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Додаток АК
О. Я. Савченко
У пошуках нової концепції школи першого ступеня навчання.
1990 р. [747]
Протягом останніх років однією з гострих проблем, до якої звернена увага не
тільки фахівців, а й усієї громадськості, є пошуки нових концепцій розвитку середньої
загальноосвітньої школи. І це природно, адже перебудова економіки, суспільного
життя немислима без перебудови психології людини, утвердження високого
професіоналізму в усіх галузях нашого життя.
У цьому процесі важлива роль належить початковій ланці загальноосвітньої
школи. Це зумовлено первинністю формування навчальної діяльності, яка лише
поступово стає провідною, засвоєнням найнеобхідніших загальнонавчальних умінь і
навичок, світоглядних, морально-етичних, естетичних уявлень і понять,
сприйнятливістю, вразливістю психіки 6–9-річної дитини, її готовністю вбирати й
наслідувати.
Лише глибоке, всебічне розуміння педагогами функцій кожної ланки дасть
змогу своєчасно і повноцінно використати можливості кожного вікового періоду.
Тому перебудова початкової ланки – це насамперед повноцінна реалізація її
підготовчих функцій до успішного подальшого навчання, виховання і розвитку учнів.
І водночас розуміння самоцінності кожного року життя дитини. Наш професійний
обов’язок організувати перший етап навчання так, щоб діти не відчували свій вік як
підготовку до життя, а змогли відчути у ці роки всі радощі дитинства.
Суспільство зацікавлене в такій початковій ланці, яка в умовах масового
педагогічного досвіду може гарантувати: 1) засвоєння всіма учнями кінцевих результатів навчання з кожного предмета; 2) різнобічний загальний розвиток і вихованість
особистості молодших школярів; 3) формування у них бажання уміння й навчатися.
На перший погляд, це не нові завдання. Принципову новизну ми вбачаємо у
тому, як від гасла перейти до реалізації цих завдань без фізичних і психічних
перенапружень дітей та вчителів, щоб зберегти їх емоційне благополуччя,
оптимістичне ставлення до життя.
Нині, спираючись на все цінне, що витримало випробування часом, і на нові
експериментальні дослідження, необхідно: 1) створити різні варіанти навчальних
планів і програм та їх методичне забезпечення з огляду на перебудову; 2) розробити
доступні для вчителів методики діагностування готовності дітей де навчання та їх
подальшого виховання і розвитку; 3) апробувати гнучкі структури початкової ланки
із зміною тривалості для учнів з різним рівнем підготовки; 4) науково обґрунтувати
систему оцінювання і стимулювання праці учнів і вчителя; 5) досягти в системі
початкового навчання цілісності, взаємоузгодження усіх педагогічних впливів на
особистість молодшого школяра.
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Якщо дослідити і методично забезпечити всі ці напрямки зусиллями педагогів,
психологів, учителів-експериментаторів, то це дасть підстави для визначення
наукових основ створення нової моделі початкової ланки як складової частини
системи неперервної освіти.
Зміни в структурі та навчальному режимі.
Вважаємо, що в умовах нашої республіки найдоцільніший основний тип
початкової ланки – 4-річна школа з початком навчання у 6 років. Але мають бути
варіанти, сприятливі для інтенсифікації індивідуального розвитку дітей.
На нашу думку, необхідно найперше у масову практику дошкільних установ і
шкіл ввести доступну і надійну методику визначення готовності дитини до навчання.
Вихователям тут важливо поступово нагромаджувати якісні й кількісні показники не
тільки психічного, а й фізичного розвитку дітей упродовж року*.
Шестирічні діти, які виявляються непідготовленими до школи (через
хворобливість, занедбаність батьками, слабкі розумові здібності та ін.), повторно
відвідують підготовчу групу дитячого садка й вступають до школи у 7 років і
навчаються 4 роки. Шестиліток, котрі виявляють великі пізнавальні здібності,
фізично міцних, можна об’єднувати, якщо дозволяє контингент учнів, у класи
прискореного навчання. Програму 4-річної школи вони мають засвоїти за 3 роки.
Зекономлений час передбачається плідно використати у подальшому навчанні.
Семилітні діти, які не відвідували дитячий садок, але в умовах сім’ї оволоділи
навичками читання і письма, мають добрий загальний розвиток, можуть вступати
одразу до 2 класу й закінчувати 4-річну школу за 3 роки.
Отже, зважаючи на умови школи, кількість учнів у мікрорайоні, можливі такі
варіанти тривалості школи І ступеня:
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Корисні поради з цього питання вчитель і вихователь знайдуть у методичних рекомендаціях «Основные показатели
готовности детей шестилетнего возраста к школьному обучению», К., 1989.
*
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Наповнюваність класів із коригуючим навчанням – 15-18 учнів, у інших –
25-30. Передбачаємо, що поступово всі початкові класи перейдуть на п’ятиденний
тиждень. Попервах діятимуть школи з 5 і 6-денним режимом. Доцільність таких змін
у навчальному режимі пропонуємо перевірити. Для всієї ланки, крім діючих, ввести
додаткові тижневі заняття упродовж ІІІ чверті; з 20 травня до 1 червня для всіх класів
за межами школи планується багатопланова краєзнавча робота за окремою
програмою «Люби і знай свій рідний край», яка матиме інтегрований характер.
Надзвичайно корисно для фізичного й загального розвитку учнів 3–4 класів у
теплу пору року вивозити їх до стаціонарних шкіл серед природи (наприклад, школи
«Чисте джерело», «Синя Верховина», «Березовий гай» та ін.), які можна побудувати
для всього району чи області.
Принципи перебудови змісту та методичного забезпечення навчальновиховного процесу. Щоб учні педагогічно правильно виховувались, їхня діяльність
(навчальна, ігрова, трудова, художня, громадська) має бути змістовною і особистісно
значимою. Тож визначальна роль у розвитку і вихованні школярів належить відбору
змісту освіти, його методичній організації не тільки у межах окремого предмета чи
інтегрованого курсу, а й усієї системи початкової ланки.
Гадаємо, що різна тривалість початкового навчання має зберегти не
різнорівневий (як про це сказано у загальносоюзних концепціях), а повний обсяг
засвоєння кінцевих результатів навчання. Адже смисл різних термінів початкової
ланки – дати можливість усім дітям фундаментально оволодіти програмами. Тому й
стоїть питання про неможливість переходу учня до середньої ланки, якщо він не
спромігся опанувати цей обсяг. Викликає сумнів ідея, що її висловлюють деякі
педагоги, про те, щоб усі предмети мали у школі І ступеня інтегрований характер. Це
треба досліджувати. Так само не можна звужувати диференційований підхід у
1–4 класах лише до методичного рівня у межах класу.
Для початкової ланки в Українській PCP республіканський компонент освіти
становить більш ніж дві третини навчального часу. Це також вагомий аргумент на
користь розробки республіканської концепції змісту.
Якщо брати за основу існуючу програму 4-річної початкової школи (адже мова
йде про перебудову), то насамперед варто чітко уявити: 1) що з наявного матеріалу
має бути збережене і розвинуте; 2) від чого відмовитись; 3) що принципово нове
ввести.
На наш погляд, треба зберегти: обсяг тих вимог до кінцевих результатів
навчання, який зараз існує (з деяким розвантаженням і точнішою орієнтацією на
середню ланку); спрямованість програм на практичне засвоєння учнями умінь і
навичок за предметами, розділ програми «Формування загальнонавчальних умінь і
навичок».
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Відмовитись від: дублювання соціального і науково-пізнавального матеріалу в
курсах читання, ознайомлення з навколишнім, природознавства; невиправданого
концентризму при викладі деяких тем у змісті предметів, скажімо, мов, читання,
ознайомлення з навколишнім; перевантаження деяких розділів програми з
української та російської мов другорядним матеріалом, частковими відомостями;
неузгодженості в обсязі вимог до вивчення другої мови у школах з російською та
українською мовами навчання тощо.
Вважаємо, що загалом для перебудови змісту треба: 1) точно знати рівень
загальної і спеціальної мовної, математичної та ін. готовності дитини до шкільного
навчання, тісніше опиратися на досягнення дошкільного розвитку; 2) виділити у
кожному предметі базові поняття, науково обґрунтувати їх необхідність, достатність
і послідовність розгортання по класах з точки зору наступності навчання і
сензитивності розвитку дитини; 3) посилити питому вагу навчального матеріалу
кожного предмета для сенсорного розвитку дітей, естетичного й екологічного
виховання; 4) виразно відбити у змісті відповідних предметів традиції українського
народу, особливості культури різних регіонів республіки; 5) у відборі змісту
врахувати принцип його природовідповідності розвитку дитини 6–9 років. Цілісність
сприймання нею навколишньої дійсності потребує створення нових курсів з
інтеграцією змісту на різних рівнях (у межах близьких предметів); 6) передбачити
можливості для диференційованого засвоєння учнями базисного компоненту
(змінити тривалість навчання, використати додатковий матеріал, який або коригує,
або стимулює індивідуальний розвиток тощо).
У відборі й методичному забезпеченні змісту перевага надається пошуковій
діяльності, реалізації міжтематичних і міжпредметних зв’язків, створенню
можливостей для різнобічного розгляду основних понять курсу, формуванню
системності мислення.
Отже, ключові поняття перебудови змісту навчання – фундаментальність і
цілісність у формуванні провідних понять, виразна роль загальнокультурних знань,
умінь (гуманізація), можливість диференціювання базового компоненту, що має
втілюватись у варіантах програм з окремих предметів, інтегрованих курсах.
Провідним принципом організації навчальної діяльності має бути розвивальне
навчання, смисл якого – у створенні найсприятливіших умов для інтенсивного
розвитку тих здібностей і якостей дитини, що перебувають зараз у стадії формування,
тобто у «зоні найближчого розвитку» (Л. С. Виготський), а тому вони особливо
чутливі до педагогічного впливу.
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Центральним напрямком, який вбирає різні аспекти розвивального навчання,
ми вважаємо формування у молодших учнів бажання й уміння вчитися.
Щоб його реалізувати, необхідно:
1) вчителеві постійно турбуватися про розвиток допитливості, пізнавальних
інтересів і потреб школяра;
2) забезпечувати активність та повноту сприймання, осмислення і
використання засвоюваних знань;
3) досягати оптимального співвідношення між теоретичним і практичним
матеріалом, своєчасно переходити до узагальнень, які сприяють розвитку мислення;
4) у процесі формування понять передбачати способи дій, спеціальні
вправляння на усвідомлення прийомів учіння й одночасне озброєння широким
діапазоном прийомів контролю і самоконтролю; переорієнтувати увагу учня з
кінцевого результату на спосіб його досягнення;
5) використовувати найрізноманітніші способи педагогічної підтримки і
стимулювання учнів.
Важливою ознакою розвивального навчання є поєднання прямих і
опосередкованих впливів на формування в учнів мотивації учіння.
Можна передбачити, що орієнтація учіння на постійне задоволення провідних
потреб дитини, її участь у різноманітних формах діяльності, емоційно насичене
педагогічне спілкування й оцінювання, утвердження учня в позитивному уявленні
про свою особистість створює найсприятливіші умови для якісних змін у її
загальному розвитку, подолання надмірної зацікавленості в оцінках.
Отже, реалізація принципу розвивального навчання передбачає цілісний,
неперервний педагогічний вплив на особистість дитини завдяки постійному
взаємозв’язку змістової, операційної й мотиваційної сторін урочної та позаурочної
діяльності в системі початкової ланки.
Диференційований підхід до організації навчально-виховного процесу.
Переорієнтація педагогічних зусиль на розвиток особистості школяра потребує
різноманітності шкіл, можливості вибору вчителем навчальних планів і програм.
Отже, диференційований підхід має стати принципом, що пронизує зміст, структуру
і методи навчального процесу.
Для здійснення такої потреби традиційна методична система, що
характеризується стандартизацією змісту, структурних форм організації навчання,
перевагою фронтальних видів роботи, епізодичним включенням індивідуальних
завдань та ін., виявляється вузькою, зорієнтованою на середнього учня.
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У початкових класах, особливо у перших, на наш погляд, – найпомітніші
відмінності у загальному розвитку дітей, у темпі читання, письма, розвитку мови,
уваги, у фізичній витривалості, в здатності до саморегуляції поведінки та ін. Ці
відмінності й необхідно враховувати на всіх рівнях організації навчальновиховного процесу, що знайде вияв у різній тривалості початкового навчання (якщо
комплектуються відносно однорідні класи), у методиці. Зокрема, в межах методичної
системи, розрахованої на клас з учнями різних рівнів розвитку, це може бути
сукупність таких напрямків: 1) глибока пропедевтична робота для формування
готовності всіх дітей до засвоєння складних тем; 2) прийоми багаторазового
пояснення нового матеріалу; 3) варіація кількості годин, які відводяться на вивчення
тієї чи іншої теми, залежно від підготовленості класу; 4) обов’язкове включення на
всіх етапах завдань різної складності, завдань на вибір; 5) диференційовані домашні
завдання та ін.
Органічне поєднання навчальної діяльності з ігровою. Навчання,
орієнтоване тільки на мотиви обов’язку, стає для молодшого школяра одноманітним,
зарегламентованим. Щоб із об’єкта педагогічної дії учень став суб’єктом, який сам з
готовністю включається у навчання, в організації навчання треба зняти протидію двох
найважливіших пружин розвитку особистості – «хочу» і «треба».
Одним із дійових засобів може стати ігрова діяльність, у процесі якої
здійснюється різнобічний вплив на особистість. З виховної точки зору у сюжетнорольових іграх реалізується здатність дитини моделювати людські взаємини,
відбувається її соціалізація, адже тут можна виконувати різні ролі, займати позиції
лідера чи виконавця. Спілкування і взаємодія у цих ситуаціях є сильним імпульсом
саморозвитку і вдосконалення.
З дидактичної точки зору розвивальні й навчальні функції ігор слід
використовувати протягом усіх років навчання, уміло поєднувати їх різні види в
системі уроків. Для цього, зокрема, необхідно обґрунтувати і визначити конкретні
методичні прийоми «вплітання» в систему уроків таких ігрових прийомів та методів:
1) ігрових способів постановки навчальних завдань (цікавинки, римування, казкові
персонажі, незвичне формулювання завдання, завдання-малюнок тощо); 2) сюжетнорольових ігор за професіями («Я – вчитель», «Я – листоноша», «Я – бібліотекар» та
ін.); 3) ігрових вправ на тренування розумових операцій, розвиток органів чуття,
сприймання в процесі аналізування, застосування відомого; 4) на логічне міркування,
кмітливість, інтуїцію, уяву; 5) ігор-драматизацій типу «навчального театру»; 6) ігор
на конструювання; 7) ігрові мандрівки у казкові країни.
Ці ігрові засоби поряд з ускладненням змісту навчання, зростанням
можливостей і потреб дітей, звичайно, передбачають зміну форми спілкування,
тривалості, складності, але незмінними лишаються привабливість ігрових дій,
елемент змагання, новизни, перевага мимовільних процесів над довільними.
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Досягнення гнучкості та варіативності організаційних форм навчання.
Урок, залишаючись основною формою навчання, набуває нових рис. Це має
виявитись у зміні його тривалості. Тут треба брати до уваги: 1) вік учнів; 2) силу
статичного і розумового навантаження дітей; 3) об’єктивні можливості змісту
предмета для зміни видів діяльності, які вимагають різних видів сприймання,
активності, зосередженості, уваги; 4) специфіку підготовки учнів до деяких уроків
(вихід за межі класу на «Ознайомлення з навколишнім», підготовка робочого місця
для уроків трудового навчання, образотворчого мистецтва, перевдягання на
фізкультуру). Враховуючи ці особливості, пропонуємо обговорити доцільність
експериментування одного з підходів до нового навчального режиму за таким
варіантом:
Класи
І

Тривалість
30 хв.
40 хв.

ІІ

35 хв.
45 хв.

ІІІ-ІV

40 хв.
50 хв.

Предмети
мова, читання, математика,
художня праця, музика і
рух, навколишній світ
мова, читання, математика,
художня праця, музика і
рух, навколишній світ
мова, читання, математика,
художня праця, музика і
рух, навколишній світ

У зв’язку з тим, що один із напрямків перебудови змісту – створення
інтегрованих курсів, доцільно вести пошук ефективної структури і методики
інтегрованого уроку. Ядром його має бути організація різних видів діяльності
дитини навколо провідних понять, які потребують всебічного розгляду. Вважаємо
також доцільним і розробку спеціальних уроків мислення і діалогу з метою розвитку
творчих здібностей дітей.
Гуманізація взаємин учителя з учнями, задоволення потреби дитини у
спілкуванні й співробітництві має привести до певної системи поєднання
індивідуальних, групових і фронтальних видів роботи, визначення переваг і
недоліків кожної з них залежно від основних завдань уроку та можливостей дітей.
Найбільш актуальним є розширення матеріальних і методичних можливостей для
індивідуальної й групової роботи. Адже в умовах класу з різнорівневим складом учнів
(а саме такий шлях буде основним для більшості початкових шкіл) це основна форма
здійснення диференційованого підходу. Не менш важливе використати можливості
групової роботи для самонавчання і формування організаторських умінь, умінь
спілкуватися і співробітничати в малих групах.
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Виділимо форми взаємодії учнів у груповій роботі. Молодші школярі можуть
працювати на уроці в парах і групах стабільно-динамічного складу по 3–4–5–7 учнів.
Зміст групових завдань має бути цікавим для них і значимим з огляду очікуваних
результатів.
Організація різних форм групових завдань передбачає: формування у дітей
позитивної мотивації до навчального співробітництва; врахування готовності та
особистих симпатій у комплектуванні груп; об’єднання у групі учнів різної готовності
(ніколи не створювати групу тільки із слабких дітей); практичне засвоєння правил
співробітництва у групі; методична різноманітність завдань (за метою, змістом,
способом включення у навчальний процес, оцінки результату тощо), зміна форм
взаємодії учасників груп у процесі досягнення спільного результату.
Організація навчальної роботи у групах вимагатиме розробки видів групових
завдань за предметами, подолання стереотипу в сталому розміщенні дітей у класі,
створення спеціальних меблів і навчальних «зон», гнучкості педагогічного
керівництва співробітництвом учнів.
Для досягнення повноцінних кінцевих результатів навчання з кожного
предмета основною структурною одиницею навчально-виховного процесу, на наш
погляд, має бути не окремий урок, а тема і відповідно слід формувати у вчителів
цілісний підхід до удосконалення системи уроків. Зокрема, він передбачає:
– визначення кінцевих навчальних результатів теми;
– вправи на відпрацювання різних характеристик якості знань, умінь, способу
дій (повноти, міцності, свідомості, гнучкості) у межах теми;
– забезпечення постійного взаємозв’язку;
– застосування широкого діапазону допоміжних засобів для запобігання
помилкам учнів і надійного відпрацювання способів дій;
– розширення можливостей для індивідуального підходу і застосування методів
випереджувального навчання;
– здійснення міжтематичних і міжпредметних зв’язків на рівні змісту і
відпрацювання загальнонавчальних умінь і навичок;
– використання економних і надійних форм тематичного обліку знань, умінь і
навичок учнів.
Науковці лабораторії продовжують працювати над новими навчальними
планами і програмами для початкової школи.
При цьому вихідною позицією є забезпечення об’єктивної можливості для всіх
типів шкіл працювати за варіативними навчальними планами і програмами, які
враховували б базову роль І ступеня в системі неперервної освіти і культурнонаціональні особливості регіонів.
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У варіативних моделях навчальних планів ми прагнемо забезпечити:
– зменшення максимального навантаження учнів за роками навчання,
створення реальних умов переходу на п’ятиденний навчальний тиждень,
забезпечення умов для оздоровчої та розвивальної діяльності учнів (зокрема, тижневе
навантаження для 1 класів відповідно 20, 22, 24, 24 год.);
– пріоритет вивчення рідної мови в школах з різним мовним режимом навчання
як передумови формування і удосконалення комунікативних умінь і навичок у всіх
сферах і видах мовленнєвої діяльності;
– однакову кількість годин на вивчення української та російської мови як
других, що сприятиме рівноцінній реалізації їх функцій;
– збільшення питомої ваги предметів, які впливають на загальнокультурний і
соціальний розвиток учнів, посилюють мотивацію учіння, створюють основу для
самореалізації особистості дитини;
– поєднання в навчальному плані предметної системи з інтегрованими курсами,
що дозволить точніше врахувати вікові особливості учнів, пропедевтичну функцію
І ступеня навчання, більш раціонально використати навчальний час.
Завершуючи аналіз концептуальних положень, підкреслимо, що науково
обґрунтований підхід до перебудови початкової ланки потребує не тільки
теоретичного усвідомлення її як цілісної системи, а й практичної реалізації цієї
потреби. Поняття «система початкового навчання» є звичним, але треба докласти
значних зусиль, щоб на ділі початкова школа функціонувала як система, в котрій
взаємоузгоджено розв’язувалися б цілі урочної та позаурочної діяльності, а робота
вчителів, вихователів, батьків підпорядковувалася б кінцевій меті – формування
здорової, вихованої, вдумливої дитини.
Осмислення початкової ланки як цілісної системи допоможе вчителю і
вихователю знайти взаємозв’язки між навчальною і позаурочною роботою, чіткіше
виявити те нове, що з’явиться в кожному класі початкової ланки освіти і на рубежі
середніх класів, а отже, чіткішими стануть близькі та віддалені перспективи навчання
і виховання молодших школярів.
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Додаток АЛ
Розподіл масових шкіл за територіальним критерієм
у 1984/85 н. р. і 1990/91 н. р. [1004, арк. 11 зв.; 987, арк. 35].
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Учні початкових класів. 80-ті рр. ХХ ст.

Учні ІІІ класу середньої школи № 9 м. Чернігова. 1983 р. Фото автора.

Учні ІІІ класу середньої школи № 9 м. Чернігова збирають металобрухт.
1984 р. Фото автора.
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Правила для учнів І–ІV класів. 1985 р. [519, с. 5]
Учні I-IV класів зобов’язані:
1. Сумлінно вчитися. Уважно слухати пояснення вчителя, виконувати всі його
завдання.
2. Старанно працювати, брати участь в самообслуговуванні. Прагнути більше
дізнатися про людей праці, їхні професії.
3. Брати участь у корисних справах свого класу, жовтенятської групи, піонерського
загону. Допомагати товаришам у навчанні, бути чесними і правдивими.
4. Оберігати рідну природу. Бережно ставитися до шкільного та іншого суспільного
майна, до своїх і чужих речей.
5. Дотримуватися режиму дня. Цікаво із користю проводити вільний час: читати,
малювати, слухати музику, грати з товаришами.
6. Дотримуватися правил особистої гігієни. Щоденно робити ранкову гімнастику,
займатися фізкультурою і спортом.
7. Слухатися батьків, старших членів сім’ї, поважати їх, виконувати домашні
обов’язки.
8. Зразково поводитися у школі, в громадських місцях, на вулиці. Бути уважними,
ввічливими, поступатися старшим дорогою, місцем у громадському транспорті.
Виконувати вимоги вчителів і чергових учнів.
9. Завжди бути охайно одягненими і зачесаними, на уроки приходити в шкільній
формі.
10. Дотримуватися правил дорожнього руху. Бережно поводитися з вогнем, газом,
електронагрівальними приладами. Купатися тільки в спеціально відведених
місцях у присутності дорослих.
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Обкладинки та сторінки навчальних книг для початкових класів шкіл
з українською мовою навчання. 1984–1991 рр.

Скрипченко Н.Ф., Вашуленко М.С. Буквар:
підруч. для 1 кл. чотириріч. початкової шк. 2-ге вид. Київ: Рад. шк., 1987.

Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я.
Читанка:
підруч. для 1 кл. триріч. початкової шк.
Київ: Рад. шк., 1990.

Білецька М.А., Вашуленко М.С.
Українська мова:
підруч. для 2 кл. чотириріч. початкової шк.
Київ: Рад. шк., 1987.
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Богданович М. В., Кочина Л. П., Левшин М. М.
Математика:
підруч. для 4 кл. чотириріч. початкової шк. Київ : Рад. шк., 1991.

Бібік Н. М., Коваль Н. С. Світ навколо тебе:
навч. посіб. для 1 кл. чотириріч. початкової шк. 5-те вид.
Київ: Рад. шк., 1990.

Міщенко І.Т. Умілі руки: проб.
навч. посіб. для 1 кл. чотириріч.
початкової шк. Київ: Рад. шк., 1991.
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Бібік Н. М., Коваль Н. С. Світ навколо тебе:
навч. посіб. для 2 кл. чотириріч. початкової шк.
4-те вид., перероб. Київ: Рад. шк., 1990.

Вільчинський В.М.
Образотворче мистецтво:
підруч. для 1-2 кл. чотириріч.
початкової шк. Київ: Рад. шк., 1990.
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Навчальний план для трирічної та чотирирічної
початкової школи з українською мовою навчання (1989/90 н. р.)
(додатковий варіант) [184, с. 5]

№
з/п

Назва предметів

Українська мова
Російська мова
Математика
Людина і навколишній
світ
5
Художня праця
6
Музика і рух
Сумарне навантаження
Індивідуальні та групові
заняття
Гранично допустиме
навантаження
1
2
3
4

Кількість годин на тиждень за класами
трирічна
чотирирічна початкова
початкова школа
школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
11/10
8
8
8/7
8
8
8
1/2
4
5
0/2
3
4
4
5
5
5
4
4
5
5
-

1

1

1

1

1

1

2
3
22

2
3
23

2
3
24

3/2
4
20

2
3
21

2
3
23

2
3
23

2

2

3

2

2

2

3

24

25

27

22

23

25

26
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Клас для учнів шестирічного віку. Б. р.
[1151; 1152; 1161]
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Варіанти орієнтовного розкладу для шестирічних учнів
[431, с. 15-16]
І півріччя

ІІ півріччя

Понеділок

Трудове
навчання
Математика
Читання

Образотворче
мистецтво
Читання
Письмо

Вівторок

Математика
Читання
Письмо
Фізична
культура

Математика
Російська мова
Трудове
навчання
Фізична
культура

Читання
Математика
Письмо
Музика і співи

Математика
Російська мова
Трудове
навчання
Фізична
культура

Середа

Читання
Математика
Письмо
Музика і співи

Читання
Письмо
Математика
Музика і співи

Математика
Читання
Письмо
Образотворче
мистецтво

Читання
Математика
Письмо
Музика і співи

Четвер

ІІ варіант

Образотворче
мистецтво
Ознайомлення
з навколишнім
світом
Фізична
культура

Математика
Ознайомлення
з навколишнім
світом
Трудове
навчання

Музика і співи
Ознайомлення
з навколишнім
світом
Фізична
культура

Російська мова
Ознайомлення
з навколишнім
світом
Фізична
культура

П’ятниця

І варіант

Математика
Читання
Письмо

Російська мова
Читання
Письмо

Математика
Читання
Письмо

Математика
Читання
Письмо

Субота

Дні
тижня

І півріччя
Трудове
навчання
Читання
Математика
Фізична
культура

ІІ півріччя

Трудове
навчання
Музика і співи
Образотворче
мистецтво

Математика
Музика і співи
Фізична
культура

Трудове
навчання
Образотворче
мистецтво

Математика
Трудове
навчання

Образотворче
мистецтво
Читання
Письмо
Математика
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Додаток АУ
Доповідна записка колегії МНО УРСР «Про експеримент з диференціації
навчання в початкових класах загальноосвітньої школи». 1989 р.

654

Продовження додатка АУ

655

Закінчення додатка АУ
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Додаток АФ
Розподіл середніх загальноосвітніх шкіл за територіальним критерієм у
1991/91 н. р. і 2000/01 н. р. (%) [987, арк. 1; 790, с. 8]
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Додаток АХ
Учні початкових класів. 1991–2001 рр.

Учні І–ІІІ класів Іванівської початкової школи Щорського району
Чернігівської області. 1995 р. Фото автора.

Учні ІІ класу спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1
м. Чернігова. 2001 р. Фото автора.
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Додаток АЦ
Варіативні навчальні плани для трирічної та чотирирічної
початкової школи з українською мовою навчання (1991/92 н.р.)
[371, с. 16-11]

№
з/п

Навчальні предмети

Українська мова
Російська мова
Математика
Людина і навколишній
світ
5
Образотворче
мистецтво
6
Музика
7
Фізкультура
8
Трудове навчання
Сумарне навантаження
Індивідуальні та групові
заняття
Гранично допустиме
навантаження
1
2
3
4

№
з/п

Навчальні предмети

Українська мова
Російська мова
Математика
Людина і навколишній
світ
5
Образотворче
мистецтво
6
Музика
7
Фізкультура
8
Праця
Сумарне навантаження
Індивідуальні та групові
заняття
Гранично допустиме
навантаження
1
2
3
4

Варіант І
Кількість годин на тиждень за класами
трирічна
чотирирічна
початкова школа
початкова школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
10/8
8
8
7
7
7
7
0/2
4
4
2
3
3
5
5
5
4
4
5
5
1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
2
1
21

1
2
1
23

1
2
1
23

2
2
1
20

2
2
1
21

2
2
1
22

2
2
1
22

2

2

2

2

2

2

2

23

25

25

22

23

24

24

Варіант ІІ
Кількість годин на тиждень за класами
трирічна
чотирирічна
початкова школа
початкова школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
9
8
8
8/6
8
8
8
1
4
4
0/2
2
3
4
5
5
5
4
4
5
5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1
2
1
21

1
2
1
23

1
2
1
23

2
2
1
20

2
2
1
22

2
2
1
23

2
2
1
24

2

2

2

2

2

2

2

23

25

25

22

24

25

26
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Продовження додатка АЦ

№
з/п

Навчальні предмети

Українська мова
Російська мова
Математика
Народознавство
Образотворче
мистецтво
6
Музика
7
Фізкультура
8
Трудове навчання
Сумарне навантаження
Індивідуальні та групові
заняття
Гранично допустиме
навантаження
1
2
3
4
5

№
з/п

Навчальні предмети

Українська мова
Російська мова
Математика
Людина і навколишній
світ
5
Художня праця
6
Музика і рух
Сумарне навантаження
Індивідуальні та групові
заняття
Гранично допустиме
навантаження
1
2
3
4

Варіант ІІІ
Кількість годин на тиждень за класами
трирічна
чотирирічна
початкова школа
початкова школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
10/8
8
8
7
8
8
8
0/2
4
4
2
3
4
5
5
5
4
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

2

1

1

1

1
2
1
21

1
2
1
23

1
2
1
23

2
3
1
20

2
2
1
21

1
2
1
22

1
2
1
23

2

2

3

2

2

2

3

23

25

26

22

23

24

26

Варіант ІV
Кількість годин на тиждень за класами
трирічна
чотирирічна
початкова школа
початкова школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
10/8
8
8
7
8
8
8
0/2
4
4
2
3
4
5
5
5
4
4
5
5
1

1

1

2

2

1

1

2
3
21

2
3
23

2
3
23

3
4
20

2
3
21

2
3
22

2
3
23

2

2

3

2

2

2

3

23

25

26

22

23

24

26
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Закінчення додатка АЦ

№
з/п

Навчальні предмети

Українська мова
Російська мова
Математика
Людина і навколишній
світ
5
Художня праця
6
Музика і рух
Сумарне навантаження
Індивідуальні та групові
заняття
Гранично допустиме
навантаження
1
2
3
4

Варіант V
Кількість годин на тиждень за класами
трирічна
чотирирічна
початкова школа
початкова школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
9/7
8
8
7
7
8
8
0/2
3
4
2
3
4
5
5
5
4
4
5
5
2

2

2

2

2

2

2

2
3
21

2
3
23

2
3
24

3
4
20

2
3
20

2
3
23

2
3
24

2

2

2

2

2

2

2

23

25

26

22

22

25

26
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Додаток АШ
Обкладинки та сторінки навчальних книг для початкових класів.
1991–2001 рр.

Чередниченко Д.
Материнка. Український буквар:
підруч. для 1 кл. чотириріч. і триріч.
початкової шк. Київ: Освіта, 1992.

Оксана Верес.
Ластівка: читанка:
підруч. для 2 кл. чотириріч. початкової
шк. Київ: Освіта, 1992.

Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я.
Первоцвіт: читанка: підруч. для 1 кл.
триріч. початкової шк. 2-ге вид., перероб.
Київ: Освіта, 1997.

Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я.,
Волошина Н.Й. Читанка:
підруч. для 4 кл. чотириріч. та 3 кл.
триріч. початкової шк. 6-те вид.
Київ : Освіта, 2000.

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І.
Українська мова:
підруч. для 3 кл. чотириріч. та 2 кл.
триріч. початкової шк. 4-те вид.,
перероб.
Київ : Освіта, 1992.

Богданович М.В., Кочина Л.П.
Математика:
підруч. для 1 кл. чотириріч. початкової шк.
7-ме вид. Київ : Освіта, 1993.
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Закінчення додатка АШ

Бібік Н.М., Коваль Н.С. Віконечко: підруч. для 1 кл. чотириріч. і триріч. початкової шк. 2-ге вид., допов. і перероб.
Київ: А.С.К., 1997.

Бібік Н.М., Бондаренко Л.С., Коваль
Н.С. Журавлик:
підруч. для 2 кл. чотириріч. і 1 кл. триріч.
початкової школи. Київ: Освіта, 1996.

Байбара Т.М., Коваль Н.С.
Природознавство:
проб. підруч. для 2 кл. триріч. і 3 кл.
чотириріч. початкової шк.
Київ: Веселка, 1996.

Савченко О. Я.
Умій вчитися:
навч. посіб. для мол. школярів.
2-ге вид. Київ: Освіта, 1998.
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Додаток АЩ
Пропозиції педагогічної громадськості щодо Державного стандарту
початкової загальної освіти. 2000 р. [1142; 1139; 1143; 1141]
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Продовження додатка АЩ
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Продовження додатка АЩ

666

Продовження додатка АЩ
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Продовження додатка АЩ
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Продовження додатка АЩ
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Продовження додатка АЩ
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Закінчення додатка АЩ
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Додаток АЮ
Навчальний план для трирічної та чотирирічної початкової школи
з українською мовою навчання (1997/98 н. р.)
(для шкіл з п’ятиденним навчальним тижнем) [15, с. 19-20]
Кількість годин на тиждень за класами
№
трирічна
чотирирічна
Навчальні предмети
з/п
початкова школа
початкова школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
Державний компонент
Обов’язкові предмети
1 Українська мова
8
8
8
7
7
7
7
2 Математика
5
4-5
4-5
4
4
4
4
3 Природознавство
1
1
1
1
4 Музика, образотворче мистецтво
2
2
2
2
2
2
2
5 Фізкультура
2
2
2
2
2
2
2
6 Трудове навчання
1
1
1
1
1
1
1
Разом
181818
16
16
17
17
19
19
Шкільний компонент
Вибірково-обов’язкові предмети, курси за
2
1-2
1-2
2
2
2
2
вибором
Факультативи та додаткові заняття
2
2
3
2
3
3
3
Загальне сумарне навантаження
20
20
20
18
18
19
19
(обов’язкове)
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Додаток АЯ
Табель учениці III класу Софіївської неповної середньої школи. 1998 р.

Фото автора
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Додаток БА
Табель учениці II класу школи-садка № 45 м. Чернігова. 1999 р.

Фото автора
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Додаток ББ
Похвальний лист учениці ІІІ класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 3 м. Чернігова. 2000 р.

Фото автора
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Додаток БВ

кількість шкіл

Динаміка мережі масових шкіл у 1954 – 2000 р.

14000

12684

12784

11987

12000
10000

11477

11129

8683
8000

7252
6334

початкові
школи/школи І ст.

10303

11152
8370
9072

семирічні/восьмирічні
школи/школи І-ІІ ст.

7349

6000

6188
4000

5471

3493

3163

2000
0
1954 (29632)

1960 (30247)

1970 (27440)

1980 (21321)

1990 (20815)

3085

середні школи/школи
І-ІІІ ст.

рік
2000 (21260) (загальна кількість шкіл)
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Додаток БГ

чисельність учнів (тис. осіб)

Динаміка чисельності учнів початкових класів масових шкіл.
1954-1999 рр.

3500

3018,2

3225
2813

3000
2500

2264,4

2070,5 2142,3

2308,6

2654,8 2560,9
2070,4

2000
1500
1000
500

роки

0

1954

1960

1964

1970

1975

1980

1985

1990

1995

1999
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Додаток БД

Розподіл учнів початкових класів за типами масових шкіл
у 1954/55 н. р. і 2000/01 н. р. (%)
1954/55 н.р.
початкові
школи
19%
середні
школи
41%

семирічні
школи
40%

2000/01 н.р.
школи
І ступеня
5%

школи
І-ІІ та І-ІІІ
ступенів
95%

678

Додаток БЕ
Чисельність учнів початкових класів у міських і сільських школах.
1954–2000 рр.

64

%

49

70
51

60
50

62
38

36

40
30
20

сільські школи

10

міські школи

0
1954

1968

2000

рік
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Додаток БЖ
Розподіл учнів початкових класів масових шкіл за мовою навчання.
1954–1998 рр.

%
80
71,5

70
60

72,61

50
40

49

50,1
27,4

30
20
10
0

26,38
0,59
0,59

0,4
0,3
0,38

0,02
0,01
0,04

0,6

0,07

0,005

0,005

мова навчання

1954

1983

1998
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Додаток БК
Динаміка чисельності вчителів початкових класів.
1954–2000 рр.

140
125,3

чисельність учителів (тис. осіб)

120

111,4

110,5
105

100

104,5
90,5

80

80,4

76,3

88,1

77,8
60

40
20
0
1954

1960

1964

1970

1975

1980

1985

1990

1997

2000 рік

681

Додаток БЛ
Освітній рівень учителів початкових класів.
1954–1998 рр.

88,1

%
90
80

67,6

63,7

70
60
50
31,8

40

32,4

30
20
10

0,5

8,3

1,8 4,3

0,2

1,3

0
вища освіта

неповна вища
освіта

середня
педагогічна освіта
/вища освіта
(молодший
спеціаліст)

1954

1976

загальна середня
освіта

1998

неповна середня
освіта

Додаток БМ
Розвиток початкової освіти в Україні у 1954–2001 рр.
Складники
початкової освіти

1954–1964 рр.

Періоди розвитку початкової освіти
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
Цільовий компонент
cтворення фундаменту для
ті самі;
здобуття подальшої освіти;
з кінця 80-х рр. –
усебічний розвиток
формування особистості
молодших школярів;
молодшого школяра,
формування інтегрального
створення умов для її
уміння вчитися
самовираження, розвитку
інтересів і здібностей

1991–2001 рр.

цілі

підготовка учнів до
здобуття освіти у
семирічній/ восьмирічній і
середній школі, їхній
усебічний розвиток

освітні завдання

формування предметних
умінь і навичок; підготовка
до праці та суспільно
корисної діяльності

виховні завдання

комуністичне виховання учнів, органічними складниками ті самі;
якого були інтернаціональне, атеїстичне, розумове, з кінця 80-х рр. –
моральне, фізичне, естетичне та трудове виховання
актуалізація національного
виховання
розвиток пам’яті, уваги
розвиток мислення, уяви, мовлення, пам’яті, пізнавальних здібностей, спостережливості,
самостійної діяльності учнів
конформізм, домінування інтересів держави, колективу, ті самі;
загальнолюдські у
окремих людей над індивідуальними; базові моральні, з кінця 80-х рр. –
поєднанні з національними,
трудові, оздоровчі, естетичні цінності
актуалізація
громадянськими,
загальнолюдських і
екологічними та
національних цінностей
особистісними; учень почав
розглядатися як головна
цінність початкової освіти

розвивальні
завдання
цінності

формування предметних
умінь і навичок

оволодіння поряд із
предметними
загальнонавчальними
уміннями й навичками

усебічний та особистісний
розвиток учня (його
природних задатків і
здібностей, національної
ідентичності,
самовираження);
формування базису для
здобуття подальшої освіти
оволодіння поряд з
предметними
загальнонавчальними
уміннями й навичками з
домінуванням останніх
національне, моральне,
фізичне, естетичне, трудове
та естетичне виховання

682

Складники
початкової освіти
принципи

1954–1964 рр.
політехнізація навчання,
зв’язок школи з життям,
спільне навчання дітей обох
статей, обов’язковість,
доступність,
безкоштовність, зовнішня
диференціація, радянізація,
русифікація, уніфікація,
атеїзація;
актуалізація принципу
наступності; реалізація в
авторських школах
принципу гуманізації

тривалість
навчання
вік вступу дітей до
школи

4 роки

типи навчальних
закладів/класів

за підпорядкуванням (школи
МО УРСР, МОЗ УРСР,
МШС УРСР);
за структурою (початкові,
семирічні/ восьмирічні та
середні);
за психофізичним станом
учнів (лісові, допоміжні школи
для розумово відсталих дітей,
школи для глухонімих, для
сліпих, класи охорони зору,
індивідуальне
навчання
вдома);

7 років

Періоди розвитку початкової освіти
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
ті самі, за винятком
ті самі;
політехнізації;
проголошення наприкінці
закріплення на
80-х рр. принципів
законодавчому рівні
національної спрямованості,
принципу наступності;
демократизації, гуманізації,
посилення принципів
деполітизації,
радянізації та русифікації
дитиноцентризму,
світськості, різнотипності
освіти

Організаційний компонент
з 1971 р. – 3 роки
з 1986 р. – 3 і 4 роки
7 років
(з поч. 70-х рр. збільшення
кількості 6-річних учнів)
за структурою (початкові,
восьмирічні та середні);
за психофізичним станом
учнів (санаторно-лісові школи
та школи-інтернати для
хворих дітей, спеціальні
школи та школи-інтернати,
індивідуальне
навчання
вдома);
за соціальним забезпеченням
(школи-інтернати, школи та
групи подовженого дня),

з 1986 р. – 6 і 7 років
за структурою (початкові,
неповні середні та середні,
школа-дитячий садок);
за психофізичним станом
учнів
(загальноосвітні
санаторно-лісові
школи,
санаторні школи-інтернати,
спеціальні загальноосвітні
школи та школи-інтернати,
класи вирівнювання для
дітей із затримкою психічного розвитку);

1991–2001 рр.
деполітизація,
демократизація,
дитиноцентризм,
гуманізація, національна
спрямованість,
різнотипність освіти,
світськість, доступність,
обов’язковість, наступність

та сама;
з 2001 р. – 4 роки
той самий;
з 2001 р. – 6 років
за структурою (середня
загальноосвітня школа
різних ступенів:
І – початкова, ІІ – основна,
ІІІ – старша школа; НВК);
за психофізичним станом
учнів (загальноосвітні санаторні
школи-інтернати,
спеціальні загальноосвітні
школи та школи-інтернати
для дітей з вадами фізичного
або розумового розвитку,
навчально-реабілітаційні
центри);
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Складники
початкової освіти

категорії дітей

кількісні
показники учнів

1954–1964 рр.
за соціальним забезпеченням
(школи-інтернати, школи та
групи подовженого дня);
за здібностями учнів (спеціальний дитячий будинок
музичного та художнього
виховання, школи та школиінтернати з викладанням
низки предметів іноземною
мовою, самооплатні групи з
вивчення іноземних мов);
за віком учнів (класи та
школи для переростків,
школи
робітничої
та
сільської молоді);
за концептуальною основою
(масові та авторські школи)
здорові діти; хворі діти; діти
з незначними відхиленнями
у здоров’ї; діти з вадами
розвитку; діти-сироти; діти з
малозабезпечених
сімей;
діти, батьки яких не могли
забезпечити виховання і
нагляд за ними впродовж
дня; обдаровані діти у галузі
мистецтва та іноземної мови;
діти-переростки
2,2 – 3,2 млн.
(найстрімкіше зростання)

Періоди розвитку початкової освіти
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
частково за здібностями за соціальним забезпеченням
учнів (школи з викладанням (школи, класи та групи
низки предметів іноземною подовженого дня, загальномовою);
освітні школи-інтернати);
за особливими умовами за здібностями учнів (школи
виховання (спеціальні школи (класи) та школи-інтернати з
для важковиховуваних дітей і поглибленим
вивченням
підлітків-правопорушників); навчальних
предметів,
за віком учнів (класи та зокрема іноземної мови,
школи для переростків до музики або образотворчого
початку 70-х рр. ХХ ст., мистецтва);
вечірні (змінні) та заочні за концептуальною основою
школи);
(масові та авторські школи)
за концептуальною основою
(масові та авторські школи)
здорові діти; діти, які
потребували
соціального
захисту; хворі діти; діти з
вадами розвитку; до початку
70-х рр. – діти-переростки

здорові діти; діти, батьки
яких не могли забезпечити
догляд за ними впродовж
дня; діти, які потребували
соціальної допомоги; діти з
незначними відхиленнями у
здоров’ї; діти з вадами в
розвитку; діти, які мали
спеціальні здібності

3,2 – 2,1 млн.
2,2 – 2,6 млн.
(найбільша
кількість
у
1968 р. – 3,4 млн.; з початку
70-х рр. значне зменшення)

1991–2001 рр.
за соціальним забезпеченням
(групи подовженого дня,
загальноосвітні
школиінтернати);
за
здібностями
учнів
(спеціалізовані школи та
школи-інтернати,
прогімназійні та проліцейні
класи, НВК);
за концептуальною основою
(масові та авторські школи);
за
формою
власності
(державні, комунальні та
приватні школи)

здорові діти; діти, які мали
спеціальні
здібності;
обдаровані діти; діти, батьки
яких не могли забезпечити
догляд за ними впродовж
дня; діти, які потребували
соціальної допомоги; діти з
незначними відхиленнями у
здоров’ї; діти з вадами в
розвитку
2,6 – 2 млн.
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Складники
початкової освіти
права та обов’язки
учнів

соціальний захист
учнів

чисельність
учителів
освітній рівень
учителів

підвищення
кваліфікації
учителів

Періоди розвитку початкової освіти
1954–1964 рр.
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
у законодавчих документах визначалися переважно обов’язки молодших школярів, що
конкретизувалися у Правилах для учнів (1944, 1961, 1972, 1985): сумлінно вчитися,
старанно працювати, зразково поводитися, виконувати вимоги вчителів, бути гідними
громадянами радянської батьківщини тощо

1991–2001 рр.
у законодавчих документах
визначалися передусім права
(на
вибір
навчального
закладу та форм навчання;
на охорону й зміцнення
здоров’я та ін.), а також
обов’язки учнів (систематичне оволодіння знаннями
й практичними уміннями;
дотримання
статуту,
етичних норм тощо)
функціонування фондів всеобучу, шкільних інтернатів, груп подовженого дня; організація зменшено кількість груп
транспортування учнів до школи, безкоштовного харчування, видачі молока; з 1965 р. подовженого дня; погіршено
запровадження безкоштовного проїзду учнів у сільській місцевості
забезпечення безкоштовними
підручниками, харчування;
започатковано
програму
«Шкільний автобус»
76,3 – 107,4 тис.

110,5 - 85 тис.

домінування вчителів із
середньою
педагогічною
освітою; відновлення підготовки класоводів у системі
вищої педагогічної освіти
завдяки діяльності інститутів
удосконалення
вчителів,
проведенню конференцій,
педагогічних
читань,
семінарів,
організації
методичних
об’єднань
класоводів

покращення
освітнього
рівня учителів; не всі
класоводи мали відповідну
фахову підготовку

85 – 125 тис.

збільшення до 57% класоводів з вищою освітою; мали
право
працювати
в
початкових класах вчителі,
які мали фахову підготовку
завдяки діяльності інститутів те саме
удосконалення
вчителів,
проведенню конференцій,
педагогічних
читань,
семінарів, функціонуванню
методичних
кабінетів,
опорних шкіл і шкіл
передового
педагогічного
досвіду,
університетах
педагогічних знань

130,6-104,5 тис.
зростання вчителів
початкових класів з вищою
освітою (до 67 %)
завдяки діяльності інститутів
удосконалення
вчителів,
організації курсів підвищення кваліфікації вчителів
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Складники
початкової освіти
соціальний захист
учителів

1954–1964 рр.
уведено нові умови оплати
праці; покращено житловопобутові умови учителів,
особливо сільських шкіл

навчальне та
матеріальнотехнічне
забезпечення

зростання
бюджетних
асигнувань
на
освіту;
покращення навчального та
матеріально-технічного
забезпечення

теорії формування
змісту освіти

дидактичний матеріалізм

принципи добору
та структурування
змісту освіти

методологічні – політизація,
русифікація, уніфікація;
дидактичні
–
єдність
навчання
і
виховання,
систематичність
й
послідовність,
частково
відповідність
віковим
особливостям учнів, лінійноконцентрична
побудова
навчальних
предметів,

Періоди розвитку початкової освіти
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
вжито
заходів
щодо підвищено заробітну плату;
працевлаштування
погіршено медичне обслугокласоводів, вивільнених від вування та оздоровлення,
роботи
у
ІV класах; житлово-побутові умови
підвищено заробітну плату;
забезпечено безкоштовним
житлом або відшкодовано
витрати за оплату житла
учителям сільських шкіл
зміцнення навчального та фінансування
освіти
за
матеріально-технічного
залишковим
принципом;
(створено
класи-кабінети; погіршення навчального та
обладнано робочі кімнати матеріально-технічного
для уроків з трудового забезпечення (виникнення
навчання, спортивно-ігрові проблеми із забезпеченням
майданчики та майданчики учнів
щоденниками,
спостережень за природою; зошитами,
письмовим
уведено безоплатне користу- приладдям,
навчальною
вання підручниками)
літературою)
Змістовий компонент
з початку 70-х рр. поєднання теорій формальної та
матеріальної освіти з домінуванням останньої

1991–2001 рр.
несвоєчасна та не в повному
обсязі виплата заробітної
плати; порушено права на
пільги в отриманні житла,
виплату надбавок за вислугу
років тощо

загострення
проблеми
фінансування
освітньої
галузі; руйнація навчальної
та
матеріально-технічної
бази; пошук альтернативних
механізмів
і
джерел
фінансування
навчальних
закладів, перехід часткового
самозабезпечення
і
самофінансування

поєднання теорій формальної
та матеріальної освіти з
педоцентричним
наповненням
методологічні – ті самі;
методологічні – ті самі;
методологічні –
дидактичні – відповідність з кінця 80-х рр. –
деполітизація,
соціальним
запитам
і деполітизація, національна деідеологізація, національна
потребам розвитку учнів, спрямованість;
спрямованість,
науковість, навчання на дидактичні –
дитиноцентризм,
більш високому рівні склад- багатокомпонентність,
відповідність соціальним
ності, прискорення темпу взаємо-зв’язок навчання,
запитам демократичного
засвоєння
навчального виховання і розвитку;
суспільства;
матеріалу,
розвивальний
характер навчання
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Складники
початкової освіти

навчальні плани

навчальні
програми

1954–1964 рр.
поєднання загальноосвітньої
підготовки з політехнічною
спрямованістю та трудовим
вихованням, зв’язок навчального матеріалу з життям
зменшено навчальне навантаження, відновлено ручну
працю, вилучено вивчення
іноземної мови, включено
каліграфію в курс української
мови, запроваджено з 1960 р.
замість природознавства та
географії навчальний предмет
«Природознавство»

вилучено складний другорядний навчальний матеріал
і застарілу інформацію,
усунено зайву концентричність, зменшено обсяг
теоретичних
відомостей,
посилено практичну спрямо-

Періоди розвитку початкової освіти
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
з кінця 80-х рр. –
гуманізація,
гуманітаризація,
диференціація, інтеграція
вилучено вивчення історії;
замість арифметики уведено
математику, замість ручної
праці – трудове навчання;
вивчення природознавства
розпочато
з
ІІ класу;
вивчення російської мови в
1980 р. запроваджено з
І класу

розроблено навчальні плани
для три- та чотирирічної
початкової школи;
з кінця 80-х рр. – створено
варіативні навчальні плани;
започатковано нову структуру
(союзно-республіканський та
шкільний
компоненти);
збільшено час на опанування
української мови та на вивчення предметів художньоестетичного циклу; впровадження інтегрованих курсів;
уведення нових предметів
(«Рідний край», «Народознавство», «Ритміка»)

підвищено рівень складності
та узагальнення навчального
матеріалу; прискорено темп
його засвоєння; збільшено
питому вагу теоретичних
знань;

розроблено
навчальні
програми для три- та
чотирирічної
початкової
школи;
посилено
світоглядну, політехнічну та
практичну
спрямованість
навчальних предметів;

1991–2001 рр.
дидактичні – варіативність,
гуманітаризація,
гуманізація, диференціація,
інтеграція
визначено
державний
і
шкільний компоненти (з
1998 р.
інваріантна
та
варіативна
частини);
окреслено обов’язкові та
вибіркові
(вибірковообов’язкові з 1993 р. до
1997 р.) навчальні предмети;
уведено
нові
курси
суспільствознавчого,
людинознавчого,
українознавчого,
оздоровчого спрямування;
переглянуто співвідношення
годин
на
державний
(інваріантний) й шкільний
(варіативний) компоненти та
між предметними циклами;
зменшено тижневе навчальне
навантаження;
запроваджено варіативні навчальні
плани
посилено увагу до формування загальнонавчальних
умінь і навичок; вилучено
інформацію
політичного
характеру; наповнено зміст
навчальних
предметів
українознавчим матеріалом;
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Складники
початкової освіти

навчальна
література

стандартизація

1954–1964 рр.
ваність, адаптовано знання,
уміння й навички до вікових
особливостей учнів; частково
забезпечено наступність у
змісті
початкової
та
середньої ланок школи

створено
українськими
авторами нові підручники та
навчальні
посібники
з
навчання грамоти, письма,
читання, російської мови, які
відповідали
програмним
вимогам, містили суголосну
часові інформацію, частково
враховували
національні
особливості
української
дитини, апробувалися в
школах і обговорювалася
освітянами; вперше укладено
навчальні посібники зі співів

Періоди розвитку початкової освіти
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
посилено
розвивальний уточнено їх зміст та обсяг;
характер
та
практичне відображено
досягнення
спрямування
навчального науки
та
практики;
матеріалу;
започатковано зменшено
концентризм;
наступність і перспективність домінування
лінійного
у змісті навчальних предметів, принципу
розміщення
здійснення міжпредметних навчального
матеріалу;
зв’язків; з початку 80-х рр. уведено новий структурний
розвантажено
навчальні компонент «Вимоги до
предмети від ускладненого й знань, умінь і навичок учнів»
другорядного
матеріалу,
визначено перелік знань та
умінь, якими мали оволодіти
молодші школярі упродовж
кожного навчального року
започатковано конкурси зі суттєво оновленено підручстворення підручників для никовий фонд для трирічної
шкіл УРСР; підготовлено початкової школи та створено
навчальну літературу для навчальні
книжки
для
трирічної початкової школи чотирирічної
початкової
(з
навчання
грамоти, школи українськими авторами;
читання, письма, української підготовлено навчальні посібй
російської
мов, ники з нового інтегрованого
природознавства,
музики, курсу
«Ознайомлення
з
образотворчого мистецтва), навколишнім світом» і пробні
яка за винятком підручників посібники
з
трудового
з математики, укладалася навчання;
розроблено
із
українськими авторами
кожного предмета навчальнометодичні комплекси

1991–2001 рр.
розроблено єдині програми
для
трирічної
та
чотирирічної
початкової
школи; створено варіативні
програми

підготовлено
навчальну
літературу нового покоління;
створено нові типи навчальних книжок – паралельні (або
альтернативні),
дворівневі,
інтегровані, загальнорозвивального
спрямування;
укладено єдині підручники
для три- та чотирирічної
початкової школи; збільшено
перелік підручників з предметів варіативної частини;
уведено процедуру грифування навчальної літератури,
обов’язкове її апробування
розроблено та з 2001 р.
упроваджено Державний
стандарт початкової
загальної освіти
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Складники
початкової освіти

1954–1964 рр.

Періоди розвитку початкової освіти
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
Процесуальний компонент
та сама
для учнів І класу чотирирічної початкової школи
скорочено
тривалість
навчального
року
до
32 тижнів (з 1990/91 н. р. –
31 тиждень),
уведено
додаткові тижневі канікули,
скорочено тривалість уроку
до
35 хвилин,
уведено
динамічні заняття, рухливі
ігри на свіжому повітрі,
проведення
фізкультхвилинок під час уроків;
зменшено
граничну
наповнюваність початкових
класів до 30 учнів
ті самі;
ті самі;
посилено
увагу
до посилено
увагу
до
застосування практичних і використання гри як методу
самостійних робіт, спостере- навчання у роботі з учнями
ження, дослідних робіт; шестирічного віку
запроваджено
елементи
проблемного та програмованого навчання

організація
навчальновиховного процесу

поділ навчального року на
чверті,
скорочено
його
тривалість до 34 тижнів,
збільшено
канікули;
зменшено наповнюваність
класів
до
40 учнів,
тривалість уроку в І класі до
35 хвилин;
актуалізовано
питання щодо оптимальної
організації викладання в
ІV класах,
передачі
викладання
співів,
малювання та фізкультури
фахівцям

методи навчання

словесні
(розповідь,
пояснення, бесіда); наочні
(ілюстрація, демонстрація,
спостереження); практичні
(вправи, практичні роботи,
дослідні роботи); робота з
книжкою; гра (під час
вивчення
окремих
предметів);
актуалізовано
питання
удосконалення дидактичної
структури методів навчання
урок, екскурсія,
ті самі;
домашня робота;
активізовано роботу над
удосконаленням структури
та методики проведення
уроку

форми організації
навчання

ті самі;
пошук оптимальної структури
та методики проведення
уроку в І класі чотирирічної
початкової школи;

1991–2001 рр.
поділ навчального року на
чверті,
півріччя
або
семестри, з 2001 р. – перехід
до семестрової системи;
скорочено навчальний рік
для
учнів
І класу
до
30 тижнів, встановлено з
2001 р. єдину тривалості для
всіх початкових класів –
175 днів;
збільшено
тривалість канікул; перехід
від шестиденного до п’ятиденного режиму роботи;
зменшено тривалість уроку в
початкових
класах
до
40 хвилин
ті самі;
адаптовано до нових цілей і
змісту початкової освіти;
поширено застосування гри
у роботі з учнями початкових класів; апробовано
метод проектів

ті самі;
урізноманітнено урок за
змістом, структурою і способами діяльності;
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Складники
початкової освіти

контроль і
оцінювання
навчальних
результатів

1954–1964 рр.
запроваджено нові
позаурочні форми
організації навчання
(навчальні гуртки, зустрічі з
цікавими людьми)

посилено увагу до
поточного контролю знань;
скасовано екзамени в
ІV класах; розроблено єдині
вимоги до оцінювання знань
з природознавства, ручної
праці, малювання та музики

Періоди розвитку початкової освіти
1964–1984 рр.
1984–1991 рр.
відмінено домашні завдання
для
шестирічних
учнів;
впроваджено
нестандартні
уроки (урок-дослід, урокроздум, урок-відкриття, урокгра); започатковано проведення
олімпіад
і
навчальних
конкурсів
актуалізовано стимулювальну у
І класі
чотирирічної
функцію; запроваджено нові початкової школи застосометоди
(машинний
і вано замість оцінки в балах
безмашинний програмований словесну; поширено оцінкиконтроль); розроблено норми символи (зірочки, прапорці,
та критерії перевірки й оціню- різнокольорові фішки тощо);
вання ЗУН з урахуванням започатковано нові підходи
вимог
нових
програм, в оцінюванні (відмова від
специфіки
навчальних негативних оцінок, безбальне
предметів;
відмінено
в оцінювання та ін.)
І чверті у І класі підсумкових
оцінок з усіх предметів

1991–2001 рр.
поширено
нестандартні
уроки, екскурсії та олімпіади;
упроваджено
інтегровані
уроки; скасовано обов’язкові домашні завдання у
І класі
чотирирічної
та
першій
чверті
І класу
трирічної початкової школи
запроваджено тестування;
уведено
підсумкову
атестацію наприкінці року та
з 2000 р. – державну
підсумкову атестацію для
учнів ІІІ(ІV) класів; перехід
до вербального оцінювання
у І класі трирічної початкової школи; з 1999 р. –
оцінювання знань в балах
лише з предметів варіативної частини навчального
плану; з 2000 р. – уведення
характеристики щодо рівня
розвитку учня та результатів
оволодіння компонентами
навчальної діяльності після
закінчення ним І класу;
з 2001 р. – запровадження
12-бальної
системи
оцінювання
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доповідь, публікація тез).
8. ІV Міжнародна наукова конференція «Європейська конференція з освіти та
прикладної психології» (м. Відень, 14 жовтня 2014 р., форма участі – публікація
статті).
9. ХІ Міжнародна наукова конференція «Міжкультурне спілкування в
глобалізованому світі» (м. Чернігів, 17–18 жовтня 2014 р., форма участі – усна
доповідь, публікація статті).
10. L–LI Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, сім’я та
суспільство: питання педагогіки та психології» (м. Новосибірськ, 23 квітня 2015,
форма участі – публікація статті).
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11. Міжнародна онлайн-Інтернет-конференція «Дидактика початкової школи:
реалізація технологічного та компетентнісного підходів» (м. Миколаїв, 10 квітня
2015 р., форма участі – публікація тез).
12. II Міжнародна науково-практична конференція «Цілі, завдання та цінності
виховання у сучасних умовах» (м. Прага, 13–14 жовтня 2015 р., форма участі –
публікація статті).
13. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль нематеріальних
факторів у забезпеченні соціально-психологічного стану суспільства» (м. Шеффілд,
Англія, 29 жовтня 2015 р., форма участі – публікація статті).
14. II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
підготовки вчителя і його професійного удосконалення» (м. Чернігів, 5–6 листопада
2015 р., форма участі – усна доповідь, публікація статті).
15. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка вчителя
початкових класів: проблеми та перспективи» (м. Мінськ, 27 жовтня 2016 р., форма
участі – публікація тез).
16. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми науки та освіти»
(м. Будапешт, 31 січня 2016 р., форма участі – публікація статті).
17. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні ідеї Софії Русової
у контексті сучасної освіти» (м. Чернігів, 18–19 лютого 2016 р., форма участі – усна
доповідь).
18. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти педагогіки
та психології початкової освіти» (м. Прага, 18–19 квітня 2016 р., форма участі –
публікація статті).
19. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (м. Львів,
12–13 травня 2016 р., форма участі – публікація статті).
20. ІХ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІІ Всеукраїнські
педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці
жила Батьківщина» (м. Луцьк, 15–16 вересня 2016 р., форма участі – усна доповідь).
21. Міжнародна науково-практична конференція «Початкова освіта: історія,
проблеми, перспективи» (м. Ніжин, 20–21 жовтня 2016 р., форма участі – публікація
тез).
22. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне виховання: від
традицій до сучасності» (м. Київ, 29 березня 2018 р., форма участі – усна доповідь).
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23. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
початкової освіти та інклюзивного навчання» (м. Львів, 3–4 травня 2018 р., форма
участі – усна доповідь, публікація тез).
24. Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські
педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та
міжнародному вимірах» (м. Кропивницький – с. Павлиш, 4–5 жовтня 2018 р., форма
участі – усна доповідь).
25. V Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка вчителя
початкових класів: проблеми та перспективи» (м. Мінськ, 5 грудня 2018 р., форма
участі – публікація тез).
26. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Традиції та
інновації у підготовці вчителя початкової школи» (м. Умань, 11–13 жовтня 2012 р.,
форма участі – публікація тез).
27. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська педагогіка
1920-х років – сучасні оцінки і виміри» (м. Умань, 1–2 листопада 2012 р., форма
участі – усна доповідь, публікація статті).
28. Всеукраїнська наукова конференція «Треті Сіверянські соціальнопсихологічні читання» (м. Чернігів, 21 листопада 2012 р., форма участі – усна
доповідь).
29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні засади
компетентнісної моделі змісту освітніх галузей загальноосвітньої школи»
(м. Полтава, 18 квітня 2013 р., форма участі – усна доповідь).
30. Всеукраїнська науково-практична конференція «К. Д. Ушинський –
основоположник української педагогіки» (м. Чернігів, 7–8 червня 2013 р., форма
участі – усна доповідь).
31. ХІІ Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція
«Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень»
(м. Хмельницький, 7–8 листопада 2013 р., форма участі – усна доповідь, публікація
статті).
32. Всеукраїнська наукова конференція «Четверті Сіверянські соціальнопсихологічні читання» (м. Чернігів, 13 листопада 2013 р., форма участі – усна
доповідь).
33. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, суспільство,
освіта: виклики сучасності» (м. Київ, 29 квітня 2014 р., форма участі – усна доповідь).
34. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасного
підручника» (м. Київ, 23–24 жовтня 2014 р., форма участі – усна доповідь).
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35. Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Сіверянські соціальнопсихологічні читання» (м. Чернігів, 29 жовтня 2014 р., форма участі – усна доповідь).
36. ХІV Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти»
(м. Київ, 14 листопада 2014 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез).
37. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція науководослідної й навчальної діяльності як чинник професійного становлення особистості
майбутнього фахівця» (м. Чернігів, 4 грудня 2014 р., форма участі – усна доповідь,
публікація статті).
38. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток обдарованості
молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід»
(м. Чернігів, 23–24 квітня 2015 р., форма участі – усна доповідь).
39. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта крізь призму
мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування» (м. Київ,
22 жовтня 2015 р., форма участі – усна доповідь).
40. Всеукраїнська наукова конференція «Шості Сіверянські соціальнопсихологічні читання» (м. Чернігів, 25 листопада 2015 р., форма участі – усна
доповідь).
41. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українські педагоги про
національно-патріотичне виховання» (м. Київ, 18 травня 2016 р., форма участі – усна
доповідь, публікація тез).
42. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідея університету у
Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи»
(м. Львів, 3–4 листопада 2016 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез).
43. Всеукраїнська наукова конференція «Сьомі Сіверянські соціальнопсихологічні читання» (м. Чернігів, 14 грудня 2016 р., форма участі – усна доповідь).
44. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розвиток освіти в добу
Української революції (1917–1921)» (м. Київ, 17 травня 2017 р., форма участі – усна
доповідь, публікація тез).
45. ХХІV Всеукраїнські педагогічні читання «В. О. Сухомлинський у діалозі з
сучасністю. «А що там за лісом?..»: Філософія для дітей» (м. Житомир, 22 вересня
2017 р., форма участі – усна доповідь).
46. Всеукраїнська наукова конференція «Восьмі Сіверянські соціальнопсихологічні читання» (м. Чернігів, 6 грудня 2017 р., форма участі – усна доповідь).
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47. Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній
освіті: історичний досвід і сучасні технології» (м. Київ, 16 травня 2018 р., форма
участі – публікація тез).
48. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Джерела та історіографія про
трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)» (м. Київ,
16 травня 2018 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез).
49. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагога
ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (м. ПереяславХмельницький, 22 травня 2018 р., форма участі – усна доповідь).
50. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта:
історія, проблеми, перспективи» (м. Ніжин, 19 жовтня 2018 р., форма участі –
публікація тез).
51. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з
історії освіти» (м. Київ, 15 травня 2019 р., форма участі – усна доповідь).
52. Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична філософія і Нова
українська школа» (м. Київ, 16 травня 2019 р., форма участі – усна доповідь).
53. Звітна науково-практична конференція за результатами наукових досліджень
співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і наукових кореспондентів
Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік (м. Київ, 25 квітня 2013 р., форма
участі – усна доповідь, публікація тез).
54. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти» за
результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів,
здобувачів і наукових кореспондентів Інституту педагогіки НАПН України за
2013 рік (м. Київ, 27 січня 2014 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез).
55. Звітна науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»
за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів,
здобувачів і наукових кореспондентів Інституту педагогіки НАПН України за
2014 рік (м. Київ, 28 січня 2015 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез).
56. Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти» за
результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів,
здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки НАПН України за 2015
рік (м. Київ, 28 грудня 2015 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез).
57. Круглий стіл «До 140-річчя від дня народження Якова Феофановича Чепіги
(Зеленкевича) (1975–1938)» (м. Київ, 15 квітня 2015 р., форма участі – усна доповідь).
58. Круглий стіл «Відділ історії педагогіки на тлі доби – до 90-річчя від дня
створення» (м. Київ, 25 травня 2016 р., форма участі – усна доповідь).
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59. Круглий стіл «Українська дитяча книжка як засіб національно-патріотичного
виховання» (м. Київ, 22 березня 2017 р., форма участі – усна доповідь).
60. Науково-методологічний семінар з історії освіти «Сучасні вимоги до
організації та проведення історико-педагогічних досліджень» (м. Київ, 25 жовтня
2017 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез).
61. Науково-практичний семінар «Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля»
(м. Київ, 30 березня 2018 р., форма участі – усна доповідь).
62. Круглий стіл «Соціальна педагогіка Василя Сухомлинського» (м. Чернігів,
16 жовтня 2018 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез).
63. Науково-методологічний семінар з історії освіти «Історіографія як важливий
складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри» (м. Київ,
23 жовтня 2018 р., форма участі – усна доповідь).
64. Круглий стіл «Василь Сухомлинський в літературі та мистецтві» (м. Київ,
18 квітня 2019 р., форма участі – усна доповідь).
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