження боротьби за 
незалежну соборну Українську державу [858, арк. 733-754]. Це 
видання, яке широко використовувалося в навчальному процесі 
підпільних шкіл, можна вважати одним із перших посібників з 
історії України, написаним на немарксистських позиціях, на 
основі гострої критики ленінсько-сталінської ідеології. 

«Програма виховання і вишколу» 1947 р. (рис. 3.5), 
розроблена для підготовки дітей та молоді для боротьби за 
незалежність України, має такий зміст: «1. Українознання 
(історія, географія, література). Вимоги до курсів і напрямки 
вивчення. 2. Націоналістичне виховання (Декалог, 12 прикмет 
характеру українського націоналіста, 44 правила життя 
українського націоналіста, Молитва Українського 
революціонера). 3. Конспіративний вишкіл. 4. Організаційний 
вишкіл. 5. Історія українського націоналізму. 6. Ідеологічно-
політичний вишкіл. 7. Совєтознання» [868, арк. 2-6]. Як бачимо, 
програма має комплексний характер і охоплює усі основні 
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напрями навчально-виховного процесу. Вона розрахована на 2-3 
роки навчання в умовах підпілля. Її зміст побудовано на 
традиційних для українського народу християнських цінностях з 
урахуванням загальнолюдських норм та досягнень європейської 
гуманістичної педагогіки. Класового характеру програма не має. 
Ідеологічно вона ґрунтується на основних постулатах Програми 
ОУН та має значне антикомуністичне спрямовання. 

У виданні «Літопис УПА, т. 2» (1949 р.) було опубліковано 
підбірку оповідань про героїчну діяльність УПА «Серце 
памяттю тепле», «Совершенно секретно», «Машиністка», 
«Сімнадцть проти сотні», «Привіт», «Скотилась зірка ще одна і 
вітер замовк», «Наскок на тюрму в Комарні», «Вперед! Вперед! 
Вже грають гармати», «Здобута грамотка», ознайомлення з 
якими мало сприяти патріотичному та антикомуністичному 
вихованні молоді [861, арк. 589-609].  

В архівах СБУ та Центру досліджень визвольного руху 
зберігається чимало таких оповідань – невеликих за обсягом, але 
досить змістовних, написаних живою, доступною для дітей і 
молоді мовою, з великим виховним потенціалом. Наприклад, в 
оповіданнях М.Дмитренка «Михайлик» – Київ-Львів, 1949. –    
36 с. [865, арх. № 26]; Б.Федоровича «Юрко   Березинський. З 
життя бойовика» – Київ-Львів, 1950. – 8 с. [865, арх. № 40] 
йдеться про подвиги юних героїв-підпільників 30-х 40-х років.         
Оповідання «Сотник Черник» (б. а., 1950. – 5 с.) присвячене 
героїчному командиру загону сечових стрільців у складі військ 
директорії, що прославився в боях із «гетьмансько-
московськими» військами у листопаді 1918 р. [865, арх. № 32].  

На високій емоційній ноті написано оповідання 
«Учителька» (М. Дмитренко, Київ-Львів, 1949. – 46 с.). У ньому 
йдеться про молоду жінку, що приїала зі східної області 
працювати в школі. Село, де знаходилася школа, ще не було 
повністю колективізовано і люди жили там набагато заможніше, 
ніж у її рідному селі, вірили в Бога, ходили до храму. 
Побачивши це, та порівнявши ідеологічні постулати 
націоналістів і комуністів, вона прийшла до висновку, що влада, 
яка доведа народ у східних областях до голоду й зубожіння, є 
аморальною і з нею слід вести боротьбу. Ця дівчина-
комсомолка, отримавши право політичного вибору, зробила 
його і почала допомагати партизанам УПА [865, арх. № 35]. 

Про здійснення структурами ОУН-УПА педагогічної 
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діяльності свідчать також архівні документи: «Слово до 
учителів, братів зо східних областей України» (1946 р.) та 
«Вказівки батькам у вихованні дітей» (1947 р.). Перший містив 
заклик до вчителів не бути сліпим знаряддям реакційної 
сталінської політики у вихованні молодого покоління, 
аргументи для переконання вчителів в тому, що УПА об’єднує в 
своїх лавах кращих синів і дочок українського народу в боротьбі 
з гітлерівцями і більшовиками. Вчителі мають проповідувати 
правду, служити народу, не дозволяти завербувати себе НКВС і 
НКГБ. Слід поривати з комсомолом і ставати на шлях боротьби 
спільно з УПА проти сталінських імперіалістів [867, арк. 1-14]. 
У другому йшлося про те, що більшовики калічать український 
народ фізично і морально. Школа – знаряддя більшовиків і псує 
молодь. Тому основну роль у вихованні покладено на батьків і 
вони мають дбати про гідний власний приклад для дітей, 
виховувати їх «у чіткій позиції проти ворога, бажанні брати 
активну участь у визвольній боротьбі в лавах ОУН та УПА, 
навчати правильного ставлення до більшовицької школи і 
пропаганди, говорити правду про більшовизм і повстанців, 
заохочувати читати нерадянську літературу». Крім того, там 
містилися і загальнопедагогічні поради. Наприклад: «не карати 
дітей суворо без належних причин», «виховувати дітей у відразі 
до шкідливих звичок, міжусобних сварок» [868, арк. 1-7]. 

Велике політичне та виховне значення мала Програма 
Організації українських націоналістів, ухвалена у 1950 році 
[865, арх. № 36], яка не лише використовувалася в навчальному 
процесі закладів ОУН-УПА, але й поширювалася у вигляді 
листівок і брошур у різних регіонах України. Програма містила 
як національні (створення української незалежної соборної 
держави, відродження українскьої мови і культури тощо), так і 
загальнодемократичні аспекти (економічні, соціальні, політичні 
та інші права громадян загалом європейського зразка). 

Важливим і актуальним було видання науково-популярного 
характеру «Наше становище до російського народу» 
(О.Горновий, Київ-Львів, 1950. – 22 с.). У цій брошурі 
презентуються й обґрунтовуються концептуальні питання 
ставлення ОУН до сусіднього народу. Автор відразу зауважує, 
що це питання поділяється на дві частини: 1) ставлення до 
російських народних мас, 2) ставлення до «російських 
імперіалістів». Далі подається історико-політичний аналіз 
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стосунків між українським і російським народами, російським і 
іншими європейськими народами, визначається роль і місце 
українського народу і російського народу в майбутній 
політичній системі Європи. У брошурі підкреслюється головне 
гасло українських націоналістів, з яким вони будують стосунки 
з усіма народами, зокрема й російським, і яке випливає з 
основних їхніх ідейно-політичних засад: «Воля народам! Воля 
людині!». Автор робить висновок про необхідність 
продовження боротьби за Українську самостійну соборну 
державу та створення нової демократичної Європи, де кожен 
народ був би рівноправним і мав усі можливості для 
повноцінного цивілізованого розвитку [865, арх. № 36]. 

УПА до самого останнього дня своєї діяльності на території 
УРСР (березень 1960 р.) не полишала спроб удосконалення 
форм і методів впливу на підростаюче покоління, проте, слід 
зауважити, що такий вплив ставав все менш відчутним. Не 
змінили ситуацію і радянські політичні реформи середини 50-х 
років. Втім, деякі ідеї українських націоналістів радянський 
уряд все таки певною мірою реалізував, оскільки вони були 
популярними в певних колах суспільства, передусім, серед 
інтелігенції. Йдеться про необхідність припинення русифікації 
різних сфер життя, надання можливості дітям і молоді глибшого 
й результативнішого вивчення рідної мови і культури та про 
необхідність здійснення економічних реформ. 

Після смерті вождя комуністичної партії Й. Сталіна             
(5 березня 1953 р.), який особисто контролював освітню, як і всі 
інші, сферу життя суспільства, поступово почали відбуватися 
демократичні зміни в розвитку СРСР, які спричинили    
позитивні трансформації і в Україні (уповільнення процесу 
русифікації, припинення кампанії проти «націоналізму», 
розширення прав республіки в економічній сфері та 
міжнародній діяльності, збільшення кількості українців у ЦК 
КПУ, Верховній Раді УРСР, часткова реабілітація жертв 
політичних репресій тощо) [36; 512]. 

У середині 50-х років ХХ ст. з початком науково-технічної 
революції економіка вже потребувала не лише кваліфікованих 
робітників, як у добу індустріалізації, але й підготовлених 
високоосвічених працівників, що викликало необхідність 
перегляду системи освіти в країні. Перші думки про доцільність 
реформування освіти пролунали на ХІХ з’їзді КПРС (1952 р.), 
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який проголосив курс на поновлення політехнічного навчання в 
середній школі [521, с. 370-372.], а тому, починаючи з 1954 р., в 
УРСР проводився експеримент з виробничого навчання учнів 
старших (8–10-х) класів на базі промислових підприємств, 
колгоспів тощо [59, с. 31]. З 1954 року відновилося спільне 
навчання хлопців і дівчат у школах [477, с 154]. Ідею 
реформування освітньої галузі було озвучено на ХХ з’їзді КПРС 
(лютий 1956 р.), що став могутнім імпульсом так званої 
«хрущовської відлиги» і констатував реалізацію загального 
обов’язкового семирічного навчання та створення умов для 
запровадження   10-річного навчання. М. Хрущов проголосив 
мету реформи – школа має забезпечувати учнів загальною та 
політехнічною освітою і водночас готувати їх до практичної 
діяльності в народному господарстві [157, с. 498].  

Проголошення реформи в контексті демократичних змін 
викликало дискусію українських освітян щодо мети, напрямів і 
умов перебудови системи освіти. Реалізатором урядової 
освітньої політики було Міністерство освіти УРСР, яке 
протягом окресленого періоду очолювали Г. Пінчук (1949–1957 
рр.) та доктор філологічних наук, професор І. Білодід (1957–
1962 рр.). Проект директив ХХ партійного з’їзду став предметом 
дискусії на Республіканській нараді завідувачів облвно (3-
4.02.1956 р.) при Міністерстві освіти УРСР. Такі наради в 
Україні стали можливими з певним демократичним оновленням 
суспільства [36]. Учасники наради, як зазначає Л. Березівська, 
розглядаючи проблеми шкільної практики, вносили пропозиції 
щодо перетворень у галузі шкільної освіти, а саме: збільшити 
термін навчання з 10 до 11 років у зв’язку з тим, що 
запровадження політехнічного навчання спричинило 
перевантаження учнів; відповідно переглянути навчальні плани 
і програми, збільшивши кількість годин на вивчення фізики та 
хімії; розробити новий статут школи та ін. Уперше за багато 
років прозвучала думка щодо реального стану українських шкіл, 
які «переважно знаходяться на околицях, а в центрі міста важко 
знайти українську школу (у Харкові в центрі є тільки одна  
українська школа № 6; в м. Києві навколо Хрещатика є 17 
російських шкіл і 3 українські, причому ці українські школи 
такі, що там частина російських класів). Аби поступово 
збільшувати кількість класів з українською мовою навчання, 
слід ставити питання про організацію класів з українською 
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мовою навчання при російських школах, щоб дати можливість 
дітям, для яких рідною мовою є українська, відвідувати школу 
за місцем проживання. Ці міркування насамперед розкривають 
наслідки русифікаторської урядової політики і водночас 
бажання української педагогічної громадськості її змінити» [36, 
с. 305-306]. 

На відміну від попередніх років, українські освітяни 
отримали можливість розробляти власні навчальні плани та 
програми, для чого було створено відповідні комісії при 
Міністерстві освіти УРСР на базі Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР та генеральну комісію для встановлення 
ділового контакту з АПН РРФСР. На нараді голів комісій з 
удосконалення старих і розробки нових навчальних планів та 
програм для середніх шкіл (1956 р.) обговорювався зміст 
перероблених програм. Зазначалося, що вони звільнені від 
культу особи, значно розвантажені. Учасники наради 
висловлювали пропозиції щодо розроблення програм курсів з 
історії України та географії України, які були відсутні у 
навчальних планах протягом двадцяти років [36, с. 309-311].  

Проблеми реформування змісту шкільної освіти 
«обговорювалися на Республіканській нараді завідувачів 
відділів шкіл облвно та директорів інститутів підвищення 
кваліфікації учителів про підсумки роботи шкіл УРСР за 
1955/1956 н.р. (жовтень 1956 р.). Начальник управління шкіл 
О. Сивець у доповіді  вже говорив не лише про кількісне 
зростання шкіл, учнів, а й про негативний вплив на зміст 
навчально-виховної роботи культу Сталіна, підкреслюючи, що 
перед освітою стоїть завдання здійснити значну роботу, щоб 
подолати наслідки культу особи в справі навчання і виховання 
дітей, зі змісту програм та підручників, виховної роботи. 
Інноваційною була думка про правове урівноваження вивчення 
української та російської мов у школах, оскільки створювати 
українські школи було складно через те, що в російських 
школах екзамен складався лише з російської мови, а в 
українській школі – з російської та української мов». На різних 
освітянських нарадах порушувалися проблеми трудового 
навчання в школах України, а саме: відсутність підготовлених 
кадрів, навчальної програми для класів з виробничим 
навчанням; недостатнє забезпечення шкіл підручниками; 
незадовільне фінансування та матеріальне забезпечення тощо 
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[36, с. 307]. Однак мусимо зазначити, що всі ці ідеї знайшли 
своє відображення у шкільних програмах і підручниках лише в 
60-х роках. 
 

2.3. Реформи загальної середньої освіти та пріоритетні 
напрями розвитку шкільної навчальної літератури у період 
«розвиненого соціалізму» (1960–1991 роки) 

 
2.3.1 Шкільна навчальна література у період переходу 

до загальної обов’язкової середньої освіти (початок 1960-х – 
кінець 1970-х років) 

 
Нижньою межею третього етапу розвитку радянської 

шкільної навчальної літератури (1960–1991 роки), визначаємо 
початок 1960-х років. Це пов’язано з початком реалізації 
шкільної реформи і переходом до загальної обов’язкової 
восьмирічної освіти. Саме в цей час учені розпочинають 
системні психолого-педагогічні та книгознавчі дослідження 
шкільного підручника та деяких інших видів навчальної 
літератури. Вибір верхньої межі (початок  1990-х років) 
зумовлений розробленням нових концепцій формування змісту 
загальної середньої освіти, здійсненням чергової реформи 
загальноосвітньої школи та розквітом шкільного 
підручникознавства й навчального словникарства.  

У цей період відбулося кілька суттєвих змін у системі 
загальної середньої освіти: перехід від обов’язкової семирічної 
до восьмирічної освіти, а потім – до обов’язкової десятирічної 
та одинадцятирічної; зміни термінів здобуття початкової освіти: 
перехід початкової школи з чотирьохрічної до трирічної в кінці 
60-х років та повернення до чотирьохрічної початкової школи з 
навчанням дітей з шестирічного віку у кінці 80-х років [36; 336]. 
Зміни мети, завдань, змісту, методів, форм та тривалості 
навчання на різних ланках загальної середньої освіти 
спричинили суттєві зміни в шкільній навчальній літературі, що 
знайшли своє відображення в усіх її компонентах, але 
найбільше – у структурі та функціях.  

У кінці 50-х років склалася об’єктивна необхідність змін у 
системі початкової та середньої освіти й розпочалася підготовка 
реформи загальноосвітньої школи [482, с. 6]. Ідея реформування 
системи освіти була підтримана вищим керівництвом КПРС та 
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урядом. Вступ СРСР у кінці 50-х – 60-ті роки в період 
«розвиненого соціалізму» зумовив нові потреби суспільства в 
підвищенні культурного та освітнього рівня людей. Перед 
системою освіти й педагогічною наукою були поставлені нові 
важливі завдання. Вони були сформульовані в рішеннях з'їздів 
та пленумів КПРС, законах та постановах Верховної Ради СРСР, 
у постановах уряду [158; 439; 442; 477 та ін.].  

На позачерговому XXI з'їзді КПРС (1958 р.) були 
передбачені важливі заходи в галузі освіти, підготовки кадрів 
для всіх галузей народного господарства, розширення й 
удосконалення мережі культурних установ і навчальних 
закладів [439]. Відповідно до рішень з'їзду Верховна Рада СРСР 
прийняла 24 грудня 1958 року Закон «Про зміцнення зв'язку 
школи з життям і про подальший розвиток системи народної 
освіти в СРСР» [256]. Одним із його головних положень було 
введення в країні загальної обов'язкової восьмирічної освіти. 
Робота, яку провели органи народної освіти щодо реорганізації 
шкільної мережі та підбору кадрів, дозволила на початок 
1962/1963 навчального року всі семирічні школи реорганізувати 
в восьмирічні. Значно було посилено політехнічний аспект 
змісту повної середньої школи (9-11 класи); були передбачені 
заходи щодо  шкіл для молоді, що працює. Особлива увага 
приділялася роботі міських і сільських професійно-технічних 
училищ. 

Вагома роль у розпочатій реформі відводилася роботі щодо 
оновлення змісту, форм і методів навчання учнів початкової 
школи. Вивчення загального розвитку дітей в різних умовах 
навчання, як зазначає Я. Кодлюк, здійснювалося за такими 
напрямами: розвиток аналізуючого спостереження, 
абстрактного мислення та практичних дій, оскільки ці три лінії: 
чуттєвий досвід, пізнання сутності явищ, розв’язання 
практичних завдань належать до найважливіших аспектів 
загального розвитку. Л. Занкову та його співробітникам у 
процесі експериментальної роботи вдалося довести, що 
програму початкової школи молодші школярі можуть успішно 
засвоїти за три роки за умови, якщо у процесі навчання 
реалізуватиметься система відповідних дидактичних принципів: 
навчання на високому рівні труднощів; провідна роль 
теоретичних знань; усвідомлення школярами процесу учіння; 
систематична робота над розвитком усіх учнів, у тому числі й 
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найслабших. Узагальненням досвіду роботи в 
експериментальних класах, на думку Я. Кодлюк, стало 
створення єдиної методичної системи початкового навчання, 
яка, на думку автора, дозволяє конструювати єдину систему 
навчальних програм і підручників [257; 336]. 

З метою забезпечення належної теоретико-методичної бази 
реформи в НДІ педагогіки УРСР у 1955 році було створено 
окремий підрозділ – відділ початкового навчання. У 1960–1965 
роках українські вчені і практики – автори підручників, 
враховуючи зміни у навчальних програмах, викликані вимогами 
шкільної реформи, підготували кілька підручників для 
початкової школи з усіх предметів, крім математики. Кількість 
їх перевидань досягла рекордних показників – до двох десятків 
[336, с. 80-81]. 

Прийнята в 1961 році на XXII з'їзді партії Програма КПРС 
поставила завдання переходу до загальної середньої освіти, що 
дозволило б значно піднести загальний культурний рівень 
усього радянського народу. У програмі підкреслювалося, що 
партія надає вихованню підростаючого покоління особливого 
значення [442]. У 1962 році була ухвалена постанова ЦК КПУ і 
Ради Міністрів Української РСР «Про стан підготовки та 
видання підручників і навчальних посібників для 
загальноосвітніх шкіл Української РСР», у якій визнавалися 
серйозні недоліки у підготовці та виданні навчальної літератури. 
Зокрема, із 150 підручників до початку нового 1961/1962 
навчального року не вдалося надрукувати 19 підручників 
накладом 6 млн. примірників; частина з надрукованих 
підручників була недостатньої якості. Зокрема, вказувалося на 
такі недоліки підручників: написані занадто академічною, 
нерідко незрозумілою учням мовою, переобтяжені навчальним 
матеріалом, мають фактичні помилки; містять переважно 
навчальний матеріал, відірваний від життя; не завжди в них 
враховуються психологічні особливості учнів даного віку, 
рівень наявних у них знань і вмінь; мають низьку якість 
поліграфічного й художнього оздоблення: невиразні, часто – 
чорно-білі ілюстрації, методична доцільність розміщення яких 
не завжди є обґрунтованою [599, с. 5-6]. Серед причин такого 
стану зазначалося, що більшість підручників розроблялася надто 
швидкими темпами, без належної апробації в школах; 
недостатньо залучалися до їх підготовки вчителі та методисти 
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[599, с. 4]. Для ліквідації зазначених недоліків передбачалося 
систематичне проведення конкурсів нових підручників для 
загальноосвітніх шкіл, починаючи з 1962 року. 

У 1964 році відбувся зворотний перехід від 
одинадцятирічної школи до десятирічної. У документах 
партійних і радянських органів це пояснювалося тим, що рівень 
організації і проведення трудового виробничого навчання в 
одинадцятому класі в переважній більшості шкіл був 
недостатнім. Але зауважувалося, що старша ланка школи не 
повертається до старої десятирічної школи та надалі 
розвиватиметься як трудова політехнічна школа з елементами 
виробничого навчання [560, с. 34]. Це викликало новий перегляд 
шкільних навчальних планів, програм і підручників. 

Процес упровадження загальної обов'язкової середньої 
освіти здійснювався в кілька етапів. Згідно з рішеннями XXIII 
з'їзду КПРС (1966 р.), ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР у 
листопаді 1966 року ухвалили постанову «Про заходи 
подальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої 
школи» [685, с. 37-47; 588, с. 2–8] з низкою заходів щодо 
зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл та 
удосконалення шкільної мережі: 1) зменшення тривалості 
навчання в початковій школі до трьох років та  перехід до 
систематичного предметного навчання з четвертого класу; 2) 
введення, починаючи з сьомого класу, факультативів для 
поглиблення знань та розвитку здібностей і обдарувань учнів; 3) 
розширення та удосконалення мережі загальноосвітніх шкіл і 
окремих класів із поглибленим вивченням окремих предметів.  

У 1966 році Академія педагогічних наук РРФСР була 
реорганізована в Академію педагогічних наук СРСР і стала 
єдиним загальносоюзним науковим центром [685,  с. 67], чим 
підкреслювалася вагома роль педагогічної науки в розвитку 
освіти та радянського суспільства взагалі.  

У другій половині 60-х років значна увага з боку партійних 
і радянських органів почала приділятися підготовці й виданню 
необхідної навчальної літератури для учнів і вчителів. На 
Всесоюзному з’їзді вчителів (липень 1968 року) Міністр освіти 
СРСР зазначав, що успіх удосконалення навчально-виховного 
процесу, його результативності залежить від наявності якісних 
підручників і навчальних посібників, але з 300 мільйонів їх 
примірників, що видавалися в СРСР щорічно, зміст більшості 
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мав багато зайвого і другорядного матеріалу, був викладений 
мовою, що не відповідала віковим особливостям учнів; 
методичний апарат був недосконалим, художнє оформлення – 
примітивним і недостатньо естетичним. Тому було висунуто 
вимогу перед союзним та республіканськими міністерствами 
освіти уважніше ставитися до процесів видання підручників, до 
роботи авторів, а також збільшити кількість і підвищити якість 
методичної літератури [438, с. 31-32]. 

У кінці 60-х років «було остаточно створено централізовану 
систему постачання шкіл підручниками, почалося створення в 
шкільних бібліотеках фондів підручників. Ця робота 
здійснювалася згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 
05.07.1967 р. № 430 «Про заходи до поліпшення підготовки і 
видання шкільних підручників та забезпечення ними учнів 
Української РСР» та відповідно до інструкції «Про порядок 
створення, зберігання і використання бібліотечних фондів 
стабільних шкільних підручників, затверджених Міністерством 
освіти УРСР» [592, с. 23].  

Велике значення для удосконалення навчальних програм і 
підручників мали експериментальні дослідження українських 
педагогів – учених і практиків 60-70-х років: В. Бондаря, 
С. Бондар, В. Онищука, В. Паламарчук, В. Помагайби, 
О. Савченко, І. Тесленка та ін. [60; 514; 527; 559; 649].  

Окрім «перевірки нових загальносоюзних шкільних 
навчальних програм, затверджених Центральною комісією з 
визначення змісту освіти, у 60-ті роки проходили 
експериментальну перевірку спеціальні програми з української 
мови і літератури, російської мови, історії та географії України, 
розроблені Комісією Міністерства освіти УРСР і Науково-
дослідним інститутом педагогіки. Для забезпечення переходу на 
нові програми і підручники Міністерство освіти УРСР створило 
комісію з удосконалення обсягу і змісту загальної середньої 
освіти з усіх шкільних предметів, до складу якої ввійшли вчені 
АН УРСР О. Прасюк, Ю. Делімарський, О. Маркевич, 
А. Кірпанов, Є. Кирилюк, І. Гуржій та ін.; співробітники НДІ 
педагогіки С. Гончаренко, Ф. Лесик, О. Русько, В. Помагайба, 
Н. Скрипченко та ін., працівники Міністерства освіти 
Є. Березняк, О. Сивець; представники творчих спілок, учителі, 
методисти. Метою роботи комісії було визначення обсягу і 
змісту програм, створення програм навчальних предметів, 
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специфічних для УРСР, аналіз програм, розроблених 
Центральною комісією, організація роботи творчих груп щодо 
підготовки навчальних програм і підручників» [546, с. 178].  

У 1966 році «в УРСР було оголошено конкурс на кращі 
підручники з української мови і літератури для шкіл з 
українською та російською мовою викладання, кращі 
підручники для шкіл з молдовською, польською та угорською 
мовами викладання. Для викладання ж математики, фізики, 
російської літератури, хімії, історії, у школах УРСР 
використовувалися загальносоюзні програми і підручники. 
Попри активну роботу кількох авторських колективів, шкільних 
підручників постійно бракувало. Особливо гостро це 
відчувалося в 1966/1967 та 1967/1968 навчальних роках. Через 
стислі терміни, великі обсяги, необхідність перекладу значної 
частини навчальної літератури з російської мови на українську 
підручниками часто погано забезпечувалися навіть 
експериментальні школи. Наприклад, історію СРСР в 10 класі 
почали викладати у масовій школі за новою програмою з 
1967/1968 н. р., а підручник за цією програмою було видано 
лише у 1970 р.). До підручників було чимало зауважень. Окрім 
того, протягом кількох років поспіль доопрацьовувалися й 
змінювалися і навчальні програми, тому підручники не завжди 
повною мірою  відображали їх зміст» [546, с. 179].  

На виконання Постанови Ради Міністрів УРСР № 296 від 
12.05.1967 р. «Про проведення закритого конкурсу на створення 
нових підручників для шкіл Української РСР» Міністерство 
освіти Української РСР «провело конкурс, до якого було 
залучено 157 авторів (67 авторських колективів), серед яких 
наукові співробітники АН УРСР та НДІП УРСР, викладачі 
ВУЗів і педучилищ, досвідчені вчителі, працівники Міносвіти та 
ін. Всього шляхом закритого конкурсу було створено 26 назв 
підручників з української мови для шкіл з українською і 
російською мовами навчання. Колегія Міністерства освіти 
розглянула результати конкурсу і затвердила до видання усього 
17 назв підручників (з української мови для шкіл з українською 
мовою викладання для 1-6-х класів, з української літератури для 
4, 5 і 8-х класів, з російської мови для 4-го класу). Кілька 
підручників було відправлено на доопрацювання і повторне 
рецензування. Згідно з порядком, установленим Міністерством 
освіти СРСР, частину підручників (із загальної кількості 95 
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назв) розробляло і затверджувало Міністерство освіти СРСР, а 
саме: математика для 4-10 класів, історія, суспільствознавство, 
географія, біологія, фізика, астрономія, креслення, хімія, 
трудове навчання для 4-10 класів. На Міністерство освіти УРСР 
було покладено підготовку і видання підручників з таких 
предметів: математика 1-3 класи, російська мова і література, 
українська мова та література, рідна мова (для шкіл 
національних меншин), історія УРСР, географія УРСР, трудове 
навчання для 1-3 класів, природознавство, іноземні мови, 
образотворче мистецтво, музика і співи, факультативні курси. 
Школи Української РСР забезпечувалися підручниками, які 
видавали видавництва «Радянська школа» (школи з 
українською, частково російською, угорською, молдавською і 
польською мовами навчання), «Просвещение» (школи з 
російською, частково угорською, молдавською і польською 
мовами навчання)» [546, с. 179-180].  

З метою «прискорення розроблення і поширення 
підручників, що повною мірою забезпечували б упровадження в 
шкільну практику нового змісту освіти Рада Міністрів СРСР 
видала постанову «Про заходи з покращення підготовки і 
видання шкільних підручників і забезпечення ними учнів»   
(1967 р.) [592, с. 21], в якій зобов'язувала Міністерство освіти 
СРСР і Академію педагогічних наук СРСР організувати 
підготовку рукописів належного наукового і методичного рівня 
та видання їх у 1970/1971 н.р. Для забезпечення високого рівня і 
стабільності підручників зазначені установи мали розробити 
критерії оцінювання якості шкільних підручників та методичних 
посібників. Міністерству освіти СРСР надавали широкі 
повноваження в проведенні відкритих і закритих конкурсів на 
створення загальносоюзних і республіканських підручників, у 
підготовці з найскладніших та важливіших навчальних 
предметів пробних і паралельних шкільних підручників. 
Авторам кращих підручників було дозволено виплачувати 
подвійний гонорар. Зауважуючи, що головною лінією 
методичної роботи має бути орієнтація на розвиток школярів, 
міністр освіти СРСР М. Прокоф'єв, виступаючи на 
республіканській нараді активу працівників народної освіти 
УРСР (28-29 березня 1967 р.), підкреслив, що потрібно 
створювати умови для розвитку мислення учнів. Тому 
підручники повинні містити завдання, що спонукали б учнів не 



 

159 

 

до механічного запам'ятовування матеріалу, а до аналізу, 
співставлення, порівняння» [546, с. 182].  

У червні 1967 року було ухвалено Постанову Ради 
Міністрів УРСР № 430 «Про заходи до поліпшення підготовки і 
видання шкільних підручників та забезпечення ними учнів 
загальноосвітніх шкіл Української РСР», згідно з якою 
Міністерство освіти УРСР було зобов’язано прискорити 
підготовку стабільних підручників та створення в школах 
бібліотечних фондів, починаючи з 1970/1971 н.р. Значна увага 
приділялася художньому оформленню підручників та якості 
паперу, шрифту, ілюстрацій та іншим ергономічним 
показникам. Щорічно в УРСР видавалося 115–120 найменувань 
шкільних підручників, загальний наклад яких складав понад 20 
млн. примірників. Частину з них через брак коштів друкували на 
газетному папері та в м'яких обкладинках, що суттєво 
скорочувало термін їх використання. Рекомендувалося всі 
стабільні підручники видавати на якісному папері, в твердих 
обкладинках і з кольоровими ілюстраціями. У цій постанові 
зазначалося, що у загальноосвітніх школах УРСР у той час 
навчалося майже 8,5 млн. учнів, для яких потрібно було 
надрукувати близько 70 млн. примірників підручників. На це 
мало бути витрачено близько 1 млн. крб. бюджетних коштів 
[592, с. 19–20]. 

Проблема створення нових стабільних підручників для 
загальноосвітньої школи виявилася настільки значимою і 
суспільно важливою, що в 1969 році Радою Міністрів СРСР 
було ухвалено Постанову «Про запровадження чотирьох премій 
СРСР за створення підручників для вищих, середніх 
спеціальних і середніх навчальних закладів» [685, с. 78].  

У 1970 році в 9-10 класах загальноосвітніх шкіл, 
технікумах, профтехучилищах та в школах робітничої                   
і сільської молоді навчалося 78,8% усієї кількості випускників 
восьмирічної школи. Кількість громадян, що закінчили середню 
школу, збільшилася за п'ять років (1965-1970 рр.)                           
з 1,34 до 2,58 млн. осіб, тобто майже вдвічі. СРСР             
швидко просувався до впровадження обов'язкової середньої 
освіти [346].  

XXIV з'їздом КПРС (1971 р.) були поставлені завдання 
щодо поліпшення турботи про матір і дитину, про підростаюче 
покоління в цілому: збільшення матеріальної допомоги, 
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розширення мережі навчальних і позашкільних закладів; 
будівництво за п'ятирічку дошкільних закладів більш ніж на 2 
млн. місць, загальноосвітніх навчальних закладів на 6 млн. 
місць; збільшення мережі пришкільних інтернатів для учнів 
сільської місцевості; продовження забезпечення шкіл сучасним 
обладнанням, технічними засобами, зокрема для вдосконалення 
всебічного розвитку учнів, їх естетичного та художнього 
виховання [685, с. 17-20] 

У 1971/1972 навчальному році в УРСР завершився перехід 
до 3-річної початкової школи. Однак, як зазначає Я. Кодлюк, 
зміст освіти визначався на основі єдиної (загальносоюзної) 
типової програми, його національна специфіка відображалася 
лише в курсах рідної мови й читання, але і в цих підручниках 
кількість перекладених з російської мови текстів була досить 
великою [336, с. 89]. У навчальній літературі багато уваги 
приділялося формуванню в учнів уважності, спостережливості, 
кмітливості, що мало забезпечити розвиток як теоретичного, так 
і емпіричного мислення [336, с. 91-92; 482, с. 9]. Але були            
й недоліки в нових навчальних програмах: новий теоретичний 
матеріал у більшості випадків було введено аплікативно, без 
належних взаємозв’язків між його окремими частинами, що 
ускладнювало формування в учнів передбачених програмою 
понять, умінь і навичок; переважно викристовувалася застаріла 
методична система [803, с. 21–25]. Отже, зосередивши основну 
увагу на створенні й впровадженні нового змісту освіти, вчені й 
практики послабили увагу до методики його реалізації в 
навчальному процесі [336,   с. 92]. 

У червні 1972 року відповідно до рішень XXIV з'їзду КПРС 
ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР була прийнята постанова 
«Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді 
та подальший розвиток загальноосвітньої школи» [685, с. 21-29]. 
Перед органами народної освіти висувалося завдання завершити 
до 1975 року перехід на нові навчальні плани та програми, 
обладнати у всіх середніх школах навчальні кабінети, 
забезпечити учнів новими підручниками, які мали видаватися 
мільйонними накладами.  

Проблему забезпечення навчального процесу стабільними 
підручниками не було вирішено і в першій половині 70-х рр. 
Відповідно до п’ятирічного плану школи УРСР перейшли на 
нові підручники до 1974/1975 н. р. Проте більшість підручників, 
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як зазначає Я. Кодлюк, хоч і були затверджені як стабільні, на 
них надходило дуже багато зауважень від учителів,тому 
протягом 2-3 років вони доопрацьовувались, що стримувало їх 
масове видання. У 1973 році було видано 18 назв підручників 
для 1-х – 3-х класів, з яких 15 оригінальних, створених за 
конкурсом, оголошеним Міністерством освіти УРСР. 
Найвдалішими з них було визнано «Читанки» для 1-х і 2-х 
класів (Т. Горбунцової, Н. Скрипченко, Н. Ткаченко, 
О. Макарової) та «Природознавство» (Л. Нарочна, В. Онищук) 
[336, с. 87-89].  

Як зазначає у своєму дослідженні Л. Пироженко, на 
засіданні колегії Міністерства освіти УРСР 4 лютого 1976 року 
директор НДІ педагогіки УРСР М. Ярмаченко зауважив, що при 
загальних позитивних результатах переходу на нові програми і 
підручники виявлено й серйозні недоліки, упущення і 
невирішені питання, що, зрештою, негативно позначається на 
стані викладання, рівні якості знань учнів з основ наук. Тому 
необхідно провести значну роботу з приведення обсягу 
підручників до норми. Серйозного доопрацювання потребують 
підручники з математики, фізики, біології та інших дисциплін 
[546, с. 184]. На недоліки у змісті підручників і посібників 
стосовно трудового навчання, створення  умов  для  свідомого  
вибору старшокласниками  майбутньої  професії, випадки 
формалізму в організації суспільно корисної раці учнів, 
недостатю роботу щодо врахування індивідуальних 
психологічних особливостей учнів, їхніх схильностей та 
інтересів у позакласній роботі звертав увагу і ЦК КПУ [858,  
арк. 19].  

Отже, протягом десяти років (1966–1976 рр.) тривав процес 
підвищення рівня загальної середньої освіти, визначалися нові 
вимоги до змістового наповнення і методичного забезпечення 
навчальних програм і підручників, їх експериментальної 
перевірки та впровадження в навчально-виховний процес. 
Подальший розвиток системи освіти в СРСР був пов'язаний із 
постановами XXV з'їзду КПРС (1976 р.), у яких сформульовано 
розгорнуту програму комуністичного виховання радянських 
людей, а в її реалізації провідну роль відведено загальноосвітній 
школі, соціальна функція якої сильно зростала. Обов'язковий 
характер повної середньої безкоштовної освіти був закріплений 
і гарантований у статті 45 Конституції СРСР (1977 р.).  
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Після переходу на новий зміст навчання в навчальних 
планах, особливо в середній та старшій ланках, дещо змінилося 
співвідношення між гуманітарною і природничою освітніми 
галузями в бік останньої. З середини 70-х років здійснюються 
заходи щодо розвантаження програм і підручників. Для деяких 
шкільних предметів створюється низка нових підручників 
(фізика, 8-9 класи; геометрія, 6-8 класи; історія, 8-10 класи 
тощо) та організовується їх експериментальна перевірка з 
подальшим обговоренням, аналізом та ухваленням висновків. 
При цьому формулюється важлива вимога: новий підручник не 
повинен допускати зниження теоретичного рівня, що був 
досягнутий у минулі роки [346].  

Суттєво зріс рівень матеріально-технічного забезпечення 
діяльності школи. Масового характеру набуло створення в 
школах предметних кабінетів з необхідним навчальним 
обладнанням. Була організована і застосовувалася на практиці в 
масштабі всієї країни система навчальних телевізійних передач, 
які включалися вчителями в хід уроків та позакласних заходів. 
Перехід до нового змісту навчання, застосування нових методів 
і форм організації навчально-виховного процесу стимулювали 
методичну творчість учителів, які плідно працювали над 
удосконаленням уроку, намагалися вміло поєднувати 
колективну роботу учнів із груповою та індивідуальною, 
створювали умови для самостійної пошукової роботи учнів. 
Багато уваги вчителі й методисти стали приділяти 
удосконаленню методики роботи з підручниками й посібниками 
на уроці та в самостійній діяльності учнів [346, с. 154]. 

У радянській школі склалася науково обґрунтована та 
апробована на практиці структура навчально-виховного процесу 
(рис. 2.9), яка містила чотири компоненти:  

1) оволодіння знаннями (повнота, ідейний рівень, 
теоретичний рівень, практична спрямованість);  

2) оволодіння навичками (усвідомленість, міцність, 
мобільність);  

3) розвиток (усвідомленість засвоєння й застосування знань 
і навичок, самостійність думок і дій, оволодіння логічними 
операціями);  

4) виховання (ідейно-моральна переконаність; суспільно-
політична мотивація діяльності; громадська активність) [275,     
с. 76]. 
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Рис. 2.9 - Структура навчального процесу радянської середньої школи 

 
Ця структура, без сумніву, мала суттєвий вплив зокрема й 

на процеси створення й використання навчальної літератури, 
передусім – на створення навчально-методичного комплексу.  

У середині 60-х років у науковців і педагогів-практиків 
виникли сумніви щодо самодостатності підручника як засобу 
навчання і відбитку моделі освітнього процесу. Була 
проголошена необхідність диференціації матеріалу із 
залученням можливостей інших видів навчальної літератури: 
практикумів, хрестоматій, дидактичних матеріалів тощо. Як 
вихід із ситуації, що склалася, було запропоновано впровадити 
організацію підтримки підручника в рамках навчального 
книжкового комплексу (НККс) – системи дидактичних засобів 
навчання з конкретного предмета (за провідної ролі підручника) 
[266, с. 215], який став згодом частиною навчально-методичного 
комплексу (НМКс). Основну роль у комплексі відігравав 
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підручник, інші його компоненти повинні були забезпечити 
конкретизацію, диференціацію та індивідуалізацію змісту освіти 
і способів опанування ним [423, с. 25]. 

НККс в основному сформувався в кінці 60-х років, а після 
прийняття на початку 70-х років нормативних актів стосовно 
функціонування в школі кабінетної системи (Постанова колегії 
Міністерства освіти УРСР від 2 квітня 1970 року «Про 
затвердження Переліку типових навчально-наочних посібників і 
навчального обладнання для загальноосвітніх шкіл» [541], 
можна говорити про остаточне формування й утвердження 
НМКс у шкільній навчальній літературі. 

У структурі НМКс чітко виокремлюються два блоки: 
1) книжкова частина – навчальний книжковий комплекс 

(НККс); 
2) некнижкова частина – комплекс навчально-наочних 

посібників на різноманітних носіях (КННП).  
До першого блоку (НККс) входять: 
- навчальні програми,  
- підручники,  
- навчальні посібники, 
- збірники задач і вправ,  
- посібники для лабораторних і практичних занять,  
- хрестоматії, зібрання творів, 
- довідкові книги (словники: термінологічний, тлумачний, 

енциклопедичний; довідники, енциклопедії),  
- методична література (загальна і спеціальна). 
У кінці 60-х років з’являються перші робочі зошити 

(посібники для самостійної роботи) з української, російської мов 
для початкових класів, у середині 70-х років – з російської мови 
для 5-7 класів; у середині 80-х років створюються робочі зошити 
з іноземних мов та деяких інших предметів. 

До другого блоку (КННП) відносяться: 
- об’ємні посібники (макети, моделі, зліпки, муляжі, 

глобуси тощо); 
- площинні посібники (таблиці, картини, фотографії, карти, 

схеми, креслення на папері або на картоні); 
- аудіовізуальні засоби – кінофільми, кінофрагменти, 

кінокільцівки, діафільми, діапозитиви, грамплатівки, записи на 
магнітній стрічці, радіо- і телепередачі, відеоплатівки та 
відеокасети. 
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Підручник (єдиний, стабільний, безальтернативний), 
розроблений на основі державної навчальної програми, 
вважався основним засобом навчання, а також ядром не лише 
НККс, але й усього НМКс.  

Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про перехід на безплатне користування підручниками учнями 
загальноосвітніх шкіл» (1977 р.), яку було ухвалено на 
виконання завдань ХХV з’їзду КПРС, «з вересня 1978 року 
розпочався поетапний перехід на безкоштовне користування 
підручниками: у 1978 році – учні підготовчих та перших класів, 
а в 1979 році – других і третіх. У кінці навчального року, як 
було передбачено постановою, всі ці підручники учні повертали 
у бібліотечний фонд школи (крім «Букваря», який залишався 
дитині на згадку). Щодо посібників з образотворчого мистецтва 
і музики, то ними комплектувалися шкільні бібліотеки з таким 
розрахунком, щоб видавати їх учням тільки на урок. Зошити з 
друкованою основою організовано закуплялися батьками через 
школи» [336, с. 94].  

З 1980 року почалося впровадження безкоштовного 
користування підручниками учнями 4–10 класів [591]. Авторами 
підручників, посібників та інших компонентів НМКс були: 

- з української мови і літератури: В. Масальський, 
С. Канюка, С. Кестель, Г. Купрієнко, Н. Скоморовська (1960 р.), 
М. Леонова, Н. Рудик, А. Мартиненко, О. Сарнацька (1962 р.); 
Н. Гов’ядовська, С. Чавдаров, Б. Саженюк, І. Кирей, О. Бадюк, 
С. Білий, І. Богмат, Н. Свиридова, П. Гавриленко, В. Глущенко, 
О. Горовий та ін., Т. Войтиченко-Варнавська, К. Коваленко; 
М. Миронов (1960 – 1965 рр.); Б. Саженюк, М. Саженюк, 
Н. Скрипченко, Т. Горбунцова, О. Шинкаренко, Н. Ткаченко, 
Л. Балацька, М. Миронов, Л. Ільченко, М. Парфьонов, 
О. Єфімов (1967–1985 рр.); Н. Скрипченко, М. Вашуленко, 
М. Білецька, В. Спасенко, М. Вашуленко, О. Мельничайко, 
Н. Захарчук, О. Савченко, К. Жаленко, Г. Ковальчук, 
В. Горецький, В. Кирюшкін, А. Шанько (1984 – 1990 рр.); 

- з російської мови: Т. Бадьян, У. Брезгунова, 
Н. Вікторовська, Н. Волошановська, Г. Ванін, І. Ломоносова; 
С. Рєдозубов, М. Закожурникова, Ф. Костенко, 
М. Рождественський, Є. Козловська, В. Помагайба, Г. Савицька, 
О. Біляєв, С. Кестель, Г. Купрієнко, Н. Скоморовська (1961–
1965 рр.), В. Помагайба, Г. Коваль, Н. Волошановська, 
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Г. Савицька, В. Кустарьова, М. Рождественський, 
Т. Ладиженська, М. Баранов, Л. Григорян, І. Кулібаба, 
Л. Тростенцова, С. Бархударов, С. Крючков, Л. Максимов, 
Л. Чешко, О.Бандура (1967–1985 рр.);  

- з іноземних мов: А. Старков, Р. Діксон, В. Островський, 
М. Рибаков, В. Плахотник (англійська мова); І. Бім, Л. Голотіна, 
О. Розов (німецька мова); І. Берлін, А. Помогаєва, Т. Угримова, 
В. Гаттенберг, Г. Покровська, В. Нефедова, Е. Старицький, 
Г. Хоршунов, О. Тімченко та ін. (французька мова), В. Редько та 
ін. (іспанська мова); 

- з історії: Н. Дайрі, Н. Запорожець, А. Кінкулькін, І. Мінц, 
П. Лейбенгруб, І. Лернер, A. Єфімов, М. Нєчкіна, Т. Голубєва, 
Л. Геллерштейн, Д. Ковалевський, Г. Костомаров, М. Юнаків, 
П. Рябчун, А. Фадєєв, П. Єпіфанов та І. Федосов, І. Берхін, 
М. Бєлєнький, М. Кім, Д. Ковалевський, Г. Костомаров, 
М. Юнаков, П. Рябчун, Н. Сперанський, А. Вагін, Т. Шабаліна, 
А.Фадєєв, Є. Агібалова, Г. Донський (1960–1980 рр.), М. Кім, 
Б. Рибаков, Ю. Кукушкін, Є. Агібалова, Г. Донськой, В. Єсаков, 
Ю. Кукушкін, А. Ненароков (1981–1990 рр.); 

- з суспільствознавства: Г. Шахназаров, В. Хвостов, 
В. Суходєєв, А. Кінкулькін, В. Мазуренко, С. Щепров, 
А. Боборикін, Ю. Красін, А. Лушніков, О. Писаржевський, 
В. В. Суходеев (1960 –1978 рр.), Г. Шахназаров, А. Боборикін, 
Ю. Красін, В. Суходеев (1980–1988 рр.); 

- з правознавства: П. Гуреев, Г. П. Давыдов, 
Э. Б. Мельникова, Ю. В. Феофанов (1975–1987 рр.); 

- з природознавства – Л. Нарочна, А. Низова – 2 кл. (1968–
1985 рр.); Л. Нарочна, В. Онищук – 3 кл. (1969–1985 рр.); 

- з фізики: О. Бабенко, О. Бугайов, Я. Деркач, 
С. Левандовський, П. Черняк, М. Розенберг, Є. Мінченков, 
О. Пьоришкін, В. Гороновська, Г. Дмитренко, М. Пушкарьов, 
М. Чередник, П. Черняк, Н. Родіна, І. Кикоїн, Б. Буховцев, 
Г. Мякишев, Ю. Климентович (60–80-ті рр.); 

- з хімії: А. Смірнов, Г. Шелінський, Л. Цвєтков (1962–1969 
рр.); Ю. Ходаков, Д. Епштейн, П. Глоріозов, Я. Гольдфарб, 
Л. Сморгонський, М. Коваленко, Н. Буринська (1970–1989 рр.);  

- з біології: В. Корчагіна [350], Ю. Полянський, А. Браун, 
Н. Верзилін [504], А. Данилевський, Л. Жинкін, К. Суханова, 
Ю. Ходаков (60-ті – 80-ті рр.);  

- з географії: Т. Діброва, М. Паламарчук та ін. (60-ті –      
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80-ті рр.); 
- з математики: М. Моро, М. Бантова, Г. Бельтюкова 

О. Пчолко, А. Пишкало – для початкової школи (кінець 60-х – 
80-ті рр.) [336]; А. Барсуков (алгебра, 1960–1966 рр.), 
А. Колмогоров, А. Семенович, В. Гусев, 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.); 

- з інформатики: А. Єршов, В. Монахов, Каймин В.А., 
Щеголев А.Г., Ерохина Е.А., Федюшин Д.П. (1985–1990 рр.). 

У 60-70-х роках розвиток радянської лексикографії набув 
грандіозного розмаху. Це виявляється як у розширенні кола мов, 
на яких виходять словники (вперше були створені перекладні 
словники багатьох мов Азії та Африки), так і в більшій 
різноманітності типів словників (наприклад, вперше вийшли 
словники сполучуваності, словотвірний, морфемний, 
фразеологічний та інші словники російської мови).  

Розвиток українського словникарства в цей період 
характеризується:  

- значним посиленням лексикографічної діяльності та 
виданням як традиційних для української лексикографії, так і 
нових типів словників;  

- певним зниженням рівня ідеологічного тиску на 
словникарство. 

Найважливішими словниками цього часу вважаються:  
1) перекладні загальномовні:  
- «Українсько-російський словник» за ред. І. Кириченка     

(т.  1–6, 1953–1963 рр.) – найповніший до 70-х pоків словник 
української мови (близько 122 тис. слів) [739];  

- «Українсько-російський словник» (1964 р., за ред. 
В. Ільїна, близько 65 тис. слів) [738];  

- «Українсько-французький словник» (1963 р.) 
О. Андрієвської і Л. Яворської (близько 50 тис. слів); 

- «Російсько-український словник» (т. 1–3, 1-е вид. 1968 р., 
С. Головащук, Л. Коробчинська, М. Пилинський; близько 120 
тис. слів);  

- «Англо-український словник» М. Подвезька і М. Балли 
(1974 р., близько 65 тис. слів);  

- «Болгарсько-український словник» І. Стоянова і О. Чмир 
(1983 р., 43 тис. слів); «Чесько-український словник» (т. 1–2, 

http://www.mathedu.ru/schoolbooks/barsukov-algebra6-8.djvu
http://www.mathedu.ru/schoolbooks/barsukov-algebra6-8.djvu
http://www.mathedu.ru/schoolbooks/barsukov-algebra6-8.djvu
http://www.mathedu.ru/schoolbooks/barsukov-algebra6-8.djvu
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1988–1989 рр., бл. 80 тис. слів) та ін.;  
2) тлумачний «Словник української мови» в 11 томах 

(1970–1980 рр.) – найповніший і найдокладніший на сьогодні 
словник української мови (понад 134 тис. слів) [669]; «Словник 
іншомовних слів» О. Мельничука [667]; 

3) фразеологічні словники: одномовні (Н. Батюк, 
Г. Удовиченко та ін.), перекладні (російсько-український 
І. Виргана і М. Пилинської, українсько-російський і російсько-
український І. Олійника і М. Сидоренка; англо-український 
К. Баранцева; німецько-український В. Гаврися, О. Пророченко), 
словники крилатих слів А.Коваль і В.Коптілова та ін.; 

4) етимологічні словники: «Словник українських 
псевдонімів і криптонімів» О. Дея (1969 р.); «Довідник 
українських прізвищ» Ю. Редька (1969 р.); «Словник гідронімів 
України» (1979 р.); «Етимологічний словник літописних 
географічних назв Південної Русі» (1985 р.) та ін.; 

5) орфографічні, орфоепічні словники: орфографічні 
словники І. Кириченка, М. Стефанцева, С. Головащука, 
А. Бурячка (1975 р.); С. Головащука, Т. Зайцевої, І. Назарової, 
М. Пещак, В. Русанівського (1976 р.), створені на основі 2-го 
видання «Українського правопису»; «Словник наголосів»    
(1959 р., 1964 р.) та «Українська літературна вимова і наголос» 
(ред. М. Жовтобрюх, 1973 р.); 

6) словники мови письменника: «Словник мови Шевченка» 
(т. 1–2, 1964 р.) і «Словник мови творів Г.Квітки-Основ’яненка» 
(т. 1–3, 1978–1979 рр.) та ін.  

На початку 60-х років, зважаючи на розвиток освіти, науки і 
техніки, виникла потреба видання українською мовою різних 
видів наукової та навчальної літератури. Це спричинило 
створення словників, яким, крім свого прямого призначення – 
подання українського відповідника даного поняття, надавалася 
функція упорядкування і нормалізації української наукової 
термінології. Організацією створення термінологічних 
словників займалася Словникова комісія при АН УРСР під 
керівництвом Й. Штокала, з 1969 р. – Комітет наукової 
термінології АН УРСР [372]. 

У 60-70-х роках термінографічне словникарство переживає 
певне піднесення. Тоді були видані 75 термінологічних 
лексикографічних видань, зокрема 22 тлумачних і тлумачно-
перекладних словників, 14 довідників, 4 енциклопедії, 32 
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перекладні словники. Тлумачні словники цього періоду 
охоплюють сфери філософії, політики, юриспруденції, 
психології, математики, фізики, біології, сільського 
господарства, музики, нумізматики [372; 532].  

На початку 80-х років здійснюється видання російсько-
українського юридичного словника (понад 20 тис. слів), 
російсько-українсько-латинського зоологічного словника 
(О. Маркевича і К. Татарко, 19 тис. термінів) та російсько-
українського словника термінів лісівництва (8 тис. слів), 
ініціатором укладання якого був академік П. Погребняк [532]. 
Значною подією було й видання «Частотного словника сучасної 
української художньої прози» (1981 р.) [774]. 

На жаль, більшість словників та довідників в УРСР 
видавалася мізерними накладами. Навіть фундаментальну 
працю – технічний словник – опубліковано накладом 15 тис. 
примірників, а словник з електрорадіотехніки – галузі, що 
стрімко розвивалася, видано накладом у 2 тис. примірників 
[532].  

У РРФСР ситуація була дещо іншою. Видавництво 
іноземних і національних словників у 1963 році злилося з 
видавництвом «Радянська енциклопедія», а в 1974 році 
словникові редакції увійшли до складу видавництва «Російська 
мова». У результаті – виник потужний центр створення 
довідкової та енциклопедичної літератури в СРСР [494]. 

Цей період характеризується  розвитком такої галузі 
російського словникарства, як навчальне словникарство.             
У 60-х – 70-х рр. сформувалися такі типи навчальних словників: 
тлумачні словники (рідної та нерідної російської мови), 
синонімічні, антонімів, паронімів (змішаних слів), 
фразеологічні, етимологічні, словотворчі, орфографічні, 
орфоепічні, граматичні, словники наголосів, сполучуваності, 
словники труднощів російської мови, а також двомовні та інші 
словники для вивчення нерідної мови [161].  

Для науково-методичного забезпечення створення 
навчальних словників в середині 70-х років сформувалася нова 
галузь теоретичної лексикографії – навчальна лексикографія 
(див. п. 3.3.2). 
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2.3.2 Шкільна навчальна література у період розвитку 
загальноосвітньої школи та початку нової освітньої 
реформи (1980–1991 роки) 

 
XXVI з'їзд КПРС (1981 р.) визначив головні напрями 

діяльності загальноосвітньої школи: підвищення якості 
навчання, трудового і морального виховання, ліквідація 
формалізму в оцінці результатів праці вчителів та учнів, 
зміцнення зв'язку навчання з життям, удосконалення підготовки 
школярів до суспільно корисної праці. Передбачено завершення 
розпочатого в десятій п'ятирічці переходу до безкоштовного 
використання підручників учнями усіх ланок загальноосвітньої 
школи [443].  

На початку 80-х років продовжувала в цілому успішно 
впроваджуватись загальна обов’язкова середня освіта. Проте, 
виникали певні труднощі на цьому шляху. Початкова школа 
залишалася перевантаженою, навчальний матеріал ускладненим, 
недоступним для багатьох молодших школярів [336, с. 94]. Тому 
знову «постало питання про її перебудову. До того ж 
потребували удосконалення програми з усіх предметів середньої 
школи стосовно дотримання принципу наступності при викладі 
навчального матеріалу та вимог до вмінь учнів між трьома 
ланками школи (1-3 класи, 4-8 класи, 9-10 класи), що було 
спричинено недостатнім рівнем науково-методичного 
забезпечення процесу створення програм, зокрема – 
неузгодженістю в роботі комісій з підготовки програм для 
початкової школи і комісій, які займалися програмами 
систематичних курсів. Окремі підручники, зокрема з 
математики, нагадували методичні посібники. Вони 
призначалися для учнів і для вчителів, тому містили не лише 
теоретичний матеріал, але й характеристику окремих 
методичних прийомів. При цьому набутком дітей стають чисто 
методичні, а не математичні факти, наприклад такі, як назви 
видів задач, видів ділення, правил складання «короткого 
запису» задач тощо. Можливо, під час переходу початкової 
школи на нові програми зазначений підхід був виправданим, 
оскільки для вчителя існувала нагальна потреба освоїти 
елементи нової методики навчання. Однак масовий досвід 
застосування таких підручників показав, що наявність у них 
методичних вказівок для вчителя стала однією із причин 
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перевантаження процесу навчання» [336, с. 95].  
Враховуючи роль даної ланки освіти в підвищенні 

загальноосвітньої підготовки учнів, було розроблено цільову 
комплексну програму «Початкові класи» (1982 р.), головна мета 
якої полягала в тому, щоб забезпечити стабільно високий рівень 
навчання, розвитку і виховання молодших школярів на основі 
впровадження досягнень педагогічної і психологічної науки, 
передового досвіду в практику роботи вчителів початкових 
класів; створити науково-методичну основу поступового 
переходу на навчання дітей з шестирічного віку в підготовчих 
класах загальноосвітніх шкіл і підготовчих групах дошкільних 
закладів. Однак, незважаючи на значущість поставлених 
завдань, проблеми змісту початкової освіти, зокрема навчально-
методичного забезпечення, на думку Я. Кодлюк, не знайшли в 
даному документі належного відображення [336, с. 95-96]. 

Науково-технічний прогрес, інтенсифікація розвитку 
економіки, запровадження нових технологій і початок 
комп’ютеризації виробничих процесів потребували великої 
кількості високоосвічених фахівців, а це вимагало змін і у 
системі освіти. Нова реформа загальної середньої освіти була 
ініційована вищим керівництвом партії та схвалена постановами 
ЦК КПРС (10.04.1984 р.) і Верховної Ради СРСР (12.04.1984  р.) 
«Про основні напрями реформи загальноосвітньої і професійної 
школи» [593, с. 9–11].  

Реформу було проголошено без створення належного 
наукового забезпечення вольовим рішенням керівних органів. У 
постанові «Про основні напрями реформи загальноосвітньої і 
професійної школи» [593] визначені завдання реформи, які, на 
думку дослідників [36; 169], мають декларативний характер: 
підвищення якості освіти й комуністичного виховання 
підростаючого покоління; поліпшення трудового навчання і 
професійної орієнтації учнів; удосконалення навчальних 
програм, підручників, методів навчання та виховання; 
зменшення навантаження учнів; поліпшення трудового 
виховання; зміцнення матеріально-технічної бази шкіл; 
забезпечення системи освіти педагогічними та іншими кадрами і 
задоволення їхніх матеріальних потреб [517, с. 5]. Певною 
мірою проголошувалося повернення до ідей реформи 1958 р., 
коли загальноосвітня школа орієнтувалася на обов’язкову її 
професіоналізацію. 
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Передбачалися зміни в структурі загальної середньої освіти: 
початкова школа з навчанням дітей з 6-річного віку (1–4 класи), 
неповна середня школа з загальною трудовою підготовкою (5–9 
класи), середня загальноосвітня професійна школа (10–11 класи 
загальноосвітньої школи або навчання в середніх професійно-
технічних училищах, технікумах тощо). Учні 8–11 класів мали 
право на факультативних заняттях на їх вибір поглиблено 
вивчати окремі предмети навчального плану; учні 10–11 класів 
на уроках трудового навчання мали можливість оволодіти 
певними масовими професіями [36]. Основою нової освітньої 
парадигми була ідея про зближення загальноосвітньої і 
професійної школи [517, с. 6]. Отже, запропонована 
одинадцятирічна загальноосвітня школа відрізнялася від 
реформованої 11-річної школи другої половини 50-х років тим, 
що загальну середню освіту можна було здобувати не лише в 
школі, але й у середніх спеціальних навчальних закладах [36]. 

Проаналізувавши нормативні документи, погоджуємося з 
Л. Березівською у тому, що проголошена реформа (мета, 
напрями, принципи) нічого суттєво нового не несла, крім змін у 
структурі шкільної освіти. Вважаємо її останньою спробою 
радянського уряду зберегти діючу уніфіковану систему освіти, 
зокрема засобом підвищення заробітної плати вчителям.           
Не мали перспектив покладені в основу реформи, як і в 
попередніх реформах, принципи обов’язкової професіоналізації 
загальноосвітньої школи, комуністичний, ідеологізації, 
русифікації. Найбільша новизна реформи – використання 
комп’ютерної техніки – так і не була реалізована з причин 
нерозуміння її сутності, неготовності до цього більшості 
вчителів і учнів, відсутності матеріально-технічної бази [36,        
с. 374]. Комп’ютеризація в системі загальної середньої освіти 
України розпочалася лише в середині 90-х років. 

Реформа спричинила чергову суттєву переробку шкільних 
навчальних програм, підготовку нових підручників і посібників. 
«Зміст початкової освіти у 80-х роках зазнав суттєвих змін. 
Активно розроблялися нові підручники. Так, наприклад, лише за 
п’ять років (1981–1985) видано 30 назв підручників для 
підготовчих і 1–3 класів шкіл з українською та російською 
мовами навчання. Чималим здобутком вказаного періоду є той 
факт, що українські методисти створили підручники для 
початкової школи практично з усіх навчальних предметів 
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(перекладеними залишалися лише окремі підручники з 
математики). Крім цього, виникла потреба розширити й 
удосконалити навчально-методичні комплекси. У своїх планах 
видавництво «Радянська школа» передбачило збільшити 
загальну кількість видань для молодших школярів та їх наклади 
(в середньому планувалося щорічно випускати 20 назв накладом 
близько 2 млн. примірників)» [336, с. 96]. 

Відповідно до навчальних планів і програм для 4-річної 
початкової школи створювалися нові навчально-методичні 
комплекси. Загалом у 80-х роках рівень навчальної літератури 
для початкової школи був високим.  

На програми й підручники для 4(5) – 10(11) класів реформа 
1984 року суттєвого впливу не мала. Кардинальні зміни там 
почалися лише в 1988 – 1990 роках під час горбачовської 
«перебудови». Але важливим напрямом освітньої політики 
залишалося зросійщення змісту освіти. Міністерство освіти 
УРСР продовжувало виконання постанови колегії Міністерства 
освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення 
російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних 
закладах Української РСР» (1983 р.) [583]. 

У 1985 році педагоги-новатори, прихильники перебудови 
С. Лисенкова, М. Щетинін, І. Волков, Ш. Амонашвілі, 
В. Караковський, Є. Ільїн та В. Шаталов, які протягом 
багаторічної експериментальної роботи розвивали в своїх 
школах ідеї гуманістичної педагогіки, виступили з маніфестом 
«Педагогіка співробітництва» («Учительская газета», 18 жовтня 
1986 р.) [536, с. 1; 786, с. 26–27], ідея якої на той час за 
дорученням ЦК КПРС була засуджена Президією Академії 
педагогічних наук СРСР. На підтримку педагогіки 
співробітництва всупереч офіційній педагогіці виступив 
С. Соловейчик у статті «Педагогика застоя» (1988 р.), де 
наголосив, що педагогам набагато легше було б з дітьми, якби 
усі ці двадцять років теорія виховання йшла за 
В. Сухомлинським [677, с. 1]. Після оприлюднення змісту 
педагогіки співробітництва тисячі педагогів почали 
упроваджувати в практику нові методичні підходи.  

Наприкінці 80-х років розпочався процес розробки змісту 
загальної середньої освіти на нових методологічних засадах. У 
травні 1988 року Міністерством освіти УРСР були схвалені 
заходи реалізації найважливішого завдання  – досягнення 
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високої якості навчання і виховання учнівської молоді в умовах 
прискорення соціально-економічного розвитку, демократизації 
суспільного життя. Для цього, як зазначає Л. Березівська         
[36, с. 386], планувалося створити відповідальні органи 
демократичного управління; розробити нові різноваріантні 
навчальні плани; створити нові авторські колективи з метою 
написання підручників для початкових класів, з української 
мови і літератури, історії і географії УРСР тощо.  

Аналіз протоколів засідань колегії Міністерства освіти 
УРСР, здійснений Л. Березівською, свідчить, що «протягом 
1988–1990 рр. справді відбулися суттєві зміни в середній освіті 
УРСР, а саме: відкрито 200 шкіл з українською мовою навчання; 
удосконалено навчальні плани та програми з української мови 
та літератури (на 5 год. на тиждень збільшено час на ці 
предмети, уведено вивчення рідної мови в 9–10 класах); 
удосконалено навчально-методичні комплекси з української, 
російської та інших національних мов та літератур; майже в 
чотири рази збільшено мережу шкіл, у яких відкрито класи з 
поглибленим вивченням української мови та літератури; завдяки 
посиленню роз’яснювальної роботи серед дітей і батьків з 4 до 
2,9% скоротилася кількість учнів, які на основі чинного 
законодавства звільнялися від вивчення української мови (у 
школах з російською мовою викладання) тощо» [36]. Визначною 
подією для українського суспільства стало прийняття 
Верховною Радою УРСР «Закону про мови в УРСР» (жовтень 
1989 р.). Демократичні зміни в суспільстві суттєво вплинули на 
процес національного відродження українського народу, 
зокрема, на розвиток його мови, освіти, історії й культури.  

На початку 90-х років ХХ століття реформаторські урядові 
заходи базувалися на громадсько-педагогічному русі для 
забезпечення реалізації стратегічної мети реформи – створення 
демократичної, національної, гуманістичної системи шкільної 
освіти, вільної від ідеологічних нашарувань та заборон [36]. 

Порівнюючи розвиток шкільної навчальної літератури 
протягом двох періодів розвитку освіти в нашій країні: перехід 
до загальної обов’язкової середньої освіти (60-ті – початок 80-х 
років) та спроба реалізації нової освітньої реформи, 
впровадження 11-річної середньої школи (друга половина 80-х 
років), маємо констатувати, що нам удалося знайти певні 
відмінності у змісті програм, підручників і посібників, оскільки 
змінювався зміст освіти. Стосовно ж структури, формату та 
функцій, мусимо констатувати відсутність таких відмінностей. 
Отже, шкільна навчальна література у 80-х роках розвивалася за 
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такими ж напрямами, що і в 60-70-х. Це стосується, передусім, 
закріплення й розвитку таких її функцій: розвивальної, 
дослідницької, самоосвітньої, методичної (управлінської), 
інтегруючої, координуючої та мотиваційної, а також 
удосконалення навчально-методичних комплексів. 

Нові демократичні процеси в системі загальної середньої 
освіти кінця 80-х років суттєвого впливу на принципи 
формування змісту, структуру, формат, функції навчальної 
літератури та порядок її створення і використання не мали. До 
1991 року в СРСР, зокрема й в УРСР, існувала радянська 
система шкільної навчальної літератури з цікавим, але не 
вивченим до цього часу явищем – навчально-методичним 
комплексом, ядром якого був єдиний стабільний підручник. 
Поява після 1986 року нових типів підручника з деяких 
навчальних дисциплін – «додаткового підручника» та 
«паралельного підручника» – жодним чином не змінила      
статус стабільного, затвердженого Міністерством освіти 
підручника. Він став «основним» і все ще залишався 
обов’язковим для використання в усіх загальноосвітніх 
навчальних закладах СРСР. 

У середині й другій половині 80-х років продовжувало 
швидко розвиватися словникарство. Видання «Українсько-
російського словотворчого словника» (З. Сікорська, 1985 р.) 
було викликано розвитком синхронно-порівняльних досліджень, 
започаткованих ще у 60-х роках і поширених у період 
двомовності.  

В Інституті мовознавства АН УРСР здійснювалася  робота 
під керівництвом О. Мельничука над створенням 
«Етимологічного словника української мови» в 7 томах              
(у 1982 – 1989 рр. було видано три перших томи). 

В кінці 70-х – у першій половині 80-х років були 
підготовлені і видані словники власних назв (українсько-
російський і російсько-український «Словник власних імен 
людей» за редакцією С. Левченка, а пізніше –  Л. Скрипник; 
словник-довідник «Власні імена людей», автори Л. Скрипник і 
Н. Дзятківська). 

Серед навчальних словників можна виділити словник-
довідник «Морфемний аналіз» (т. І – 1980 р., т. ІІ – 1981 р.),        
у якому І. Яценко обґрунтував науковий підхід до розуміння 
морфемної і словотвірної структури слова та «Морфемний 
словник» Л. Полюги (1983 р.), спрямований не на механічне 
засвоєння словотвірної моделі, а на розвиток мовознавчого 
мислення [372; 532]. 
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Лексикографія збагатилася цілою низкою видань 
спеціального призначення, з-поміж яких помітне місце посідає 
«Російсько-український і українсько-російський словник» 
Д. Ганича та І. Олійника; «Орфоепічний словник» 
М. Погрібного (1984 р.); «Словник паронімів української мови» 
Д. Гринчишина і О. Сербенської (1986 р.). На жаль, 80-ті роки 
позначені спадом спеціальної лексикографії. Загалом за 
десятиріччя вийшло у світ лише близько 20 видань здебільшого 
енциклопедично-довідкового типу [372; 532]. 

У РРФСР значних успіхів у цей час досягло двомовне 
навчальне словникарство. Учені розробили концепцію 
створення навчальних словників. Ураховуючи те, що основна 
мета навчальної лексикографії – лексикографічне забезпечення 
вивчення мови (як іноземної, так і рідної), укладачі словників 
мали виконувати такі завдання: 1) узгодження матеріалу 
навчального словника з вимогами програми певного періоду 
вивчення мови щодо тематики і кількості слів для засвоєння; 2) 
точна орієнтація на адресата (учня чи студента); 3) урахування 
етапу вивчення мови; 4) урахування вікових особливостей 
адресата; 5) урахування мети, з якою вивчається мова 
(володіння розмовною мовою, вироблення навичок перекладу, 
розуміння фахової літератури тощо). Отже, навчальні     
словники – це словники короткі, вузького призначення, добре 
структуровані, прості за будовою, що повинні були забезпечити 
ефективність їх використання учнями чи студентами, які не 
набули ще сталих навичок користування словником [537,            
с. 86-90]. 

Разом з тим, аби дійсно забезпечити навчальний процес у 
загальноосвітній школі, навчальний словник повинен 
виконувати й додаткові функції. Він повинен слугувати основою 
укладання підручників, надавати їх авторам інформацію про те, 
яку саме лексику призначено для активного, а   яку – для 
пасивного засвоєння. Тому в процесі відбору лексики для 
навчального словника слід дотримуватися принципів: 
тематичного, частотного і ситуативного. За такого підходу в 
кожній тематичній групі відбирають високочастотну лексику, 
здатну до вживання, для опису якомога більшої кількості 
ситуацій. Це, в основному, багатозначні слова. Дозування в 
навчальному словнику потребує не лише загальна кількість 
лексики, але й кількість значень і перекладів слова з 
урахуванням певного етапу навчання. Тому, наприклад, у 
словник, адресований для початківців, слід включати 
мінімальну кількість значень багатозначного слова [432, с. 313].  
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У навчальному словнику, на думку В. Перебийноса, 
повинна міститися інформація, яка здатна забезпечити: 
засвоєння форми слова і його семантики; його правильне 
вживання у мовленні; уникнення помилок, що виникають 
унаслідок впливу рідної мови; доцільний вибір граматичних 
форм слова тощо [537, с. 86-91]. 

Зрозуміло, що виконати ці завдання один навчальний 
словник не може. Тому, як вважають дослідники, слід 
створювати комплект таких словників різного обсягу й 
призначення для кожного типу навчальних закладів, для різних 
етапів вивчення мови, для кожної категорії користувачів. Перш 
за все необхідно укласти навчальні словники-мінімуми, 
призначені для початківців. Їх укладання починається з відбору 
лексичного мінімуму, в який входить як активна, так і пасивна 
лексика. Доцільно укласти три таких словники за етапами 
вивчення мови (початковий, середній, підвищений), 
побудованих концентрично. Поступово має збільшуватися не 
лише кількість слів, але й кількість значень багатьох із них, 
кількість словосполучень та ілюстративних речень. У словниках 
для другого і третього етапу є доцільним подання методичних 
коментарів щодо правильного вживання слів. Принципи 
укладання таких словників описано в публікаціях 
В. Перебийноса [537; 683]. Вони полягають у тому, що реєстр 
цього словника має включати невелику кількість слів і 
рекомендації щодо послідовності їх вивчення; словникова 
стаття має бути короткою, добре структурованою, прозорою, 
демонструвати характерні для реєстрового слова конструкції та 
його лексичну сполучуваність; приклади словосполучень 
повинні включати лише реєстрові слова; варто вмістити 
ілюстративні додатки. На основі цих принципів, які не втратили 
актуальності й сьогодні, у кінці 80-х років розпочався новий 
етап розроблення одно-, дво- та трьохмовних навчальних 
словників.  

Отже, досліджуваний період характеризується докорінною 
перебудовою змісту загальної середньої освіти, зміною підходів 
до його відбору, структурування та відображення в навчальних 
програмах, підручниках та інших видах навчальної літератури. 
У цей час були розроблені, теоретично обґрунтовані та 
апробовані на практиці нові вимоги до шкільної навчальної 
літератури.  

Узагальнюючи викладене вище, пропонуємо таку схему 
розвитку шкільної навчальної літератури, що існувала в 60-х на 
початку 90-х років (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10 - Схема розвитку шкільної навчальної літератури  

в 1960–1991 роках 
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Висновки до другого розділу 
 

Українське Відродження 20-х років XX ст. («червоний 
ренесанс») охопило різні сфери життя, у тому числі освіту, 
науку, літературу, мистецтво, і було пов’язане з політикою 
коренізації. Коренізація (українізація) була викликана 
прагненням більшовиків заручитися підтримкою місцевого 
(корінного) населення з тим, щоб зміцнити свою соціальну базу; 
спробою спрямувати національне відродження в соціалістичне 
русло.  

В УСРР протягом десяти років була запроваджена й 
апробована єдина система соціального виховання дітей 4–15 
років. На думку вчених, реформа 20-х років ХХ ст. відповідала 
запитам суспільства, мала націонал-комуністичний характер, 
була динамічною, більше зорієнтованою на кращий зарубіжний 
досвід, менше – на національні традиції, інноваційною, 
педагогічно спрямованою і політично-ідеологізованою, тому й 
суперечливою.  

Слід зазначити, що метод комплексного навчання був 
прогресивним для того часу і привніс багато нового й корисного 
в організацію навчально-виховного процесу. Він пробуджував в 
учнів прагнення творчої самостійної роботи. Для реалізації 
комплексного навчання учнів за новими програмами з’явилися 
нові типи підручників: підручник-довідник, посібник-
керівництво, посібник до курсу, підручник-журнал, розсипний 
посібник, робоча книга. Вони мали містити зібрання робіт, 
матеріалів для робіт, інструкцій, розташованих у порядку 
комплексів, і узгоджених з сезонами. Їх зміст мав охоплювати 
усі навчальні комплекси: природознавство, працезнавство, 
суспільствознавство.  

У 1927–1929 років основним типом підручника стала 
робоча книга. Вона визначалася як керівництво для робіт, що 
здійснюються в поточному навчальному році. Саме тому 
навчальний матеріал у ній структурувався відповідно до 
комплексів-проектів, запланованих на даний рік. У цих книгах 
викладався теоретичний, фактичний, ілюстративний матеріал, 
учням були запропоновані завдання, запитання та вправи для 
самостійної роботи. На сторінках книги учні могли знайти 
необхідні посилання на списки літератури, а вчителі – 
методичні рекомендації до проведення практичних занять.  
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Можна визначити такі тенденції розвитку шкільної 
навчальної літератури, що існувала в цей період. Зміст 
навчальної літератури, який відбирався згідно з ідеологічною 
лінією партії (українізація, інтернаціоналізм, матеріалізм), мав 
забезпечити комплексне навчання, спрямовуючи учнів 
переважно на осмислення дійсності, на практичну діяльність. На 
це були зорієнтовані й відповідні методи навчання. Саме це й 
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.  
Змінилася і роль навчальної літератури. Якщо в 

дореволюційній школі вона була переважно засобом повторення 
та відтворення матеріалу, то тепер почала виконувати 
мотиваційну, інформаційну, розвивальну й методичну функції. 

Неоголошена реформа освіти середини 30-х років 
(контрреформа, або прихована реформа), що здійснювалася 
комуністичною партією та союзним урядом як важлива складова 
частина соціально-економічних та суспільно-політичних 
перетворень, за допомогою партійних постанов, репресивно-
терористичних методів в УРСР в умовах згортання українізації 
й утвердження тоталітаризму протягом 30-х – на початку 40-х 
років, сприяла остаточній відмові від педагогічних пошуків 20-х 
років, кардинально змінила філософію загальної середньої 
освіти, яка трансформувалася зі «школи праці» в «школу 
навчання». 

Із загальної середньої освіти були вилучені такі педагогічні 
принципи, як демократичний і педоцентричний; зміст деяких 
суттєво змінено, наприклад: принцип єдиної школи – в принцип 
уніфікованої школи, національний – в інтернаціональний. 
Принципи централізації, ідейності, стандартизації, 
авторитарності набули тотального характеру, що спричинило 
згортання творчої активності педагогів. Більшість із зазначених 
принципів стала міцною, майже незмінною основою радянської 
державної системи загальної середньої освіти на кілька 
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десятиліть. 
Позитивними результатами контрреформи можна вважати 

поступове введення в СРСР загальної обов’язкової початкової 
освіти, початок підготовки переходу до загальної семирічної 
освіти, поновлення предметного навчання з основ наук. 
Негативною ж тенденцією контрреформи стало винищення в 
ході репресій великої кількості українських освітян (учителів, 
учених, методистів, працівників Наркомату освіти УРСР), що 
спричинило трагічні та катастрофічні наслідки для системи 
освіти.  

Зазначені вище чинники вплинули й на зміст і структуру 
шкільної навчальної літератури, яка розглядалася в основному 
як джерело інформації для вчителя, як засіб для повторення і 
закріплення знань, отриманих учнями на уроці. Удосконалення 
вже сприйнятих школярами знань – ось у чому, на думку вчених 
і практиків, полягала її головна роль. Тому на перше місце були 
висунуті функції: репродуктивна, закріплення і контролю, що 
значною мірою зумовлювало підходи до побудови підручника: 
зміст, структуру та методичний апарат, який містив тоді 
переважно репродуктивні запитання. Крім того, у цей період 
значно посилюється виховна функція. Особливо чітко це 
відстежується в підручниках і посібниках з суспільствознавчих 
дисциплін, мов та літератур. 

Навчальна література мала таку структуру:  

1. Навчальна програма з предмета. 

2. Підручник (єдиний для кожного предмета, стабільний). 

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

хрестоматія. 

3. Хрестоматія (для вивчення предмета «Література» у 

старших класах). 

4. Збірка задач (вправ). 

5. Словник. 

Головним видом навчальної літератури був підручник. Усі 

інші вважалися другорядними й видавалися відносно рідко.  

Аналізуючи формат навчальної літератури та ергономічні 

показники, варто вказати на відчутне переважання тексту, 

ілюстративний мінімалізм. Таблиць і схем було значно менше, 

ніж у 20-х роках. Ілюстрації, як правило, подавалися у чорно-
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білому варіанті. Підручники і посібники друкувалися  переважно 

на газетному папері. 

Створені в середині 30-х на початку 40-х років система 

народної освіти та модель шкільної навчальної літератури 

проіснували в УРСР та інших союзних республіках до початку 

60-х років.  

Протягом трирічної окупації України німецькою владою на 

її території впроваджувалася інша модель освіти та інша модель 

навчальної літератури. Значна частина підручників, 

підготовлених у ті роки українськими авторами (як правило, 

науковцями й висококваліфікованими вчителями-практиками) 

містила потужний методичний апарат, розроблений у кращих 

традиціях підручникотворення доби УНР та періоду «червоного 

ренесансу». Але ці підручники в більшості своїй так і не були 

затверджені німецькою владою і допущені до друку, передусім – 

за їх патріотичний зміст. 

У ході різних за масштабами радянських реформ 60-х – 80-х 

років було створено державну систему загальної середньої 

освіти. На початок 90-х років вона досягла значних результатів, 

а саме: забезпечення рівного доступу до здобуття освіти; 

постійне збільшення мережі загальноосвітніх шкіл; збільшення  

тривалості обов’язкової загальної освіти; створення системи 

підготовки учнів до професійної діяльності; фундаментальність 

змісту освіти; розвиток системи виховання. Водночас радянська 

система освіти мала й негативні риси: державний монополізм в 

управлінні школою, авторитарний і політичний характер; 

перенасичення змісту освіти й виховання комуністичною 

ідеологією; майже повне вилучення національного матеріалу із 

змісту освіти та здійснення її системного зросійщення; 

однотипність форм і методів навчально-виховного процесу 

тощо. 

У кінці 60-х років поширення набула ідея проблемно-

розвивального навчання, яка суттєво вплинула на зміст, 

структуру, методичний апарат і функції значної кількості 

шкільних підручників. Вітчизняні вчені й практики зробили 

вагомий внесок у методику створення та перевірки якості 

підручників, запропонували оптимальне розв’язання низки 
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завдань, що стояли перед їх авторами.  

Протягом 60-х – 80-х років відбулися суттєві зміни у 

структурі шкільної навчальної літератури – склався та ствердився 

навчально-методичний комплекс. 

У структурі НМКс чітко виокремлюються два блоки: 

- книжкова частина – навчальний книжковий комплекс; 

- некнижкова частина – комплекс посібників (наочних, 

технічних тощо) на різноманітних носіях.  

  До першого блоку (НККс) входять: 

- 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). 

До другого блоку відносяться комплекс навчально-наочних 

посібників (КННП): 

- об’ємні посібники (макети, моделі, зліпки, муляжі, 

глобуси тощо); 

- площинні посібники (таблиці, картини, фотографії, 

карти, схеми, креслення на папері або на картоні); 

- аудіовізуальні засоби – кінофільми, кінофрагменти, 

кінокільцівки, діафільми, діапозитиви, грамплатівки, записи на 

магнітній стрічці, радіо- і телепередачі, відеоплатівки та 

відеокасети. 

Отже, реформаторські процеси в освіті та бурхливий 

розвиток науки, техніки і культури сприяли значним змінам в усіх 

компонентах шкільної навчальної літератури. 
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Розділ 3 
Науково-методичне забезпечення розвитку радянської 

шкільної навчальної літератури 
 

 3.1 Становлення системи науково-методичного 
забезпечення розвитку шкільної навчальної літератури 
(1921 – 1932 роки) 

 
Відповідно до принципів комплексного навчання відомий 

методист С. Сінгалевич [655] обґрунтував нові вимоги до 
навчання: знання слід здобувати різними шляхами з різних 
джерел; догматичне повідомлення готового матеріалу 
недоцільне; в процесі навчання передача і вираження своїх 
знань і уявлень повинна відбуватися в тій формі, яка найбільш 
відповідає індивідуальним нахилам кожного учня (усний 
виклад, письмові реферати, малюнки, ліплення і т.д.); 
організація навчальної роботи має здійснюватися на основі 
самостійної праці, що відповідає інтересам дітей [670]. Ці 
вимоги реалізовувалися в різних методах навчання: 
лабораторному, екскурсійному, практичному. Тому традиційний 
дореволюційний шкільний підручник уже не відповідав новим 
реаліям як за змістом, так і за структурою. Місце підручника в 
системі засобів навчання в той період визнавалося другорядним, 
допоміжним відповідно до принципів комплексного навчання та 
вільного виховання. 

Створення нової навчальної літератури в контексті 
реформування системи освіти спонукало вчених і практиків 
формалізувати вимоги до неї. У 1923 році на засіданні підсекції 
з підручників НПС ДВР Н. Крупська зазначала, що матеріал 
навчальної книги повинен бути цінним з точки зору розвитку 
самостійності учня та розуміння ним сучасності. Зміст 
підручника потрібно правильно підбирати з психологічної точки 
зору: він має бути пов’язаний з емоційними переживаннями 
учнів, доступний за змістом, достатньо конкретний та образний, 
ясно і зрозуміло викладений. Матеріал має бути структурований 
відповідно до мети і завдань навчання та поділений на частини. 
Кожен його розділ має забезпечуватися переліком запитань і 
завдань, які вимагали б від учнів самостійної роботи думки, а 
завдання повинні бути розраховані на розширення і 
поглиблення розуміння учнями засвоєного [545, с. 199]. 
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Побудова підручників, як наголошував у 1923 році 
Я. Столяров, знаходиться в природній залежності від завдань і 
характеру тієї школи, для якої вони розробляються. Однак, 
зважаючи на матеріальні труднощі, школи потрібно об’єднати в 
певні групи (пропонувалося чотири групи) і говорити вже про 
задоволення потреб кожної з них: 1) школи робітничої молоді, 
2) професійно-технічні школи, 3) технікуми, 4) інститути [687, с. 
3-5]. Вченим було сформульовано загальні вимоги до 
підручника як «інструменту відбудови держави»: наявність 
вступу для опису способів роботи з книгою та інших 
методичних указівок, узгодження обсягу матеріалу з тривалістю 
навчання, використання у тексті пених шрифтових виділень, 
наявність питань і завдань для засвоєння тексту, наявність 
методичного посібника для вчителів [687, с. 17]. 

Процедура затвердження та видання шкільного підручника, 
на думку вченого, мала бути такою: автор надсилає рукопис 
підручника до Методичного комітету Головпрофосвіти; там він 
рецензується (звертається увага на зміст підручника, його 
призначення, форму викладу навчального матеріалу, його обсяг, 
кількість і якість ілюстрацій тощо); після отримання 
позитивного висновку Методичного комітету автор передає 
рукопис Державному видавництву. Для видання підручника 
автору ще потрібно отримати позитивні рецензії фахівців з даної 
дисципліни та укласти угоду з видавництвом [687, с. 19]. 
Надрукований підручник передається в заклади освіти. 

У 20-ті роки також актуальною виявилася проблема 
оцінювання якості підручника. Цікавий підхід до цієї процедури 
запропонував П. Блонський. У 1924 р. він опублікував статтю, у 
якій на основі досвіду американського педагога Оттіса було 
запропоновано оцінювати підручник за 1000-бальною системою. 
Зважаючи на те, скільки позитивних аспектів він має, йому 
нараховувалася певна кількість балів шляхом їх додавання [43]. 

3 метою впорядкування процесу підручникотворення для 
трудової школи згідно з комплексними програмами ДНМК у 
1927 році оголосив конкурс на кращі рукописи підручників. 
Передбачалося широке залучення науковців і вчителів до 
підготовки шкільних підручників. У 1928 році було затверджено 
першу систему створення, рецензування, затвердження та 
виготовлення підручників «Порядок проходження підручників в 
Держнаукметодкомі» [566, с. 16]. Ним визначалися змістові та 
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технічні вимоги до рукописів. «На конкурс подавалися два 
примірники рукопису у друкованому машинописом або 
рукописному варіанті. Кожний рукопис проходив дві рецензії 
(ідеологічну та науково-методичну). Рецензенти мали подати 
позитивні або негативні висновки, або поради щодо 
удосконалення рукопису. У тижневику «Виробнича думка», 
додатку до газети «Народний учитель», започатковується 
рубрика «Радянській школі – новий підручник», де здійснюється 
активне обговорення проблем підручникотворення. Активна 
позиція Народного комісаріату освіти щодо забезпечення школи 
новою якісною навчальною літературою стимулювала розвиток 
теорії й практики підручникотворення для загальноосвітньої 
школи» [670].  

Аналізуючи стан науково-методичного забезпечення 
функціонування шкільної навчальної літератури, слід зазначити, 
що в 20-х роках почало розвиватися підручникознавство, яке 
розглядалося, перед усім, як галузь книгознавства. Тому, 
вважаємо за доцільне детальніше розглянути поняття 
«книгознавство». 

Термін «книгознавство» для визначення науки про книгу 
було введено в науковий обіг у другій половині XVIII столітя, 
але на сьогодні ще немає загальноприйнятого визначення 
книгознавства як наукової дисципліни. У рамках книгознавчих 
досліджень книга розглядається як складник матеріальної 
культури, вивчаються її основні компоненти, типологія, функції, 
зокрема соціальна і дидактична. До комплексу книгознавчих 
наук традиційно входять: загальна теорія книгознавства, наука 
про видавничу справу, поліграфію, розповсюдження книжок 
(бібліополістика), бібліотечна справа (бібліотекознавство), 
бібліографія (бібліографознавство), теорія бібліофільства тощо. 
Кожна з книгознавчих дисциплін є, у свою чергу, комплексом 
відносно самостійних галузей знань, наприклад, наука про 
видавничу справу містить: теорію редагування; економіку 
видавничої справи; теорію мистецтва книги; методику 
використання видавничої техніки тощо [333].  

Першим, хто почав працювати в галузі книгознавства в 
навчальних і наукових закладах, що діяли на території України, 
був бібліотекар Волинського ліцею, а згодом – університету     
імені св. Володимира в Києві П. Ярковський (перша половина 
XIX століття). Наприкінці XIX – початку XX століття 
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книгознавчі теми з’явилися у працях багатьох українських 
учених, зокрема істориків, літературознавців та освітян. Стрімке 
зростання та становлення української книгознавчої наукової 
школи відбулося уже в період національно-культурного підйому 
1920-х роках [333]. Саме в цей час були засновані книгознавчі 
часописи «Книгарь» та «Бібліологічні вісті», де публікувалися 
результати книгознавчих досліджень вітчизняних і зарубіжних 
учених. У Києві розпочав діяльність Український науковий 
інститут книгознавства (1922–1936 рр.)., який здійснював 
дослідження в галузі історії української книги (С. Маслов, 
П. Попов, О. Балицький, С. Єфремов), періодичної преси 
(В. Ігнатієнко), мистецтва книги (М. Макаренко, 
Д. Щербаківський), теорії та практики розробки українського 
бібліографічного репертуару (Ю. Меженко, Я. Стешенко, 
С. Маслов, П. Іноземцев) [299, с. 7–8]. У 1928–1929 рр. при 
Академії наук УСРР функціонувало Українське бібліологічне 
товариство, яке системно й глибоко вивчало мистецтво 
вітчизняної книги та інші книгознавчі проблеми. Розвивалося 
книгознавство і в еміграції (найважливішими там були 
дослідження Л. Биковського [40], та С. Сірополка [659; 660]).  

Книгознавство, на думку Л. Биковського, має всі ознаки 
справжньої наукової дисципліни: власний предмет вивчення 
(книгу в широкому розумінні цього слова), межі, обсяг і метод 
(бібліологічний метод) [40, с. 13]. 

На переконання чеського вченого Л.Живного, 
книгознавство є наукою про книгу, а під книгою слід розуміти 
будь-який графічний документ. Подібно до структури інших 
наукових дисциплін він виділяє у структурі книгознавства два 
складника: загальне книгознавство і спеціальне. Загальне 
містить вступні, теоретичні відомості про книгу (бібліософія), а 
спеціальне – конкретні, особливі відомості про книгу. 
Спеціальне книгознавство поділяється на низку іерархічно 
підпорядкованих спеціальних галузей, яких може бути стільки, 
скільки взагалі є бібліологічних явищ. Однією з них слід 
вважати і підручникознавство. Кожна галузь спеціального 
книгознавства має власні теорію й практику [849]. 

Отже, підручникознавство в 20-х роках розглядалося, перед 
усім, як галузь книгознавства, проте розпочаті тоді системні 
дослідження навчальної книги потребували залучення до цієї 
роботи вчених-дидактів, методистів та педагогів-практиків. 
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У дослідженні стану та рівня впливу педагогічної науки на 

розвиток навчальної літератури у період 20-х – початку 30-х 

років ХХ ст. можна виділити кілька суттєвих особливостей.  

«По-перше, у вирішенні найбільш важливих теоретичних і 

практичних проблем радянська дидактика на перших етапах 

розвитку нового суспільного устрою спиралася на гуманістичні 

ідейно-теоретичні засади, накопичені вітчизняною класичною 

педагогікою в другій половині ХІХ – початку ХХ ст., зберігала 

певну наступність із попереднім досвідом.  

По-друге, зміна педагогічної ідеології, створення нової 

освітньої політики висували на перший план питання політичні 

й практико зорієнтовані. Революційна перебудова всієї системи 

освіти потребувала відмови від усього консервативного й 

усталеного, жорсткої критики всього того, що заважало 

розвитку творчості, самостійності та ініціативи. Боротьба за 

ліквідацію масової безграмотності вимагала розкріпачення 

творчого потенціалу всіх тих, хто отримав право на освіту.  

По-третє, у ході соціально-економічної та політичної 

перебудови набувала революційного характеру й сама 

педагогічна наука, зокрема й дидактика, збагачуючись новими 

підходами та методами. 

У цьому контексті ідея розвитку природних сутнісних сил 

людини як творчої індивідуальності, що була притаманна 

гуманістичній педагогічній традиції, на тлі соціально-

політичних і економічних перетворень у 20-ті роки ХХ ст. з 

часом набувала ідеологічного тлумачення, і людина як носій 

культури, як образ людський поступово поступалася місцем 

всебічно розвиненому борцю та будівнику соціалізму» [130].  

«Розгортання інноваційних процесів у практиці навчання 

(перш за все в діяльності дослідних закладів Наркомосу, 

передовій шкільній практиці) характеризувало дидактичні 

пошуки і створювало базу для теоретичного аналізу й 

узагальнення в галузі організації творчої пізнавальної діяльності 

учнів. Реалізація ідеї соціально активної особистості 

передбачала функціонування навчального процесу на 

принципах активності, творчості, самодіяльності, з виходом за 

межі школи – у її природне, соціальне, промислове й культурне 
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оточення. Пріоритетною ставала пізнавальна (репродуктивна і 

творча) діяльність учнів, навчання розглядалося як шкільне 

дослідження, самостійна пізнавально-практична діяльність як 

засіб розвитку пізнавальних інтересів, якісного засвоєння 

освітнього матеріалу. Причому, інтерактивний характер 

стосунків між суб’єктами освітнього процесу ставав необхідною 

умовою ефективного учіння й викладання. В освітній практиці 

народжувалися, а теоретиками осмислювалися та відображалися 

в навчальній літературі методи й форми навчання, в яких у 

процесі спілкування виникав взаємний інтерес, 

взаємозбагачення і створювалися більш сприятливі умови для 

розвитку творчої пізнавальної діяльності: комплексна система, 

дослідницькі методи, Дальтон-план, метод проектів (Б. Райков, 

Б. Всесвятський, В. Ульянінський, К. Ягодовський, 

М. Горбунов, Б. Ігнатьєв, М. Григор’єв, С. Ананьїн, 

О. Музиченко, О. Залужний, А. Срібний, О. Парадиський, 

В. Таран, І. Свадковський, І. Соколянський та ін.) [130]. 

У дидактичних пошуках 20-х – початку 30-х років 

С. Головко відзначає спробу педагогічної інтерпретації методів 

наукового пізнання. У такому напрямку, на його думку, йшло 

обґрунтування дослідницького методу у вітчизняній педагогіці 

цього періоду, а передова шкільна практика тих років довела 

великі можливості цієї ідеї в аспекті особистісно розвивальної 

освіти і в організації самого процесу навчання як відкритої 

творчої динамічної системи, що знайшло своє відображення в 

різних видах шкільної навчальної літератури, які досягли такого 

розмаїття, якого не було ще ніколи в її історії [130]. 

У працях радянських науковців, методистів і вчителів 

формулювалися та обґрунтовувалися концептуальні засади 

побудови змісту навчального матеріалу шкільних предметів, 

формулювалися вимоги до змісту і структури різних видів 

навчальної літератури, визначалися критерії перевірки її якості. 

Проблеми формування змісту навчальних програм 

протягом 20-х років розглядалися у працях Б. Жаворонкова, 

С. Дзюбинського [62], С. Сінгалевича [655], М. Тарасова [507; 

508] та ін.  

Підходи до удосконалення змісту й структури навчальної 
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книги були представлені в працях відомих учених і методистів: 

О. Александрова, І. Катаєва, О. Кудрявцева, О. Кулініча, 

М. Покровського, Я. Ряппо, П. Самухіна, К. Сивкова, 

Д. Скуратівського, О. Стражева та ін. [187, с. 50]. 

Дискусії науковців, учителів і методистів щодо змісту, 

структури та функцій різних видів навчальної літератури             

у 20-х – 30-х рр. відбувалися на сторінках республіканської і 

регіональної педагогічної преси. Найвідомиміші з них: 

республіканські журнали «Шлях освіти», «Радянська освіта»     

(м. Харків); регіональні журнали: «Наша школа» (м. Одеса), 

«Радянська школа» (м. Луганськ), «Наша освіта» (м. Суми), 

«Шлях навчання» (м. Харків), «Пролетарська освіта» (м. Київ) 

та ін.; інформаційні бюлетені: «Освіта Кам’янеччини: Бюлетень 

Кам’янецької окрінспектури», «Освіта Мелітопольщини: Орган 

мелітопольської окрінспектури», «Освіта на Харківщині: 

Щомісячний бюлетень Харківської інспектури» та ін. [187; 670]. 

Підручникознавство збагатилося у 1920-ті роки науковими 

працями з проблем забезпечення ергономічних вимог до 

навчальної літератури («Досвід гігієнічного дослідження 

підручників» О. Поповича, 1926 р. [565], «Навчальна книга 

школи І ступеня в гігієнічному відношенні» Ф. Харитонова, 

Я. Шапиро та І. Фрейдгейма, 1926 р. [752]. У 1928 р. Державною 

вченою радою було ухвалене Положення «Зовнішнє 

оформлення навчальної книги» [103].  

Значну увагу проблемам якості навчальної літератури у 

своїх науково-педагогічних працях приділяв Г. Ващенко. Одним 

із перших він запровадив класифікацію шкільних підручників, 

яка є основою сучасної класифікації: букварі, підручники, 

робочі книжки, хрестоматії, книжки для читання, довідники 

(буквар використовують у школі переважно для того, щоб 

розвинути у дітей техніку читання; підручник має дати в стислій 

систематизованій формі знання, що входять у шкільні програми; 

окрім того, обов’язковою частиною нового підручника є 

завдання для самостійних праць учня; хрестоматія і книжка для 

читання мають на меті поширити знання, що їх набувають учні в 

процесі навчання, та зацікавити їх якимись питаннями) [82] .  

«Всі ці категорії шкільних книжок, – писав Г. Ващенко, – 
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можуть набути у нас бажаного змісту і форми тільки після 

систематичної та наполегливої роботи педагогів. За вихідні 

точки в цій роботі мають бути як особливості нашої школи, так і 

властивості дитячого інтелекту у різні пори розвитку дитини» 

[83, с. 215]. 

У підручнику для педагогічних вищих навчальних закладів 

«Загальні методи навчання», перше видання якого побачило світ 

ще у 1929 році [82], видатний український педагог визначив такі 

вимоги до шкільного підручника:  

1. За своїм змістом підручник мусить стояти на рівні 

сучасної науки навіть тоді, коли призначений для дітей 

молодшого віку.  

2. Як зміст, так і форма підручника мають відповідати віко-

вим особливостям дитини і бути для неї зрозумілими, при-

наймні, після пояснень учителя. 

3. Виклад   матеріалу   має    бути   систематичним   і   

послідовним   з урахуванням психолого-педагогічних вимог, з 

поступовим переходом від відомого до невідомого, від простого 

до складного.  

4. Підручник має збуджувати інтерес до знання, 

стимулювати самостійну пошукову роботу учнів.  

5.  Мова підручника має бути точною, простою і в той же 

час живою. Писати так – дуже складне завдання, тому книжки 

для дітей часто бувають або сухі й нудні, або дуже наївні, що 

теж небажано.  

6.  Крім   освітніх   завдань,   навчальна   література   має   

виконувати й завдання виховні (виховувати любов до рідного 

краю та свого народу, пошану до наших історичних діячів та 

кращих народних традицій, сприяти моральному вихованню 

учнів [83, с. 215-216].  

Г. Ващенко одним з перших із вітчизняних учених став 

приділяти особливу увагу не лише дидактичним вимогам до 

підручника, але й ергономічним показникам: «Окрім змісту 

шкільної книжки, має значення її форма, а саме: шрифт, якість 

паперу, розмір берегів і, нарешті, ілюстрації. Занадто малий та 

нечіткий шрифт псує зір читача та стомлює його» [83, с. 216]. 

Шкільні підручники, на його думку, повинні друкуватися на 
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якісному папері та оздоблюватися ілюстраціями, що 

викликають у дітей інтерес до навчання і полегшують їм 

засвоєння матеріалу (рис. 3.1). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.1 - Вимоги до шкільного підручника (за Г. Ващенком) 

 
М. Биковець [39] у своєму нарисі «За дитячу книжку і 

кінофільм» найважливішою умовою створення вдалої книги для 
дітей вважав тісну співпрацю автора з педагогом. Як приклад 
він наводить поєднання в особі автора письменника і педагога 
Б. Грінченка, С. Русову – письменників, які написали свої кращі 
твори для дітей, перевіряючи результати своєї літературної 
роботи в процесі роботи з дітьми [512]. 

Слушними рекомендаціями і для сучасної науки 
залишаються деякі ідеї В. Голубєва, який звертав увагу авторів 
на психолого-педагогічні особливості дітей і молоді різного 
віку. Важливим є питання про мову і стиль книжки. Книжка для 
молодшого віку повинна дати матеріал конкретний, пройнятий 
емоціями, написаний дитячою мовою. Важко писати для дітей, 
тому потрібно досягти того, щоб діти читали в книзі твори, 
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написані іншими дітьми. Завдяки цьому діти мають одержати з 
книжки матеріал для переробки його своєю свідомістю: чим 
більше у знайомих формах мови вони його сприймуть, тим 
швидше він зробиться для них доступним, тим легше вони 
будуть його сприймати [131, с. 62]. Без сумніву, такий погляд на 
книжку виглядає актуально і в сучасний період, хоча деякий 
скептицизм, і ми погоджуємося у цьому з В. Оліфіренком [512], 
викликає пропозиція використовувати в підручниках твори, 
авторами яких є діти. 

Вважаємо корисною та актуальною й іншу рекомендацію: 
«Новим підручником можна вважати лише такий підручник, 
який подає не лише новий зміст, але й пропонує вчителеві нові 
методи роботи з учнями, підштовхує їх до самодіяльності, 
досліджень, активізує творчість, пов'язує знання з практикою, з 
виробництвом, містить вказівки щодо формування практичних 
навичок та умінь» [131, с. 62]. Але чи потрібен був такий 
самостійний у своїх мисленнях учень радянській владі, яка з 
усіх боків обмежувала школярів, студентів і взагалі все 
населення ідеологічними забобонами радянського способу 
життя? Цікаво й інше: ця «красива словесна еквілібристика про 
учнівську самодіяльність та нові методи навчання», як зауважує 
В. Оліфіренко [512, с. 119], з року в рік переходила з одних до 
інших праць науковців, позначаючи глибоку прірву між 
показним та реальним станом навчально-виховної роботи в 
радянські часи. 

 
3.2 Проблеми науково-методичного забезпечення 

функціонування шкільної навчальної літератури                     
у 1933 – 1959 роках 

 
В умовах тоталітарного режиму, жорсткої цензури на 

сторінки преси не могли пробитися відмінні від партійних ідеї 
українських педагогів – науковців і практиків щодо змісту й 
структури шкільної навчальної літератури. Українська 
педагогічна наука стала складовою радянської педагогічної 
науки як чинника офіційної ідеології, а педагогічна преса 
перетворилася в рупор на замовлення ідеологічних змін у 
суспільстві, зокрема висвітлювала як досягнення партії 
ганебний процес – «пролетарський суд над недобитками 
української петлюрівської контрреволюції» [36]. Творці 
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національної школи в 1917–1920 рр. С. Єфремов, 
В. Дурдуківський та ін. класифікувалися як «теоретики 
педагогіки українського фашизму», а їхня система – як 
буржуазна, ідеалістична, реакційна теорія, шовіністична, 
контрреволюційна, з якою треба вести нещадну, непримиренну 
боротьбу [36; 384]. 

Український НДІ педагогіки був звинувачениц партійними 
органами у припущенні низки грубих історичних помилок,          
у нерозумінні та викривленні партійної політики в галузі освіти 
[524, с. 18–19]. 

Розгром радянського, зокрема й українського, 
книгознавства відбувся у 1931 р. «Гострій критиці були піддані 
«ідеалістичні та націоналістичні засади буржуазного 
українського книгознавства», діяльність Інституту 
книгознавства, журналу «Бібліологічні вісті». Те саме 
відбувалося і в Академії наук. Значну частину книгознавців 
було репресовано (П. Балицький, Я. Стешенко, М. Іванченко, 
Й. Залевський, М. Макаренко, А. Артюхова, К. Довгаль, 
С. Якубовський, В. Іванушкін, С. Кондра та ін.). Ті, що 
лишалися на волі, відійшли від книгознавчих досліджень 
(принаймні, не публікували своїх праць), або виїхали з України. 
В УРСР термін «книгознавство» вийшов з активного вжитку (до 
кінця 1950-х рр.)» [333]. Разом з ним зникло і поняття 
«підручникознавство», а також розпочаті в 20-х роках системні 
наукові дослідження навчальної літератури. 

Теоретичні дослідження підручника з того часу розвивалася 
лише за конкретними дозволеними партією напрямами, вона 
увійшла у певні рамки, в розробленні яких взяли участь головні 
ідеологи радянської педагогіки. Найважливіше місце серед них 
займає Н. Крупська, у наукових працях якої в основному була 
сформульована концепція радянського шкільного стабільного 
підручника як основного засобу навчання. Великого значення 
вона надавала удосконаленню процесу створення якісного 
підручника та визначила низку вимог до даного виду навчальної 
літератури [375; 376]:  

- зміст підручника має бути ідеологічно витриманим, 
науково обґрунтованим, суспільно корисним і цікавим для 
учнів; 

- зміст підручника не потрібно перевантажувати фактичним 
матеріалом, при його формуванні слід враховувати принципи 
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наступності та доступності; 
- учням у підручнику має бути запропонована певна 

методика вивчення нового матеріалу, зокрема пошуку 
необхідних фактів і явищ у навколишньому середовищі, 
формування вмінь навчатися без прямої участі вчителя; 

- підручник повинен допомагати і вчителеві: пропонувати 
певні вдалі методи викладання та способи використання всіх 
можливостей підручника в навчальному процесі; 

- підручник повинен мати потужний виховний потенціал. 
Сьогодні актуальності набуває ідея Н. Крупської про 

необхідність впровадження в навчальний процес педагогічних 
інститутів та училищ якщо не окремої дисципліни, то принаймі 
спецкурсу з проблем підручникознавства [375, с. 420].  

На жаль, концептуальні засади теорії радянського 
шкільного підручника, розроблені Н. Крупською, крім ідей 
стабільності та ідеологічної витриманості, мало вплинули на 
процеси підручникотворення в СРСР у 30-ті – 50-ті роки,  

В умовах ідеологізації та політизації змісту освіти 
створення нових підручників вимагало від авторів розв’язання 
багатьох методологічних питань, а це, у свою чергу, знизило 
увагу до їх методичних аспектів. Навчальні видання були, як 
правило, погано ілюстровані; перевантажені фактичним, нерідко 
другорядним матеріалом, який подавався у вигляді готових 
положень, що не стимулювало розвиток мислення та не сприяло 
активізації навчальної діяльності учнів. Матеріал підручника 
вважався основою для розповіді вчителя на уроці, який мав 
творчо доповнювати їх додатковими цінними відомостями і 
цікавими прикладами [670].  

Суттєво знижував показники якості шкільних підручників 
методичний апарат, який у переважній більшості випадків 
страждав мінімалізмом, а іноді взагалі був відсутній. Це 
пояснюється тим, що в дидактиці 30-х років ідеї запровадження 
в навчальний процес творчої пізнавальної та пошукової 
діяльності учнів не лише не віталися, але й вважалися 
шкідливими і були фактично заборонені відомими постановами 
партії та уряду майже на два десятиліття. «Революційний порив 
мас, творчі пошуки діячів культури, педагогів було взято під 
жорсткий державно-партійний контроль. Масовій школі був 
нав’язаний єдино можливий спосіб засвоєння наукових знань – 
систематичне та послідовне викладання їх учителем невеликими 
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порціями на кожному уроці та їх повторення і закріплення 
вдома. Це фактично означало повернення до гербартіанської 
системи навчання, до принципів і методів освіти імперської 
доби: пізнавальна діяльність учнів мала успішно функціонувати 
лише на репродуктивному рівні, авторитарна практика навчання 
стала домінуючою» [36, с. 280, 303].  

Ідеологічну і методологічну відповідність змісту шкільних 
підручників партійним вимогам повинна була забезпечити 
спеціальна група науковців, учителів та чиновників Наркомосу, 
створена згідно з рішенням методсектора Наркомосу УСРР у 
січні 1931 року [560, с. 89]. 

У середині 30-х років було впроваджено апробацію 
шкільних підручників. «Згідно з рішеннями Наркомпросу 
РСФРР про необхідність вивчення якості стабільних 
підручників при ЦНДІ педагогіки було створено комісію, яка 
відповідала за організацію і проведення експертизи якості 
шкільних підручників шляхом їх систематичного вивчення у 
навчальному процесі вчителями, які підбиралися переважно не 
за науковим і методичним рівнем, а за ідеологічними 
показниками. Аналіз підручників здійснювався у міських і 
сільських школах за певними пропорціями. Аналіз підручника 
здійснювався за критеріями: ідеологічна витриманість, 
правильність і доступність визначення понять,  чіткість і 
доступність мови та літературного викладу матеріалу, якість 
художнього оформлення» [793, с. 41]. 

Слід також зазначити, що з кінця 1932 року значно 
активізується методична робота з учителями, яку здійснює 
методичний сектор районного (міського) відділу освіти. У 
річних звітах про методичну роботу тепер перебачена 
інформація про результати вивчення стану викладання 
предметів та використання різних засобів навчання, зокрема й 
підручників [877, арк. 69-71]. 

Отже, педагогічний досвід 30-х – першої половини 50-х 
років постає у його реальній складності, суперечливості й навіть 
драматизмі.  

Автори шкільних підручників, як зауважує І. Смагін, 
перебували під постійним наглядом «рецензентів» із партійних і 
радянських органів, які намагалися в кожному слові чи понятті 
знайти ворожі ідеологічні прояви. Зрозуміло, що за таких умов 
створення навчальної літератури ставало справою майже 
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героїчною [670, с. 140, 152]. Наприклад, у кінці 40-х – на 
початку 50-х років у зв’язку з черговою кампанією з 
ідеологізації суспільного життя партійні органи посилили увагу 
до навчальної літератури. У 1951 році «Учительская газета» 
опублікувала серію статей, що були спрямовані на піднесення 
ідейного рівня змісту шкільних підручників [149]. Зокрема, 
наголошувалося, що основною метою навчальних видань є 
забезпечення навчання й комуністичного виховання 
підростаючого покоління та підкреслювалося, що органами 
управління освітою рідко здійснювався аналіз їх якості й 
ефективності. У тексті підручників кожне слово, кожне 
визначення повинні бути виваженими з точки зору радянської 
ідейності; там слід відображати бурхливу діяльність радянських 
людей. Саме з цих позицій був підданий різкій критиці, 
наприклад, посібник для вчителів П. Шеварьова «Ілюстрації та 
досліди в курсі психології», який вийшов у 1949 році                    
у видавництві АПН РРФСР [789]. На думку А. Щетиніна, автор 
посібника мало приділив уваги матеріалістичній складовій 
психології, павловському вченню та фізіологічній основі 
психічних процесів. Крім того, автор посібника критикувався за 
невдалі приклади, на яких було складно виховувати радянський 
патріотизм [802, с. 3]. 

Наукові праці того часу мали заідеологізований характер, 
були побудовані в руслі освітньої політики ВКП(б) та КП(б)У, 
рішень партійних з’їздів, ідей Леніна та Сталіна, 
переобтяжувалися статистичною звітністю про збільшення 
шкільної мережі та контингенту учнів, характеризувалися 
вихвалянням, звітуванням про виконання партійних постанов, 
приуроченням висвітлення планів і результатів розвитку освіти 
до роковин Жовтневої революції, ювілеїв вождів партії, інколи – 
видатних учених тощо. Про це можна дізнатися із публікацій 
досліджуваного періоду (Н. Бурганський «Нові програми 
політехнічної школи», 1931 р. [69]; С. Бухало  «Підсумки 1939–
1940 і основні завдання наступного 1940–1941 навчального 
року», 1940 р. [74]; Ю. Іванов «Обов’язкове навчання на 
Україні», 1931 р. [293]; О. Карпенко «Постанова ЦК ВКП(б) про 
початкову та середню школу – бойова програма в боротьбі за 
політехнічну школу», 1931 р. [314]; Г. Хоменко «Здійснення 
загального обов’язкового навчання», 1938 р. [760] та ін.).   

На виконання партійних постанов публікуються статті з 
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певних напрямів освітньої політики: мовна політика (А. Хвиля 
«Знищити націоналістичне коріння на мовному фронті»; 
Г. Патинко «Озброїмо наших учнів добрим знанням російської 
мови», 1933 р.) [753; 535]; шкільне підручникотворення 
(С. Чавдаров «Про методи наукової роботи над підручником», 
1933 р.) [772]; виховання школярів (В. Затонський «Більше 
уваги комуністичному вихованню дітей», 1935 р.) [258].  

Слід зазначити, що в цей період будь-яких альтернативних 
офіційній позицій та проявів педагогічної думки щодо розвитку 
підручникознавства й словникарства зафіксовано не було.  

Ідеологи радянської педагогіки проголосили основним 
принципом радянської дидактики принцип «соціального 
замовлення», вилучили з освітнього процесу загальнолюдські й 
національні цінності. Процес навчання було зведено до 
оволодіння знаннями основ наук, навчальними вміннями та 
навичками. Зважаючи на це, дидактичні дослідження в ті роки 
були обмежені рамками встановлених норм та правил і не 
виходили за межі методики репродуктивного навчання [36; 670].  

Враховуючи зазначені вище чинники та ставлення влади й 
офіційної науки до книгознавства, учені 30-х – першої половини 
40-х років зверталися до досліджень у галузі теорії підручника 
відносно рідко. У середині 40-х років ситуація починає 
поступово змінюватися, поновлюються наукові дослідження 
навчальної літератури за окремими напрямами.  

У 1945 році І. Коркін захистив дисертацію «Гігієнічна 
оцінка навчальних книг із застосуванням нової методики і 
приладів». Помітною подією стала праця Л. Михайлової 
«Гігієнічна оцінка зовнішнього оформлення підручників і 
навчальних книг для     1–10 класів середньої школи: методичні, 
психологічні та гігієнічні вимоги до підручника для середньої 
школи» (1955 р.) [456]. Слід зазначити, що всі дослідники того 
часу вказували на низьку якість паперу навчальних книг та на 
значні поліграфічні недоліки. 

Психологи і гігієністи здійснили низку досліджень щодо 
обґрунтування впливу розміру шрифту, довжини рядків, якості 
ілюстрацій на зорове сприйняття, втомлюваність і 
працездатність школярів [408, с. 90]. «Майже всі дослідники 
констатували недоліки в оформленні шкільних підручників і 
намагалися сформулювати поліграфічні вимоги до них на основі 
відомостей із фізіології зору. Але так само, як і в працях 
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поліграфістів і психологів, у значній кількості гігієнічних 
досліджень майже єдиним критерієм зручності читання бралася 
швидкість читання тексту в залежності від особливостей 
оформлення» [670, с. 153]. 

На початку 50-х років дидактика також починає 
змінюватися. У наукових і методичних публікаціях 
(С. Чавдаров, Я. Резник, С. Голант, Р. Лемберг, М. Данилов, 
Б. Єсипов, М. Скаткін та ін.) автори все частіше торкаються 
питань про потребу розвитку мислення учнів, про навчання як 
творчу працю, про внутрішні стимули навчання, індивідуальний 
підхід; поновлюється вивчення проблем активізації пізнавальної 
діяльності учнів на уроках і в позакласний час,  формування 
умінь самостійної, зокрема й пошукової, роботи тощо. Ці ідеї 
набувають популярності у другій половині 50-х років, але 
знаходять своє відображення в змісті, структурі й методичних 
аспектах навчальної літератури лише у 60-ті роки.  

У 50-х роках були опубліковані монографії, в яких 
подавалися результати досліджень різних аспектів шкільних 
підручників, формулювалися психологічні та педагогічні 
вимоги до їх змісту і структури (Н. Менчинська, 
Є. Перовський). Було обґрунтовано положення про те, що 
психологічні вимоги до підручника пов’язані з основними 
закономірностями процесу засвоєння навчального матеріалу 
учнями [448]; зроблено спробу виокремити основні складники 
підручника як книги [542]. Важливою й потрібною для авторів 
підручників була праця Д. Богоявленського та Н. Менчинської 
«Психологія засвоєння знань у школі» (1959 р.) [52]. Висновки 
цих дослідників дали можливість сформулювати психологічні 
умови підвищення ефективності навчання в школі, зокрема й ті, 
що стосуються програм і підручників, для активізації методів 
навчання та використання в цьому процесі навчальної 
літератури. 

За результатами наукових досліджень Є. Перовського 
(друга половина 50-х років) [542], було визначено перелік 
основних дидактичних і методичних вимог до радянського 
підручника, які стали основним орієнтиром для 
підручникотворення 60-х – початку 80-х років: 

«1) науковість змісту (достовірність, правильний зв’язок 
між фактами на основі діалектичного підходу, точність 
визначень і формулювань); 
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2) відповідність змісту книги навчальній програмі та 
доступність навчального матеріалу: 

 зміст підручника повинен відповідати навчальній 
програмі; 

 навчальна інформація має належати до основ науки; 
 зміст повинен сприяти ідейному вихованню учнів; 
 навчальна інформація повинна бути доступною та 

ґрунтуватися на вже отриманих раніше знаннях; 
3) зв’язок теоретичного змісту підручника з практикою 

життя: 
 зміст підручника має допомагати учням осмислювати 

дійсність і готувати їх до практичної діяльності; 
 зміст підручника повинен через вправи і завдання 

стимулювати в учнів самостійне застосування знань у життєвих 
ситуаціях; 

4) ідейно-виховна спрямованість змісту: 
 через показ досягнень радянського суспільства; 
 через висвітлення діяльності видатних особистостей; 
 через показ оригінальності вітчизняних наукових і 

технічних досягнень; 
5) методична побудова підручника: 
 наявність вступу (повинен бути живий і яскравий з 

цікавою назвою); 
 розбивка на розділи, а останні на параграфи  (статті); 
 розділи повинні відповідати темі програми;  
 розташування розділів повинно відповідати послідовності 

тем у програмі; 
 параграфи (статті) повинні мати внутрішню цілісність та 

закінченість у межах розділу – теми; 
 текст можна розбивати на частини і дрібнити за іншим 

принципом (блоки від 6 сторінок до ¼ сторінки); 
 статті в межах розділу повинні бути максимально 

рівними; відмінності можливі з урахуванням складності тексту 
та з урахуванням періоду навчання: на початку навчального 
року текст менший, наприкінці – більший; 

 обсяг статті у зворотній пропорції залежить також від 
кількості й складності нових понять; 

 кожен розділ має закінчуватися висновками, а також 
питаннями і завданнями; 

 поняття і терміни мають бути чітко визначені; 
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 заголовки параграфів (статей) мають точно відображати 
зміст відповідної структурної одиниці тексту; 

 для виділення основного в тексті та в поняттях потрібно 
використовувати шрифтові трансформації (напівжирний шрифт, 
курсив, розріджений шрифт), підкреслення, вертикальні риски, 
рамки; 

 висновки необхідно робити в кінці статей, глав та в кінці 
підручника; 

 наявність ілюстрацій: у тексті не повинно бути малюнків, 
які не підсилюють пізнавальні та виховні функції тексту; 

 рисунок (малюнок) має бути яскравим і зрозумілим: його 
легко зрозуміти і він виразно передає зміст; 

 потрібно подавати різноманітні фото та репродукції, але в 
одному стилі; 

 рисунки (малюнки) потрібно не тільки підписувати, але й 
пояснювати та коментувати; 

 питання в навчальній книзі повинні бути різноманітні за 
типом; 

 наявність таблиць, схем, дат і предметного покажчика; 
 мова підручника має оцінюватися за шкалою: добре, 

задовільно і незадовільно; ясність мови не повинна 
порушуватися вживанням незрозумілих слів, неправильною 
будовою та складністю речень» [670]. 

Н. Менчинською [448] були сформульовані психологічні 
вимоги до підручника: 

 доцільність і доречність використання індукції в 
підручниках для початкової і середньої ланок школи та    
дедукції – для старшої ланки; 

 правильність тлумачення понять; 
 засвоєння понять має організовуватися в певній 

послідовності: від наочних уявлень – до первинних понять, від 
простих понять – до складніших понять, а потім – до понять, що 
вимагають їх вивчення за допомогою наочного матеріалу, та до 
понять, які можуть бути визначені через інші поняття; 

 методично доречне використання ілюстрацій (можливість 
порівняння предметів, зображених на рисунку, певних елементів 
схеми або таблиці тощо). 

Санітарно-гігієнічні вимоги до підручника були 
сформульовані Л. Михайловою [456]: 

 шрифт гарнітури «Літературна»; виділення у тексті 
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жирним, напівжирним шрифтом або розрядкою; 
 найбільш зручні для роботи учням книги, надруковані на 

білому щільному папері без глянцю, чорним контрастним 
друком, чітким простим шрифтом; 

 цупка обкладинка, вага до 800 г.; обсяг підручника до      
20 умовних друкарських аркушів; 

 для учнів 1-го класу рекомендовано шрифт висотою      
2,8 мм, для учнів 2-4-х класів – 2,4-2,1 мм, для учнів 5-10    
класів – шрифт висотою 1,75 мм.; 

 рекомендовано рядок 78-81 мм, оскільки він менш 
втомлює;  

 читання мають полегшити проміжки між рядками         
2,7-3 мм і словами – 2-3 мм, а також поля розміром 20-30 мм, бо 
саме за такого співвідношення збільшується віддзеркалення 
світла на папір і зростає контрастність. 

Ці три основні групи вимог до шкільного підручника, що 
були визначені радянськими вченими, з деякими незначними 
змінами і доповненнями проіснували в системі 
підручникотворення для загальної середньої освіти СРСР до 
кінця 80-х років. 

Розглядаючи питання науково-методичного забезпечення 
створення словників, слід зазначити, що, з одного боку, з 
середини 30-х років у нашій країні склалися несприятливі умови 
для розвитку мовознавчих досліджень, що значною мірою було 
викликано намаганням певної частини мовознавців, здебільшого 
молодших, менш досвідчених, поширити під виглядом 
марксистського мовознавства вульгарно-соціологічні схеми і 
побудови так званого «нового вчення про мову» М. Марра, 
зокрема такі його постулати, як класовість і надбудовний 
характер мови [30]. Це, а також деукраїнізація освіти негативно 
вплинуло на стан українського словникарства, яке в той період 
переживало складні часи.  

З другого боку, саме в цей період виникає нова галузь 

наукового  знання – теоретична лексикографія – завдяки 

стрімкому розвитку в зарубіжній науці в кінці 20-х – середині 

30-х років лінгвістичних досліджень з різних напрямів. Як 

вважають дослідники, саме з абстрактних лінгвістичних понять 

«слово», «лексема», «семантична структура», «типи значень», 

«семантичний аналіз» почалися узагальнення способів і засобів 
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лексикографічного опису та розвиток метамови словника, 

почали складатися теоретичні засади лексикографії [815]. 

Теоретична радянська лексикографія сформувалася в 40-50-х 

роках ХХ століття. Першу наукову типологію словників створив 

радянський учений Л. Щерба (1940 р.) [801]. Подальший 

розвиток вона отримала в працях багатьох радянських 

лінгвістів. Цікавими й змістовними, на нашу думку, є наукові 

статті П. Горецького «Принципи складання російсько-

українських термінологічних словників» (1946 р.) та 

«Укладання російсько-українського термінологічного словника 

на основах радянського мовознавства» (1947 р.).  

У 50-ті роки вченими були підготовлені й захищені кілька 

дисертацій з питань історії та теорії лексикографії: В. Розанової 

«Словник церковнослов'янської і російської мови, складений 

Другим відділенням Академії наук, СПб., 1847 р. (Історія 

створення, принципи побудови)» (1952 р.); Г. Голованової 

«Я. К. Грот як лексикограф» (1953 р.); М. Канкава «В. І. Даль як 

лексикограф» (1952 р.); В. Ковальова «Сполучення слів у 

словнику мови письменника (переважно на матеріалі повістей 

Л. Н. Толстого)» (1955 р.), Н. Котелової «Характеристика 

синтаксичних зв'язків слів у тлумачному словнику» (1954 р.)    

та ін.  

Показником активізації наукової діяльності з лексикології 

та лексикографії в СРСР є виникнення спеціальних періодичних 

наукових видань: «Лексикографічний бюлетень» Академії наук 

РСФСР і «Лексикографічний збірник» Інституту мовознавства 

АН СРСР. Велике організаційне і керівне значення для розвитку 

словникарства мали інструкції для укладачів словників:              

1) «Словник російської мови. Інструкція для редакторів» 

С. Обнорського (1936 р.); 2) «Проект Словника сучасної 

російської літературної мови» (1938 р.); 3) «Проект Словника 

мови Пушкіна» (1949 р.); 4) «Інструкція для складання 

Словника сучасної російської літературної мови (у трьох 

томах)» (1953 р.); 5) «Інструкція для складання Словника 

сучасної російської літературної мови  (в 14 томах)» (1954 р.). 

Порівняння цих інструкцій показує, що в них помітно 

вдосконалюється і поглиблюється постановка і висвітлення 
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центральних питань практичної лексикографії, як плідні ідеї 

радянської теоретичної лексикології (особливо ідеї 

В. Виноградова) поступово впроваджуються в практику 

складання словників. 

У цей період учені активно досліджують мовознавчу, 

філософську, юридичну, хімічну термінологію. У 1951 році 

К. Цілуйко публікує в «Лексикографічному бюлетені» статтю 

«Про принципи побудови словника граматичної термінології», в 

якій висловлює свої погляди на структуру такої праці та 

необхідність її створення. У 1959 році захищають кандидатські 

дисертації Т. Баймут («Історичний словник української 

граматичної термінології») та Н. Москаленко («З історії 

української граматичної термінології»), у яких розглянуто 

питомі українські терміни на позначення граматичних понять 

[356, с. 74–75]. 

Теоретична лексикографія поступово охоплює такий 

комплекс проблем:  

1) розробка загальної типології словників та словників 

нових типів;  

2) розробка макроструктури словника (відбір лексики, 

принцип розташування слів і словникових статей, виділення 

омонімів, включення в корпус словника і в додатки невласне 

лексикографічних матеріалів: граматичних статей, ілюстрацій та 

ін.);  

3) розробка мікроструктури словника, тобто окремої 

словникової статті (граматичний і фонетичний коментар до 

слова, виділення і класифікація значень, типи словникових 

визначень, типи мовних ілюстрацій, подача фразеології, 

додаткова інформація, наприклад етимологія в тлумачному 

словнику і значення слова в етимологічному, інші          

проблеми в залежності від типу словника). Значна увага 

приділяється питанням співвідношення лінгвістичної та 

позалінгвістичної (енциклопедичної, країнознавчої та ін.) 

інформації в словнику [19; 94]. 

Отже, поновлення системних наукових досліджень 

навчальної літератури починається з другої половини 50-х років. 

Розпочата у 1956 році підготовка до реформи освіти спричинила 
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поновлення ґрунтовних науково-педагогічних досліджень, 

зокрема і з проблем піручникознавства та словникарства. 

 На сторінках періодичної преси з’являються нові 

педагогічні ідеї, але в рамках дозволеного – подолання культу 

особи Й. Сталіна в змісті освіти. Смілива і незвична для того 

часу стаття С. Чавдарова і М. Грищенка «Невідкладні завдання 

педагогічної науки» [773] викликала дискусію педагогів на 

сторінках журналу «Радянська школа».  

У другій половині 50-х років ХХ століття «на основі 

загальних вимог до навчальної літератури, визначених 

Н. Крупською, учені та автори шкільних підручників і 

посібників створили певну теоретичну базу для подальшого 

розвитку шкільної навчальної літератури. Змістові та методичні 

засади створення навчальної літератури передбачали 

узгодження їх матеріалу з постулатами марксистсько-ленінської 

теорії, структурування навчального тексту мало здійснюватися 

на основі структури радянських наук, зміст параграфів книги 

повинен був формувати марксистсько-ленінський світогляд 

школярів. Підручник за обсягом не повинен був перевищувати 

десять умовних друкованих аркушів. Його мова мала бути 

простою і зрозумілою. Він мав бути ілюстрованим, раціонально 

розділеним на розділи і параграфи, забезпеченим контрольними 

питаннями та переліком літератури для позакласного       

читання» [670]. 

Проте слід зауважити, що і в 50-ті роки, незважаючи на 

здобутки педагогічної, психологічної та лексикографічної наук, 

шкільна навчальна література розглядалася в основному як 

джерело інформації для вчителя, як засіб для повторення і 

закріплення знань, отриманих учнями на уроці. Удосконалення 

вже сприйнятих школярами знань – ось у чому, на думку 

Є. Перовського [542], полягала її головна функція. Таке 

розуміння ролі підручника у навчально-виховному процесі 

значною мірою впливало на його зміст, структуру і побудову 

методичного аппарату, що мав тоді переважно репродуктивні 

запитання і вправи. Винятком тут можна вважати деякі 

підручники математики, фізики і географії, які забезпечували, 

крім зазначених, ще певною мірою і розвивальну функцію. 
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3.3 Теорія шкільної навчальної літератури                         
у  1960 – 1991 роках 

 
3.3.1 Системні дослідження шкільної навчальної 

літератури. Досягнення радянської наукової школи 
підручникознавства 

 
У кінці 60-х – 70-х роках ХХ століття в педагогічній науці 

СРСР склалася потужна наукова школа, що системно й всебічно 
досліджувала проблеми підручникотворення, яку називають 
радянською школою підручникознавства. 

Починаючи з середини 1960-х років, у СРСР, за даними 
досліджень [36; 336; 656], здійснювалися широкомасштабні 
теоретичні й практичні дослідження шкільного підручника та 
впровадження у навчально-виховний процес експериментальних 
і пробних підручників. У той час було чітко окреслено основні 
проблеми наукових досліджень, згідно з якими підручник 
розглядався як:  

- цілісна педагогічна система, що функціонує в адекватній 
книжковій або іншій формі;  

- важливий засіб уявлень про змістову сутність предмета, 
що відповідає сучасному розвитку науки;  

- засіб формування в учнів умінь оцінювання явищ, 
самоаналізу та розвитку пізнавальної діяльності.  

З метою удосконалення науково-методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу в радянській школі Міністерство 
просвіти СРСР затвердило «Переліки навчально-наочних 
посібників та навчального обладнання» (1968 р.). Усі ці посібники 
та засоби навчання були розроблені на основі чинних програм та 
мали використовуватися у взаємодії з навчальною літературою. У 
кінці 60-х – середині 70-х років склалася розгалужена структура 
матеріальних засобів шкільного обладнання, у якій певне місце 
займала і навчальна література. Аби чітко визначити це місце, 
наведемо повністю зазначену структуру, яка подається П. Зиміним 
у посібнику «Питання школознавства» (1974 р.) [110].   

Усі матеріальні засоби шкільного обладнання були розділені 
на чотири основні групи: 

1) натуральні об’єкти (оригінали): предмети та явища 
об’єктивної дійсності для безпосереднього вивчення (мінерали, 
гірські породи, рослини, гербарії, тварини, чучела, консервовані 
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вологі препарати, мікропрепарати; сировина, напівфабрикати, 
продукти праці, предмети матеріальної культури тощо); 

2) зображення і відображення об’єктів (оригіналів): об’ємні 
посібники – макети, моделі, зліпки, муляжі, глобуси тощо; 
площинні посібники – таблиці, картини, фотографії, карти, схеми, 
креслення; аудіовізуальні засоби – кінофільми, кінофрагменти, 
кінокільцівки, діафільми, діапозитиви, транспаранти, 
грамплатівки, записи на магнітній стрічці, радіо- і телепередачі, 
відеоплатівки та відеокасети; 

3) письмові описи предметів і явищ світу знаками, словами і 
фразами природних і штучних мов. Ця група засобів навчання 
розділена на дві підгрупи: 

- наукові книги, літературні твори, довідкові книги, 
методична література; 

- підручники, збірники задач і вправ, посібники для 
лабораторних і трудових занять, програмовані матеріали; 

4) технічні засоби для виявлення й демонстрації наукової 
інформації, яка закладена в інших засобах (інформаційні – 
кіноапарати, діапроектори, кодоскопи, відеомагнітофони, 
магнітофони, програвачі, транзистори, телевізори тощо; 
контрольні – перфокарти, перфоплатівки, перфопланшети, 
автоматизовані класи тощо; тренувальні – тренажери; 
універсальні – лінгафонні прилади, навчальні машини, закриті 
телевізійні установки, електронно-обчислювальні машини [110,   
с. 188–195]. 

У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
завершення переходу до загальної середньої освіти молоді та 
подальший розвиток загальноосвітньої школи» і відповідній 
постанові ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР (1972 р.)                  
[590] зазначалося, що питома вага третьої групи шкільного 
обладнання – навчальної літератури – має поступово 
збільшуватися та змінюватися якісно. Підкреслювалася 
необхідність розроблення та видання для школи навчально-
методичних комплексів. Шкільні навчальні кабінети та 
лабораторії повинні забезпечуватися орфографічними 
словниками, словниками іноземних слів, довідковими книгами з 
різних предметів; науково-популярними книжками, що 
використовуються учнями з метою розширення інформації, яку 
містять підручники; посібниками для практичних занять, 
програмованими матеріалами з окремих курсів і тем, методичною 
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літературою для вчителя [110, с. 192].  
Важливою подією у ровитку підручникознавства було 

створення у 1969 році спеціальної групи науковців і практиків з 
проблем шкільного підручника на чолі з В. Бейлінсоном, за 
ініціативою та за участі якої у 1974 році було започатковано 
видання збірника статей «Проблеми шкільного підручника», 
який видавався до початку 90-х років [601-602].  

У середині 70-х років в Академії наук та Академії 
педагогічних наук СРСР активізувалося обговорення проблем 
навчальної літератури. Саме в цей період остаточно було 
сформовано радянську наукову школу підручникознавства. 
Значний внесок у цю справу зробив академік А. Колмогоров, 
автор відомого підручника з геометрії для середньої школи, 
який у наукових публікаціях та методичних розробках 
обґрунтовував необхідність всебічного аналізу і врахування в 
процесі підручникотворення усіх педагогічних, психологічних 
та технологічних проблем. Цікавим, на нашу думку, є 
порівняння технології розроблення навчальної літератури з 
технологією проектування складної техніки. Коли створюють 
нові марки літаків, як зазначав він, конструкторське бюро має 
загальний задум, чітке єдине керівництво, але окремі вузли 
проектуються самостійними групами. Потім підсумки роботи 
збирають разом, визначають, що підходить, а що не підходить, і 
в разі неузгодженості дають спеціальним групам нове 
замовлення. Підручник же – не менш складна річ, ніж новий тип 
літака [339, с. 14–18.]. 

У 80-х роках радянська школа підручникознавства 
поповнилася фундаментальними науковими дослдіженнями 
В. Бейлінсона, В. Беспалька, Д. Зуєва, Я. Мікка 
М. Тупальського та ін. 

В. Беспалько у монографії «Теорія підручника» [38] уперше 
подав визначення ключових понять підручникознавства, 
запропонував підходи до класифікації шкільних підручників і 
способів вивчення їх дидактичних можливостей, виявив і 
обґрунтував взаємозв’язки педагогічної науки та процесів 
підручникотворення. 

Дослідження проблем підготовки підручника і перевірки 
його якості здійснював М. Тупальський [732–734]. Створенням 
підручників та їх вдосконаленням, як наголошував він, 
займалися всі викладачі вищих навчальних закладів, працівники 
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видавництв навчальної літератури, співробітники міністерств і 
відомств. Створення підручників стало свого роду професією. 
Однак ця діяльність, на відміну від багатьох інших професій, ще 
не мала свого узагальненого досвіду, своєї науки, певних 
правил. Авторська діяльність цього роду, розвиваючись ушир і 
вглиб, за свій порівняно довгий історичний шлях не змогла 
розобити навіть загальних рекомендацій, не кажучи вже про їх 
систему. Таке відставання було особливо помітним у порівнянні 
з художньою літературою, автори якої мали не лише теоретичні, 
але й методичні розробки, мають можливість підвищувати свою 
майстерність у відповідних навчальних закладах, а також на 
факультетах підвищення кваліфікації. Для авторів підручників 
не було ні відповідних навчальних закладів, ні курсів або 
семінарів, хоча робота зі створення підручника досить 
трудомістка і складна [613; 733].  

Дві фрази: «Підручник лежить на парті» і «Автор 
продовжує роботу над підручником» викликають, на думку 
М. Тупальського, два абсолютно різних уявлення про підручник. 
У першому – це так званий книгопідручник. У другому мається 
на увазі твір навчальної літератури. У першому випадку – 
акцент на матеріальному носії підручника, книзі, у другому – на 
його змісті, функціях і структурі. Якщо ми будемо дивитися на 
підручник як на книгу, то зможемо побачити тільки той тип 
твору, який характерний для книжкового видання. Але 
підручник як жанр виходить у світ, видається або публікується 
не тільки у вигляді книги. Поряд з книгопідручниками в даний 
час існують кіно-, фоно-, радіо-, відео-, теле- та, як основний і 
вихідний вид видання, аутопідручники, тобто підручники, що 
публікуються засобами мовлення самого автора. Необхідно 
пам'ятати, що в основі будь-якого виду видання лежить тип 
літературного твору, тип підручника як жанру. У зв'язку з цим 
за поняттям «підручник» він пропонував залишити значення 
«тип твору», а при найменуванні виданого підручника слід було 
б зазначати вид видання. Наприклад: книгопідручник, 
аутопідручник, кінопідручник, тощо. Це мало б призвести до 
певної ясності не лише науковців, але й практиків. Крім того, 
М. Тупальський зауважував, що підручник як вид навчальної 
літератури являє собою єдине ціле, але щоб зрозуміти 
внутрішню сутність, це ціле необхідно розкласти на частини і 
пред'явити до них певні вимоги. Керуючись цими вимогами, 
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автори зможуть створювати якісні підручники [734, с. 141]. 
Необхідність дослідження книгознавчих аспектів шкільного 

підручника була обґрунтована В. Ривчіним. Він зазначав, що 
художники, які працюють із навчальною літературою, добре 
розуміють, що один і той самий текст, один і той самий перелік 
ілюстрацій може стати вихідним матеріалом для створення 
різних типів підручників, навіть таких, що суттєво 
відрізняються одне від одного. Необхідність вивчення 
принципів конструювання підручника, на думку вченого, була 
очевидною. Він підкреслював, що підручник існує невідривно 
від своїх книжкових форм, які значною мірою впливають на всі 
його компоненти, навіть на зміст і структуру. В. Ривчіним було 
розроблено поліграфічний еталон радянського шкільного 
підручника, який багато в чому зберігається і в сучасному 
підручникотворенні  [613, с. 90-91]. 

Про необхідність удосконалення читабельності підручника 
та організації для цього спільної роботи авторів підручника, 
педагогів-практика й працівників видавництва писав 
С. Баскаков. Підручник з фундаментальної дисципліни, на його 
думку, є результатом багаторічної роботи автора і, як правило, 
несе на собі відбиток тієї чи іншої наукової школи. Характерні 
риси підручника – багата фактографічна насиченість і висока 
достовірність викладених положень. Не раз висловлювалися 
думки про те, що книга, присвячена новітнім проблемам 
техніки, встигає застаріти у багатьох своїх суттєвих деталях за 
час проходження видавничого циклу. Однак практика показує, 
що якісний підручник має довголіття. Виконавши свою основну 
функціональну роль первинного джерела інформації, підручник 
ще тривалий час з успіхом служить як авторитетний науково-
технічний довідник. Підручник повинен насамперед формувати 
свідомість читача в напрямку передової лінії науково-
технічного пошуку. Затримка в темпі надходження новітньої 
інформації на сторінки підручників повинна зводитися до 
мінімуму. Як один із шляхів вирішення цієї проблеми 
пропонувалося деяке злиття жанрових особливостей навчальної 
та монографічної літератури. Цей процес існує давно, причому 
частіше наукова монографія запозичує специфічні риси 
підручника, наприклад розвинений методичний апарат. Отже, 
настав час і підручнику ширше запозичувати позитивні риси 
монографії – прагнення всебічного висвітлення ключових 
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питань, більш детальне, ніж це прийнято в підручниках, подання 
джерел. Але підручник все ж таки має залишатися засобом 
навчання. 

Далеко не все зроблено, як зазначав С. Баксаков, в напрямі 
пошуку шляхів активізації процесу читання тексту підручника. 
Успіх тут залежить і від співпраці авторів і видавців, які ще до 
створення тексту рукопису, на ранніх етапах проектування, 
мають поставити за мету випуск підручника, в якому за рахунок 
засобів сучасної поліграфії реалізовувалася б така структура 
семантичного поля на розгортці книги, яка давала б можливість 
не тільки оптимального підпорядкування текстової та графічної 
інформації, але й дозволяла б активно управляти процесом 
читання. Основна увага, на думку вченого, мала приділятися 
динаміці введення в обіг нових для учня наукових понять з 
урахуванням ступеня їх об'єктивної важливості. Крім того, 
специфічний характер верстки тексту дозволив би включити до 
нього системну групу зорових покажчиків, що рекомендують 
читачеві перевірити глибину засвоєння матеріалу шляхом 
виконання спеціальних завдань різної складності [614, с. 79-81]. 

У 80-х роках, крім вивчення дидактичних і книгознавчих 
аспектів, у науці багато уваги стали приділяти проблемам 
психологічного забезпечення процесів створення, удосконалення 
підручника та організації роботи з ним. Редакцією журналу 
«Вопросы психологии» («Питання психології»)  у травні 1983 
року було організовано і проведено засідання «круглого столу», 
в якому взяли участь науковці і практики: представники вищих 
начальних закладів, наукових установ, міністерств, відомств та 
загальноосвітніх шкіл. Відбувся цікавий і корисний обмін 
думками. Кілька питань залишилися дискусійними, зокрема: 
питання досягнення балансу між принципами науковості та 
доступності при викладі навчального матеріалу, визначення 
критеріїв його складності; удосконалення структури підручника; 
з’ясування ролі психолога у процесі його розробки [613-615]. 

Головний редактор журналу «Вопросы психологии» 
А. Матюшкін підкреслював, що проблеми створення та 
використання підручника є комплексними для сучасної науки   
та педагогічної практики. Це означає приведення змісту 
підручника з даного предмета у відповідність до рівня розвитку 
сучасної науки. Але при створенні підручників дуже важливо 
також ураховувати досягнення психології і дидактики.              
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Як відомо, найкращі шкільні підручники були створені 
колективами, до яких входили як учені, так і практики 
(методисти і вчителі). 

Значної уваги, на думку дослідника, вимагає робота авторів 
над текстом. Підручник – особливий жанр наукової та 
педагогічної літератури, який передбачає високий науковий, 
ідейно-теоретичний, методичний і літературний (мова, стиль) 
рівень викладу навчального матеріалу з предмета. Підручник 
завжди знаходиться в центрі комплексу навчальних матеріалів 
та технічних засобів навчання. Він безпосередньо пов'язує 
автора, вчителя і учня. Тим самим опосередковується 
професійна діяльність учителя і процес засвоєння навчального 
матеріалу учнем. Тому він, природно, в тій чи іншій формі 
(найчастіше в прихованій) реалізує систему дидактичних 
принципів, що визначають педагогічні вимоги до підручника. Ці 
принципи конкретизуються в методичних вимогах, специфічних 
для різних навчальних предметів і етапів навчання [613, с. 77-78]. 

У системі дидактичних і методичних проблем, що 
вирішуються при створенні підручника, основною А. Матюшкін 
вважав досягнення високого рівня якості засвоюваних знань і 
загальних (логічних) або спеціальних навичок, що формуються 
в цьому процесі. З даною проблемою тісно пов'язані спеціальні 
психолого-педагогічні питання, найважливішим із яких є 
відповідність змісту і структури навчального тексту 
психологічним закономірностям засвоєння системи наукових 
знань, закономірностям психічного розвитку особистості учнів. 
Вченим були сформульовані важливі положення: 

1) процес засвоєння матеріалу підручника починається від 
деякого досягнутого раніше рівня знань, який є базою засвоєння 
нових знань на початковому етапі навчання і далі в процесі 
засвоєння кожної нової теми; 

2) засвоєння знань і психічний розвиток особистості 
складають єдиний процес, який підпорядковується загальним 
психологічним закономірностям. Психічний розвиток становить 
момент і наслідок засвоєння, а сам процес засвоєння лише за 
певних умов забезпечує можливості психічного розвитку. 
Одна з психологічних умов полягає в тому, щоб робота                
з підручником стимулювала пізнавальну активність учнів, 
викликала пізнавальну мотивацію, інтерес до навчання                 
і забезпечувала можливості розуміння навчального тексту      
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[613, с. 77-78]. 
В. Максаковський на засіданні круглого столу зазначив, що 

шкільний підручник має виконувати дві головні функції:            
1) джерела наукових знань, 2) джерела навичок самостійної 
роботи школярів. У справі підручникотворення, на думку 
вченого, слід було б переосмислити деякі підходи та 
відмовитися від догм.  Слід розуміти, що оптимальне поєднання 
двох головних функцій підручника за рахунок розвитку другої    
з них неминуче спричинить за собою зміни в його традиційній 
структурі. У тому-то й річ, що для справжнього впровадження 
ідей розвивального навчання вже недостатньо звичайної 
системи питань і завдань, узагальнюючих повторень, списків 
рекомендованої літератури – навіть за умови переосмислення їх 
змісту. Підручник повинен стати одночасно свого роду 
методичним посібником для учнів. Учений посилався на 
власний досвід – новий підручник, у якому після кожної теми 
введений принципово новий розділ «Методичні ключі до теми», 
де розкривається вся складна система опорних і нових наукових 
знань, світоглядних ідей, умінь і навичок пізнавальної 
діяльності тощо. Крім того, при новій структурі підручника 
«життєвий простір» основного тексту повинен неодмінно 
зменшитися. Це означає необхідність ще раз, уже на новому 
рівні, повернутися до питання про входження науки в 
навчальний предмет, до визначення оптимальних пропорцій між 
«ядром» та «оболонкою» кожного шкільного курсу і особливо 
до певної переоцінки змісту самого «ядра». У нашій 
педагогічній літературі вже висловлювалася думка про те, що в 
умовах швидкого зростання наукової інформації та її 
«морального зносу» ми повинні вже не просто прагнути 
привнесення в шкільну освіту основ відповідних наук, а 
орієнтуватися на деяку (найважливішу) частину цих основ.         
У свою чергу, ця концепція викликає необхідність нового, більш 
жорсткого перегляду межі між загальною і спеціальною 
освітою. Іншими словами, мова йде про науково-системний 
підхід до визначення всього того, що входить в поняття 
математичної, фізичної, хімічної, біологічної, географічної тощо 
культури – аж до створення зведених таблиць поетапного, від 
класу до класу, формування основних понять, умінь і навичок. В 
організаційному аспекті така наступність у підручниках могла б 
бути забезпечена за допомогою єдиної редколегії з усіх курсів 
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одного предмета [613]. 
Необхідна також перебудова усіх уявлень про форму 

викладу навчального матеріалу, яку ми дуже часто 
недооцінюємо, посилаючись на те, що стабільний шкільний 
підручник не повинен бути «розважальним». Подібна 
недооцінка вже призвела до того, що на сторінках багатьох 
підручників став панувати, образно кажучи, сухий клімат, що 
свідчить про втрату мистецтва наукової популяризації, для 
якого є характерною єдність форми і змісту. Відсутність такого 
підходу вже призвела до тривожної розстикування двох 
принципів дидактики: принципу науковості й принципу 
доступності. В організаційному плані установка на подолання 
такої ситуації повинна призвести до зміни критеріїв щодо 
формування авторських колективів шкільних підручників. 
Автори повинні володіти не тільки своїм предметом і 
методикою його викладання, але й мистецтвом наукової 
популяризації. Потрібно зробити так, щоб вчитися за 
підручниками було цікаво. Проте джерело подібного інтересу 
коріниться не тільки у формі викладу, але нерідко й у самій суті 
предмета. Учені повинні рішуче відкинути концепцію 
«відстояних знань», згідно з якою в шкільні підручники можна 
допускати тільки те, що вже абсолютно апробовано наукою. А 
як же бути з науковими гіпотезами – наприклад, у географії з 
гіпотезами про дрейф материків або про так званий парниковий 
ефект? Адже саме вони найбільшою мірою будять думку, уяву, 
викликають інтерес до предмета, а опосередковано і до самої 
науки [613]. 

В. Максаковський, досліджуючи проблеми становлення 
навчально-методичного комплексу, одним із перших виокремив 
основні типи навчально-методичних посібників для вчителів:  

1)   посібники загальнотеоретичного характеру;  
2) посібники з методики викладання окремих шкільних 

курсів;  
3) посібники з загальних проблем методики викладання 

даного предмета;  
4) посібники з певних аспектів методики викладання даного 

предмета;  
5) посібники, що висвітлюють певні форми навчання;  
6) хрестоматії, словники, довідники для вчителя [423, с. 28]. 
Я. Мікк виокремлює три головні, на його думку, проблеми 
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підручникознавства:  
1. Створення підручника як комплексна проблема науки та 

практики. Підручники значною мірою формують культуру 
мовлення та мислення, виховують учнів, тому потребують 
спеціальної підготовки. Педагогічній і психологічній наукам 
необхідно розробити загальні принципи і конкретні методи 
роботи для всіх авторів підручників та апробувати їх.  

2. Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників. 
Високої результативності навчання можна досягти лише при 
дотриманні в процесі розроблення навчального матеріалу 
підручника двох головних дидактичних принципів: науковості 
та доступності. Потрібно також багато уваги приділяти 
психологічним вимогам до формування змісту і побудови 
структури підручника. 

3. Сприйняття текстової інформації. Сприйняття тексту 
залежить від таких основних чинників: особливостей учнів і 
типу навчального тексту. Для забезпечення доступності текту 
необхідно розвивати вміння учнів працювати з ним, але при 
створенні підручника на перший план мають висуватися 
характеристики навчального тексту, від яких залежить його 
розуміння та засвоєння і які можуть стати важливим засобом 
управління ефективністю навчання учнів. Коли говорять про 
спрощення навчального тексту, то виникає питання, а де межа 
цього? Навчальний текст можна спрощувати безкінечно, але він 
повинен бути оптимально важким, тобто доступним. 
Оптимально важким є навчальний текст, який у даних умовах 
найкращим чином навчає, розвиває і виховує школярів. 
Навчальний текст повинен створювати для школярів певні 
пізнавальні труднощі, долаючи які вони розвиваються. 
Я. Мікком та його колегами були зібрані й обґрунтовані деякі 
критерії оптимальної труднощі і складності навчального тексту. 
Наприклад, надмірність навчального тексту повинна бути      
300-500%, співвідношення конкретних і абстрактних слів у       
10 класі – 1:1. Але багато чого ще належить зробити для 
визначення конкретних значень характеристик навчального 
тексту, відповідних зоні найближчого розвитку школярів різних 
класів [453, с. 63-87; 613, с. 79]. 

Вивчення психологічних засад створення підручника було 
головним напрямом наукових досліджень Г. Граник. Метою 
діяльності її колективу в складі співробітників НДІ загальної і 
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педагогічної психології АПН СРСР та вчителів-учасників 
експериментальної роботи була розробка психологічних вимог 
до створення підручників. Головним результатом дослідження, 
яке здійснювалося на матеріалі російської мови і мало 
багаторівневий характер, стало виявлення функціонального 
навантаження різних компонентів навчально-методичного 
комплексу. Це, на думку Г. Граник, дало можливість значною 
мірою сформулювати теоретичні підходи до вирішення проблем 
структурування шкільного підручника. Крім того, творчим 
колективом були виявлені закономірні етапи створення 
підручників: 1) визначення функціонального навантаження, що 
передбачається покласти на підручник; 2) вибір психологічної 
теорії, на основі якої будуть формуватися ці функції;                   
3) розробка моделі структури підручника, що дозволяє 
реалізувати обрану психологічну теорію; 4) перевірка і 
доопрацювання цієї моделі в експерименті; 5) побудова на її 
основі конкретного підручника, перевірка і доопрацювання його 
в експерименті [615, с. 64-66].  

Науково-дослідну роботу з удосконалення методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу, зокрема 
розроблення якісних навчальних та методичних посібників як 
компонентів навчально-методичного комплексу, здійснювала 
О. Божович. У ході експериментів з використанням навчального 
посібника нового типу та збірників вправ і завдань з синтаксису 
російської мови вона разом з колегами розробила та перевірила 
на практиці прийоми формування в учнів умінь самоконтролю і 
взаємоконтролю в процесі вивчення нового матеріалу [55, с. 
120-122; 615, с. 75-76].  

Д. Зуєв одним із перших став досліджувати підручник як 
цілісну психолого-педагогічну систему та як ядро навчально-
методичного комплексу [264; 266]. У своїх наукових працях 
учений сформулював кілька груп проблем, у вирішенні яких 
автори та видавці підручників очікують допомоги від науки. 

1. Мотиваційні основи роботи учня з навчальною книгою.   
У різні історичні епохи і в різних умовах педагогічного процесу 
проблему мотивації учня – як зробити навчання цікавим, 
пробудити в учня активність – вирішували по-різному. 
Спираючись на дослідження психологів, учені провели велику 
роботу з вивчення і реалізації тих мотиваційних можливостей, 
які закладені в структурі підручника – у співвідношенні різних 
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видів тексту і позатекстових компонентів, в його оформленні та 
поліграфічному рішенні. Практика змусила йти далі й шукати 
розв’язання цієї та низки інших проблем на шляхах розробки 
більш широкого і більш гнучкого засобу активізації роботи з 
навчальною книгою. Таким засобом став навчально-методичний 
комплекс. Наукове осмислення пошуків і знахідок, успіхів і 
невдач, а також визначення мотиваційних можливостей різних 
компонентів навчально-методичного комплексу та підручника 
як ядра цього комплексу – ось ті питання, які повинні стати 
предметом психологічних досліджень. 

2. Залучення до справи створення навчальних книг усієї 
сукупності психологічних знань про інтелектуальний і 
емоційний розвиток школярів. Перехід до загальної середньої 
освіти загострив проблеми, пов'язані з урахуванням вікових 
особливостей школярів. Вікова психологія накопичила 
ґрунтовні експериментальні знання про це; вона володіє 
ретельно обґрунтованими теоретичними концепціями 
психічного розвитку. Проте у справі створення навчальних книг 
ці наукові знання зовсім не застосовуються. Д. Зуєв 
висловлював сподівання, що психологи в складі авторських 
колективів підручників допоможуть усунути цей недолік. Від 
них він чекав і розробки загальних вимог до всіх авторів 
підручників та критеріїв оцінки їх роботи, що вкрай необхідно у 
видавничій справі. 

Уваги психологів вимагало і коло проблем, пов'язаних із 
зростаючим впливом на дітей засобів масової інформації. 
Школа в цілому і підручник зокрема значною мірою ігнорували 
цей вплив. Предметом досліджень могли б стати питання 
розподілу функцій між учителем, підручником, іншими 
компонентами навчального комплексу та засобами масової 
інформації як складовими єдиної навчально-виховної системи, а 
також можливості підручника як ядра вже не тільки малого 
навчально-методичного комплексу, але і цієї системи, свого 
роду «великого» навчально-виховного комплексу. 

3. Реалізація при проектуванні й конструюванні підручника, 
навчально-методичного комплексу можливостей 
диференційованого та індивідуалізованого навчання. Існують, на 
думку Д. Зуєва, два шляхи вирішення проблеми індивідуалізації 
навчання. Один з них – це розробка програмованих засобів 
навчання. Саме на цьому шляху психологам вдалося домогтися 
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значних успіхів (наприклад, створення програмованого 
підручника з синтаксису російської мови співробітниками 
лабораторії психологічних проблем підручника). Але цей шлях 
не може бути магістральним в умовах загальної середньої освіти 
та єдиної школи, тому вже давно автори підручників почали 
просуватися в іншому альтернативному напрямку – в напрямку 
розробки і створення комплексів, і тому вони вельми зацікавлені 
в науковій допомозі з боку психологів. 

4. Інженерно-психологічне проектування засобів навчання 
як знарядь праці учня та вчителя. Мова йде про завдання, 
багато з яких вчені вирішували і продовжують вирішувати, хоча 
часто кустарними прийомами (забезпечення легкості читання, 
реалізація гігієнічних вимог). У той же час абсолютно 
зрозуміло, що підручник, і тим більше навчальний комплекс, як 
знаряддя складної діяльності вимагають системного підходу до 
свого проектування. Спрямувавши свої можливості до потреб 
школи, був переконаний Д. Зуєв, психологи-фахівці в цій галузі 
відновлять невиправдано перервану плідну роботу піонера 
наукової організації праці А. Гастєва.  

5. Умови та засоби забезпечення повного засвоєння 
матеріалу навчальної книги. Учених у першу чергу цікавить та 
роль, яку відіграють структурні характеристики навчальної 
книги та навчально-методичного комплексу в підвищенні 
ефективності засвоєння матеріалу. Психологи, базуючись на 
даних своєї науки про закономірності сприйняття, розвиток 
уваги, пам'яті й мислення, а також володіючи 
експериментальними методами перевірки засвоєння, могли б 
надати авторам підручників суттєву допомогу в пошуку 
можливостей поліпшення їхньої продукції. 

6. Підручник і навчальний комплекс як інструменти 
організації діяльності учня. У повній відповідності з 
фундаментальними уявленнями про основи людської діяльності, 
на яких базується радянська психолого-педагогічна наука, 
педагоги прагнули через навчальну книгу виховати у школярів 
психологічну готовність до навчання як різновиду суспільно 
корисної діяльності. Але в умовах загальної обов'язкової 
середньої освіти, яка реально здійснювалася в нашій країні, 
цього було явно недостатньо. На глибоке переконання Д. Зуєва, 
для того, щоб активно і цілеспрямовано готувати учня до життя, 
школа повинна все більшою мірою ставати для підростаючого 
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покоління своєрідним центром власного життя, місцем 
конкретної загальнолюдської практики. Всі основні види 
діяльності повинні реально здійснюватися учнями – в школі або 
під її керівництвом. А це означає, що підручник як один з 
основних інструментів організації навчання і виховання в 
радянській школі покликаний з першого класу активно готувати 
учня – майбутнього громадянина – до трудової та громадської 
діяльності, причому перш за все у сфері матеріального 
виробництва. Дослідження цієї ролі та можливостей 
удосконалення необхідних для неї характеристик – 
найважливіше дослідницьке завдання, до рішення якого повинні 
долучитися психологи [266; 613, с. 93-95]. 

І. Журавльов звертав увагу на необхідність дослідження 
дидактичних засад процесів розроблення підручників. Він 
зазначав, що у підручнику в тій чи іншій мірі повинні знайти 
відображення всі основні методи і форми викладання предмета. 
У навчальних текстах та методичному апараті слід передбачати 
поступову зміну прийомів навчання, які мають бути спрямовані 
на забезпечення свободи дій і самоорганізації учнів у навчанні 
та інших аспектів впровадження розвивального характеру 
навчання [615, с. 69-71]. 

О. Кабардін зертав увагу науковців на необхідність 
удосконалення в навчально-методичному комплексі не лише 
підручника, але й усіх інших його компонентів та сформулював 
вимоги до здійснення експериментальної перевірки нових 
підручників і посібників. Вчений зазначав, що у процесі 
навчання широко використовуються натуральні об'єкти, моделі, 
прилади, посібники, аудіовізуальні засоби. Їх застосування 
описано у великій кількості методик і, як правило, пов'язано зі 
змістом діючої підручника, з реалізацією методичної концепції, 
закладеної в ньому. Підручник, в свою чергу, повинен бути 
побудований з урахуванням використання всіх компонентів 
навчально-методичного комплексу. Справедливою є вимога 
психологів до підручника, згідно з якою він має бути носієм не 
лише предметного змісту, але й змісту тих видів діяльності, які 
передбачається використовувати в процесі навчання. Для 
впровадження нового підручника в практику роботи школи 
необхідні або його узгодження з іншими компонентами чинного 
навчально-методичного комплексу, або паралельна розробка 
поряд з новим підручником всіх навчальних і методичних 
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засобів, відсутніх у чинному навчально-методичному комплексі 
та необхідних для забезпечення навчального процесу з 
застосуванням нового підручника. Це диктується практикою. 
Заміна діючого підручника доцільна лише в тому випадку, якщо 
застосування нового веде до підвищення якості навчання і 
виховання школярів. Застосування ж підручника лише за 
результатами експертизи, коли він за експертною оцінкою 
переважає за низкою показників, може призвести до зниження 
рівня підготовки учнів при його неузгодженості з іншими 
компонентами навчально-методичного комплексу. Тому поряд з 
експертною оцінкою якості нового підручника обов'язковою має 
бути його експериментальна перевірка [614, с. 77-78]. 

Важливим етапом у розвитку підручникознавства стала 
праця О. Бандури «Наукові основи підручника з літератури (4-10 
класи)» (1978 р.) [22]. Дослідниця презентувала себе 
прихильником універсального змісту навчальної літератури, яка 
має давати відповіді на всі провідні питання літературної освіти 
в середніх  і старших класах. На основі головних дидактичних 
принципів, а також спираючись на багаторічний власний досвід 
педагогічної діяльності, вона висунула ідею використання 
«наскрізних ліній», які об'єднують підручник в одне ціле [512]. 

Провідними «наскрізними лініями» дидактичного 
характеру, на думку О. Бандури, є: засвоєння учнями 
найважливіших фактів з життя письменника; виклад 
найхарактерніших особливостей літературного процесу 
висвітлюваного періоду; аналітико-синтетична робота над 
текстом художнього твору; формування в учнів доступних умінь 
шкільного аналізу; розвиток художнього та логічного мислення; 
збагачення усного мовлення; система письмових робіт; 
засвоєння школярами найпростіших і найнеобхідніших 
відомостей із теорії виразного читання і вироблення на їх основі 
відповідних умінь і навичок; виклад елементів теорії літератури, 
формування в учнів системи цих знань та системи вмінь щодо їх 
використання у своїй мовній практиці; усвідомлення учнями 
доступних старшокласникам основних закономірностей і 
перипетій розвитку літератури як словесного мистецтва; зв'язок 
літератури з життям; зв'язки викладання літератури із 
сучасністю; внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки; 
формування в учнів уміння самостійного набуття знань; система 
домашніх завдань; позакласна й позашкільна робота з 
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літератури [22; 512]. 
О. Бандура розкриває зміст кожної з «ліній» на прикладах 

різних видів навчальної літератури в середній і старшій ланках 
школи. Зокрема, подає систему вимог до змісту і методичного 
апарату підручника-хрестоматії. На основі результатів 
психолого-педагогічних досліджень П. Гальперіна, 
Л. Виготського, А. Леонтьєва О. Бандура творчо розвиває 
теорію поетапного формування розумових дій учнів [512]. 

На підставі аналізу та синтезу здобутків науки дослідниця 
визначила основні мислительні операції, що мають місце під час 
вивчення літератури: зіставлення; розмірковування; виділення 
головного; класифікація і систематизація фактів; обґрунтування, 
заперечення, доведення; формулювання висновків; узагальнення 
і синтез; формування правил і визначень; оцінювання [22, с. 28]. 

У своїй роботі О. Бандура детально розглянула принципи 
побудови завдань і вправ та сформулювала вимоги до 
методичного апарату підручників із літератури. Ось головні з 
них: 

- виходити з логіки навчального процесу й самого 
предмета; 

- ураховувати особливості сприймання школярами 
відповідної вікової групи різного навчального матеріалу 
(художнього, логічного); 

- спонукати учнів виконувати різноманітні розумові 
операції; 

- активізувати уяву й фантазію школярів, збагачувати їхні 
емоції; 

- відповідати рівню розвитку інтелектуальних можливостей 
учнів, бути посильними їм, ураховувати вже засвоєні вміння і 
навички здобувати знання; 

- визначати кількість запитань і завдань відповідно до 
кількості часу, відведеного на вивчення даного матеріалу; 

- становити частину єдиної системи роботи, що 
забезпечується в усіх шкільних підручниках із усіх питань, 
сукупність яких становить процес вивчення літератури в 
середній школі; 

- забезпечити формування в учнів чіткої, достатньо повної 
системи добре усвідомлених і міцно засвоєних знань, що стає 
основою естетичного й морального виховання молодого 
громадянина [22, с. 30; 512, с. 125-126]. 
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Цей комплекс вимог до найважливішої складової частини 
будь-якої навчальної книжки з літератури – методичного 
апарату – є критеріальною базою успішної побудови завдань, 
запитань, вправ. Ця база, на думку В. Оліфіренка [512, с. 126], і 
сьогодні успішно застосовується в підручникознавстві. 

У 60-80-ті роки активно здійснювались дослідження 
шкільного підручника як засобу навчання учнів та засобу 
професійної діяльності вчителя (І. Лернер [397; 398], 
М. Скаткін [662], В.Сухомлинський [704; 705]).  

В. Сухомлинський зазначав, що підручник має бути для 
вчителя абеткою, яку він знає достеменно; варто співвідносити 
виклад матеріалу підручника з рівнем розвитку класу, в якому 
має вивчатися цей матеріал, оскільки справжній учитель читає 
підручник очима учнів; під час підготовки до уроку підручник 
не може бути єдиним джерелом знань для вчителя: «Ми 
викликали б у дітей тільки відразу до повсякденного засвоєння 
певних «порцій» знань, якби вчитель обмежувався підручником 
і не розсував би перед ними горизонти науки..., вчителеві треба 
знати значно більше, ніж вимагає програма» [705, с. 618]. 

Проблеми відображення змісту освіти в тексті підручника 
(посібника) глибоко досліджував І. Лернер. Він вважав, що 
підручник являє собою практичну реалізацію педагогічної 
теорії, тобто теорію в дії. Від того, яка дидактична або, ширше, 
педагогічна теорія задіяна, залежить повноцінність підручника 
як сценарію навчально-виховного процесу. Авторам підручників 
потрібно розуміти сутність методів навчання, обумовлену 
характером пізнавальної діяльності, яку потрібно організувати. 
Їм треба знати також зовнішні форми методів (розповідь, бесіда, 
лабораторна робота), роль і способи використання засобів 
навчання (слова, образності, практичної діяльності). Учений 
вважав важливою також і роль організаційних форм навчання. 
Для реалізації їх у підручнику слід передбачити певні 
можливості: матеріал для диспуту, лабораторної роботи, 
групового або індивідуального дослідження [397; 398]. 

Проблеми подання у підручниках нових понять, їх 
визначення та організації роботи з ними вивчала В. Пакулова, 
яка експериментально довела, що наявність у тексті підручника 
значної кількості незрозумілих слів може знизити рівень 
засвоєння навчального матеріалу. У своїх працях дослідниця 
подала кілька варіантів роботи з новими термінами у 
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підручниках: підходи до визначення термінів; точний переклад 
та роз’яснення етимології термінів іноземного походження, 
виділення термінів жирним шрифтом або курсивом; створення 
предметного покажчика; включення до методичного апарату 
завдань і вправ щодо роботи з термінами [525, с. 109-118].  

Дослідженнями проблем засвоєння навчального матеріалу 
та організації змісту тексту підручника займалася 
Г. Чистякова [781]. Одним із центральних питань у проблемі 
навчального тексту вона вважала організацію його змісту. Це 
питання стосується, на її думку, як автора підручника, так і 
вчителя, який готується до конкретного уроку. І в першому, і в 
другому випадку постають два основні завдання: відбір 
матеріалу і встановлення послідовності його викладу. На 
практиці при вирішенні цих завдань виникає ціла низка 
труднощів, пов'язаних із визначенням необхідного обсягу знань, 
ступеня глибини їх викладу, із забезпеченням доступності цих 
знань, подоланням перевантаження учнів. У цій роботі вченою 
пропонувався експериментально перевірений метод, що 
дозволяє усунути зазначені труднощі. Проведене Г. Чистяковою 
дослідження розуміння тексту, спрямоване на вивчення його 
смислової структури, показало, що зміст тексту може бути 
поданий у вигляді системи описуваних у ньому предметів 
(явищ, процесів) дійсності й відносин між ними. «Ця система 
орієнтована на логіку позамовних предметних відносин і 
визначається не композиційно-логічними закономірностями 
будови тексту, а характером існуючих у дійсності предметних 
відносин. Вона формується за ієрархічним принципом: одні 
предметні відносини є більш загальними стосовно інших, їм 
підпорядкованих. Найвищий рівень займає тема, яка 
розкривається через послідовний ряд підтем. Термін «підтема» 
служить умовним позначенням взаємозв'язку предметів, що 
передає зміст події, явища, поняття. У тексті підтема може бути 
представлена розділом, параграфом, абзацом. У такій структурі 
предметних відносин відображається система знань з даної теми 
і з даної галузі. Зазначена структура може бути зображена у 
вигляді схеми або таблиці. Використання даного підходу до 
змісту тексту дає можливість наочно уявити ті знання, які 
складають зміст підручника, розділу, окремого уроку. На основі 
структури предметних відносин тексту вирішуються завдання 
відбору необхідних знань і обсягу їх розкриття, визначаються 
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теми, які вимагають повторного до них звернення при поясненні 
нового матеріалу. Користуючись цією схемою, можна 
здійснювати контроль за інформацією, що вводиться, та її 
засвоєнням» [781]. 

Вивченню проблем відображення у підручнику змісту 
навчального предмета та побудови тексту параграфу багато 
уваги приділяв також Л. Доблаев. Навчальний текст, на його 
переконання, має оцінюватися не лише за науковим, 
дидактичним та стилістичним критеріями, але й за логіко-
психологічним. Логіко-психологічний аналіз тексту, 
розроблений ученим, допомагає легше і точніше встановити 
позитивні риси та недоліки навчального тексту стосовно 
засвоєння його учнями і щодо їхнього психічного розвитку. 
Л. Доблаєв підкреслював, що авторам підручників слід 
пам'ятати про особливості смислової структури навчальних 
текстів, шукати такі варіанти їх побудови, які зроблять їх 
оптимальними для засвоєння учнями та розвитку їхніх 
пізнавальних здібностей [172; 173].  

З. Калмикова у своїх дослідженнях довела, що вимоги до 
підручника мають формулюватися відповідно до їх функцій. 
Психолого-педагогічні вимоги до шкільних підручників 
випливають із їх функцій: забезпечити можливість засвоєння 
(або «присвоєння») наукового матеріалу, що відповідає 
програмі, і сприяти просуванню учнів у їх психічному розвитку. 
Відповідно до цього в підручниках повинні бути створені 
умови, сприятливі для розуміння тексту. Розуміння навчальних 
текстів являє собою складну пізнавальну діяльність. Розуміння 
як психічна діяльність – це диференціювання, аналіз фактів, 
явищ у відповідних контексту якостях і реалізація зв'язків 
(синтез), які складають цей контекст. У результаті аналізу через 
синтез відбувається перехід від нерозуміння до розуміння. 
Розуміння передбачає встановлення зв'язків між новою 
інформацією та вже наявними у суб'єкта знаннями. Думка може 
бути засвоєна або зрозуміла лише тим, у кого вона входить до 
складу його особистого досвіду або в тій же самій формі (тоді це 
думка вже знайома), або ж на найближчих ступенях 
узагальнень.  

У 80-ті роки у зв'язку з перевантаженням учнів проявилася 
тенденція усувати її насамперед за рахунок суттєвого 
скорочення обсягу підручників. Логічно припустити, що 
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навчальний текст меншого обсягу легше зрозуміти і запам'ятати, 
ніж аналогічний текст більшого об'єму. Однак, з психологічної 
точки зору, немає прямого зв’язку між обсягом тексту і 
труднощами його розуміння. За даними численних перевірок і 
анкетувань, підручник «Фізика, 8 клас» (автори: А. Кікоїн, 
І. Кікоїн) відрізняється високим науковим рівнем, але досить 
складний для учнів. Намагаючись пояснити, що ускладнює його 
зміст, школярі зазначали, що в ньому майже все – головне і 
дуже мало другорядного, іноді краще зрозумієш це головне з 
прикладів, дослідів, тобто учні досить правильно визначили 
основні причини труднощів [308, с. 92]. 

Отже, одна з найважливіших умов розуміння навчальних 
текстів – врахування в них особистого досвіду учнів, обсягу та 
рівня узагальненості тих основних (базових) знань, на основі 
яких може бути введена нова інформація. 
Звідки автор підручника отримує такого роду відомості? Перш 
за все з програми за попередні роки навчання. Однак в умовах 
загальної освіти далеко не все те, що міститься в програмі, стає 
надбанням особистого досвіду кожного школяра. Чимала 
частина матеріалу у деяких з них взагалі не засвоюється або 
засвоюється на дуже низькому рівні узагальнення. У цих умовах 
важливо виділити основний зміст програми, «мінімальну 
норму», «ядро», що включає найважливіші поняття і 
закономірності, без знання яких неможливо засвоєння інших, 
більш складних розділів програми. Доцільно зазначити їх не 
лише в програмі, але й у кінці підручника, як це роблять у 
підручниках з іноземних мов стосовно словника-мінімуму, на 
основі якого вводяться нові тексти на наступний рік. На цю 
вміщену в кінці підручника «мінімальну норму» будуть 
орієнтуватися і автори підручників, і вчителі, і навіть учні, бо 
жоден учень не може бути переведений в наступний клас без 
знання цієї «норми», інакше він не зуміє засвоїти новий 
матеріал [308; 615]. 

Психолого-педагогічні вимоги до відображення змісту 
освіти в тексті підручника системно дослідив і сформулював 
А. Сохор. Навчальний текст, як підкреслював учений, це складна 
система, елементи якої можна визначити в залежності від типу 
аналізу тексту: лінгвістичного, дидактичного, психологічного та 
ін., від виявлення системоутворювального чинника. Нерідко 
недостатня актуалізація отриманих на різних етапах навчання 
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відомостей, що відносяться до певних текстів як до систем, є 
головною причиною їх нерозуміння, неспроможності вирішити 
поставлене завдання. Раціональна побудова навчальних текстів 
може запобігти цим небажаним явищам. За допомогою 
навчального тексту здійснюється комунікативний зв'язок між 
автором і читачем. Створити зрозумілий текст автор може лише 
добре розуміючи характер діяльності учнів під час роботи над 
ним. Тому автор має подбати про мотиви цієї діяльності, 
можливості запам'ятовування інформації, підтримку уваги в 
ході читання, емоції, що можуть виникати в процесі читання. 
Головне завдання автора – попередити нерозуміння тексту, 
тобто руйнування зв'язків між текстом і дійсністю 
(відображенням дійсності у свідомості учнів), а також між 
складниками самого тексту [681; 682]. 

Проблеми визначення місця і функцій шкільного 
підручника в процесі засвоєння навчального матеріалу та 
формування в учнів загальнонавчальних і предметних умінь 
ґрунтовно досліджувала Н. Тализіна, яка, зокрема, 
класифікувала вимоги до підручника з позицій теорії 
діяльності. 

У цілому, підручник може бути обмежений викладом лише 
того, що підлягає засвоєнню. Але такий підручник важко 
назвати підручником: він не буде вчити. Підручник завжди 
забезпечує якусь частину циклу навчання. Якщо ж він 
забезпечує весь цикл, то він стає так званим програмованим 
підручником. Для того, щоб заздалегідь спланувати, які функції 
будуть покладені на підручник при вивченні кожного розділу 
програми, автор повинен звернутися до теорії процесу 
засвоєння. На жаль, серед методистів, як наголошувала 
Н. Тализіна, тоді ще існувала точка зору, що процес засвоєння, а 
тим самим і методи навчання, визначаються специфікою 
досліджуваного предмета. Ця точка зору неправильна: загальні 
закони засвоєння не залежать від особливостей предмета, вони 
діють при вивченні будь-якої науки або нової сфери практики. 
До таких загальних закономірностей відноситься інтеріоризація. 
Автори підручників мають подбати про спосіб подання знань 
відносно діяльності, до складу якої вони повинні увійти. Усі 
нові пізнавальні компоненти діяльності повинні бути 
представлені в зовнішньому вигляді, доступному для 
використання їх учнями [708]. 
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Н. Тализіна особливо наголошувала на тому, що 
матеріалізація діяльності та реалізація принципу наочності – це 
не одне і те ж. Матеріалізація вимагає не лише зовнішнього 
(наочного) подання предмета засвоєння, але й можливості 
практичних дій із ним. Вибір форми матеріалізації визначається 
рівнем розумового розвитку учнів, специфікою предмета, а 
також низкою інших умов. Зовнішня форма подання необхідна 
не тільки стосовно предметних знань, але й усієї схеми 
орієнтовної основи діяльності. Відсутність у підручниках схем 
орієнтовної основи умінь, які підлягають засвоєнню, є одним із 
ключових їх недоліків. Природно, що поданню такої схеми 
повинна передувати робота із визначення змісту даної 
діяльності. Так, у всіх курсах геометрії ставиться завдання 
навчити учнів доведенню. Проте в жодному підручнику не 
розкрито зміст пізнавальної діяльності, яка є основою вміння 
доводити. Не дивно, що учні навчаються лише повторювати 
готові доведення [708; 709]. 

Дуже важливо, на думку Н. Тализіної, розуміти, що 
завдання, проблемні ситуації виконують у навчальному процесі 
декілька функцій, які також необхідно враховувати при 
написанні підручників: мотиваційну; засіб знайомства учнів зі 
змістом умінь, що формуються, засіб їх засвоєння. Спеціального 
розгляду потребує проблема контролю за процесом засвоєння. 
Автори, як правило, включають у підручник набір питань, 
завдань, покликаних допомогти учням перевірити себе. На жаль, 
це часто робиться без урахування тих видів діяльності, що 
передбачені метою навчання. Крім того, працюючи з такими 
завданнями, учень не завжди має можливість установити, на 
якому етапі роботи він припустився помилки. Звісно, підручник 
може бути доповнений цілою низкою сучасних засобів 
контролю, але все це має бути передбачено автором в комплексі: 
він з самого початку повинен мати повне уявлення про всі 
вимоги, які необхідно виконувати, щоб успішно реалізувати 
мету навчання. У цьому випадку автор зрозуміє, які вимоги він 
планує забезпечити з допомогою підручника, а які будуть 
покладені на інші компоненти НМКс. У 70-80-х роках ХХ 
століття з’явився позитивний досвід підготовки підручників за 
участю різних фахівців: вчителя-предметника, методиста, 
психолога. Н. Тализіна вбачала в цьому шлях для значного 
поліпшення якості підручників  [709, с. 4–5].  
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В. Онищук значну увагу приділяв інтенсифікації 
пізнавальної діяльності учнів за рахунок використання 
підручника. Диференціювання навчального тексту є, на його 
думку, основою роботи з активізації пізнавальної діяльності 
учнів засобами підручника, оскільки питання, завдання й вправи 
повинні передбачати не переказ певної частини тексту, а його 
осмислення, визначення в ньому головного, встановлення 
різного роду зв'язків, формулювання висновків та оцінювання 
даного матеріалу. Аналіз тогочасних підручників історії, 
здійснений дослідником, показав, що засоби активізації 
пізнавальної діяльності школярів знаходили в них все більш 
повну реалізацію. Підручники для 5 та 6 класів містили 
спеціальні тексти, розраховані на самостійну роботу                     
з використанням дослідницьких методів: наприклад, аналізуючи 
речові та письмові джерела, учні мали самостійно визначити 
види діяльності, форми побуту та суспільний лад даного   
народу. Такі тексти і відповідні завдання були різновидами 
проблемних завдань, що послідовно пропонувалися учням для 
виконання [513; 515]. 

В цілому ж проблемний виклад матеріалу з постановкою 
проблемних завдань у підручниках історії 70-х років 
застосовувався відносно рідко. Стосовно активізації 
пізнавальної діяльності, як підкреслював В. Онищук, радянські 
шкільні підручники мали значні резерви. У той час широко 
використовувалося традиційне подання питань, при якому автор 
підручника і учень перебували ніби у відчуженні один від 
одного. Вчений пропонував інший підхід: автор, безпосередньо 
звертаючись до учня, міркує і обговорює з ним текст. Увага 
учнів мала звертатися на складність певної частини тексту, на 
значення даного матеріалу для засвоєння знань і вмінь у 
подальшому навчанні. При цьому слід використовувати окремі 
принципи пізнання історичного процесу: узагальнюючі та такі, 
що створюють початкові уявлення про методи історії як науки. 
На переконання В. Онищука, методичний апарат організації не є 
простим доповненням до певного тексту: він повинен бути не 
лише тісно пов'язаним ним, але і має взаємодіяти з ним, активно 
впливати на нього [514; 515]. 

Проблему формування у школярів способів розумової 
діяльності засобами підручника досліджувала І. Якиманська. 
Функції підручника різноманітні. Одна з основних його  
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функцій – інформаційна. Для її реалізації розроблено принципи 
побудови підручника, що забезпечують науковість, системність, 
доступність, наочність викладу матеріалу. При побудові 
підручника моделюється прийнятий у науці метод подання і 
аналізу матеріалу, розробляються форми його інтерпретації. 
Логіка «руху» матеріалу в підручнику відтворює значною мірою 
логіку побудови і розвитку наукового знання. Крім 
інформаційної, підручник, на думку І. Якиманської, виконує і 
функцію забезпечення пізнавальної активності, без якої немає 
засвоєння знань. Яким би добре побудованим не був науковий 
зміст підручника, він не може бути повноцінно засвоєним, якщо 
учень не володіє активними способами роботи з ним. Підручник 
повинен подавати не лише систему знань, але й моделювати 
структуру пізнавальної діяльності, гомоморфну структуру 
наукового знання. Тільки тоді він буде виконувати              
власне розвивальну функцію. Реалізація такої функції 
підручника вимагає спеціальної організації матеріалу (його 
відбору, побудови) з урахуванням психолого-дидактичних 
закономірностей пізнавальної діяльності. Оскільки логіка і 
система науки не збігаються з логікою і системою навчального 
предмета, логіку науки треба «спроектувати» на навчальний 
предмет з урахуванням об'єктивних закономірностей засвоєння, 
поза якими неможливий розумовий розвиток людини. Шляхи 
розвитку знання в історії людства (зафіксовані в науці) і в 
індивідуальному досвіді людини різні [807]. 

Інформаційна та розвивальна функції у підручнику мають 
бути органічно поєднані. Це злиття, на переконання 
І. Якиманської, не досягається саме собою, автоматично. Воно 
передбачає серйозну спільну роботу вчених-фахівців у даній 
галузі науки, учених-дидактів і психологів. Технологія 
засвоєння слабо була розроблена і представлена в підручниках, 
що різко знижувало їх розвивальну функцію. Але ж саме через 
технологію засвоєння і забезпечується можливість злиття 
суспільного (чужого) та індивідуального (особистого) досвіду. 
Потрібне інше структурування матеріалу підручника, ніж те, яке 
прийнято звичайною логікою його викладу в системі наукових 
знань. Цілеспрямована робота з формування у школярів 
способів розумової діяльності засобами підручника дозволяє 
повніше розкрити і описати основні типи мислення 
(індивідуальні когнітивні стилі), що має полегшити завдання 
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створення підручників різного профілю (гуманітарного, 
математичного, природничого) [807; 808]. 

У вивченні ролі рефлексивної інформації у тексті значних 
позитивних результатів досяг І. Неволін. Він вважав, що 
одним із вирішальних критеріїв якості підручника є та частка 
інформації з предмета (понятійного апарату, теоретичних 
положень, експериментальних процедур, наукової лексики та 
ін.), яку засвоює учень. Для того, щоб підвищити коефіцієнт 
корисної дії (ККД) підручника, швидкість передачі знань, 
доцільно розглядати проблеми створення підручника та його 
використання в діалектичній єдності. Це означає, що при 
побудові навчальної книги необхідно не лише постійно думати 
про читача і вести з ним діалог (так завжди роблять талановиті 
автори), але й створювати нову систему управління його 
пізнавальною діяльністю. Центральною ланкою такої системи є, 
на думку вченого, рефлексивна інформація, тобто фіксація в тій 
чи іншій знаковій формі змістового ставлення автора до фактів і 
теорії, до пережитого, аналізованого, до труднощів читацького 
сприйняття, розуміння, запам'ятовування. Таким чином, 
рефлексивна інформація може виступати як специфічний засіб 
спілкування, прилучення читача до духовного світу автора. У 
філософсько-методологічному плані авторська рефлексивна 
інформація постає як особливий рівень соціального 
відображення. Функції її різноманітні. Наприклад, вона служить 
свого роду резервуаром ідей, що живлять теоретичне знання. 
Різні квазітеоретичні конструкти поза критерію суспільної 
практики володіють лише статусом рефлексивної інформації. 

Уведення поняття «рефлексивна інформація» в 
методологію підручника і подальша його розробка давали 
можливість по-новому інтерпретувати, координувати, 
узагальнювати ряд емпіричних прийомів викладу, визначених 
різними авторами. Підручник нового покоління, як стверджував 
І. Неволін, повинен був являти органічну єдність теоретичної, 
фактографічної і рефлексивної інформації [483]. 

Важливу роль в інтенсифікації роботи з текстом може 
зіграти введення в навчальну книгу тимчасових характеристик 
читання. У Програмі розвитку загальних навчальних умінь і 
навичок [609] наведені нормативні показники швидкості 
читання для кожного класу середньої школи. Пошук системи 
інтелектуальних орієнтирів для учня, вчителя, органів 
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управління народною освітою, який був відображений у 
зазначеній програмі, можна розглядати, на думку дослідника, як 
початок нового історичного етапу в розвитку шкільного 
навчання. Цілком логічно було б зробити наступний крок у 
пробних навчальних книгах: вказати експериментально 
обґрунтований час, необхідний для засвоєння викладеного 
матеріалу (звичайно ж, з урахуванням рівня підготовки учнів, 
характеру навчальних завдань і умов навчання). Цей досить 
простий захід, на думку І. Неволіна, мав змусити авторів 
кардинально перебудувати процес виробництва 
(конструювання, написання, семіотичного оформлення тощо) 
підручника та стимулювати педагогів щодо з’ясування причин 
труднощів у роботі з ним, що, в свою чергу, мало стати новим 
кроком на шляху до вирішення проблем створення та 
використання підручника в їх діалектичній єдності [483]. 

С. Бондаренко розглядала проблему функціонування 
підручника як засобу розвитку пізнавальних інтересів учня. 
Вона констатувала певне протиріччя між природним 
прагненням дитини і підлітка до знань та низьким рівнем 
інтересу до роботи з навчальною літературою. Пізнавальний 
інтерес не є чимось зовнішнім, додатковим стосовно 
навчального процесу. Наявність інтересу – одна з головних умов 
успішного перебігу навчального процесу і свідчення його 
правильної організації. У творчому колективі, до складу якого 
входила С. Бондаренко, на матеріалі російської мови було 
створено експериментальний навчальний комплекс нового   
типу – проблемно-індивідуалізований, до якого входили: 
підручник, збірник тренувальних завдань і збірник контрольних 
завдань. Структура як підручника, так і збірника завдань, 
підпорядкована ідеї стимулювання розумової активності 
школярів. У підручнику реалізується проблемний метод. Кадр, 
або найменша структурна одиниця підручника, будується так, 
щоб учень не отримував знання в готовому вигляді, а здобував 
їх самостійно, просуваючись через систему запитань і 
відповідей. На початку кожної навчальної теми сформульовано 
основне питання цієї теми у вигляді заголовка. Система 
наступних проміжних запитань і завдань (так званих кроків) 
підводить школярів до відповіді на основне питання. Для учнів 
із різними індивідуальними можливостями передбачені кадри з 
різними рівнями самостійності. Дослідникам удалося розробити 
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такі типи завдань:  
- завдання, що вимагають пошуку, самостійного підбору 

або активного конструювання потрібних навчальних об'єктів;  
- завдання типу інтелектуальних ігор, у яких навчальна 

задача включена в завдання активного пригадування або 
відгадування;  

- завдання, що передбачають вибір з двох або декількох 
варіантів і в силу цього включають аналіз, зіставлення, 
диференціацію та оцінку досліджуваних явищ;  

- завдання на активне перетворення навчального матеріалу, 
зокрема перетворення, пов'язане з виправленням смислових 
помилок у запропонованому матеріалі;  

- завдання на підставі прогнозування елементів навчального 
матеріалу. 

С. Бондаренко припускала, що підручник, заснований на 
цих принципах, повинен викликати інтерес в учнів. Проведена 
нею експериментальна перевірка підтвердила це припущення 
[61; 141; 142]. 

С. Жуйков дійшов до висновку про необхідність створення 
стабільних підручників розвивального навчання. Розумовий 
розвиток учнів взаємопов'язаний із засвоєнням теоретичних 
відомостей. Результати наукових досліджень вказують на 
необхідність подавати в підручниках теоретичні відомості в 
наукових формулюваннях. Робити це, зрозуміло, слід при 
реалізації деяких інших принципів організації навчального 
матеріалу. На перший план виступає системність досліджуваних 
відомостей, раціональний розподіл їх за курсом. Сполучною 
ланкою між розумовим розвитком учнів і успішним засвоєнням 
теоретичних знань, застосуванням їх на практиці є прийоми 
розумової діяльності. Навчальний матеріал може бути 
пристосований до різних типів навчання: пояснювально-
ілюстративного, програмованого і проблемного. Найбільший 
розвивальний ефект може дати проблемне навчання, але за умов 
правильної організації навчального матеріалу (уведення 
граматичних понять, орфографічних правил, вправ різного 
типу). При цьому, на думку С. Жуйкова, слід брати до уваги 
особливості навченості учнів з даного предмета. Це необхідно 
враховувати при виборі типу навчання, прийомів навчальної 
діяльності, від чого залежить успішність навчання в цілому. 
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Добре встигають ті учні, у яких добре розвинені всі компоненти 
навчальної діяльності. В інших учнів слабко виражені 
компоненти також піддаються розвитку, але для цього потрібна 
спеціальна робота, матеріал для якої бажано включати в 
підручники. Перераховані вище ідеї були реалізовані в 
експериментальних підручниках (автори: С. Жуйков, 
Л. Зеленіна, Е. Карлсен), апробація яких показала їх 
ефективність [248, с. 51–61]. 

Проблеми підручника як засобу розвитку в учнів ініціативи 
та творчої активності вивчала Л. Айдарова, яка пропонувала 
підійти до конструювання підручника з певних психолого-
педагогічних позицій: 1) орієнтуватися на відомі в науці 
закономірності засвоєння; 2) мати на увазі виняткову роль 
перших етапів навчання, здатних надовго визначити успіх (або 
невдачу) роботи учня з даного роду матеріалом; 3) ураховувати 
проблематику взаємозв'язку навчання й розвитку, тобто 
закладати в підручник той зміст, який буде здатний вести за 
собою розвиток, створюючи для нього «зону» – як найближчу, 
так і віддалену; 4) шукати спосіб реалізувати на практиці тезу 
про особливу роль знарядь (знаків) у розвитку мислення, 
пам'яті, уяви, тобто при конструюванні підручника вводити 
необхідні знакові опори як засоби для освоєння змісту; 5) при 
створенні підручника застосовувати існуючі в науці знання про 
структуру людської діяльності, зокрема навчальної [4]. 

Такий підручник, за задумом Л. Айдарової, повинен являти 
собою своєрідну модель формування специфічної навчальної 
діяльності. Це означає, що робота дитини з ним має бути 
спрямована на формування здатності ставити проблеми щодо 
досліджуваного матеріалу, вчити пошуку можливих тут 
способів вирішення, а також на розвиток контрольно-оцінної та 
мотиваційної сфер діяльності. У зв'язку з цими завданнями 
підручник повинен складатися з кількох елементів (книг), 
внутрішньо взаємопов'язаних і разом з тим таких, що несуть 
своє особливе психологічне навантаження або функцію (у 
цілому – «навчальний комплекс»). Зовнішній поділ 
«навчального комплексу» на три елементи обумовлений 
різними, але взаємопов'язаними завданнями майбутньої 
діяльності учнів: 1) зрозуміти мету і спосіб роботи        з новим 
предметом, 2) освоїти різноманітну фактуру самого предмета й 
дії з ним, 3) навчитися коротко фіксувати результати кожного 
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етапу роботи та одночасно вчитися самостійно працювати з 
матеріалом даного роду. Як показав її експеримент, учні в цьому 
випадку отримують значний розвиток в інтелектуальному, 
специфічному мовному та особистісному аспектах. Викладені 
вище принципи побудови підручника були визначені 
Л. Айдаровою в процесі конструювання експериментальної 
програми з російської мови та організації навчання за нею. 
Однак ці принципи можна використовувати при конструюванні 
підручника з будь-якої рідної мови, незалежно від його типу. 
Головне – щоб учень був поставлений в активну позицію 
стосовно досліджуваного предмета [4; 615]. 

Однією з перших учених, хто заговорив про необхідність 
посилення комунікативної спрямованості підручників з 
іноземних мов, була С. Калініна. Іноземна мова як навчальний 
предмет, на її думку, також покликана зробити свій внесок у 
реалізацію принципу виховного навчання, у розвиток 
інтелектуальних творчих здібностей учнів. Зважаючи на це, 
важливо, щоб підручник правильно орієнтував викладача у 
виконанні цих завдань. Однак кілька підручників англійської та 
французької мов для перших років навчання, цим вимогам не 
відповідали, оскільки були побудовані в основному на 
безглуздому, на погляд С. Калініної, матеріалі й містили 
переважно механічні вправи. В основу відбору і організації 
матеріалу в цих підручниках покладена формальна система 
граматичних структур. Досвід школи довів непридатність 
підручників, побудованих на базі формальної системи – системи 
граматики, фонетики, орфоепії, для навчання мовленнєвої 
діяльності, для загального розвитку і виховання учнів [305]. 

Аби уникнути зазначених недоліків, на думку С. Калініної, 
в основу підручника повинна бути покладена логіка оволодіння 
учнями висловлювання іноземною мовою. Це означає, що 
провідне місце в навчанні іноземних мов належить не навичкам 
(хоча певна робота над ними і необхідна), а вмінням 
використовувати вже освоєний мовний матеріал відповідно до 
ситуації спілкування. 

Згідно з даними науки, мовні вміння включають творчий 
компонент, що виражається у відборі та комбінуванні матеріалу 
відповідно до усвідомлюваної комунікативної ситуації. Тому 
відбір і організацію матеріалу в підручнику доцільно 
підпорядкувати послідовності формування умінь творчого 
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характеру. У зв'язку з цим лексичні одиниці й граматичні 
конструкції слід відбирати і розподіляти відповідно до тематики 
мови, етапів її розвитку, враховуючи поступове зростання 
самостійності учнів у формуванні висловлювання, а також таких 
його характеристик, як обсяг і змістовність. Такий підхід 
вимагає, щоб робота над мовним матеріалом мала свідомий 
характер, учнів необхідно знайомити з правилами-інструкціями, 
що допомагають оперувати засобами мови. Учні повинні 
досягати свідомого автоматизму в оволодінні мовним 
матеріалом з тим, щоб вони могли висловлювати свої думки 
іноземною мовою, не замислюючись над вибором слів і 
побудовою речень. Формування таких автоматизмів і має бути 
метою значної частини завдань підручника. Матеріал 
тренувальних вправ повинен мати комунікативну 
спрямованість, містити реальні для мовного спілкування фрази. 
Значну ж частину завдань у підручнику необхідно 
підпорядкувати завданням розвитку мовленнєвих умінь, у той 
же час вони повинні сприяти накопиченню в школярів досвіду 
усної та письмової комунікації [305]. 

Ідеї С. Калініної мали значний позитивний вплив на 
подальший розвиток вітчизняного підручникотворення, але й до 
наших днів залишаються до кінця не реалізованими. 

Проблеми удосконалення методики самостійної роботи 
учня з підручником були в колі наукових інтересів Л. Концевої. 
При виконанні комплексної програми АПН СРСР, спрямованої 
на нормалізацію навчального навантаження школярів, її творча 
група висунула припущення, що перевантаження школярів 
може бути пов'язане, зокрема, з невмінням працювати з книгою. 
Отже, виникло завдання визначити, чи вміють школярі 
працювати з підручником. При цьому перевірялося володіння 
елементарними прийомами роботи з текстом (визначення 
головної думки, складання плану, відповіді на запитання до 
тексту, короткий переказ). У ході обстеження було встановлено, 
що значна частина школярів не володіє цим умінням. 

Дослідники встановили, що несформованість уміння 
працювати з книгою – одна з причин емоційного бар'єра, який 
часто виникає і виражається в небажанні й навіть «опорі» 
школяра роботі з книгою. Говорячи про причини такого 
ставлення до підручника, Л. Концева зазначала, що на зміну 
підручникам, обтяженим зайвою інформацією, тоді приходили 



 

236 

 

підручники із занадто вузькою – «експрес-інформацією». 
Подача навчального матеріалу в такому вигляді розглядається 
як один із заходів зменшення перевантаження школярів. Але 
«експрес-інформація» цікава і корисна обізнаним людям, 
школярам же вона незрозуміла, тому їм важко її засвоїти. Така 
подача матеріалу суперечить нормативам пам'яті: 
запам'ятовування вимагає надмірності інформації, а в 
підручнику її немає, і школярі починають багаторазово читати й 
переказувати текст, не завжди, розуміючи його зміст, – їм буває 
легше запам'ятати, ніж зрозуміти. Крім того, на думку вченої, 
діючі тоді підручники позбавляли учня будь-якої ініціативи і 
самостійності в роботі, а самостійність, як показують 
дослідження, – один із потужних стимулів для виникнення 
пізнавального інтересу [141; 342].  

Під час експерименту в 7 класі вченими було виявлено, що 
учні з величезним бажанням та інтересом працюють з 
проблемно-індивідуалізованим підручником російської мови 
(автори Г. Граник і О. Божович). З'ясувалося, що найбільше 
приваблює школярів в підручнику можливість працювати 
самостійно – без учителя. Традиційний підручник не працює на 
цей контакт, він не викликає до себе інтересу, ускладнює 
набуття знань і не сприяє застосуванню школярами 
раціональних прийомів роботи з текстом. У свою чергу, учень, 
як уже зазначалося, «опирається» цьому контакту, перш за все 
тому, що не вміє його здійснювати. 

Одна з причин невміння учня працювати з підручником 
криється у тому, що школа не керує цілеспрямовано 
формуванням даного вміння. Частково ж функцію формування 
вміння працювати з підручником може виконувати сам 
підручник, якщо він побудований особливим чином.           
Творча група Л. Концевої розробила структуру такого 
навчального комплексу та навчального посібника, призначеного 
для вчителя, з метою формування в учнів уміння працювати з 
книгою [141; 342]. 

Досліджуючи історію радянського підручникознавства, ми 
маємо також звернути увагу на творчу спадщину Д. Турсунова, 
який, створюючи підручники для учнів середніх шкіл і 
студентів вищих навчальних закладів, проектував ефективне 
розкриття теми шляхом подання достатнього за обсягом і 
необхідного за змістом теоретичного матеріалу. Вивчення 
кожного розділу та кожної теми займало у нього певне місце в 
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системі засвоєння предметів і характеризувалося наявністю 
зв'язків, що сприяли формуванню понятійного рівня учнів і 
студентів та виробленню практичних навичок.  

Д. Турсунов стверджував, що підручник має давати 
матеріал досить високого рівня складності, що позитивно 
позначиться на розвитку пізнавальних можливостей учнів, їх 
моральному становленні. Порівняльний аналіз вимог 
Д. Турсунова та вимог учасників конференції «Підручник 
третього тисячоліття» до навчальної літератури подається з 
використанням теореми Ейлера [711] (рис. 3.2). 
    Підручник Д. Турсунова                 «Підручник третього тисячоліття» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.2 - Порівняльний аналіз вимог до підручників 

 
Д. Турсунов опонував тим методистам та авторам 

підручників, які вважали, що матеріал навчальних книг має бути 
легким. Акцентуючи увагу на тому, що принцип високого рівня 
складності реалізується не в усіх підручниках, учений відзначав 
як недолік зниження вимог до знань і вмінь учнів. Зокрема, він 
зауважував, що система завдань і вправ не завжди орієнтувала 
школярів на творчу роботу, на самостійне здобуття знань, а 
деякі автори підручників, недооцінюючи пізнавальні 
можливості учнів, давали їм мізерну розумову їжу та 
пропонували рутинну методику, що мало сприяло розвитку 
мислення й емоцій учнів [711]. 

Отже, можемо констатувати, що протягом 60-х – 80-х років 
у радянській науковій школі підручникознавства склалися й 



 

238 

 

утвердилися потужні напрями досліджень, які дали можливість 
піднести не лише теорію, але й практику підручникотворення в 
СРСР на досить високий рівень, який, на нашу думку, 
наближався до європейського й світового. Це підтверджується 
аналізом змісту науково-методичних матеріалів, якими 
користувалися експерти навчальної літератури в другій 
половині 80-х років. Міністерство просвіти СРСР 20 жовтня 
1986 року видало наказ № 216 «Про затвердження інструкцій 
щодо проведення експертизи і рецензування рукописів 
шкільних підручників» [902, арк. 38-1–38-14]. Наказом 
впроваджувався такий порядок підготовки підручників до 
видання: спочатку здійснювалася науково-методична і 
педагогічна експертиза кожного рукопису, а потім проводилася 
порівняльна експертиза кількох рукописів [902, арк. 38-2]. У 
зазначених експертизах брали участь як науковці, так і вчителі й 
методисти. В інструкціях установлювалися нові вимоги до 
шкільного підручника:  

«І. Науковість та ідейність змісту. 
1. Відповідність меті комуністичного та ідейно-політичного 

виховання учнів; відображення в навчальному матеріалі 
документів КПРС і радянської держави. Спрямованість на 
формування основ діалектико-матеріалістичного світогляду, 
формування стійких комуністичних переконань. 

2. Відображення ролі науки в прискоренні соціально-
економічного розвитку та науково-технічного прогресу, зв'язок 
змісту з життям, з практикою комуністичного будівництва, з 
завданнями екологічного й економічного виховання учнів. 

3. Методологічна спроможність розкриття основних понять, 
фактів, законів і теорій в рукописі підручника.  

4. Подання системи знань в єдності з методами пізнання, з 
використанням знань на практиці.  

5. Достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у 
навчальному матеріалі. 

6. Коректність введення наукових понять; загальна 
прийнятність термінології й символіки; розкриття наукових 
положень у відповідності до досягнень сучасної науки. 

 7. Відображення розкриття еволюції наукових ідей, 
боротьби ідей у розвитку науки, ролі прогресивних діячів науки, 
вітчизняних учених у розвитку науки і практики. 

8. Відповідність навчальній програмі за структурою, 
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обсягом і глибиною розгляду матеріалу. 
9. Відповідність системи запитань, завдань, вправ, задач, 

практичних робіт вимогам програми до практичних умінь і 
навичок учнів. 

10. Прикладна, політехнічна і профорієнтаційна 
спрямованість змісту підручника. 

11. Ознайомлення з перспективами розвитку науки і 
техніки, практики комуністичного будівництва, розвитку 
культури в СРСР. 

 
ІІ. Доступність змісту.  
12. Доступність викладу навчального матеріалу для учнів 

даного віку, відповідність попередній підготовці та рівню 
розвитку школярів. 

13. Відповідність обсягу навчального матеріалу нормам 
навчального часу. 

14. Зрозумілість для учнів основних запитань, завдань, 
вправ, практичних робіт. 

15. Наочність і конкретність викладу навчального 
матеріалу. 

16. Ясність, точність і лаконічність мови рукопису. 
17. Використання засобів виразності й образності мови для 

підсилення емоційного впливу навчального тексту. 
18. Дотримання наступності стосовно попередніх 

підручників з даного предмета, використання між предметних 
зв’язків. 

19. Узгодженість з суміжними дисциплінами, використання 
необхідних між предметних зв’язків. 

ІІІ. Навчально-методичний апарат. 
20. Методична доцільність системи введення наукових 

понять, основних положень та висновків, добору способів 
викладу. 

21. Систематичність викладу навчального матеріалу. 
Логічність і послідовність викладу навчального матеріалу, 
достатність пояснень. 

22. Доцільність структури підручника; відповідність його 
параграфів чи підрозділів одиницям навчального часу (урок, 
чверть, півріччя). 

23. Виокремлення основного теоретичного і практичного 
навчального матеріалу, наявність узагальнень і висновків. 
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24. Наявність прикладів, пояснень, зразків виконання 
завдань для організації класної та домашньої навчальної роботи, 
матеріалу для застосування знань, закріплення і повторення. 

25. Придатність підручника для організації самостійної 
роботи учнів, здійснення індивідуалізації навчання. 

26. Використання засобів індивідуалізації учіння, розвитку 
зацікавлення учнів предметом і його практичними додатками. 

27. Спрямованість навчального матеріалу на формування 
науково-теоретичного мислення, розвиток логічного мислення 
та вмінь висловити свої судження в усній та письмовій формі, 
спонукання учнів до самостійних умовиводів, узагальнень і 
висновків, розвиток уяви учнів, просторових і часових уявлень 
про світ, явища та події. 

28. Наявність засобів самоконтролю засвоєння 
теоретичного й практичного матеріалу. 

29.  Наявність матеріалу для розвитку пізнавальних і 
творчих здібностей учнів, всебічного розвитку особистості. 

30.  Урахування можливостей використання електронно-
вимірювальної техніки та інших засобів навчання в навчально-
пізнавальному і виховному процесі. 

31.  Спрямованість на формування загально навчальних і 
специфічних навичок і вмінь, на розвиток навичок самоосвіти. 

32.   Опора на існуючі навчальні засоби (крім підручника), 
відповідність змісту лабораторних і практичних робіт типовому 
обладнанню. 

33.   Методична цінність ілюстративного матеріалу. 
34. Наявність у підручнику необхідних довідкових 

матеріалів. 
35. Достатність і доцільність апарату орієнтування» [902,                      

арк. 38-3–38-4]. 
Проаналізувавши цей документ, маємо зазначити, що, крім 

кількох фраз про комуністичне виховання та матеріалістичний 
світогляд ми не побачили в ньому чогось такого, що суперечило 
б сучасній освітній парадигмі. Більше того, понад 80% вимог до 
шкільного підручника, які виставляло Міністерство просвіти 
СРСР, відповідають сучасним вимогам до цього виду 
навчальної літератури. 

Починаючи з кінця 60-х років, активізувалися дослідження 
в галузі шкільного словникарства. У структурі теоретичної 
лексикографії з’явилася нова наукова дисципліна – навчальна 
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лексикографія (див. п. 3.3.2).  
Отже, у 60-х – 80-х роках у СРСР здійснювалися системні 

наукові дослідження навчальної літератури, у вчених і практиків 
почало формуватися розуміння підручникознавства як 
комплексної наукової дисципліни, яка має певний 
міждисциплінарний характер. Крім дидактичних питань,  
дослідники багато уваги стали приділяти книгознавчим аспектам 
та проблемам психологічного забезпечення процесів 
підручникотворення. 

Певний вплив на розвиток радянської теорії навчальної 
літератури, на нашу думку, здійснювала і зарубіжна наука. 
Після завершення доби сталінізму та виходу радянського 
суспільства із штучно створеної ізоляції почали інтенсивно 
розвиватися різні сфери життя, зокрема й гуманітарна. 
Радянська наука набагато більше, ніж у попередні десятиліття, 
стала ділитися досвідом та результатами досліджень, а також 
активно використовувати досягнення зарубіжної науки. Ці 
процеси не обійшли стороною і навчальну літературу. Особливо 
відчутним такий вплив став у 60-х – 80-х роках.  

Аналіз основних процесів підручникотворення у 
зарубіжних країнах [7; 189; 336; 387; 650; 769] у цей період 
свідчить про: 

- наявність у більшості країн варіативності шкільних 
підручників;  

- високий рівень поліграфічного виконання та інших 
ергономічних показників;  

- наявність системної роботи з удосконалення принципів і 
способів відбору навчальної літератури та поліпшення 
організації забезпечення різними її видами загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

- системне використання результатів наукових досліджень 
(психолого-педагогічних, книгознавчих та ін.) у практичній 
діяльності щодо створення різних видів навчальної літератури. 

Звісно, радянські вчені й практики не могли взяти з надбань 
зарубіжного підручникотворення більше, ніж їм було дозволено 
існуючою в СРСР системою наукової інформації. Проте, 
починаючи з середини 70-х років, відчувається врахування 
окремих зарубіжних підходів до відбору змісту підручника, його 
структурування, створення методичного апарату та 
ергономічних аспектів. Цей процес ускладнювався тим, що до 
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середини 80-х років радянські вчені не мали вільного доступу до 
надбань західної науки. На російську мову перекладалися лише 
окремі теорії (відомостей про переклад будь-яких іноземних 
наукових матеріалів з теорії навчальної літератури на українську 
мову нам знайти не вдалося).  

У наукових бібліотеках можна було ознайомитися із 
зарубіжними виданнями, але переважно це були журнали й 
збірки статей із соціалістичних країн. Цінувалися праці 
польських учених: В. Койза (1975 р.) [831], Б. Кожевської 
(1973 р.) [832], В. Оконя  (1973 р.) [837], Ф. Полашека [839] та 
С. Купіцевича (1978 р.) [833] – про систему дидактичних 
функцій підручника; С. Мазіярця – про становлення 
самоосвітньої функції шкільного підручника (1965 р.) [834], 
методологічні питання моделювання підручників; З. Мікуренди 
(1986 р.) – про діагностику досягнень учнів як один із методів 
перевірки дидактичної спрямованості шкільного підручника 
[835]; Й. Скржипчака – про методологічні засади дослідження 
шкільного підручника (1984 р.) [807], про особливості створення 
аудіовізуальних підручників (1978 р.) [846]; Т. Парновські 
(1976 р.) [838]  та  Е. Новака (1989 р.) [836] про проблеми 
експертизи та видання підручників; К. Горски (1978 р.) [828], 
Е. Бартмінськи (1988 р.) [814] – з проблем текстології. 
Викликали інтерес книги та статті чехословацьких учених: 
Й. Прухи (1984, 1987 рр.) [840; 841] – про дидактичні засади 
дослідження текстових та методичних труднощів підручника, 
Й. Брунера (1965 р.) – про деякі аспекти методики використання 
підручника в навчальному процесі [816], Й. Фурдіка (1978 р.) 
[824], Й. Горецьки, К. Будассьової, Й. Босяка (1989 р.) [827] – 
про результати лінгводидактичних та лексикографічних 
досліджень та ін. 

Педагогічні й книгознавчі видання капіталістичних країн у 
бібліотеках були рідкістю, оскільки їх зміст ретельно 
перевірявся радянською цензурою, тому до фондів вони в 
більшості випадків і не доходили.  

З середини 80-х років ситуація починає змінюватися, в 
радянських фахових наукових і методичних виданнях 
з’являються у перекладі статті зарубіжних учених, на науково-
практичних конференціях і семінарах все частіше стали 
обговорюватися зарубіжні наукові дослідження та педагогічний 
досвід, зокрема й стосовно підручникознавства (психологічні, 
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дидактичні вимоги до підручника, посилення його розвивальної 
спрямованості тощо) та словникарства (проблеми теоретичної 
лексикографії: загальної та навчальної). 

Зважаючи на зазначене, можна зробити висновок, що 
радянська наука в 60-80-ті роки не була ізольованою від світу, 
сприймала здобутки зарубіжної науки, використовувала 
найпоширеніші на той час теорії. Але вважати вплив цих теорій 
на неї, зокрема на підручникознавство й словникарство, а також 
на практику створення й використання шкільної навчальної 
літератури вирішальним або навіть значним, суттєвим у нас 
підстав немає. 

Проаналізувавши здобутки радянської теорії шкільної 
навчальної літератури та історико-педагогічні дослідження 
сучасних учених [334; 336; 546; 656 та ін.], маємо констатувати, 
що, незважаючи на значні зусилля, єдиної розгалуженої, 
ефективної, науково обґрунтованої, апробованої та нормативно 
й методично забезпеченої системи експертизи шкільної 
навчальної літератури тоді створено не було. До того ж, у ті 
часи досліджувався переважно підручник. Критеріям і методам 
аналізу й оцінювання інших компонентів навчально-
методичного комплексу уваги майже не приділялося.  

Втім досягнення радянських учених того періоду 
викликають повагу і залишаються важливим джерелом 
досліджень і для сучасної науки. 

 
3.3.2 Розвиток теоретичної лексикографії. Становлення 

шкільної навчальної лексикографії 
 
У 60–80-х роках ХХ століття радянське словникарство,        

як зазначалося вище, розвивалося швидкими темпами.    
Вивчення і розв’язання різних лексикографічних проблем при 
створенні різноманітних словників стало реальним внеском у 
теоретичну лексикографію. У радянській лексикографії було 
сформульовано кілька положень, до яких зарубіжна 
лексикографія прийшла пізніше (наприклад, вказівка на 
залежність значення дієслова від семантики його актантів у 
тлумачних словниках російської мови). Важливим чинником 
розвитку теоретичної лексикографії стало також масове 
створення й видання навчальних словників, спричинене новою 
освітньою реформою [116, с. 12–14].  
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На початку 60-х років висновок Л. Щерби [800] про те, що 
лексикографія є теоретичною науковою дисципліною, яка має 
свій предмет вивчення (словники різних типів), власні наукові 
та методологічні принципи, теоретичну проблематику, певне 
місце в системи мовознавчих наук, увійшов до основних засад 
радянської лексикографічної школи. 

У науковців у ті роки сформувалося розуміння того, що 
лексикографія складається з двох частин: 1) теоретична 
лексикографія (вивчає загальнотеоретичні проблеми і працює 
над їх розв’язанням); 2) практична лексикографія (вивчає 
проблеми практики складання словників різних типів з 
використанням теоретичних засад.  

Термін «лексикографія» отримав у 60-х – 80-х роках такі 
три тлумачення:      

1) наука, особлива галузь мовознавства, що вивчає 
принципи складання словників різних типів;  

2)  практика словникарства, методика складання словників;  
3)  сукупність словників даної мови [161; 492; 679]. 
Будучи частиною науки про мову, лексикографія тісно 

пов'язана з такими лінгвістичними дисциплінами, як 
лексикологія, семантика, стилістика, етимологія, фонологія.       
З цими дисциплінами у лексикографії є спільна проблематика. 
Часом вона використовує результати їх досліджень, а часто й 
випереджає їх у вирішенні деяких проблем [161]. 

Отже, поступово, крок за кроком, лексикографія 
оформлялася у самостійну лінгвістичну дисципліну, стаючи 
рівноправною серед інших мовознавчих наук. У структурі 
лексикографії в кінці 60-х років з'явилася навчальна 
лексикографія (шкільне словникарство). У 70-х – 80-х роках 
починаються ґрунтовні й системні дослідження цього явища 
(Г. Богачова [46], В. Гак [116], П. Денисов [160-162], Ж. Дюбуа, 
К. Дюбуа [186], В. Морковкін [463; 464], Л. Новіков [492; 493], 
С. Поліковська [552], А. Супрун [697] та ін.). 

Становлення навчальної лексикографії як прикладної 
лінгвістичної дисципліни було зумовлено нагальними 
потребами навчання російської мови в іноземній і національній 
аудиторіях, а також навчання інших шкільних предметів. У 
зв'язку з цим доречно згадати слова Л. Новікова, який 
наприкінці 60-х років писав, що практика викладання російської 
мови в середній школі переконливо свідчить про доцільність 



 

245 

 

виокремлення та теоретичного обґрунтування особливого 
аспекту та напряму в теоретичній лексикографії – навчальної 
лексикографії [492, с. 3]. Слід відразу зазначити, що в 
теоретичному аспекті навчальна лексикографія визнається 
молодою галуззю мовознавства, але в практичному плані, на 
думку деяких учених, вона є найдавнішою галуззю 
лексикографії [116, с. 11-12]. 

Стаття С. Бархударова і Л. Новікова «Яким має бути 
навчальний словник?» (1971 р.) [27] поставила на порядок 
денний питання про характер навчальних словників, їх 
типологію, зміст і структуру. Вона викликала широку наукову 
дискусію і спричинила активізацію роботи щодо вивчення 
різних проблем, як теоретичного, так і практичного характеру, 
навчальної лексикографії – галузі, що тоді зароджувалася. 

У 80-ті роки відбулося кілька науково-практичних 
конференцій різного рівня, на яких розглядалося багато 
теоретичних проблем нової галузі мовознавства, були видані 
статті та монографії, що висвітлювали найбільш актуальну 
проблематику навчальної лексикографії. Усе це дозволило новій 
галузі встати на теоретичну основу. Учені почали 
усвідомлювати її лінгвометодичною дисципліною зі своїм колом 
завдань, своїми об'єктом, методами, адресатом [463; 464]. 

Перша спроба визначення предмета навчальної 
лексикографії належала Л. Новікову. Він визначав її в 
порівнянні з академічною як лексикографію менших форм і 
більшої навчальної спрямованості [492, с. 10-11]. Це визначення 
тривалий час було основним для науковців і практиків. На нього 
посилалися вчені, що безпосередньо займалися складанням 
навчальних словників, і вчені, які розробляли проблеми 
загальної та навчальної лексикографії. Це формулювання 
вказувало на безпосередній зв'язок загальної лексикографії з 
навчальною. Остання ж розумілася як дочірня область наукових 
досліджень, залежна від материнської. Тому лінгвістичний 
апарат досліджень переважав над власне дидактичними 
потребами навчання російської мови та інших дисциплін [770,  
с. 102-103].  

Друге визначення предмета навчальної лексикографії 
належить В. Морковкіну. Він пише, що це – особлива галузь 
педагогічної лінгвістики, прикладна дисципліна, змістом якої є 
теоретичні та практичні аспекти опису лексики з навчальною 
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метою [464, с. 37-38]. 
Потрібно зауважити, що перше визначення цілком 

відповідало першому періоду становлення теоретичної 
навчальної лексикографії, яке було зафіксовано 
С. Бархударовим і Л. Новіковим. Визначення В. Морковкіна 
фактично відображає новий рівень розвитку теоретичної 
навчальної лексикографії та об'єктивно фіксує етап природного 
прогресу даної галузі лінгводидактичного знання. Навчальна 
лексикографія, виходячи з цього визначення, складається з 
таких розділів:  

1)    теорія і практика створення навчальних словників;  
2) теорія і практика мінімізації словникового і 

фразеологічного складу;  
3)   теорія і практика навчальної лінгвостатистики;  
4) теорія і практика створення лексичних посібників 

словникового типу;  
5) теорія і практика формування та подання словника в          

підручниках  [463].  
Особливим розділом навчальної лексикографії визнавалася 

розробка професійно орієнтованих лексикографічних творів, які 
були призначені для навчання російської мови іноземних 
студентів різних фахів [463]. 

Аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам 
навчальної лексикографії, показує що найбільш розробленими її 
розділами були: теорія і практика створення навчальних 
словників, теорія і практика мінімізації словникового і 
фразеологічного складу. Недостатньо розробленими 
залишалися: теорія і практика навчальної лінгвостатистики, 
теорія і практика створення лексичних посібників словникового 
типу. Не було серйозних досліджень, як немає і сьогодні, у 
галузі теорії і практики формування та подання словника в 
підручниках [770].  

Перспективним розділом навчальної лексикографії, що 
вимагав подальшого дослідження і розвитку, мала б стати теорія 
і практика складання та використання посібників з лексики 
словникового типу. Необхідність розробки даного розділу 
навчальної лексикографії пояснювалася тим, що видані 
навчальні словники нерідко залишалися незатребуваними в 
навчальному процесі. Як зазначає Н. Максимчук, розробленість 
проблематики, пов'язаної зі створенням лексичних посібників не 
йде в жодне порівняння з розробкою основ підготовки 
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підручників або навчальних словників [427; 428]. 
До посібників словникового типу відносяться ті твори 

навчальної лексикографії, в рамках яких об'єднані теоретична, 
граматична інформація про проблеми в досліджуваному шарі 
лексики, словник цієї лексики і практична методична частина, 
яка, в свою чергу, орієнтована на дві перші частини. Поєднуючи 
в собі функції підручника, словника і збірника вправ, лексичні 
посібники словникового типу мають значні можливості 
підвищення рівня вивчення різних предметів [427, с. 196]. 

Розглянемо тепер кілька теоретичних положень, які, на 
нашу думку, є важливими для теорії навчальної лексикографії. 
У більшості проаналізованих нами теоретичних праць навчальні 
словники відносять до словників активного типу, оскільки вони 
спеціально призначені для навчання. Але не можемо не 
погодитись з А. Супруном, у тому, що словник ніяк не може 
навчати, він лише надає учневі відомості про певні терміни. 
Тому не можна вимагати, щоб словник виконував роль засобу 
формування й розвитку знань, умінь і навичок з певного 
навчального предмета [697, с. 43]. Підтримуємо думку про те, 
що інформація про слово не сприяє безпосередньо засвоєнню 
слова, незважаючи на те, що в структурі навчального словника, 
у відборі та інтерпретації лексичних одиниць закладені певні 
навчальні  функції. Тому можемо зробити висновок: більшість 
словників того часу були навчальними лише стосовно 
рецептивних видів мовленнєвої діяльності, іншими словами, їх 
слід віднести до словників пасивного типу [552]. 

Отже, специфіка творів словникового жанру, основною 
функцією яких є лише системний опис лексичних одиниць, 
обмежувала навчальні можливості більшості словників. Їх 
корисність і необхідність не викликали сумнівів, але такі 
словники здатні були забезпечити лише частину потреб 
навчання. Активний словник, на думку В. Морковкіна, повинен 
містити не лише мовні заготовки, але й деякі механізми, що 
дозволяють переходити від мовного завдання на рідній мові до 
його реалізації засобами предмета, що вивчається [463]. Тому 
посібники словникового типу дійсно можна віднести до 
«активних» словників, оскільки вони містять механізми у 
вигляді вправ, завдань і запитань, які дозволяють засвоювати 
кодифікований лексичний матеріал. Це положення є 
принципово важливим для навчальної лексикографії. Специфіка 
лексичних посібників словникового типу полягає в тому, що 
вони являють собою автономний твір навчальної лексикографії. 
У зв'язку з цим не можна не погодитися з Н. Максимчук, яка 
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стверджує, що всі лексичні посібники утворюють проміжний 
між підручниками та навчальними словниками жанр навчально-
методичної літератури. Вона визначає їх як допоміжний або 
додатковий засіб навчання (тлумачний словник – підручник – 
збірник вправ, завдань, тестів – лексичний посібник 
словникового типу) [427; 770]. 

В УРСР у цей період розвивається переважно теоретична 
термінологічна лексикографія. Враховуючи гостру потребу в 
російсько-українських й українсько-російських термінологічних 
словниках із найважливіших галузей знань, Президія АН УРСР 
у 1957 році створила спеціальну Словникову комісію, до складу 
якої входили провідні вчені під головуванням академіка 
Й. Штокала. Завдання комісії полягало у визначенні основних 
принципів складання словників, організації авторських 
колективів, доборі спеціалістів-редакторів, а також у пильному 
контролі за їх працею й затвердженні словників до друку. 
Комісія залучила до складання словників фахівців різних 
галузей знань, максимально використовуючи при цьому 
допомогу лінгвістів-лексикографів [356].  

Вагомий внесок у розвиток термінологічної лексикографії 
зробив П. Погребняк, за ініціативою якого в листопаді 1970 року 
було проведено першу науково-методичну нараду з проблем 
упорядкування і нормалізації наукової термінології. Завдання, 
що були поставлені на цій нараді, стосувалися визначення 
шляхів подальшого розвитку української наукової термінології, 
активізацію досліджень історії її розвитку та піднесення рівня 
теоретичного забезпечення процесу укладання словників. 
Зверталася увага на посиленні ролі Словникової комісії, яка має 
стати дієвим координаційним та науково-методичним центром 
термінологічної та термінографічної роботи наукових установ 
УРСР [372]. 

Певні успіхи були у 60-х – 80-х роках і в українській 
навчальній лексикографії. Це стосується науково-методичного 
забезпечення створення словників і довідників для вивчення 
іноземних мов, де можна визначити такі тенденції:  

- у 60-х – на початку 70-х років укладачі навчальних 
словників переважно працювали над відбором лексичного 
мінімуму для різних етапів навчання іноземної мови. Ця робота 
здійснювалася за напрямами: тематичний відбір, здатність слова 
виконувати службові функції, сполучуваність слова, урахування 
особливостей семантичних структур рідної та іноземної мов, 
стилістична нейтральність та частотні характеристики слова. 
Тоді були укладені словники-довідники лексичного мінімуму, 
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суттєві відмінності у реєстрах яких указували на необхідність 
наукового обґрунтування визначення лексичного мінімуму на 
основі чітких, формалізованих та об’єктивних критеріїв, що 
повинно було мінімізувати вплив суб’єктивних суджень 
укладачів. Найбільш доцільним, на  думку дослідників, можна 
вважати відбір лексичного матеріалу за принципом 
відповідності програмі та критерію частотності слова             
[539, с. 14-16]; 

- у кінці 60-х – середині 70-х років актуальним стало 
створення перекладних і тлумачних навчальних словників. Їх 
структура залежить від ланки школи, для якої вони 
розробляються. Такі словники мають відповідати принципу 
доступності та забезпечувати ефективність пошуку потрібного 
лексичного й граматичного матеріалу [494]; у цей період 
поширення набувають також словники труднощів 
слововживання, побудовані на основі типологічного порівняння 
лексики рідної та іноземної мов, з використанням аналізу 
помилок учнів, що викликані процесами взаємовпливу рідної та 
іноземної мов. Це, як правило, збірники методичних коментарів 
щодо лексичних і граматичних особливостей уживання окремих 
слів, груп слів, різних типів словосполучень тощо [819, с. 4-7]; 

- у кінці 70-х – на початку 80-х років активізувалася робота 
щодо науково-методичного забезпечення укладання словників 
словосполучень, побудованих за принципом відбору 
словосполучень, найбільш характерних для даного слова, та з 
урахуванням критерію частотності [494]; 

- на початку 80-х років дослідники прийшли до висновку, 
що успішне вивчення граматики іноземної мови неможливе     
без правильного відбору граматичного мінімуму. Тому      
набуло актуальності використання навчальних лексико-
граматичних довідників та словників, які містять відомості про 
частоту вживання кожної з граматичних форм слова, 
включеного у довідник, і лексики, що зустрічається в цій формі 
[683], а також частотних словників, які, описуючи слово як 
лексичну одиницю, подають повну його парадигму з 
зазначенням частоти кожної з словозмінних форм [538; 539].  

Отже, незважаючи на стрімкий розвиток та удосконалення 
науково-методичного забезпечення українського словникарства, 
зокрема й навчального, в цей період, воно і за темпами, і за 
змістом, і за структурою відчутно відставало від російського. 
Такий стан зберігався до середини 90-х років. 
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Висновки до третього розділу 
 

Протягом 1921–1932 років почали формуватися в працях 
вітчизняних учених з теорії підручника і відображатися в 
практиці підручникотворення вимоги до змісту, структури, 
методичних аспектів, формату та ергономічних показників 
навчальної літератури. Навчальні книжки переважно 
оздоблювалися ілюстраціями, які викликали у дітей інтерес до 
навчання і полегшували їм засвоєння матеріалу.  

Пошуки у галузях підручникознавства й словникарства, 
визначення шкільної навчальної книги як засобу навчання, а не 
основного джерела знань, стали позитивними тенденціями. 
Ігнорування призначення навчальної літератури як носія змісту 
освіти, надмірне захоплення комплексним підходом до 
навчання, методом проектів та практичною спрямованістю 
навчальної книги можна вважати неоднозначними, а інколи й  
негативними тенденціями в розвитку теорії навчальної 
літератури 20-х – початку 30-х років. 

Успіхи українських учених були б вагомішими, якби не 
репресії, яких вони зазнали протягом 30-х років. Після 
припинення українізації в грудні 1932 року майже всі 
мовознавчі праці (зокрема й правопис 1928 року), книгознавчі, а 
разом з ними і підручникознавчі, в Україні були визнані 
«націоналістичними» і вилучені з наукового вжитку. 

Проте період Українського Відродження не міг не 
залишити слідів у свідомості громадян, в українській науці та, 
образно кажучи, заклав у ґрунт науки й освіти ті зерна, які 
проросли через кілька десятиліть.  

У середині 30-х років українська загальноосвітня школа 
поступово втрачає свої національні риси. У 1933–1934 роках 
було запроваджено загальносоюзну систему народної освіти з 
уніфікованими програмами і єдиним для кожного предмета 
стабільним підручником, який затверджувався у Москві. 
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), на жаль, привнесло в радянську школу одноманітність і 
фактично загальмувало розвиток педагогічної науки майже на 
три десятиліття. 
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В УРСР на початку 30-х років, після репресій, термін 
«книгознавство» вийшов із активного вжитку (до кінця         
1950-х рр.). Разом з ним зник і термін «підручникознавство», а 
також розпочаті в 20-х роках системні дослідження навчальної 
літератури. Теорія підручника тепер розвивалася лише за 
конкретними дозволеними напрямами та в рамках, чітко 
окреслених головними ідеологами комуністичної партії. 

Слід зауважити, що впровадження єдиного стабільного 
підручника мало й позитивні наслідки. Воно допомогло 
систематизації знань і вмінь учнів, сприяло значному 
піднесенню рівня оволодіння ними основами наук.   

Розглядаючи проблеми словникарства, можемо зазначити, 
що, з одного боку, з середини 30-х років в УРСР склалися 
несприятливі умови для здійснення мовознавчих досліджень, і 
це вплинуло на стан українського словникарства, яке в цей час 
переживало складні часи. З другого боку, саме в цей період 
виникає нова галузь наукового знання – теоретична 
лексикографія.  

Отже, розвиток теорії шкільної навчальної літератури        
30-х – 50-х років постає у всій його реальній складності, 
суперечливості й драматичності. 

У 60–80-х роках минулого століття переважну більшість 
підручників для загальної середньої освіти Української РСР 
видавалося в Москві, у видавництвах «Детгиз» та 
«Просвещение». Українським же видавництвам «довірялося» 
видавати всього кілька найменувань підручників. Це стане 
основною причиною кризи підручникотворення, яка 
спостерігатиметься в Україні в 90-х роках, після здобуття 
незалежності. 

Радянська наукова школа підручникознавства, незважаючи 
на певну заідеологізованість і заполітизованість, відіграла 
помітну роль у розвитку педагогічної, психологічної та 
книгознавчих наук. Проаналізувавши результати кількох 
десятків наукових досліджень, що здійснювалися у 60-х – 80-х 
роках минулого століття, ми не можемо визначити цю роль 
інакше як значною та позитивною. 

Слід зазначити, що українські вчені та вчені інших 
радянських республік, досліджуючи навчальну літературу з 
філологічних дисциплін, головну увагу приділяли підручникам і 
посібникам з російської мови як: 1) мови навчання, 2) мови 
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міжнаціонального спілкування, 3) мови, яка вивчалася як 
предмет в іншомовних школах. На другому місці за кількістю 
знаходилися дослідження підручників і посібників з російської 
літератури; на третьому – підручники й посібники з іноземних 
мов (переважно – англійської). Дослідження ж підручників і 
посібників з української мови і літератури мали останні позиції 
у цьому рейтингу.  

Особливістю розвитку наукових досліджень навчальної 
літератури у досліджуваний період є підвищена увага науковців, 
методистів і практиків до підручника. Справедливо вважаючи 
підручник основою (ядром) навчально-методичного комплексу, 
вони досліджували переважно його. Відомостей про ґрунтовні 
дослідження змісту, структури, функцій та ролі й місця у НМКс 
інших його складників (навчальних посібників, методичних 
посібників, навчально-методичних посібників, наочних 
посібників, словників, довідників тощо) нам знайти не вдалось. 

У 70–80-х роках почала швидко розвиватися навчальна 
лексикографія (навчальне словникарство). Найбільш 
розробленими її розділами були: теорія і практика створення 
навчальних словників, теорія і практика мінімізації 
словникового й фразеологічного складу. Недостатньо 
розробленими залишалися: теорія і практика навчальної 
лінгвостатистики, теорія і практика формування та подання 
словника в підручниках. Перспективним розділом навчальної 
лексикографії, що вимагав подальшого дослідження і розвитку, 
стала теорія і практика складання та використання лексичних 
посібників словникового типу. Додамо, що цей напрям 
залишається актуальним і сьогодні. 

Аналіз теоретичних засад та практичних аспектів 
підручникотворення в зарубіжних країнах у 60-х – 80-х роках 
дає можливість зробити висновки про існування варіативності 
шкільних підручників, велику увагу авторів до реалізації в них 
діяльнісного підходу до навчання, високий рівень ергономічних 
показників, результативність роботи з удосконалення підходів 
до відбору навчальної літератури та її використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Радянські вчені й практики не могли взяти з надбань 
зарубіжного підручникознавства більше, ніж їм було дозволено 
існуючою в СРСР системою створення та видання навчальної 
літератури. Проте з середини 70-х років відчувається 
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врахування окремих зарубіжних підходів до відбору змісту 
підручника, його структурування, створення методичного 
апарату та ергономічних аспектів. Починаючи з середини 80-х 
років, на науково-практичних конференціях, семінарах все 
частіше обговорюються зарубіжні наукові дослідження та 
педагогічний досвід, зокрема й стосовно підручникотворення 
(психологічні, дидактичні вимоги до підручника, посилення 
його розвивальної спрямованості тощо) та словникарства 
(проблеми теоретичної лексикографії: загальної та навчальної). 

Отже, радянські вчені в 60–80-х роках не були повністю 
ізольованими від світу, сприймали здобутки зарубіжної науки, 
використовували найпоширеніші на той час теорії. Але вважати 
вплив цих теорій на радянську науку, зокрема – 
підручникознавство й словникарство, та на практику створення 
й використання шкільної навчальної літератури вирішальним 
або навіть значним, суттєвим у нас підстав немає. 

Враховуючи викладене вище, можна зазначити, що, 
незважаючи на значну заідеологізованість і заполітизованість 
наукової думки того часу та незавершеність досліджень з 
окремих проблем, зокрема – стосовно вивчення книгознавчих, 
психологічних та ергономічних аспектів підручників і 
посібників, а також розроблення цілісної системи теоретичних 
досліджень та експериментальної перевірки навчально-
методичних комплексів, незавершеність окремих аспектів 
досліджень у галузі навчальної лексикографії, теорія навчальної 
літератури в 60–80-ті роки минулого століття розвивалася 
швидко, розширяючи як діапазон досліджень, так і їх глибину. 
Накопичений у той період величезний науковий матеріал має 
широко використовуватися сучасною наукою для створення 
більш досконалих підручників, навчальних посібників, 
словників та інших видів навчальної літератури. 
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ПІСЛЯМОВА 
 

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 20-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.  

Досліджуваний нами 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 навчально-виховному 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. 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, яка має дві складові 
частини: 

- компоненти шкільної навчальної літератури: зміст, 
структура, формат і функції; 
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- 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. 

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 
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 
досліджуваний період (дод. А). 

Зважаючи на викладене вище, можемо визначити такі 
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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 й 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 і практиці 
підручникотворення. Ігнорування ж ролі підручника як певного 
носія змісту освіти, надмірне захоплення комплексним підходом 
до навчання, методом проектів та практичною спрямованістю 
навчальної книги можна вважати негативними тенденціями. 

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.  
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У середині 30-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    
50-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, методичний апарат в 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 
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та літератур. 
Аналізуючи формат навчальної літератури, можна говорити 

про значне переважання тексту та ілюстративний мінімалізм. 
Таблиць, схем і малюнків використовувалося значно менше, ніж  
у 20-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 60-х – 70-х роках у рамках шкільної реформи 
шляхом оновлення навчальних планах та програм. Але школа 
поступово все більше перевантажувалася. Спроби зробити її 
трудовою та політехнічною з елементами професійного 
навчання були, як правило, безуспішними. 

З середини 60-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 70-х років.  

У цей період, з початком науково-технічного прогресу, 
посилився інформаційний потенціал середньої освіти. Було 
створено нове покоління підручників, у яких головними були 
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.  
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На початку 80-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 
використовується і в наш час. 

Особливістю розвитку наукових досліджень навчальної 
літератури у 30-х – 80-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 посібників, методичних посібників, навчально-
методичних посібників, 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 
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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 семидесятирічного 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           
90-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. 
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Додаток А 
Таблиця А.1 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОЇ 

ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

В 1921–1991 РОКАХ 
 

№  

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 – 1989 

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. 

 



 

333 

 

Продовження табл. А.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 
загальносоюзних 
норм. Значні 
успіхи були у 
галузях педагогіки 
та у 80-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 
формується нова 
наукова 
дисципліна – 
теоретична 
лексикографія. 

Підручникознав-

ство розглядалося 

як галузь 

педагогіки; 

з’являються нові 

психолого-

педагогічні 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 

“інтернаціональ-

ної 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. 

Проектний, 

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
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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 
(використовувалис
я переважно 
академічні та 
галузеві словники; 
навчальних 
словників 
видається відносно 
мало). 

1. Єдиний 
стабільний 
підручник 
(підручник-
хрестоматія). 
2. Хрестоматія 
(для старших 
класів). 
3. Наочні 
навчальні 
друковані 
посібники 
(таблиці, карти і 
картини). 
4. Збірка задач 
(вправ). 
5. Словник 
(використовувалис
я 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 
словникарства – 
навчального 
словникарства; 
видається велика 
кількість 
навчальних 
словників з різних 
предметів). 
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Продовження табл. А.1 

8 

Ф
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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 

посібники 

друкувалися  

переважно на 

газетному 

(найдешевшому) 

папері. 

Було розроблено 
систему гігієнічних 
вимог до формату 
підручників, вимог 
до їх 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 
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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 в 
основному 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 
літератури видава-
лися 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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Додаток Б 
 

Нормативно-правові документи щодо розвитку радянської 
шкільної навчальної літератури 

 
ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ И РЕЖИМЕ В 

НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. 
 

Отметить, что в отношении организации учебных занятий в 
школе после постановления ЦК от 5 сентября 1931 г. установлен 
больший порядок (твердые расписания, более четкая 
организация учебной работы и хода учебных занятий).  

Однако, несмотря на указание ЦК в этом постановлении о 
том, что ни один метод не может быть признан основным и 
универсальным методом учебы, в практике работы школ 
получил распространение как основной так называемый 
«лабораторно-бригадный метод» (в ряде школ он стал 
универсальным), который сопровождался организацией 
постоянных и обязательных бригад, приведших к извращениям 
в виде обезлички в учебной работе, к снижению роли педагога и 
игнорированию во многих случаях индивидуальной учебы 
каждого учащегося.  

ЦК ВКП(б) предлагает наркомпросам союзных республик 
ликвидировать эти извращения лабораторно-бригадного метода, 
а учебный процесс в школе организовать на следующей основе:  

а) Основной формой организации учебной работы в 
начальной и средней школе должен являться урок с данной 
группой учащихся со строго определенным расписанием 
занятий и твердым составом учащихся. Эта форма должна 
включить в себя под руководством учителя общегрупповую, 
бригадную и индивидуальную работу каждого учащегося с 
применением разнообразных методов обучения. При этом 
должны быть всячески развиваемы коллективные формы 
учебной работы, не практикуя организации постоянных и 
обязательных бригад.  

б) Преподаватель обязан систематически, последовательно 
излагать преподаваемую им дисциплину, всемерно приучая 
детей к работе над учебником и книгой, к различного рода 
самостоятельным письменным работам, к работе в кабинете, в 
лаборатории, учебной мастерской и широко применяя наряду с 
этими основными методами различного рода демонстрации 
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опытов и приборов, экскурсии (на завод, в музей, в поле, в лес и 
т. п.); при этом преподаватель должен всемерно помогать детям 
при затруднениях в их учебных занятиях. Надо систематически 
приучать детей к самостоятельной работе, широко практикуя 
различные задания, в меру овладения определенным курсом 
знаний (решение задач и упражнений, изготовление моделей, 
работа в лаборатории, собирание гербариев, использование 
пришкольных участков в учебных целях и т. п.).  

ЦК обязывает наркомпросы и их органы безусловно 
обеспечить во всей учебной работе школы руководящую роль 
преподавательского персонала.  

в) В основу учета школьной работы должен быть положен 
текущий индивидуальный, систематически проводимый учёт 
знаний учащихся. Преподаватель должен в процессе учебной 
работы внимательно изучать каждого ученика. На основе этого 
изучения преподаватель обязан в конце каждой четверти 
составлять характеристику успеваемости каждого ученика по 
данному предмету. Всякие сложные схемы и формы учета и 
отчетности запретить.  

Считать необходимым установление в конце года 
проверочных испытаний для всех учащихся.  

 
Народное образование в СССР. Общеобразовательная 
школа. Сборник документов 1917-1973 гг. –  
М. : Педагогика, 1974. – С. 162-163.  

 
ОБ УЧЕБНИКАХ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ  

И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Из постановления ЦК ВКП(б) 12 февраля 1933 г. 
 

В своих постановлениях о начальной и средней школе от    
5 сентября 1931 г. и от 25 августа 1932 г. ЦК ВКП(б) 
подчеркнул, что коренным недостатком школы является то, что 
"Обучение в школе не дает достаточного объема 
общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает 
задачу подготовки для техникумов и высшей школы вполне 
грамотных людей, хорошо владеющих основами науки (физика, 
химия, математика, родной язык, география и др.)".  

Непременным и решающим условием проведения в жизнь 
обоих постановлений ЦК как в отношении устранения 
отмеченного коренного недостатка школы, так и в отношении 
перехода всего обучения на новые устойчивые программы и 
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методы преподавания является наличие по всем предметам 
стабильных учебников, призванных ликвидировать 
существующий "метод" нескончаемого "проектирования" 
учебников.  

Между тем в результате неправильной линии Наркомпроса 
и его органов в настоящее время не только отсутствует в 
советской школе стабильный, общепринятый и 
удовлетворяющий требованиям науки учебник, но подобный 
пробел считается, оказывается, в руководящих кругах 
Наркомпроса РСФСР признаком "революционных достижений" 
последнего.  

Признавая такое положение совершенно нетерпимым, ЦК 
ВКП(б) постановляет:  

1. Признать линию Наркомпроса РСФСР и ОГИЗа по 
созданию учебников неправильной. 

2. Осудить и отметить как противоречащие решениям ЦК 
ВКП(б): 

а) циркулярное письмо отдела единой школы Наркомпроса 
РСФСР от августа 1918 г., указывавшее, что "учебники вообще 
должны быть изгнаны из школы"; 

б) постановление коллегии Наркомпроса от 28 марта      
1930 г., признававшее "невозможным в настоящий момент 
придерживаться принципа стабилизации учебников"; 

в) резолюцию Всероссийской конференции по учебной 
книге от 16 мая 1930 г., одобренную и рекомендованную местам 
коллегией Наркомпроса (см. циркулярное письмо НКП от 30/VI 
1930 г.), в которой говорится: "...Учебник ни в коем случае не 
должен быть стабильным... Конференция решительно отвергает 
принцип стабилизации учебников"; 

г) решение Президиума ЦК профсоюза работников 
просвещения от 3 марта 1932 г., признававшее решение о 
стандартизации учебников на три года "неправильным и 
политически вредным". 

3. Немедля прекратить издание так называемых "рабочих 
книг" и "рассыпных учебников", подменяющих действительные 
учебники и не дающих систематических знаний по проходимым 
в школе предметам. 

Поручить Наркомпросу и ОГИЗу обеспечить на деле 
издание стабильных учебников, рассчитанных на применение их 
в течение большого ряда лет (родной язык, математика, 
география, физика, химия, естествознание и т.д.), приурочив их 
издание к 15 июля 1933 г. с тем, чтобы ввести их в дело с начала 
учебного года – 1 сентября 1933 г.  
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4. Установить, как правило, что каждый учебник должен 
утверждаться коллегией Наркомпроса после предварительного 
тщательного его рассмотрения с тем, чтобы никаких изменений 
не могло быть внесено в учебник без специального на то 
постановления коллегии Наркомпроса. 

5. Отменить существующий порядок издания учебников 
самостоятельно каждой областью, краем и автономной 
республикой РСФСР. Установить, что по каждому отдельному 
предмету должен существовать единый обязательный учебник, 
утверждаемый Наркомпросом РСФСР и издаваемый 
Учпедгизом. 

6. Предоставить право каждому краю и области, с 
разрешения Наркомпроса и с его утверждения, издавать 
краевую учебную книгу для начальных школ на базе местного 
краеведческого материала. 

7. Обязать ОГИЗ добиться стандартизации учебников в 
отношении их технического оформления (формат, переплет, 
шрифты, бумага, брошюровка, обложка, рисунки и т.д.) и 
безусловного улучшения бумаги, шрифта, рисунков, чертежей, 
таблиц и т.д. для учебников. 

8. Поручить ЦК КП(б)У, ЦК КП(б)Б, Закавказскому 
крайкому и Средазбюро ЦК принять соответствующие решения, 
вытекающие из настоящего постановления. 

 
Справочник партийного работника. – 
М., 1934. – Вып. 8. – С. 359-360.  

 
О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС И 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

 
от 10 ноября 1966 г. № 874 

 
(извлечение) 

 
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза 

ССР постановляют: 
1. Признать,  что  советская школа и впредь должна 

развиваться как общеобразовательная, трудовая,  
политехническая.  Ее главными задачами  являются  вооружение  
учащихся  прочными  знаниями основ наук,  формирование у 
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них высокой коммунистической сознательности, подготовка  
молодежи  к  жизни,  к сознательному выбору профессии. 

Связывая всю воспитательную работу с жизнью, школа  
должна вооружать учащихся пониманием законов 
общественного развития, воспитывать школьников на 
революционных и трудовых традициях советского народа; 
развивать у них высокое чувство советского патриотизма,  
воспитывать готовность к защите социалистической Родины; 
раскрывать  значение  братского  единства  всех  народов 
Советского Союза, их дружбы с трудящимися социалистических 
стран, воспитывать школьников в духе  солидарности со всеми 
народами, ведущими борьбу против колониализма и власти 
капитала, за свободу и национальную независимость; 
решительно бороться с проникновением буржуазной идеологии 
в сознание учащихся,  с  проявлениями  чуждой морали. 

Школа призвана осуществлять эстетическое воспитание 
учащихся,  играющее большую  роль  в  их  идейном  и  
нравственном формировании,  а  также  физическое развитие и 
укрепление здоровья школьников. 

2. Считать важнейшей задачей партийных и советских 
органов в области народного просвещения осуществление в 
основном к 1970 году в стране всеобщего среднего образования  
для подрастающего поколения. 

3. В целях дальнейшего совершенствования среднего 
образования, создания необходимой  стабильности в работе 
школы, последовательного    осуществления принципов 
политехнического обучения и трудового воспитания обязать 
Министерство просвещения СССР и министерства  
просвещения (народного образования) союзных республик 
ввести научно обоснованные учебные  планы  и  программы, 
имея при этом в виду: 

приведение содержания образования в соответствие с 
требованиями развития науки, техники и культуры; 

установление преемственности в изучении  основ  наук   с  
1  по 10 (11) класс, более рациональное распределение учебных 
материалов по годам обучения, начало систематического 
преподавания основ наук с четвертого  года  обучения (сохраняя 
действующие условия оплаты труда учителей 1-4 классов); 

преодоление перегрузки  учащихся  путем  освобождения  
учебных программ и учебников от излишней детализации и 
второстепенного материала. 

5. Для улучшения условий проведения учебных занятий 
установить следующую  предельную  наполняемость классов в 
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общеобразовательных школах: 1 - 8 классы - 40 учащихся, 9 - 10 
(11) классы - 35 учащихся. Разрешить в сельских национальных 
школах провести постепенно в течение ближайших пяти лет 
деление 4 – 10 (11) классов с числом учащихся свыше 25 
человек для изучения русского языка на две подгруппы. 

11. Органам народного образования улучшить работу 
школы по воспитанию сознательной дисциплины и культуры 
поведения школьников. Необходимо, чтобы каждая школа стала 
организующим центром воспитательной работы с детьми в 
районе своей деятельности. Директора школ и учителя, 
предъявляя строгие требования к учащимся, обязаны вместе с 
тем проявлять глубокое уважение к школьникам. 

Ввести в штаты средних школ должность организатора 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми 
(на правах заместителя директора школы) вместо должности 
заместителя директора по производственному обучению. 

12. Обязать партийные и советские органы повысить 
требовательность к отделам народного образования, директорам 
школ, физкультурным, комсомольским организациям и 
организациям ДОСААФ за состояние и качество физического 
воспитания и оборонно-спортивной работы с учащимися. 

13. Придавая большое значение эстетическому воспитанию 
учащихся, поручить Министерству просвещения СССР, 
Министерству культуры СССР, Комитету по кинематографии 
при Совете Министров СССР, Комитету по печати при Совете 
Министров СССР и творческим союзам разработать 
мероприятия по улучшению этого дела. 

Предусмотреть,  в частности:  выпуск кинофильмов, 
подготовку новых спектаклей для школьников; увеличение 
количества детских спектаклей и киносеансов в выходные дни и 
в дни школьных  каникул; издание школьной серии избранных 
классических произведений и лучших произведений советских и 
зарубежных писателей; выпуск фонохрестоматий и 
репродукций лучших художественных произведений; 
организацию целевых концертов для школьников; привлечение 
специалистов и творческих работников в области искусства для 
учебной и внеклассной работы с детьми. 

14. Обязать Министерство просвещения СССР, 
Министерство культуры СССР, Комитет по радиовещанию и 
телевидению при Совете Министров СССР, ВЦСПС, 
Всесоюзное общество "Знание" принять меры по коренному 
улучшению печатной и устной пропаганды педагогических 
знаний среди родителей и населения. Создавать в школах, на 
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предприятиях, в  учреждениях и организациях, клубах, Домах и 
Дворцах культуры университеты, лектории педагогических 
знаний. 

Академии педагогических наук СССР разработать 
программу-минимум педагогических знаний для родителей и 
необходимые пособия. 

15. Считать важнейшей задачей ЦК ВЛКСМ значительное 
улучшение руководства школьными комсомольскими и 
пионерскими организациями, повышение уровня их работы. 
Сосредоточить внимание комсомольских и пионерских 
организаций школ на воспитании у учащихся идейной 
убежденности, любви к знаниям, труду, развитии инициативы и 
самодеятельности. Разработать мероприятия по организации 
работы с детьми по месту их жительства. 

Принять меры к обеспечению школ старшими пионерскими 
вожатыми, организовать совместно с Министерством 
просвещения СССР подготовку пионерских работников. 

16. Партийным, профсоюзным, комсомольским 
организациям промышленных предприятий, строек, колхозов, 
совхозов, учреждений и организаций постоянно поддерживать 
связь со школами, где учатся дети их работников, 
интересоваться условиями воспитания школьников в семье. 
Практиковать обсуждение вопросов воспитания детей на 
партийных, профсоюзных и комсомольских собраниях, активнее 
помогать семье и школе, оказывать воздействие на родителей, 
нерадиво относящихся к воспитанию своих детей. Считать 
целесообразным иметь на промышленных предприятиях, 
стройках, в учреждениях, колхозах и совхозах комиссии или 
советы содействия семье и школе в деле воспитания 
подрастающего поколения. 

17. Исходя из того, что дело дальнейшего 
совершенствования народного образования зависит прежде 
всего от учителя, его научной и методической квалификации, 
идейно-политического и культурного кругозора, ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР обращают внимание на необходимость 
создания надлежащих условий для успешной работы учителей, 
систематического повышения их квалификации, безусловного 
выполнения законов об охране труда, льготах и преимуществах 
для работников просвещения. Постоянная забота об авторитете 
учителя, о наиболее правильном использовании его труда для 
обучения и воспитания молодежи должна быть делом всех 
партийных, советских, комсомольских и профсоюзных органов. 

19. В целях создания более благоприятных материально-
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технических условий для работы школ обязать Госплан СССР, 
Госстрой СССР, министерства и ведомства СССР и Советы 
Министров союзных республик предусматривать в сводных 
сметах вновь строящихся промышленных предприятий и 
ведомственных жилых массивов сооружение зданий 
общеобразовательных школ за счет капитальных вложений 
соответствующей отрасли. 

Установить, что строительство школ в сельской местности 
должно производиться в комплексе с квартирами для учителей, 
а восьмилетних и средних школ, как правило, и с интернатом 
для учащихся, проживающих в отдаленных от школы 
населенных пунктах. На строительство интернатов и домов для 
учителей выделять средства целевым  назначением  за  счет  
общих  ассигнований  на   жилищное строительство. 

Определить, что школьный жилой фонд принадлежит 
органам народного образования и не подлежит заселению 
лицами, не работающими в школе. 

В порядке, предусмотренном пунктом 19, в соответствии с 
распоряжением Совета Министров СССР от 31 июля 1969 г.     
№ 1603 осуществляется  строительство  общеобразовательных  
школ при вновь строящихся совхозах и других государственных  
сельскохозяйственных предприятиях. 

20. Учитывая широкий размах инициативного 
строительства школ колхозами и другими кооперативными 
организациями, Госплану СССР и Государственному комитету 
Совета Министров СССР по материально-техническому 
снабжению выделять для этих строек фонды на материалы и 
оборудование на общих основаниях со школами, возводимыми 
за счет государственных капитальных вложений. 

23. Партийным, советским, комсомольским и 
профсоюзным организациям и хозяйственным руководителям 
всемерно содействовать шефству  промышленных  
предприятий,  строек,  колхозов,  совхозов, учреждений, 
учебных   заведений,   научно-исследовательских институтов,  
общественных  организаций над школами для оказания им 
помощи в укреплении материальной базы и воспитании 
учащихся. 

Разрешить промышленным, сельскохозяйственным и 
другим предприятиям и организациям безвозмездно передавать 
школам оборудование и материалы, а также  производить  
расходы  на строительство,  ремонт и оборудование 
общеобразовательных школ  за счет сверхплановых накоплений. 

25. Разрешить Комитету по кинематографии при Совете 
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Министров СССР выдавать бесплатно школам по согласованию 
с Министерством просвещения СССР, министерствами 
просвещения (народного образования) союзных республик и 
Министерством финансов СССР узкопленочные научно-
популярные, хроникально-документальные и художественные 
фильмы, а также передавать фильмотекам отделов народного 
образования с баланса на баланс узкопленочные фильмы, 
имеющие образовательное и воспитательное значение. 
Организовать выпуск новой портативной киноаппаратуры, 
приспособленной к условиям работы школ. 

Комитету по радиовещанию и телевидению при Совете 
Министров СССР создать при Центральном телевидении и 
телевидении союзных республик студии учебных телепередач 
для общеобразовательных школ. 

26. Современный этап развития общеобразовательной 
школы настоятельно требует повышения научного уровня 
руководства школами,   укрепления  инспекторского  состава  
органов  народного образования, в особенности районных 
отделов. 

Местным партийным органам оказывать помощь отделам 
народного образования в выдвижении на инспекторскую работу 
авторитетных руководителей школ, учителей, специалистов, 
хорошо знающих школьное дело, умеющих распространять 
положительный опыт работы. 

 
Народное образование в СССР. Сборник нормативных актов / 
Сост.: Голубева Н.Е.; Спец. науч. ред.: Павлищев К.С. – М. : 
Юрид. лит., 1987. – С. 93-96. 

 
Додаток В 

 
Ідеологічний і політичний аспекти формування змісту 

шкільної навчальної літератури на різних етапах її розвитку  
 

ВИТЯГ ІЗ СТАТТІ В. ГОЛУБЄВА  
«РОБОЧА КНИГА ДЛЯ ШКІЛ ДОНБАСУ» (1925) 

 
Підручник радянської трудової школи ми повинні 

використовувати для проведення у свідомість дітей 
пролетарської ідеології. 

 Навчальна книжка повинна бути побудована науково, на 
основах досягнень сучасної науки, і з цієї точки зору завжди 
повинна бути перевірена. Неправильно вважати, що малим 
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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. 

 
Голубев В. Рабочая книга для школ Донбасса / 
В.Голубев // Просвещение Донбасса. – 1925. –      № 1-
2. – С. 60-73. 

 
ВИТЯГ ІЗ ПІДРУЧНИКА М.БАРАНСЬКОГО  

«ГЕОГРАФІЯ СРСР» (1933) 
 
Розділ V. § 4. Основні лінії розвитку СРСР у другій 

п'ятирічці 
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. Основний політичним 
завданням другої п'ятирічки, згідно з резолюцією XVII 
партконференції, є остаточна ліквідація капіталістичних 
елементів і класів взагалі, подолання пережитків капіталізму в 
економіці і свідомості людей і побудова безкласового 
соціалістичного суспільства. Разом з тим повинен бути 
досягнутий швидкий підйом добробуту робітників і селянських 
мас, і забезпечення населення основними споживчими товарами 
має до кінця другої п'ятирічки збільшитися не менш ніж в два-
три рази проти кінця першої п'ятирічки. З точки зору цих 
завдань, поставлених перед другою п'ятирічкою, успіхи, 
досягнуті першим п'ятирічкою в області технічного 
переозброєння промисловості і 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 п'ятирічкою друга 
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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 н о в и х підприємств, 
але будувала вона їх, головним чином, за рахунок використання 
підприємств старих або оновлених, «техніка яких уже освоєна і 
використання яких не становить особливих труднощів».  

Другий п'ятирічці доведеться мати справу переважно вже з 
новими підприємствами, техніка яких здебільшого ще не цілком 
освоєна. Освоєння техніки нових підприємств являє більше 
труднощів, ніж використання старих підприємств з уже освоєної 
технікою. Звідси випливає необхідність деякого зниження 
темпів другої 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 мало місце протягом 
першої п'ятирічки, на другу п'ятирічку заплановано 13-14%. 
Оскільки, однак, 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.  

Подібно до цього йде справа і в сільському господарстві. 
«Тепер питання стоїть уже не про прискоренні 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 
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усі потреби реконструкції промисловості, транспорту, 
сільського господарства, торгівлі і т. д. були обслужені 
внутрішнім виробництвом найбільш досконалих і сучасних 
машин». Поряд із завданням повної самостійності щодо 
машинного обладнання коштує на другу п'ятирічку завдання по 
створенню «Новітньої енергетичної бази, заснованої на 
найширшої електрифікації промисловості та транспорту і 
поступовому впровадженні електроенергії в сільське 
господарство, з використанням величезних ресурсів водної 
енергії, кам'яновугільних покладів основних та місцевих 
басейнів, місцевих видів палива (торф, сланці)».  

По окремих галузях промисловості в резолюції XVII 
партконференції підкреслені такі конкретні завдання: з чорної 
металургії – забезпечити необхідний для машинобудування 
випуск якісних сталей; з кольорової металургії – досягти 
виплавки кольорових металів у розмірах, необхідних для 
повного задоволення потреб країни; з хімічної промисловості – 
звернути особливу увагу на розвиток основної хімії і перш за 
все на виробництво добрив; з легкої промисловості – 
забезпечити встановлення норм споживання і посилено 
розвивати легку і харчову промисловість в нових районах, а 
саме – в районах виробництва сільськогосподарської сировини. 
Промислове будівництво другої п'ятирічки буде йти на набагато 
більш високому в порівнянні з першої п'ятирічкою технічному 
рівні. Виключно велика роль в цьому будівництві буде належати 
комбінатам. 

Завдання другої п’ятирічки. У центрі уваги в галузі 
сільського господарства у другій п'ятирічці повинні стояти 
завдання організаційно-господарського зміцнення колгоспів і 
соціалістичного перевиховання колгоспних Значно підвищено 
повинно бути виробництво радгоспів і значно 
посилена повинна бути їх роль в якості зразків соціалістичної 
організації виробництва. 

У резолюції січневого пленуму важливість завдання 
організаційного зміцнення колгоспів і радгоспів на даному етапі 
нашого будівництва роз'яснена дуже чітко і докладно. «Районні 
та сільські комуністи повинні врахувати, що наші колгоспи і 
радгоспи є молодими, ще незміцнілими господарськими 
організмами, що вони переживають у нас в своєму 
організаційному будівництві приблизно такий же період, який 
переживали наші фабрики і заводи в 1920-1921 рр., коли ці 
останні були ще незміцнілими. За якихось три роки зуміли ми 
створити понад 200 тис. колгоспів і 5 тис. радгоспів, тобто 
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створили зовсім нові підприємства, що мають для сільського 
господарства таке ж значення, як заводи і фабрики для 
промисловості.  

Історія не знає іншої такої країни, яка зуміла б на три роки 
створити не тільки 205 тис., але хоча б 25 тис. нових великих 
підприємств, збройних новою технікою. Тільки СРСР, тільки 
наша Радянська країна зуміла здійснити це чудо творчої роботи. 
Було б через це смішно вимагати, щоб усі ці численні нові 
великі підприємства в галузі сільського господарства, створені в 
умовах культурної та технічної відсталості села, стали відразу, в 
один рік, зразковими і високорентабельними.  

Необхідно, очевидно, час, необхідна невпинна, терпляча, 
копітка робота щодо організаційного зміцнення колгоспів і 
радгоспів, по вигнанню звідти шкідницьких елементів, 
ретельного підбору та вирощування нових перевірених 
більшовицьких кадрів, щоб колгоспи і радгоспи стали дійсно 
зразковими. І вони безумовно стануть зразковими, так само, як 
стали зразковими багато наших фабрик  і заводів, які були в 
1920-1921 рр. невлаштованими і слабо організованими». Звідси 
зрозуміло, що організаційне зміцнення колгоспів і радгоспів має 
в найближчий же час дати дуже великі господарські результати.  

Завдання другої п'ятирічки в галузі сільського господарства 
такі: 

а) розв’язання в основному тваринницької проблеми; 
б) подвоєння продукції з бавовни і льону і потроєння 

продукції з буряків;  
в) збільшення зернової продукції не менш ніж до 1300 млн. 

ц. При цьому на відміну від першої п'ятирічки збільшення 
продукції 
має досягатися не стільки за рахунок розширення посівних 
площ, скільки за рахунок підвищення врожайності. Серед 
заходів технічного порядку, спрямованих до підвищення 
врожайності, найважливішими є наступні: 

а) завершення механізації сільського господарства через 
МТС, які повинні до кінця другої п'ятирічки охопити всі 
колгоспи: машини для подальшого розвитку мережі МТС має 
дати радянське машинобудування. У цьому ж напрямку буде 
діяти і впровадження електрифікації в сільське господарство; 

б) посилене добриво ґрунту: добрива повинна дати хімічна 
промисловість; 

в) меліоративні роботи і насамперед іригація посушливих 
районів; 

г) система агрономічних заходів, що включають введення 
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поліпшених сівозмін, заміна місцевих насіння селекційними 
чистосортною, зяблева оранка, боротьба з бур'янами та 
шкідниками і т.д. і т.п. 

Оскільки протягом першої п'ятирічки транспорт виявився 
вузьким місцем нашого народного господарства, завданням 
другої п'ятирічки повинна бути ліквідація відсталості 
транспорту. Тому завдання з транспорту для другої п'ятирічки 
намічені в резолюції XVII партконференції в значно 
підвищеному вигляді в порівнянні з першою п'ятирічкою. Так за 
основним видом транспорту – залізничним – намічена корінна 
його реконструкція з розгортанням будівництва нових залізниць 
не менше 250 тис. дор. м, тоді як в першу п'ятирічку було здано 
в експлуатацію всього близько 7 тис. дор. м. Крім того, в 
резолюції передбачається споруда декількох ділянок, нових 
мостів, введення потужних паровозів, тепловозів і 
великовантажних вагонів, розгортання електрифікації, введення 
автозчеплення, автоблокування. За водного транспорту намічено 
«провести реконструкцію морського і річкового флоту, освоєння 
нових і поліпшення існуючих водних шляхів та будівництво 
обладнаних річкових і морських портів».  

Особливу увагу звернуто також на дорожнє і шосейні 
будівництво, розвиток автомобільної справи, повітряних 
повідомлень і всіх видів зв'язку, особливо радіо. Виходячи з 
прийнятих XVII партконференцією директив до складання 
другого п'ятирічного плану можна з повною упевненістю 
сказати, що «зсув на схід» в другу п'ятирічку виразиться ще 
різкіше, ніж за першу. 

Одне тільки освоєння новобудов першої п'ятирічки дасть на 
території УКК приріст виробничої потужності значно більше 
досягнутого за першу п'ятирічку. Але до цього треба приєднати 
ще потужність новобудов, розпочатих, але ще не закінчених, і 
новобудов, ще не розпочатих, але, так би мовити, «вирішених» 
щодо будівництва. Звідси вже ясно, що промислова продукція 
УКК за другу п'ятирічку зросте значно більше ніж вдвічі (а 
всього вірніше, мінімум, втричі), тоді як за середнім річним 
приростом, прийнятому для другої п'ятирічки, промислова 
продукція всього СРСР в цілому за другу п'ятирічку зросте 
менш ніж удвічі. Спираючись на вже наявні досягнення, УКК у 
другій п'ятирічці з пасивного стану перейде в активну. Якщо до 
цих пір його будували, то тепер він вже сам стане будувати; для 
цього він володіє вже всім, що потрібно, включаючи повний 
комплект заводів важкого машинобудування. 

Продукцією цих заводів він зможе забезпечувати не лише 
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свою власну територію, а й територію районів, що лежать від 
нього на схід і на південь, тобто, з одного боку, Східну Сибір і 
Далекий Схід, а з іншого боку – Середню Азію. Таким чином, в 
старій формулі «зсув на схід» поняття Сходу за другу п'ятирічку 
значно розширюється. Підвищених темпів треба чекати також і 
для Півночі. У другому п'ятиріччі посиленими темпами триває 
індустріалізація відсталих в економічному та культурному 
відношеннях районів. З того величезного залізничного 
будівництва, яке запроектовано на другу п'ятирічку, не менше 
половини доведеться на «нову» територію, тобто територію, що 
лежить за Уралом і на півночі Європейської частини. Що 
стосується «старої» території, то й усередині її треба очікувати 
рішучих зрушень будівництва і виробництва за межі старих 
промислових районів. Ці райони в результаті першої п'ятирічки 
досягли вже дуже високого ступеня промислової насиченості й 
разом з тим закінченості і завершеності своєї промислової 
структури. Південному ж району в межах першої вугільно-
металургійної бази треба ще добудовувати свою промисловість і 
«вширину» в міру сировинних і енергетичних ресурсів, і 
«вгору» – у напрямку добудови ще відсутніх «поверхів»: 
важкого машинобудування, електротехніки, більш складних 
хімічних виробництв і т. п. «Розчищення» водних шляхів Дніпра 
(в результаті подолання порогів) і Волги (в міру здійснення 
будівництва в плані «Великий Волги») значно збільшує 
можливості розгорнути в Наддніпрянщині (в УРСР, Західної 
області РРФСР і західній частині України) і в Поволжі (в 
Середній і Нижній Волзі і Татарії) нове велике будівництво. 

Отже, тенденція до більш рівномірного розміщення 
промисловості проявиться у другій п'ятирічці з ще більшою 
силою, ніж у першій. Залучення в обіг соціалістичного 
будівництва нових територій на сході, півдні й півночі з новими, 
ще невичерпаними природними ресурсами, дасть новий і досить 
потужний стимул до підвищення продуктивності суспільної 
праці. 

 
Баранский Н.Н. География СССР : учебник для средней школы, 
часть вторая, 8 год обучения / Н.Н.Баранский. – М. : Учпедгиз, 
1933. – С. 171–175. 
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Постанова Колегії Міністерства освіти УРСР  
від 14 жовтня 1946 року 

 
ПРО БУРЖУАЗНО-НАЦІОНАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ В 
ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

ДЛЯ ШКІЛ УРСР 
 

Колегія Міністерства освіти УРСР вважає, що викриті 
постановою ЦК ВКП(б)У від 24.VIII.1946 року буржуазно-
націоналістичні концепції у висвітленні історії української 
літератури в “Нарисі історії української літератури” мають 
місце і в підручниках та програмах з української мови і 
літератури для середніх шкіл УРСР. 

В підручнику з української літератури для ІХ класу (автор 
Пільчук) популяризуються такі “діячі”, як буржуазний ліберал 
В. Горленко; ворог українського народу, член Центральної Ради 
і генеральний прокурор під час німецької окупації України в 
1918 році Д. Маркович та ін., всіляко підноситься значення 
літературної діяльності консерватора Я.Щоголева. 
Затушовується революційно-демократичний характер творчості 
й діяльності Ів. Франка, його боротьба з буржуазними 
націоналістами, його зв’язки з російською літературою. 

В підручнику для VІІІ класу (автори Волинський, Волков і 
Устенко) ідеалізується далеке минуле України, українських 
письменників, навіть прогресивних з них, вони зображаються 
національнообмеженими людьми, протаскуються наклепницькі 
націоналістичні “теорійки” про те, що національне самопізнання 
становить основний зміст творчості Котляревського, Квітки й 
Шевченка. 

Ідеологічні помилки й перекручування допущено і в ряді 
інших підручників. 

Програми з літературного читання й української літератури 
для середньої школи в ряді випадків орієнтують учителів 
оцінювати письменників не за ідеологічним спрямуванням їх 
творчості, а за формально-естетичними критеріями, за тим, яка 
їх роль у розробці нових літературних жанрів (Гулак-
Артемовський, Боровиковський, Квітка-Основ’яненко, 
Гребінка) та ін. 

У програмах не скеровують учителів на вивчення ідейних 
зв’язків української літератури з великою російською 
літературою, що виявилося, зокрема, в ігноруванні програмою 
російських повістей Т. Шевченка. 

Наявність буржуазно-націоналістичних концепцій у 
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підручниках і програмах з української мови і літератури для 
середньої школи є наслідком того, що керівництво  й колегія 
Міністерства освіти УРСР недооцінили важливість створення 
високоякісних підручників, які відповідали б сучасним вимогам 
радянської школи. 

В Міністерстві освіти УРСР і видавництві “Радянська 
школа” вкоренилося безвідповідальне ставлення до видання 
підручників. 

Навколо Міністерства освіти УРСР і в-ва “Радянська 
школа” не організовано кваліфікованого складу авторів, 
рецензентів і редакторів, зокрема, до цієї роботи мало залучено 
кращих учителів, наукових працівників, і тому складання 
підручників, їх рецензування і редагування довірялося 
малокваліфікованим, а іноді й не заслуговуючи політичної 
довіри особам (Базилевському, Горбачевському). 

Заступник Міністра освіти УРСР тов. Дудник, який 
безпосередньо керує справою видання підручників, Управління 
шкіл РСР та керівництво видавництва «Радянська школа» 
внаслідок послаблення політичної пильності допустили 
протаскування в підручниках і програмах буржуазно-
націоналістичних концепцій. 

Науково-дослідний інститут педагогіки (директор тов. 
Чавдаров), газета “Радянська освіта” (редактор тов. Гундич), 
журнал “Радянська школа” (редактор тов. Костюк) 
самоусунулися від справи створення високоякісних, ідеологічно 
витриманих підручників, примирилися з фактами ідеологічних 
перекручувань у них, не розгорнули принципової більшовицької 
критики недоліків у програмах середньої школи. 

Колегія зазначає, що інспектори шкіл і вишів Міністерства 
освіти примирялись з ідеологічними перекручуваннями й 
помилками в роботі окремих учителів шкіл і вишів, не 
інформували про це керівництво Міністерства освіти, що 
свідчить про послаблення політичної пильності інспекторів. У 
складі інспекторів і недостатньо кваліфіковані й ідейно-
теоретично підготовлені особи. 

Колегія Міністерства освіти УРСР ПОСТАНОВЛЯЄ:  
1. Звернути увагу заступника Міністра освіти УРСР т. 

Дудника П.Т. на відсутність належного керівництва й контролю 
над створенням і виданням високоякісних та ідейно-витриманих 
підручників для шкіл.  

2. Вказати начальнику видавництва “Радянська школа” тов. 
Трофімову, головному редактору видавництва тов. Миронову, 
начальнику Управління шкіл Міністерства освіти УРСР тов. 
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Мізерницькому на незадовільну роботу їх над програмами й 
підручниками й недооцінку ними політичного значення 
створення високоякісних підручників.  

3. Зобов’язати обласні, міські та районні відділи народної 
освіти якомого ширше пояснювати учителям постанову ЦК 
КП(б)У від 24.VІІІ. 1946 р. “Про перекручення і помилки у 
висвітленні історії української літератури в “Нарисі історії 
української літератури”. На основі більшовицької критики 
викрити й викоріняти буржуазно-націоналістичні концепції у 
навчальній і виховній роботі шкіл. 

4. Зобов’язати заст. Міністра освіти УРСР тов. Дудника: 
А) виготовити й подати до 25-го вересня ц.р. на розгляд 

колегії проект нових програм з української мови та літератури;  
Б) надіслати до 1 жовтня 1946 року вказівки школам про 

використовування нині вживаних підручників і хрестоматій з 
української мови та літератури. 

5. Зобов’язати Науково-дослідний інститут педагогіки 
(проф. Чавдарова), газету “Радянська освіта” (тов. Гуднича) і 
журнал “Радянська школа” (проф. Костюка) розгорнути критику 
шкільних підручників, програм та методичної літератури, 
розробити й видрукувати ряд провідних статей про вивчення 
творчості окремих письменників у школі та про піднесення 
ідейності у викладанні. 

6. Доручити заст. Міністра освіти УРСР тов. Гуленку І.С. 
до 1 жовтня ц.р. переглянути склад редакторів та зміцнити 
видавництво “Радянська школа” керівними й редакторськими 
кадрами. 

7. Зобов’язати обласні, міські та районні відділи народної 
освіти в школах, вивчати ідейний рівень викладання та 
налагодити кваліфіковану допомогу вчителям з цих питань. 

8. Поновити роботу науково-методичної ради при 
Міністерстві освіти УРСР. Зобов’язати заст. Міністра освіти тов. 
Дудника П.Т. до 25 вересня 1946 року подати на розгляд колегії 
персональний склад ради та положення про її роботу. 

9. Встановити такий порядок затвердження підручників та 
посібників літератури: видавництво “Радянська школа” повинно 
подавати до Міністерства освіти прорецензовані й відредаговані 
рукописи; при Міністерстві створити комісії з рецензування в 
складі наукових працівників та кращих педагогів-практиків, які 
повинні апробувати подані видавництвом рукописи й 
передавати на розгляд до відповідних секцій науково-
методичної ради. Апробовані експертами Міністерства й 
науково-методичною радою підручники й посібники 
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розглядаються колегією Міністерства освіти й подаються на 
затвердження Міністрові освіти. 

10. Зобов’язати Управління шкіл Міністерства освіти УРСР 
(тов. Мізерницького) та Науково-дослідний інститут педагогіки 
(проф. Чавдарова) організувати при Інститутах удосконалення 
кваліфікації учителів масове обговорення нині вживаних 
підручників в школах. 

11. Відмічаючи незадовільний стан викладання української 
літератури в педагогічних вишах та відсутність програм і 
підручників з цієї дисципліни, колегія зобов’язує Управління 
вищої школи Міністерства освіти (т. Строя) здійснити такі 
заходи: А) організувати опрацювання у вишах Постанови ЦК 
ВКП(б)У від 24.VШ.1946 р. “Про перекручення і помилки у 
висвітленні історії української літератури в “Нарисі історії 
української літератури”; Б) прискорити складання програм з 
української літератури для вишів з тим, щоб програму з історії 
стародавньої літератури було закінчено до 1 жовтня, з історії 
літератури першої половини ХІХ ст. до 15 жовтня, другої 
половини ХІХ ст. – до 15 листопада та з історії української 
літератури ХХ ст. – до початку другого семестру; В) до 15 
жовтня цього року критично перевірити підручники та 
посібники з української мови та літератури, що перебувають у 
видавництві “Радянська школа”, й подати ці підручники й 
посібники до Управління в справах вищої школи при Раді 
Міністрів УРСР на затвердження. 

12. Зобов’язати начальника Управління шкіл (тов. 
Мізерницького), начальника Управління вищої школи (тов. 
Строя) організувати систематичну роботу з покращення фахової 
кваліфікації та ідейно-політичного рівня інспекторів управлінь. 

 

За голову колегії – 
В.о. Міністра освіти УРСР О. Філіпов 

 
Постанова колегії Міністерства освіти УРСР 
від 14 вересня 1946 р. «Про буржуазно-
націоналістичні концепції в підручниках з 
української мови й літератури для шкіл УСРР». 
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