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Додаток А
Наказ про створення відділу початкової школи
в НДІ педагогіки УРСР. 1955 р. [1034]
НАКАЗ № 12
ПО УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТУ
ПЕДАГОГІКИ
м. Київ

31 січня 1955 р.

§ 1.
Відповідно до наказу по Міністерству освіти від 21/I ц.р. за № 22 відділ
художнього виховання і сектор дитячих будинків вважати ліквідованими з 1/II 1955 р.
§ 2.
Відповідно до згаданого наказу з 1/II ц.р. створити відділ початкової школи.
§ 3.
Ст. наук. співробітника відділу педагогіки, доцента, канд. пед. наук тов.
ПОМОГАЙБУ В. І. перевести на посаду завідувача відділу початкової школи з
1/II ц.р.
§ 4.
В зв’язку з ліквідацією сектору дитячого будинку:
а) кол. зав. цього сектору тов. КОВАЛЕНКО С. С. перевести на посаду ст. наук.
співробітника відділу початкової школи;
[…]
§ 5.
В зв’язку з ліквідацією відділу художнього виховання:
[…]
б) ст. наук співробітника названого відділу канд. пед. наук тов. РАВВІНОВА О. Г.
перевести на таку ж посаду до відділу початкової школи з оплатою 50% ставки.
в) мол. наук співробітника названого відділу тов. ГУРНИКА В. Л. перевести на
таку ж посаду до відділу початкової школи.
§ 6.
Ст. наук. співробітника відділу методики мови тов. ГОРБУНЦОВУ Т. Ю.
перевести на таку ж посаду до відділу початкової школи.
ДИРЕКТОР
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ

/Проф. С. Х. ЧАВДАРОВ/
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Додаток Б

Розподіл масових шкіл за територіальним критерієм у 1954/55 н. р. і
1963/64 н. р. (%) [948, арк. 1; 954, арк. 1]
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Додаток В
Співвідношення масових шкіл з українською та російською мовами
навчання в 1954/55 – 1963/64 н. р. (%)
[976, арк. 1; 920, арк. 2, 3; 921, арк. 2, 3; 925, арк. 1, 2; 922, арк. 1, 1 зв.;
923, арк. 1, 1 зв.; 962, арк. 1; 952, арк. 1; 979, арк. 28, 28 зв.; 977, арк. 1, 1 зв.]
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Додаток Г
Учні початкових класів. 1958 р.

Учні І класу школи № 129 м. Києва [1174]

Учні І класу школи № 51 м. Києва [1154]
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Додаток Д
Правила для учнів І–ІV класів. 1961 р. [631, с. 2]
1. Старанно вчись. Уважно слухай пояснення вчителя, ретельно і самостійно
виконуй всі його завдання, поводь себе добре на уроках.
2. Акуратно відвідуй школу і не запізнюйся на уроки.
3. Бери участь у праці і суспільно корисних справах свого класу, допомагай
товаришам краще вчитися і працювати.
4. Бережи шкільне та інше громадське майно, бережно поводься з речами товаришів
і своїми.
5. Щоденно роби ранкову гімнастику. У встановлений час готуй уроки, працюй,
відпочивай і лягай спати.
6. Завжди будь чистим і охайним. Вмивайся, чисть зуби, зачісуйся, стеж за
чистотою одягу і взуття.
7. Виконуй вимоги вчителів, інших працівників школи, чергових учнів.
8. Слухай батьків і старших членів сім’ї, допомагай їм у домашніх справах.
9. Добре поводься в громадських місцях. Будь охайно вдягненим, додержуй
встановленого порядку. Виконуй правила вуличного руху.
10. Зустрічайся з учителями, іншими працівниками школи, знайомими і товаришами,
вітайся з ними.
11. Давай дорогу і поступайся місцем старшим, подавай посильну допомогу хворим
та інвалідам.
12. Не допускай поганих вчинків і удержуй від них товаришів.
13. Будь чесним і правдивим.
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Додаток Е
Обкладинки та сторінки навчальних книг для початкових класів шкіл
з українською мовою навчання. 1954–1964 рр.

Гов’ядовська Н. О. Буквар:
підруч. для 1 кл. 2-ге вид., перероб. Київ: Рад. шк., 1957.

Читанка: підруч. для 2 кл. /
П.І.Гавриленко та ін. 2-ге вид.
Київ: Рад. шк, 1958.

Чавдаров С.Х.
Українська мова:
підруч. для 1 кл. 19-те вид.
Київ: Рад. шк., 1958.

Пчолко О. С., Поляк Г. Б.
Арифметика:
підруч. для 4 кл. почат.шк.
Пер. з рос. мови. 7-ме вид.
Київ: Рад. шк., 1962.
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Закінчення додатка Е

Скаткін М. М.
Книга для читання
з природознавства:
навч. посіб.
для 4 кл. Пер. з рос. мови.
Київ: Рад. шк., 1955.

Блонська Н. І., Рауш В. О.
Книга для читання
з географії:
навч. посіб. для 4 кл. Пер. з рос.
мови. 3-те вид. Київ: Рад. шк.,
1957.

Історія СРСР. Короткий курс:
навч. посіб. для 4 кл. /
за ред. А. В. Шестакова.
Пер. з рос. мови. Київ – Харків:
Рад. шк., 1953.

Раввінов О.Г., Брандель С.Я. , Ситко І.Я. Співи:
підруч. для 1 кл. восьмиріч. і середньої шк. Київ: Рад. шк., 1961.
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Додаток Ж
Урок у початкових класах.
Друга половина 50-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.

Урок ручної праці в I класі. м. Вінниця. Б. р. [1171]

Урок арифметики в ІІІ класі восьмирічної школи № 32 м. Львова.
1960 р. [1166]
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Додаток К
Підготовка дітей до систематичного шкільного навчання
70-ті рр. ХХ ст.

Дошкільний заклад. 70-ті рр. ХХ ст. [1156]

Дошкільний заклад ім. Чапаєва.
Золотоніський район, Черкаська область. Б. р. [1155]
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Додаток Л
Уривок з неопублікованої статті В. О. Сухомлинського
«Чому та як навчати наших дітей» [1115]

589

Продовження додатка Л
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Продовження додатка Л
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Продовження додатка Л

592

Продовження додатка Л

593

Закінчення додатка Л
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Додаток М
Розподіл масових шкіл за територіальним критерієм
у 1964/65 н. р. і 1983/84 н. р. (%) [955, арк. 2; 1003, арк. 49]
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Додаток Н
Учні початкових класів.
Друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.

Учні ІІ класу. Смт. Летичів, Хмельницька область. Б. р. [1167]

Учні початкових класів середньої школи № 62 м. Запоріжжя. Б. р. [1147]
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Додаток П
Правила для учнів І–ІІІ класів. 1972 р. [520, с. 101]
Гідно носи звання радянського учня і дорожи честю своєї школи, свого
колективу.
2. Старанно вчися. Уважно слухай пояснення вчителя. Сумлінно і самостійно
виконуй його завдання, добре поводься на уроці. Вчасно приходь на заняття, не
пропускай уроків. Будь чесним і правдивим.
3. Бери участь у праці, в справах свого класу, допомагай товаришам краще вчитися
й працювати.
4. Бережливо стався до шкільного та іншого громадського майна, до своїх речей і
речей товаришів. Приходь до школи з усіма потрібними підручниками та
письмовим приладдям, не бери із собою сторонніх речей.
5. Бережи і охороняй природу.
6. Носи шкільну форму. Дотримуйся режиму дня. Щодня займайся ранковою
гімнастикою, завжди будь чистим і охайним, тримай своє робоче місце в чистоті
й порядку.
7. Розумно проводь вільний час: читай книжки, бери участь у роботі гуртків,
займайся фізкультурою, спортивними й цікавими іграми.
8. Зразково поводься в школі, вдома, у громадських місцях. Вітайся з учителями,
іншими працівниками школи, знайомими й товаришами. Виявляй повагу до
старших, поступайся їм дорогою і місцем. Дотримуйся правил вуличного руху.
9. Слухайся батьків і старших членів сім’ї, допомагай їм у домашніх справах,
піклуйся про менших.
10. Виконуй вимоги вчителів і чергових учнів.
1.
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Додаток Р
Клас-кабінет для молодших школярів
у середній школі № 119 м. Одеси. Б. р. [1172; 1173]
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Додаток С
Робоча кімната для учнів І–ІІІ класів
у середній школі № 7 м. Запоріжжя [1158-1160]
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Додаток Т
Обкладинки та сторінки навчальних книг для початкових класів шкіл
з українською мовою навчання. 1964–1984 рр.

Саженюк Б.С., Саженюк М.Т.
Буквар:
підруч. для 1 кл. 10-те вид.
Київ: Рад. шк., 1976.

Гов’ядовська Н.О.
Читанка:
підруч. для 1 кл.
Київ: Рад. шк., 1969.

Чавдаров С.Х.
Українська мова:
підруч. для 1 кл. 9-те вид. Київ: Рад. шк., 1968.

Городівський В.М., Бурдейна А.А.
Українська мова:
підруч. для 3 кл. 10-те вид. Київ: Рад. шк., 1982.
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Продовження додатка Т

Балацька Л.К., Горбунцова Т.Ю.,
Миронов М.М. Читанка:
підруч. для 3 кл. 14-те вид. Київ: Рад. шк., 1982.

Моро М.Г., Бантова М.О.
Математика: підруч. для 2 кл.
Пер. з рос. мови. 10-те вид. Київ: Рад. шк., 1977.

Іжак В., Крушельницький Я., Лужний В. Музика:
навч. посіб. для 1 кл. 2-ге вид. Київ: Муз. Україна, 1977.
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Закінчення додатка Т

Проців В.І. Образотворче мистецтво:
навч. посіб. для 1 кл. 2-ге вид. Київ: Рад. шк., 1974.
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Додаток У
Застосування програмованого навчання в початкових класах.
70-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст.

Застосування програмованого навчання на уроці математики
в середній школі №6 м. Житомира. Б. р. [1145]

Використання цифрових карток
як форми зворотнього зв’язку на уроці
в ІІІ класі середньої школи № 13
м. Рівного. Б. р. [1164]

Вчитель ІІІ класу
середньої школи № 13 м. Рівного
М. В. Барило закодовує відповіді.
Б. р. [1165]
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Закінчення додатка У

Учні ІІ класу середньої школи № 13
м. Рівного працюють з перфокартами. Б. р. [1175]
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Додаток Ф
Застосування нових засобів навчання в початкових класах.
70-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст.

Застосування магнітофону під час уроку в школі № 144.
Волинська область. 1973 р. [1146]

Застосування програвача під час уроку в середній школі № 3
м. Чернігова. Б. р. [1149]
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Закінчення додатка Ф

Застосування телурію під час уроку
в середній школі № 3 м. Чернігова. Б. р. [1168]

Застосування епідіаскопа під час уроку
в середній школі № 6 м. Житомира. Б. р. [1163]
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Додаток Х
Наочні засоби навчання, виготовлені вчителями початкових класів.
Друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.

Застосування наочних засобів навчання на уроці математики класоводом
Т. В. Міщенко. Смт. Летичів, Хмельницька область. Б.р. [1169]

Застосування наочних засобів навчання на уроці математики
класоводом середньої школи № 19 м. Дніпродзержинська
К. М. Чуприною. Б. р. [1148]
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Додаток Ц
Навчальні заняття у початкових класах. 70-ті рр. ХХ ст.

Урок математики. с. Нове Давидово, Мукачівський район. 1977–1978 рр.

Урок музики в ІІ класі середньої школи № 87 м. Києва. 1977 р. [1170]
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Закінчення додатка Ц

Урок фізичної культури. Б. р.

Навчальна екскурсія. Учні ІІІ класу середньої школи м. Чернігова.
Б. р. [1150]
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Додаток Ш
Табель учениці І класу середньої школи № 9
м. Чернігова. 1981/82 н.р.

Фото автора
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Додаток Щ
Похвальна грамота учениці ІІ класу
Мукачівської восьмирічної школи № 8. 1970 р.

Фото автора
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Додаток Ю
Похвальний лист учениці І класу середньої школи № 9
м. Чернігова. 1982 р.

Фото автора
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Додаток Я
Доповідна записка «Про експериментальне дослідження системи і змісту
навчання в початкових класах» директора НДІ педагогіки УРСР В. І. Чепелєва
колегії МО УРСР (1966 р.) [1018]
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Продовження додатка Я

614

Закінчення додатка Я

615

Додаток АА
Сторінки прописів для учнів початкових класів. 1959 р., 1964 р.

616

Додаток АБ.
Доповідна записка «Про покращення навчання письма за спрощеним шрифтом»
до заступника міністра освіти УРСР П. Л. Миргородського. 1966 р. [926]

617

Продовження додатка АБ
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Продовження додатка АБ

619

Продовження додатка АБ

620

Продовження додатка АБ

621

Продовження додатка АБ

622

Закінчення додатка АБ

623

Додаток АВ
Доповідна записка «Про проведення експериментального дослідження з
проблеми навчання і виховання дітей шестирічного віку» директора НДІ
педагогіки УРСР М. Д. Ярмаченка та начальника Управління шкіл МО УРСР
Є. С. Березняка заступнику міністра освіти УРСР М. В. Фоменку (1976 р.) [1024]

624

Продовження додатка АВ

625

Закінчення додатка АВ

626

Додаток АГ
Наукові співробітники лабораторії навчання і виховання
дітей шестирічного віку НДІ педагогіки УРСР. 1981 р. [1144]

Зліва направо: Н. М. Бібік, Н. І. Підгорна,
Н. Ф. Скрипченко (завідувач лабораторії), М. С. Вашуленко.

627

Додаток АД
Експеримент з навчання дітей шестирічного віку. 1981–1985 рр.

Н. Ф. Скрипченко проводить заняття з шестирічними учнями. 1985 р. [1153]

Н. Ф. Скрипченко консультує методистів обласного інституту
удосконалення вчителів. 1980-ті рр. [1162]

628

Додаток АЕ.
Рішення колегії МО УРСР «Про результати дослідного навчання дітей з
шестирічного віку в умовах п’ятиденного навчального тижня у 1981–1985 рр.».
1985 р. [939]

629

Продовження додатка АЕ

630

Закінчення додатка АЕ

Додаток АЖ
Специфіка експериментальних досліджень українських учених у галузі початкової освіти.
Середина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.
Складники експериментальних досліджень
Організація
Хронологічні
межі

1963–1966 рр.

Цілі
Експериментальна
база
Експериментальні дослідження щодо структурно-змістових трансформацій
у початковій освіті (середина 60-х – початок 70-х рр. ХХ ст.)

Організатори

відділ початкового
навчання Інституту
педагогіки УРСР
(М. В. Богданович,
З. І. Василенко,
Н. І. Волошанівська,
Т. Ю. Горбунцова,
С. С. Коваленко
(керівник))
за участі наукових
співробітників
Інституту педагогіки
УРСР

– середні школи № 71 – вивчення можливості
(два експериментальні виконання програм
класи, 76 учнів) і
початкових класів за 3 роки;
№ 129 (два
– визначення обсягу та змісту
експериментальні
навчального матеріалу з мов
класи, 73 учні)
та арифметики в І-ІІІ класах;
м. Києва;
– виявлення можливості
– Горінська середня
підготовки учнів до
школа Києвооволодіння систематичним
Святошинського
курсом основ наук з ІV класу
району Київської
обл.;
– середня школа № 1
(один експериментал
ьний клас, 39 учнів)
м. Волновахи
Донецької обл.

Результати

– розроблено та апробовано
експериментальні програми з
української й російської мов та
арифметики, у яких усунено
зайвий концентризм і збільшено
обсяг теоретичних знань;
– підвищено рівень загального
розвитку учнів
експериментальних класів;
– обґрунтовано, що пізнавальні
можливості молодших школярів
дозволяють забезпечити більш
високий рівень їхнього розвитку;
– доведено, що обсяг програм
початкових класів може бути
опанований за 3 роки;
– створено підґрунтя для
проведення масштабних
експериментів зі структурнозмістової перебудови початкової
освіти
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1964–1967 рр.

наукові співробітники
НДІ психології УРСР за
участі фахівців у галузі
початкової освіти
(В. П. Лапченко,
Н. Ф. Скрипченко,
О. В. Скрипченко
(керівник),
В. Г. Ткаченко)

середні школи № 149 і
№ 166 м. Києва
(чотири
експериментальні
класи, 154 учні)

– вивчення можливостей
молодших школярів в
оволодінні програмним
матеріалом на більш
високому теоретичному рівні;
– дослідження співвідношення
навчання і розумового
розвитку учнів, вивчення
динаміки цього розвитку

1967–1971 рр.

Програмно-методичне
управління МО УРСР,
НДІ педагогіки УРСР та
НДІ психології УРСР
(М. В. Богданович,
З. І. Василенко,
Н. І. Волошанівська,
Т. Ю. Горбунцова,
Л. К. Нарочна,
В. І. Помогайба,
О. Я. Савченко,
Н. Ф. Скрипченко,
О. В. Скрипченко та ін.)

школи Калуського
– перевірка доцільності
р-ну Іванопобудови навчальних планів,
Франківської обл.
програм і підручників для
(75 експериментальних
трирічної початкової школи
класів, 1108 учнів) та
та відповідності змісту
Павлоградського р-ну
навчального матеріалу рівневі
Дніпропетровської обл.
підготовки та розвитку
(82 експериментальні
молодших школярів;
класи, 2136 учнів);
– удосконалення змісту освіти
з 1968/69 н. р. – базові
для трирічної початкової
школи педучилищ та
школи та методів навчання;
одного з районів
– накопичення досвіду,
кожної обл.;
необхідного для масового
з 1969/79 н. р. – усі
впровадження нового змісту
школи УРСР
освіти

– встановлено, що підвищення
теоретичного рівня навчання
сприяло прискоренню розумового
розвитку учнів;
– доведено, що суттєвий вплив на
якість знань і розвиток мислення
мають зміст освіти та методи
навчання;
– визначено пізнавальні можливості
учнів початкових класів;
– створено підґрунтя для
проведення масштабних
експериментів зі структурнозмістової перебудови початкової
освіти
– доведено, що навчання за новими
програмами сприяло кращому
розвитку учнів, свідомому
оволодінню ними уміннями і
навичками, забезпеченню їх
належної підготовки до вивчення
основ наук у середніх класах
школи;
– виявлено недоліки в змісті нових
програм і підручників, у розподілі
навчального матеріалу за роками
навчання, у підготовці вчителів, у
організації навчально-виховного
процесу в малокомплектних
школах
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Продовження додатка АЖ
Експериментальні дослідження щодо організаційних змін у початковій освіті
(середина 70-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.)
1975–
наукові співробітники – середні школи № 7,
вивчення ефективності нової – підтверджено доцільність
1982 рр.
НДІ педагогіки УРСР та
32, 89 м. Донецька,
форми навчання – класів
створення класів вирівнювання як
(І етап –
НДІ психології УРСР
№ 1, 4, 23, 25
вирівнювання – в подоланні
форми індивідуалізації навчання,
1975–1979 рр., (М. В. Богданович,
м. Жданова;
відставання та неуспішності
подолання й попередження
ІІ етап –
Ю. З. Гільбух,
– восьмирічна школа
молодших школярів
відставання в навчанні та
1979–1982 рр.) І. С. Дьоміна,
№ 29 м. Горлівки;
розвитку учнів
А. П. Коваль,
з 1979 р. – школи
початкових класів;
В. В. Кумарін,
обласних центрів
– визначено умови ефективної
Г. Ф. Кумаріна,
УРСР
роботи класів вирівнювання
Н. Ф. Скрипченко)
(здійснення навчально-виховного
за участі
процесу вчителями високої
працівників Донецького
кваліфікації, зменшення
облВНО та методистів
наповнюваності класів,
кабінету початкового
уповільнений темп засвоєння
навчання Донецького
знань, зміна підходів до
обласного ІУВ
оцінювання та ін.)
1977–
наукові співробітники
школи Закарпатської,, визначення й перевірка змісту – нагромаджено досвід навчання
1985 рр.
сектору початкового
Кіровоградської,
освіти, методів і форм роботи,
шестирічних дітей;
навчання та лабораторії
Одеської, Черкаської,, оптимального режиму навчання – окреслено зміст освіти, форми,
І етап –
навчання і виховання
Чернівецької областей і розвитку дітей шестирічного
методи та прийоми навчання в
1977–1981 рр., дітей шестирічного віку
віку,
системи
підготовки
підготовчих класах;
Інституту педагогіки
вчителів до роботи з цією – розроблено та апробовано
УРСР (Н. М. Бібік,
віковою категорією учнів
навчально-методичне
М. В. Богданович,
забезпечення;
М. С. Вашуленко,
– визначено організаційні,
Л. П. Кочина,
матеріально-технічні умови
Н. І. Підгорна,
навчання дітей шестирічного віку
О. Ю. Прищепа,
О. Я. Савченко,
Н. Ф. Скрипченко та ін.)
633

Закінчення додатка АЖ
ІІ етап –
1981–1985 рр.

наукові співробітники
НДІ педагогіки УРСР та
НДІ психології УРСР
(Н. М. Бібік,
М. В. Богданович,
М. С. Вашуленко,
Л. П. Кочина,
Н. І. Підгорна,
О. Ю. Прищепа,
О. Я. Савченко,
Н. Ф. Скрипченко,
О. В. Скрипченко,
І. О. Школьна та ін.)
за участі фахівців у
галузі
фізіології
та
гігієни

122 школи та
31 дошкільний заклад
Ніжинського району
Чернігівської,
Волноваського району
Донецької,
Радехівського району
Львівської,
м. Орджонікідзе
Дніпропетровської
областей
(понад 15 тис. дітей
шестирічного віку)

– перевірка можливості й
доцільності навчання дітей
шестирічного віку в умовах
п’ятиденного навчального
тижня в загальноосвітніх
школах і дошкільних
закладах;
– розроблення та апробування
навчальних планів і програм
для чотирирічної початкової
школи з українською і
російською мовами навчання,
навчально-методичних
комплексів з усіх предметів;
– створення ефективного
методичного забезпечення
навчально-виховного процесу
для чотирирічної початкової
школи;
– визначення раціонального
режиму навчання дітей
шестирічного віку;
– з’ясування впливу навчання
на їхнє здоров’я та загальний
розвиток

– з’ясовано, що основні методичні
напрями експериментальних
навчальних програм і шляхи їх
реалізації у пробних підручниках
і методичних посібниках загалом
відповідали завданням
експерименту та складали
дидактико-методичну базу для
переходу до чотирирічної
початкової школи;
– доведено, що введення
додаткового навчального року та
реструктуризація навчального
тижня сприяли попередженню
перевантаження шестирічних
учнів;
– установлено, що більш ранній
початок систематичного
шкільного навчання здійснює
позитивний вплив на розвиток
шестирічних учнів;
– створено підґрунтя для переходу
дітей шестирічного віку до
систематичного навчання в
школах і дошкільних закладах
УРСР
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