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У ході проведення дослідження здобуто такі основні наукові результати:
 визначено зміст державних нормативно-правових документів щодо
розвитку шкільництва в Україні (УСРР) у 1919–1932 рр. в аспекті індивідуалізації
навчально-виховного процесу (прагнення спрямувати навчальний процес до
особистості дитини, до її фізіологічної і психічної природи) та зовнішньої
диференціації мережі закладів, яка здійснювалася за територіально-економічним
(міська і сільська 7-річна трудшкола), професійним (профшколи, ФЗУ, ШСМ)
ухилами, за національним критерієм (навчальні заклади різних типів для
національних меншин);
 схарактеризовано найпоширеніші прояви диференційованого підходу до
організації дитинства у 20-ті – на початку 30-х рр., зумовлені започаткуванням й
утіленням державного поділу (Кодекс законів УСРР, 1922 р.) всього дитячого
населення на 3 основні групи (нормальні діти, діти анормальні, безпритульні і
малолітні правопорушники), відповідно до чого і розбудовували систему навчальновиховних закладів; розкрито роль новостворених у 20-х роках державних науководослідних установ (лікарсько-педагогічні кабінети, Всеукр. інститут охорони
здоров’я, УНДІП, Укр. психоневрологічний інститут) у здійсненні масової
диференціації дитячого населення (головне – за розумовим і фізичним розвитком) і
реалізації індивідуального підходу до дітей у спеціалізованих навчально-виховних
закладах на засадах педології і рефлексології;
 з’ясовано впровадження в українське шкільництво ідей НОП і її складника
– психотехніки як реалізації початкових проявів внутрішньої диференціації
навчання у формі проведення масової профорієнтаційної і профконсультаційної
роботи серед учнівської молоді України у 20-ті роки;
 встановлено особливості підручникотворення у добу Української
революції (1917–1920) і в радянський період 1920–1932 рр.: на першому
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зазначеному історичному відтинку домінував лінгво-національний вектор у
видруку підручників, на другому – його було доповнено створенням нових за
формою і змістом (відповідно до комплексної системи навчання, до запровадженого
лабораторно-бригадного методу навчання, до реалізації територіальноекономічного, професійного і національного ухилів) навчальних книг;
 обґрунтовано тенденції диференціації змісту шкільної освіти, спричинені
політикою українізації, – розширення змісту навчальних програм за рахунок
масового введення вивчення української мови і українознавчих предметів,
врахування своєрідності складу населення (сільське і міське), врахування
формування змісту середньої освіти залежно від регіональних потреб або їх
специфіки, активізація диференціації навчально-методичного забезпечення
початкової і середньої освіти;
 визначено особливості організації навчально-виховної роботи в російських
школах УСРР у 20-ті роки на тлі політики коренізації та українізації;
 висвітлено практику запровадження політехнізації навчального процесу як
форми здійснення диференційованого підходу в українському шкільництві на
прикладах діяльності дитячих містечок (Одеське дитмістечко ім. ІІІ Інтернаціоналу,
Київське дитмістечко «Ленінське»);
 доведено, що церковно-парафіяльні школи (у період з кінця ХІХ ст. і до
1917 р.) як форма зовнішньої диференціації початкової освіти, незважаючи на
істотно вужчий порівняно з початковими школами імперського Міністерства
народної освіти зміст навчальної програми, на здійснення навчання не
материнською (українською), а російською мовою, відіграли і позитивну роль, бо
сприяли поширенню елементарної освіти серед неспроможних верств населення
(насамперед – селян, які становили переважну кількість населення на українських
підросійських землях);
 представлено особливості діяльності земських шкіл (ост. третина ХІХ ст. і
до 1917 р.) порівняно з іншими формами початкової освіти, що реалізовувалася в
Російській імперії (відсутність обов’язкових або сталих навчальних програм,
залежність їх функціонування від фінансової спроможності засновників, неактивне
запровадження ручної праці як предмета вивчення, сприяння розвитку мережі
навчальних закладів у місцях компактного проживання німецького, болгарського,
польського, грецького населення на українських землях).
У результаті дослідження підготовлено:
- Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша
третина ХХ ст.) : монографія / Сухомлинська О.В., Дічек Н.П., Березівська Л.Д.,
Гупан Н.М., Бондар Л.С., Антонець Н.Б., Антонець М.Я., Філімонова Т.В.,
Куліш Т.І., Шевченко С.М. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 650 с.
Рекомендації щодо впровадження результатів фундаментальної НДР.
Результати дослідження поглиблять знання студентів з загальнопедагогічних
дисциплін, що сприятиме удосконаленню професійної підготовки майбутніх
фахівців, усвідомленню ними генези соціально-педагогічної практики в Україні.
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Результати дослідження можуть бути використані для проведення досліджень
науковцями НАПН України і науковцями споріднених гуманітарних галузей.
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