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АНОТАЦІЯ
Гавриленко Т. Л. Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина ХХ –
початок ХХІ ст.). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут
педагогіки НАПН України, Київ, 2019. – Інститут педагогіки НАПН України, Київ,
2019.
У дисертації розкрито організаційні та педагогічні засади розвитку початкової
освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Концепція дослідження ґрунтується на розумінні початкової освіти як ланки
загальної середньої освіти, в структурі якої вона розвивалася відносно самостійно й
цілісно. Початкова освіта розглядається також як складна динамічна педагогічна
система, що формувалася під впливом суспільно-політичних і соціальноекономічних

чинників

та

характеризувалася

певними

тенденціями

й

суперечностями. Основою концепції виступають розроблені періодизація та логікоструктурна модель аналізу (чинники; цільовий, організаційний, змістовий,
процесуальний компоненти; тенденції) розвитку початкової освіти в Україні у
другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Аналіз сучасних праць із методології історико-педагогічної науки дав змогу
відповідно

до

предмета

вивчення

обґрунтувати

підходи

(джерелознавчий,

історіографічний, системний, синергетичний, культурологічний, парадигмальний,
аксіологічний), принципи (історизму, об’єктивності, поєднання історичного й
логічного, системності) та методи дослідження (загальнонаукові та спеціальні:
історико-структурний, конструктивно-генетичний, порівняльно-зіставний, історикогенетичний та ін.).
З урахуванням комплексу критеріїв (суспільно-політичних змін, державної
освітньої політики, нормативно-правової бази, напрямів розвитку школи та
педагогічної науки) розроблено періодизацію розвитку початкової освіти в Україні у
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1954–2001 рр.: І період (1954–1964) – початкова освіта в контексті шкільної
реформи; ІІ період (1964–1984) – структурно-змістові трансформації в початковій
освіті; ІІІ період (1984–1991) – початкова освіта в руслі перебудовчих процесів
освітньої галузі; ІV період (1991–2001) – розвиток початкової освіти в умовах
державної незалежності України, установлено суть, тенденції кожного із періодів,
наступність і взаємозалежність між ними.
Системно і в порівняльно-зіставному аналізі розкрито цілі, завдання, цінності,
принципи початкової освіти в Україні у визначених хронологічних межах.
Установлено, що цілі як визначальний складник у системі початкової освіти
формувалися під впливом державної освітньої політики, потреб суспільства,
шкільної практики, наукових досліджень у галузі початкової освіти. Інваріантними
цілями початкової освіти в обраних хронологічних межах залишалися всебічний
розвиток дітей молодшого шкільного віку; виховання у них високих моральних
якостей, розвиток їхніх розумових і фізичних здібностей, що відповідно до
суспільно-політичного

ладу

набувало

комуністичного

або

національного

забарвлення. Початкова освіта, інтегрувавшись у систему загальної середньої освіти
на початку 50-х рр. ХХ ст., передбачала формування базису знань, умінь і навичок,
необхідних для оволодіння основами наук у наступних класах школи. На тлі
перебудовчих процесів у освітній галузі наприкінці 80-х рр. ХХ ст. поряд з
означеними цілями пріоритетне місце відводилося формуванню особистості дитини,
створенню умов для її самовираження, розвитку її інтересів і здібностей, що
реалізовувалися у практичній площині в незалежній Україні.
Виявлено, що у 50-х – 80-х рр. ХХ ст. у молодших школярів культивувалися
цінності, пріоритетні для тоталітарної держави (конформізм, домінування інтересів
держави, колективу над індивідуальними та ін.), й водночас базові моральні,
трудові, оздоровчі, естетичні цінності. У незалежній Україні у молодших школярів
почали формуватися цінності демократичного суспільства – загальнолюдські у
поєднанні з національними, громадянськими, екологічними та особистісними. Зі
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зміною освітньої парадигми, гуманізацією суспільного життя дитина ставала
головною цінністю навчально-виховного процесу.
Установлено, що початкова освіта ґрунтувалася на системі принципів, які
визначали особливості її організації, змісту освіти, здійснення навчальноговиховного процесу, а саме: обов’язковості, доступності, безкоштовності, спільного
навчання дітей обох статей, зовнішньої диференціації, суть яких з часом не
змінювалася;

радянізації,

уніфікації,

русифікації,

атеїзації,

політехнізації,

проголошені й реалізовані за радянської доби; демократизації, деполітизації,
національної спрямованості, гуманізації, дитиноцентризму, різнотипності освіти,
наступності, світськості, актуалізовані частково під час «хрущовської» реформи й
особливо в період зародження демократичних змін в освітній галузі наприкінці
80-х рр. ХХ ст., стали підґрунтям для розбудови національної початкової школи та
реалізовані в незалежній Україні.
Здійснений аналіз дав змогу простежити трансформації в організації
початкової

освіти.

Установлено,

що

неодноразово

змінювалася

тривалість

початкової освіти (у 1971 р. відбувся перехід від чотирирічного до трирічного
терміну навчання, а з 1986 р. – повернення до чотирирічної початкової освіти).
Початок систематичного шкільного навчання відбувався з семи років. З 1986 р. до
школи почали приймати дітей шестирічного віку, які навчалися в чотирирічних
початкових школах. З 2001 р. оптимальним початком навчання було визнано вік
шість років у чотирирічній початковій школі.
Аргументовано, що у 1954–2001 рр. створювалися умови для отримання
початкової освіти різними категоріями дітей молодшого шкільного віку у
відповідних типах навчальних закладів (початкових, семирічних/восьмирічних,
середніх, які з 1991 р. інтегрувалися в єдиний тип – середню загальноосвітню школу
І-ІІІ ступенів; школах-інтернатах; школах подовженого дня; спеціальних школах;
навчально-виховних комплексах; спеціалізованих школах та ін.).
Державна освітня політика була зорієнтована на забезпечення початкової
освіти необхідною кількістю вчителів, на покращення їхньої підготовки, на
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підвищення фахового рівня класоводів; у 50-х – 70-х рр. ХХ ст. на поліпшення
їхнього соціального захисту, що зумовило піднесення ролі й авторитету вчителя,
престижу педагогічної професії у суспільстві.
З’ясовано, що навчальне та матеріально-технічне забезпечення початкової
освіти переважно залежало від (зростання, зменшення, відсутності) видатків на
розвиток освітньої галузі, що сприяло покращенню у 50-х – 60-х рр., зміцненню у
70-х – на початку 80-х рр. та його погіршенню у другій половині 80-х –
90-х рр. ХХ ст.
Схарактеризовано розвиток змісту початкової освіти, базові складники якого
зазнали суттєвих змін, зокрема: теорії його формування (від дидактичного
матеріалізму, поєднання теорій матеріальної й формальної з домінуванням першої до
єдності дидактичного матеріалізму та формалізму з педоцентричним наповненням);
принципи добору та структурування (методологічні та дидактичні). Зміст початкової
освіти формувався на загальносоюзному рівні, був єдиним для всіх, за винятком
навчальних предметів – українська та російська мов. З кінця 80-х рр. ХХ ст. він
визначався на республіканському рівні, з 1991 р. – на державному спільно з
науковцями та на шкільному рівні. У дослідженні простежено зміни, які відбулися в
навчальних планах і програмах та навчальній літературі в кожний період розвитку
початкової

освіти.

Якісно

новим

явищем

у

розвитку

змісту

освіти

в

90-х рр. ХХ ст. стало розроблення державних стандартів, упровадження яких у
початковій освіті розпочалося з 2001 р.
У дисертаційній роботі показано, що у пошуках оптимальної організації
навчального-виховного процесу, приведення її до вікових, у 90-х рр. ХХ ст. –
індивідуальних особливостей і потреб молодших школярів неодноразово відбувалися
зміни у структурі та тривалості навчального року, наповнюваності початкових класів,
тривалості навчального тижня, уроку, організації навчального дня, формах навчання.
Доведено, що в навчально-виховному процесі застосовувалися такі методи
навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), які домінували над іншими;
практичні (вправи, практичні роботи, досліди); наочні (ілюстрація, демонстрація,
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спостереження); робота з книжкою; гра; метод проектів (апробувався в початкових
класах наприкінці 90-х рр.). У кожний період розвитку початкової освіти науковці й
практики працювали над їх удосконаленням та здійснювали пошук нових.
Результати наукових пошуків українських педагогів і психологів сприяли
запровадженню в навчально-виховний процес з 70-х рр. ХХ ст. елементів
проблемного

та

програмованого

навчання,

актуалізації

індивідуального

й

диференційованого підходів у навчанні молодших школярів.
Виявлено, що основною формою організації навчання у початкових класах був
урок, що постійно удосконалювався відповідно до вимог часу та розвитку педагогічної науки, зокрема його структура, зміст, методика проведення. З 80-х рр. набули
поширення нестандартні уроки, з 90-х рр. – інтегровані уроки. Поряд з уроком використовувалися екскурсії; у першій половині 60-х рр. – навчальні гуртки, зустрічі з
цікавими людьми; у 80-х – 90-х рр. ХХ ст. – олімпіади, навчальні конкурси.
З’ясовано, що у здійсненні контролю та оцінюванні навчальних результатів
учнів відбулися такі зміни: скасування екзаменів, розроблення єдиних вимог до
оцінювання знань молодших школярів, запровадження нових методів контролю
(машинний і безмашинний програмований контроль), поступовий відхід від
бального оцінювання в І класі, уведення підсумкової атестації учнів наприкінці року
та державної підсумкової атестації для учнів ІІІ(ІV) класів; запровадження
12-бальної системи оцінювання.
Обґрунтовано, що вагомий внесок у розвиток початкової освіти здійснили
українські педагоги та психологи (Н. М. Бібік, М. В. Богданович, М. С. Вашуленко,
Ю. З. Гільбух, С. С. Коваленко, Г. С. Костюк, В. І. Помагайба, О. Я. Савченко,
О. В. Скрипченко, Н. Ф. Скрипченко, В. П. Тименко та ін.), зокрема які працювали у
відділі початкової школи, утвореному в структурі НДІ педагогіки УРСР у 1955 р. У
дослідженні також визначено основні віхи поступу цього відділу як організаційного
та науково-методичного центру із досліджень проблем початкової освіти.
Визначено загальні тенденції розвитку початкової освіти в досліджуваних
хронологічних межах (спрямованість початкової освіти на всебічний розвиток
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молодших школярів, формування у них базису знань, умінь і навичок, системи
цінностей і якостей; забезпечення обов’язковості, доступності та безкоштовності
початкової освіти; системний підхід у реформуванні змісту початкової освіти; пошук
оптимальної організації навчального-виховного процесу в початковій школі та ін.)
задля їх осмислення у процесі сучасного реформування початкової школи.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що
його положення й висновки щодо розвитку початкової освіти в Україні другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. можуть бути використані під час розв’язання
наукових і практичних завдань у сучасному освітньому просторі початкової школи,
сприятимуть удосконаленню підготовки майбутніх учителів початкових класів.
Систематизовані та узагальнені положення, фактологічний матеріал, джерельна база
становлять цінність для подальших наукових розвідок з історії початкової освіти в
Україні, історії педагогіки, історії України, історіографії історії педагогіки,
джерелознавства. Матеріали дисертації можуть використовуватися в освітньому
процесі закладів вищої педагогічної освіти під час підготовки здобувачів вищої
освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому
(освітньо-науковому) рівнях, а також – інститутів післядипломної педагогічної
освіти для підвищення кваліфікації педагогічних працівників; при укладанні
підручників та навчальних посібників з історії педагогіки, історії початкової освіти.
Ключові слова: початкова освіта, початкова школа, організаційні та
педагогічні засади розвитку початкової освіти, цілі, організація, зміст початкової
освіти, навчально-виховний процес, Україна.
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ABSTRACT
Havrylenko T. L. Development of primary education in Ukraine (second half of the
20th century –beginning of the 21st century). – Мanuscript.
Dissertation for a Doctor of Pedagogical Science degree in specialty 13.00.01 –
General Pedagogy and History of Pedagogy. – Institute of Pedagogy of National Academy
of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. – Institute of Pedagogy of the National
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019.

The dissertation focuses on the organizational and pedagogical principles of the
development of primary education in Ukraine in the second half of the 20th – beginning of
21st centuries.
The concept of the study is based on the understanding primary education as a unit
of general secondary education in which structure it was developed relatively
independently and holistically. Primary education is also considered as a complex dynamic
pedagogical system formed under the influence of socio-political and socio-economic
factors and characterized by certain tendencies and contradictions. The concept is based on
the developed periodization and logical-structural model of the analysis (factors; target,
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organizational, content, procedural components; trends) of the development of primary
education in Ukraine in the second half of the 20th – beginning of 21st centuries.
The analysis of the modern works on the methodology of the historical and
pedagogical science enabled us in accordance with the subject of study to substantiate the
approaches (source, historiographic, systemic, synergetic, cultural, paradigmatic,
axiological), principles (historicism, objectivity, combination of historical and logical,
systemic), research methods (general and special: historical-structural, structural-genetic,
comparative, historical-genetic etc.).
Taking into account the set of criteria (socio-political changes, state educational
policy, regulatory framework, directions of school development and pedagogical science),
periodization of the development of primary education in Ukraine in 1954–2001 was
developed: I period (1954–1964) – primary education in the context the school reform;
II period (1964–1984) – structural and substantive transformations in primary education;
ІІІ period (1984–1991) – primary education in line with the restructuring processes of the
educational branch; IV period (1991–2001) – development of primary education in the
conditions of state independence of Ukraine; the essence, trends of each period, continuity
and interdependence between them were outlined.
Systematic and comparative analysis revealed the goals, objectives, values,
principles of primary education in Ukraine within the certain chronological limits. It was
concluded that goals as a defining element in the primary education system were formed
under the influence of the state educational policy, the needs of society, school practice,
researches in the field of primary education. The invariant goals of primary education
within the chosen chronological limits included the comprehensive development of junior
school children; forming their high moral qualities, developing their mental and physical
abilities, which in accordance with the ruling socio-political system got either communist
or national character. At the same time primary education having integrated into the
general secondary education system in the early 1950s provided for forming a base of
knowledge and skills necessary to master the grounfs of science in the following classes of
school. Against the background of restructuring processes in the educational industry in
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the late 1980s along with the stated goals priority was given to forming the child's
personality, creating conditions for his/her self-expression, developing his/her interests
and abilities which were realized in the practical aspects in the independent Ukraine.
It was revealed that in the 1950s – 1980s junior pupils were taught values that are of
priority to the totalitarian state (conformism, dominating state interests, collective over
individual, etc.) and at the same time basic moral, labour, health and aesthetic values. In
the independent Ukraine the values of a democratic society – universal in combination
with the national, civic, environmental and personal – began to emerge among junior
pupils. With the changing educational paradigm and humanization of the social life the
child became the main value of the educational process.
It was found that primary education was based on the system of principles that
determined the peculiarities of its organization, content of education, implementation of
the educational process, namely: compulsory, accessible, free of charge, co-teaching
children of both sexes, external differentiation, the essence of which over time was not
changing;

Sovietization,

unification,

Russification,

atheization,

polytechnization,

proclaimed and implemented in the Soviet era; democratization, depoliticization, national
orientation, humanization, child-centrism, diversity of education, continuity, secularity,
actualized partly during the «Khrushchev» reform and especially in the period of the
beginning of the democratic changes in the educational sector at the end of the 1980s, they
became the basis for the development of the national primary school and were
implemented in the independent Ukraine.
The performed analysis made it possible to trace the transformations in the
organization of primary education. It was found that the duration of primary education
varied repeatedly (in 1969 a gradual transition from four to three years of study began, and
from 1986 to the return to four years of primary education). Systematic schooling began at
the age of seven. Beginning from 1986 six-year-old children were admitted to school for
four-year primary schooling. Since 2001 the age of six years for primary school was
recognized as the optimum start of education.
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It was proved that in 1954–2001 conditions were created for obtaining primary
education by different categories of young children in the appropriate types of educational
institutions (elementary, seven-year/eight-year, secondary, which since 1991 were
integrated into a single type – secondary secondary school of three grades; boarding
schools; extended day schools; special schools; educational complexes; specialized
schools, etc.).
State education policy was focused on providing primary education with the
required number of teachers, improving their training, and improving the professional
level of teachers; in the 1950s and 1970s to improve their social protection which led to
the elevation of the role and authority of the teacher, the prestige of the teaching
profession in the society.
It was found out that the educational and logistical support of primary education was
mainly dependent on (increase, decrease, absence) of expenditures for the development of
the educational sector which contributed to the improvement in the 1950s – 1960s,
strengthening in the 1970s up to of the early 1980s and its deterioration in the second half
of the 1980s – 1990s.
The development of the content of primary education was characterized the basic
components of which underwent significant changes, in particular: the theories of its
forming (from didactic materialism, the combination of theories of material and formal
with the dominance of the first to the unity of didactic materialism and formalism with
pedocentric content); principles of selecting and structuring (methodological and didactic).
The content of primary education was formed at the Soviet Union level, was common and
the only possible in the whole country, with the exception of two subjects – Ukrainian and
Russian. Since the end of 1980s it was determined at the republican level, since 1991 – at
the state level together with scientists and at the school level. The study traces the changes
that took place in the curricula and educational literature in each period of the
development of primary education. A qualitatively new phenomenon in the development
of education content of 1990s was the development of state standards, the implementation
of which in primary education began in 2001.
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In the dissertation it was shown that in search of the optimum organizing the
educational process, bringing it to age, in the 1990s to the individual characteristics and
needs of junior pupils, changes repeatedly in the structure and duration of schooling, size of
theprimary forms, length of the school week, lesson, organization of the school day, forms
of study repeatedly took place.
It was proved that the following teaching methods were used in the educational
process: verbal (story, explanation, conversation), which dominated the others; practical
(exercises, practical work, experiments); visual (illustration, demonstration, observation);
work with the book; game; project method (experimented in the primary forms of the late
1990s). In each period of development of primary education scientists and practitioners
worked on their improvement and searched for the new ones.
The results of scientific searches of Ukrainian teachers and psychologists
contributed to introducing into the educational process since the 1970s the elements of
problem and programmed learning, actualizing individual and differentiated approaches in
the education of junior pupils.
It was revealed that the main form of organization of education in primary grades
was a lesson that was constantly being improved in accordance with the requirements of
the time and development of pedagogical science, in particular its structure, content,
teaching methodics. Non-standard lessons became widespread since the 1980s, and
integrated lessons became widespread since the 1990s. Excursions were used alongside the
lesson; in the first half of the 1960s – educational clubs, meetings with interesting people;
in the 1980s – 1990s Olympiads, educational competitions were introduced.
It was found out that the following changes were made in the control and evaluation
of pupils' educational results: cancellation of exams, development of unified requirements
for the assessment of knowledge ofjunior pupils, introducing new methods of control
(machine and non-machine programmed control), gradual departure from grade
assessment in the first form, introducing final certification of pupils at the end of the year
and state final certification for pupils of III(IV) grades; introducing 12-point rating system.
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It was substantiated that significant contribution to the development of primary
education was made by the Ukrainian educators and psychologists (N. M. Bibik,
M. V. Bogdanovich, M. S. Vashulenko, Yu. Z. Hilbukh, S. S. Kovalenko, H. S. Kostyuk,
V. I. Pomahaiba,

O. Ya. Savchenko,

O. V. Skrypchenko,

N. F. Skrypchenko,

V. P. Tymenko and others), in particular those who worked in the primaary school
department formed in the structure of the Research Institute of Pedagogy of the
Ukrainian SSR in 1955. The study also identifies the major milestones in the progress of
this department as an organizational and scientific and methodological centre for the study
of primary education.
The general tendencies of development of primary education within the studied
chronological boundaries (orientation of primary education on the comprehensive
development ofjunior pupils, forming a base of knowledge and skills, system of values
and qualities, ensuring the sense of obligation, accessibility and free character of primary
education; systematic approach in reforming the content of primary education, the search
for the optimal organization of the educational process in primary school, etc.) for their
understanding in the process of modern reforming the primary school were defined.
The practical significance of the results of the study is that its ideas and conclusions
regarding the development of primary education in Ukraine in the second half of the 20th –
beginning of the 21st centuries can be used to solve scientific and practical problems in the
modern primary school educational space and will help to improve training of future
primary school teachers. Systematic and generalized provisions, factual material, source
base are of value for further scientific research on the history of primary education in
Ukraine, the history of pedagogy, the history of Ukraine, the historiography of the history
of pedagogy, source studies. The dissertation materials can be used in the educational
process of institutions of higher pedagogical education in training higher education
students at the first (Bachelor), second (Master) and third (educational-scientific) levels, as
well as institutes of postgraduate pedagogical education; in developing textbooks and
manuals on the history of pedagogy, the history of primary education.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
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ВНО – відділ народної освіти
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
ЗУН – знання, уміння, навички
ІУВ – інститут удосконалення вчителів
ІПКУ – інститут підвищення кваліфікації учителів
МНО – Міністерство народної освіти
МО – Міністерство освіти
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я
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н. р. – навчальний рік
НАПН України – Національна академія педагогічних наук України
НВК – навчально-виховний комплекс
НДІ – науково-дослідний інститут
обл/рай/міськВНО – обласний/районний/міський відділ народної освіти
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
ТЗН – технічний засіб навчання
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
ЦК – Центральний комітет
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ВСТУП
Обґрунтування
цивілізаційних

вибору

викликів,

теми

дослідження.

трансформацій

у

В

політичному,

умовах

сучасних

економічному

та

культурному житті українського суспільства, загострення конкуренції в усіх сферах
діяльності важливим вектором державної політики є реформування освітньої галузі
з огляду на європейські пріоритети. Наразі однією із реформ є створення Нової
української школи, покликаної формувати цілісну всебічно розвинену особистість із
активною життєвою позицією, здатну змінювати навколишній світ, конкурувати на
ринку праці, навчатися впродовж життя. Особлива роль у цьому процесі належить
початковій освіті, що здійснює як безпосередній, так і опосередкований вплив на
попередній і наступні рівні освіти, є ґрунтом для входження дитини у
соціокультурний та освітній простір, зорієнтована на формування ключових і
предметних компетентностей, необхідних для подальшого успішного навчання та
самореалізації особистості. З огляду на зазначене, початкова освіта раніше й
активніше за інші рівні загальної середньої освіти має сприймати та втілювати у
практику нові ідеї, що передбачено в основоположних документах «Нова українська
школа. Концептуальні засади реформування середньої школи» (2016) [406], Законі
України «Про освіту» (2017) [591].
Нинішні освітні трансформації актуалізують ґрунтовне вивчення, осмислення
і творче використання вітчизняного історико-педагогічного досвіду. Особливо
важливим у цьому контексті є звернення до подій другої половини ХХ – початку
ХХІ ст., які спричинили позитивні зміни в сучасній початковій освіті, стимулювали
пошук і розвиток нових підходів до навчання молодших школярів.
Історико-педагогічна наука має значний доробок із питань розвитку загальної
середньої освіти в радянський час та добу державної незалежності України.
Безперечно, поряд з іншими рівнями загальної середньої освіти увага дослідників
фокусувалася на початковій освіті як фундаменті подальшого навчання та розвитку
особистості дитини. З різних методологічних підходів окремі питання початкової
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освіти у визначених хронологічних межах більшою чи меншою мірою крізь призму
загальношкільної

проблематики

(Є. С. Березняк [392],
М. М. Грищенко [391],

розглядали

українські

А. Д. Бондар [64],
та

В. А. Ветохіна [81],

В. В. Кузьменко [306],

В. М. Курило [313],

Л. В. Пироженко [459; 460],

О. В. Попова [515],

минулого

М. С. Гриценко [158],

О. Я. Завадська [210; 211]

(Л. Д. Березівська [26; 33],

вчені

ін.)

й

сучасності

Г. І. Іванюк [224],
О. Б. Петренко [456],

О. Я. Савченко [733-735; 745],

О. В. Сухомлинська [795; 800], Л. О. Хомич [845], В. О. Шпортенко [864] та ін.).
Упродовж останніх десятиліть наукове зацікавлення дослідників викликають
різні проблеми початкової освіти в історико-педагогічній ретроспективі. У наукових
студіях О. Я. Савченко [727; 742; 743; 902] з позицій гуманістичної, особистісно
орієнтованої педагогіки висвітлюються питання реформування змісту початкової
освіти, контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. У низці
дисертаційних досліджень, хронологічні межі яких переважно охоплюють другу
половину ХХ – початок ХХІ ст., предметом історико-педагогічного аналізу були
такі аспекти: розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті
(В. Ф. Землянська [218]); розвивальне та проблемне навчання молодших школярів
(О. Д. Замашкіна [214], К. П. Нечипоренко [402], Н. Д. Янц [877]); індивідуалізація і
диференціація

початкового

підручникотворення

в

навчання
початковій

(Т. В. Вожегова [90]);
освіті

розвиток

(Л. М. Височан [83],

Я. П. Кодлюк [264; 265], Н. М. Кузьменко [307]); оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи (А. А. Предик [524], С. В. Чупахіна [857]); еволюція
початкової школи на Закарпатті (О. Й. Фізеші [840]) та ін.
Незважаючи на широкий спектр проаналізованих науковцями питань й донині
відсутнє цілісне дослідження розвитку початкової освіти в Україні у визначених
хронологічних межах. У цьому зв’язку актуальність пропонованої дисертації
зумовлена в науково-теоретичному аспекті необхідністю подолання поверхневості й
фрагментарності історико-педагогічного знання про розвиток початкової освіти як
ланки загальної середньої освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. з

39

метою формування цілісного розуміння окресленої проблеми; у практичному –
важливістю критичного аналізу трансформацій у початковій освіті 1954–2001 рр.
для їх осмислення у процесі сучасного реформування освітньої галузі за ідеями
Нової української школи.
Отже, актуальність обраної наукової проблеми, її затребуваність для
сучасного реформування системи початкової освіти, фрагментарність висвітлення в
історико-педагогічній науці зумовили вибір теми дисертаційної роботи «Розвиток
початкової освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконане відповідно до наукової тематики відділу історії педагогіки
Інституту педагогіки НАПН України «Організація навчального процесу в історії
вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40–80-ті роки ХХ ст.)»
(державний реєстраційний номер 0113U000271). Тему дисертації затверджено
вченою радою Чернігівського національного педагогічного університету імені
Т. Г. Шевченка (протокол № 10 від 30 травня 2012 р.) та узгоджено в бюро
Міжвідомчої

ради

з

координації

наукових

досліджень

з

педагогічних

і

психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 25 вересня 2012 р.).
Мета дослідження – комплексне розкриття організаційних і педагогічних
засад розвитку початкової освіти як ланки загальної середньої освіти в Україні
другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
1. Обґрунтувати

концептуальні

основи

дослідження,

проаналізувати

історіографію проблеми та окреслити джерельну базу.
2. Розробити

періодизацію

розвитку

початкової

освіти

в

обраних

хронологічних межах та встановити тенденції кожного із періодів.
3. Розглянути цілі, завдання, цінності та принципи початкової освіти у
визначених хронологічних межах.
4. Розкрити трансформації організаційних засад системи початкової освіти.
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5. Схарактеризувати

еволюцію

змісту

початкової

освіти

впродовж

1954–2001 рр.
6. Висвітлити процесуальні аспекти діяльності початкової освіти у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст.
7. Виявити внесок українських учених у розвиток теорії й практики
початкової освіти.
8. Визначити загальні тенденції розвитку початкової освіти в Україні другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. задля їх осмислення у процесі сучасного
реформування початкової школи.
Об’єкт дослідження – розвиток початкової освіти в Україні.
Предмет дослідження – організаційні та педагогічні засади розвитку
початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХХ – початок
ХХІ ст., позначені трансформаціями в системі загальної середньої освіти, зокрема її
початкової ланки; посиленням уваги науковців до теорії та практики початкової
освіти. Вибір нижньої хронологічної межі – 1954 р. – зумовлений тим, що внаслідок
проголошення на початку 50-х рр. ХХ ст. на державному рівні переходу до
обов’язкової семирічної та десятирічної освіти початкова освіта перестала бути
замкненою ланкою та інтегрувалася в структуру загальної середньої освіти. У
програмах для І–ІV класів (1954) початкова освіта вперше визначалася як
підготовчий ступінь для отримання освіти в наступних ланках загальноосвітньої
школи. Завершується дослідження 2001 р., коли розпочався перехід початкової
освіти до нового змісту й структури навчання, упроваджувався Державний стандарт
початкової загальної освіти, що суттєво вплинуло на її подальший розвиток.
Відповідно ці процеси потребують окремої історико-педагогічної розвідки.
Концептуальні

ідеї

дослідження.

В

основу

дослідження

покладено

положення про початкову освіту як ланку загальної середньої освіти, в структурі
якої

вона розвивалася відносно

самостійно

й

цілісно. Початкова освіта

розглядається також як складна динамічна педагогічна система, що формувалася під
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впливом

суспільно-політичних

і

соціально-економічних

чинників

та

характеризувалася певними тенденціями й суперечностями.
Провідною ідеєю дослідження стало комплексне висвітлення організаційних і
педагогічних засад розвитку початкової освіти в Україні у 1954–2001 рр. відповідно
до розробленої логіко-структурної моделі, що містить такі взаємопов’язані та
взаємозумовлені складники:
– чинники розвитку початкової освіти;
– цільовий компонент (цілі, завдання, цінності, принципи);
– організаційний компонент (тривалість навчання, вік вступу дітей до школи,
типи закладів освіти, учнівський контингент, педагогічний потенціал, навчальне та
матеріально-технічне забезпечення);
– змістовий компонент (теорії формування змісту освіти, принципи його
добору та структурування, аналіз навчальних планів і програм, навчальної
літератури);
– процесуальний

компонент

(організація

навчально-виховного

процесу,

методи, засоби та форми організації навчання, контроль і оцінювання навчальних
результатів молодших школярів);
– тенденції розвитку початкової освіти.
Запропонована модель лягла в основу вивчення окресленої наукової проблеми
відповідно до створеної періодизації із урахуванням комплексу критеріїв
(суспільно-політичних змін, державної освітньої політики, нормативно-правової
бази, напрямів розвитку школи та педагогічної науки).
Використана в дисертації педагогічна термінологія була притаманна обраним
хронологічним межам (як-от: початкова освіта, початкова школа, молодші школярі,
класовод, навчальний заклад, навчально-виховний процес, експериментальні
дослідження та ін.).
У дослідженні увага фокусувалася на початковій освіті, що здобувалася
дітьми молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах з українською мовою
навчання. Водночас не розглядалися заклади освіти для дітей, які потребували
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корекції фізичного та (або) розумового розвитку, особливих умов виховання й
соціальної допомоги, для дітей національних меншин, а також заклади освіти для
підлітків, молоді, дорослих, які вчасно не здобули початкову освіту (що було
характерно для 50-х – 70-х рр. ХХ ст.), адже вони мали певні відмінності в
організаційному,

змістовому

та

процесуальному

аспектах

на

противагу

загальноосвітнім або «масовим школам» (ця назва вживалася у документах
Міністерства освіти УРСР 50-х – 80-х рр. ХХ ст.). В останніх здобувала початкову
освіту більшість дітей молодшого шкільного віку.
Методологічну основу дослідження становлять:
– джерелознавчий підхід – надав можливість виявити, систематизувати та
проаналізувати різні типи джерел, де висвітлюється розвиток початкової освіти в
обраних хронологічних межах;
– історіографічний підхід – сприяв виявленню стану проблеми в історикопедагогічній науці;
– системний підхід – забезпечив розгляд початкової освіти як ланки загальної
середньої освіти й водночас як окремої системи та її компонентів;
– синергетичний підхід – дозволив зіставити та показати динаміку розвитку
початкової освіти під впливом багатьох чинників;
– культурологічний підхід – сприяв розгляду розвитку початкової освіти у
певному соціокультурному середовищі;
– парадигмальний підхід – дав змогу осмислити зміни, які відбувалися в цілях,
завданнях, цінностях, принципах, організації початкової освіти, її змісті, навчальновиховному процесі в початковій школі;
– аксіологічний підхід – надав можливість виявити педагогічні уявлення про
цінності початкової освіти, розкрити її роль у формуванні системи цінностей у дітей
молодшого шкільного віку;
– загальнонаукові

гносеологічні

принципи

поєднання історичного і логічного, системності.

історизму,

об’єктивності,
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Теоретичною основою дисертації є:
– філософські концепції розвитку освіти в умовах трансформаційних змін
суспільства

(В. П. Андрущенко,

Вол. І. Бондар,

І. А. Зязюн,

В. Г. Кремень,

В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва);
– концептуальні положення методології сучасної історії освіти українських
(О. В. Адаменко, Л. Д. Березівська, Л. Ц. Ваховський, Н. М. Гупан, Н. П. Дічек,
М. Б. Євтух,

Г. І. Іванюк,

О. В. Сухомлинська

та

ін.)

Н. М. Коляда,
і

зарубіжних

В. С. Курило,
учених

О. Б. Петренко,

(М. В. Богуславський,

О. Н. Джуринський, В. В. Краєвський та ін.);
– теоретичні підходи до системного й цілісного вивчення початкової освіти
(Н. М. Бібік, М. В. Богданович, М. С. Вашуленко, Я. П. Кодлюк, О. Я. Савченко,
Н. Ф. Скрипченко, В. П. Тименко, Л. О. Хомич та ін.).
Для реалізації мети та розв’язання завдань дослідження використано комплекс
методів, а саме:
– загальнонаукові (аналіз, синтез, моделювання, порівняння, систематизація,
узагальнення) – стали основою вивчення організаційних і педагогічних аспектів
розвитку початкової освіти;
– історико-структурний – сприяв розробленню структури дослідження,
визначенню періодів розвитку початкової освіти;
– конструктивно-генетичний – дозволив створити періодизацію розвитку
початкової освіти в Україні у 1954–2001 рр., виявити тенденції кожного із періодів;
– історико-генетичний – дав змогу здійснити структуризацію фактологічної
інформації;
– порівняльно-зіставний – забезпечив визначення особливостей розвитку
початкової освіти загалом та її компонентів у різні періоди, виявлення спільного й
відмінного, формулювання відповідніх висновків;
– парадигмальний – сприяв здійсненню аналізу та порівняння особливостей
розвитку початкової освіти в радянський час і добу державної незалежності
України, коли пропонувалися різні моделі початкової освіти;
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– статистичний – дозволив простежити динаміку розвитку мережі закладів
освіти, які надавали початкову освіту; встановити чисельність учнів початкових
класів, їх розподіл за типами шкіл та мовою навчання, віковий склад; з’ясувати
кількісні показники учителів початкових класів, їхній освітній рівень та ін. як в
окремі періоди розвитку початкової освіти, так і загалом у другій половині ХХ – на
початку ХХІ ст.
Джерельну базу дослідження становлять:
– законодавчі та нормативні документи (закони, накази, постанови ЦК КПРС,
ЦК КПУ, Президента України, Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради СРСР, Верховної Ради УРСР,
Верховної Ради України; постанови, накази, рішення Міністерства освіти СРСР,
Міністерства

освіти/Міністерства

народної

освіти УРСР,

Міністерства

освіти/Міністерства освіти і науки України), що визначали ідеологію й стратегію
розвитку початкової освіти, регулювали її діяльність, відображали вимоги щодо
організаційного та процесуального компонентів початкової освіти, а також ті, у
яких окреслювався зміст початкової освіти (навчальні плани та програми для
початкових класів, Державний стандарт початкової загальної освіти);
– справочинна

документація

(звіти,

доповідні

записки,

інформації,

листування, протоколи та стенограми колегій Міністерства освіти/Міністерства
народної освіти УРСР, Міністерства освіти/Міністерства освіти і науки України,
відділу/сектору/лабораторії початкової школи/початкового навчання/початкової
освіти НДІ педагогіки УРСР/Інституту педагогіки АПН України, різного рівня
освітянських нарад, що стосувалися початкової освіти), яка зберігається переважно
у фондах архівних установ України, зокрема Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України (фонди № 166 – Міністерство освіти
УРСР (1946–1988), Міністерство народної освіти УРСР (1988–1992), Міністерство
освіти України (1992–2000); № 5097 – Сухомлинський Василь Олександрович;
№ 5127 – Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР (1955–1982)); Державного
архіву Чернігівської області (фонди № Р-2334 – Інститут удосконалення учителів

45

Управління народної освіти Чернігівської обласної державної адміністрації (1944–
1993); № Р-5065 – Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної
адміністрації (1943–2002)), а також у відділі початкової освіти Інституту педагогіки
НАПН України (1985–2001);
– статистичні матеріали, що містять дані про динаміку розвитку мережі
закладів освіти, які надавали початкову освіту; про прийом учнів до І класів; про
контингент молодших школярів, їх розподіл за типами шкіл та мовою навчання; про
чисельність учителів початкових класів, їхній освітній рівень; про стан навчальної
та матеріально-технічної бази закладів освіти тощо;
– навчальна та методична література, що використовувалася в початкових
класах шкіл з українською мовою навчання;
– матеріали періодичних видань («Дошкільне виховання» (1954–2001),
«Педагогіка

і

психологія»

(1993–2018),

«Педагогічна

газета»

(1994–2001),

«Початкова школа» (1969–2018), «Радянська освіта» (1940–1991), «Радянська
школа» (1945–1991), «Рідна школа» (1992–2018), «Освіта» (1991–2001), «Освіта
України» (1996–2001), «Українська мова в школі» (1954–1964), «Шлях освіти»
(1995–2012), «Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР» (1949–
1959), «Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР» (1960–1989),
«Інформаційний збірник Міністерства освіти УРСР» (1990–1991), «Інформаційний
збірник Міністерства освіти України» (1992–2000), «Інформаційний збірник
Міністерства освіти і науки України» (2001–2010) та ін.), що містять фактичний
матеріал для вивчення розвитку початкової освіти в окреслених хронологічних
межах;
– наукові праці (монографії, дисертаційні дослідження, статті тощо) фахівців у
галузі

початкової

М. С. Вашуленка,

освіти

1954–2001 рр.

С. С. Коваленко,

(Н. М. Бібік,

М. В. Богдановича,

В. І. Помагайби,

О. Я. Савченко,

Н. Ф. Скрипченко, В. П. Тименка та ін.), присвячені різним її питанням;
– інтерпретаційні джерела – монографії, дисертації, статті, у яких
розглядається досліджувана або дотичні до неї проблеми.
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше:
– комплексно висвітлено наукову проблему, яка не була предметом
спеціального вивчення, – історію розвитку початкової освіти як ланки у структурі
загальної середньої освіти України 1954–2001 рр.;
– обґрунтовано логіко-структурну модель аналізу розвитку початкової освіти,
яка вміщує взаємопов’язані складники (чинники; цільовий, організаційний,
змістовий, процесуальний компоненти; тенденції), що надало можливість цілісно
представити досліджуваний феномен;
– з урахуванням комплексу критеріїв (суспільно-політичних змін, державної
освітньої політики, нормативно-правової бази, напрямів розвитку школи та
педагогічної науки) розроблено періодизацію розвитку початкової освіти в Україні
у 1954–2001 рр.: І період (1954–1964) – початкова освіта в контексті шкільної
реформи; ІІ період (1964–1984) – структурно-змістові трансформації в початковій
освіті; ІІІ період (1984–1991) – початкова освіта в руслі перебудовчих процесів
освітньої галузі; ІV період (1991–2001) – розвиток початкової освіти в умовах
державної незалежності України; установлено суть, тенденції кожного із періодів,
наступність і взаємозалежність між ними;
– системно і в порівняльно-зіставному аспекті розкрито цілі (інваріантні,
варіативні), завдання (освітні, виховні, розвивальні), цінності (тоталітарного –
конформізм, домінування інтересів держави, колективу над індивідуальними та ін.
та демократичного суспільства – загальнолюдські у поєднанні з національними,
громадянськими, екологічними та особистісними), принципи початкової освіти
(обов’язковості, доступності, безкоштовності, зовнішньої диференціації та ін., суть
яких з часом не змінювалася; радянізації, уніфікації, русифікації та ін., проголошені
й реалізовані за радянської доби; демократизації, національної спрямованості,
гуманізації, дитиноцентризму, різнотипності освіти та ін., усталені в незалежній
Україні), що визначали особливості її організації, змісту освіти, здійснення
навчального-виховного процесу;
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– на основі розробленої періодизації висвітлено організаційні трансформації в
початковій освіті (зміну тривалості та віку вступу дітей до школи; типи та динаміку
розвитку мережі навчальних закладів для здобуття початкової освіти; категорії
дітей, охоплених початковою освітою, чисельність молодших школярів, їхні права
та обов’язки, соціальний захист; кількісні показники та освітній рівень учителів
початкових класів, підвищення їхньої фахової кваліфікації, соціальний захист
класоводів; навчальне та матеріально-технічне забезпечення);
– схарактеризовано еволюцію змісту початкової освіти (трансформації теорій
формування змісту освіти, принципів його добору та структурування (методологічні
та дидактичні), навчальних планів і програм, підручників і навчальних посібників);
– з’ясовано процесуальні аспекти діяльності початкової ланки загальної
середньої освіти (організацію навчально-виховного процесу (структуру й тривалість
навчального року, наповнюваність початкових класів, тривалість навчального
тижня, організацію навчального дня молодших школярів, тривалість уроку, форми
навчання); методи та форми організації навчання; контроль і оцінювання
навчальних результатів молодших школярів);
– визначено загальні тенденції розвитку початкової освіти в досліджуваних
хронологічних межах (спрямованість початкової освіти на всебічний розвиток
молодших школярів, формування у них базису знань, умінь і навичок, системи
цінностей і якостей; забезпечення обов’язковості, доступності та безкоштовності
початкової освіти; системний підхід у реформуванні змісту початкової освіти; пошук
оптимальної організації навчального-виховного процесу в початковій школі та ін.)
задля їх осмислення у процесі сучасного реформування початкової школи.
Подальшого розвитку у дослідженні набули:
– систематизація та характеристика історіографії розглядуваної проблеми за
хронологічним та проблемно-тематичним підходами;
– аналіз законодавчих і нормативних документів, що забезпечували розвиток
початкової освіти в Україні;
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– висвітлення внеску українських педагогів і психологів у розвиток
початкової освіти (Н. М. Бібік, М. В. Богдановича, М. С. Вашуленка, Ю. З. Гільбуха,
С. С. Коваленко, Г. С. Костюка, В. І. Помагайби, О. Я. Савченко, Н. Ф. Скрипченко,
О. В. Скрипченка, В. П. Тименка та ін.);
– розкриття
експериментальних

організаційно-змістових
досліджень

у

галузі

аспектів
початкової

та

результатів

освіти,

здійснюваних

українськими вченими в середині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст.
У процесі дослідження уточнено:
– поняттєво-категорійний апарат досліджуваної проблеми (початкова освіта,
початкова школа, організаційні та педагогічні засади розвитку початкової освіти);
– основні віхи поступу відділу початкової школи (його назва неодноразово
змінювалася) НДІ педагогіки УРСР (з 1992 р. – Інститут педагогіки АПН України)
(1955–2001) як організаційного та науково-методичного центру з досліджень
проблем початкової освіти, його очільників, наукових співробітників.
До наукового обігу введено 240 архівних документів, серед них 175
маловідомих і 65 невідомих (стенограми нарад з питань початкової освіти в
Міністерстві освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР; інформація про результати
експериментальних досліджень українських учених у галузі початкової освіти, про
діяльність відділу початкової школи; статистичні дані щодо чисельності молодших
школярів, їх розподілу за типами шкіл і мовою навчання, вікового складу тощо),
фотодокументи, факти, відомості про організаційні і педагогічні аспекти розвитку
початкової освіти у досліджуваних хронологічних межах.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому,
що його положення й висновки щодо розвитку початкової освіти в Україні другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. можуть бути використані під час розв’язання
наукових і практичних завдань у сучасному освітньому просторі початкової школи,
сприятимуть удосконаленню підготовки майбутніх учителів початкових класів.
Систематизовані та узагальнені положення, фактологічний матеріал, джерельна база
становлять цінність для подальших наукових розвідок з історії початкової освіти в
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Україні, історії педагогіки, історії України, історіографії історії педагогіки,
джерелознавства. Матеріали дослідження можуть застосовуватися в освітньому
процесі закладів вищої педагогічної освіти під час підготовки здобувачів вищої
освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому
(освітньо-науковому) рівнях, а також – інститутів післядипломної педагогічної
освіти для підвищення кваліфікації педагогічних працівників; при укладанні
підручників та навчальних посібників з історії педагогіки, історії початкової освіти.
Матеріали дисертації використано в процесі розроблення та викладання
нормативної навчальної дисципліни «Державна освітня політика в Україні» для
здобувачів другого рівня вищої освіти, а також – підготовки хрестоматії «Антологія
текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017)»
(2019) та монографії «Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ –
початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект» (2019).
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка № 16 від
16.05.2019 р.),

Херсонського

державного

університету

(довідка

№ 45

від

04.06.2019 р.), Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені М. В. Остроградського (довідка № 87 від 12.06.2019 р.), Чернігівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
(довідка № 20/01 – 13/592 від 13.06.2019 р.), КЗ «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(довідка № 511/01-12 від 18.06.2019 р.), ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» (акт № 3229/01-14 від 19.06.2019 р.), Уманського державного
педагогічного

університету

імені

Павла

Тичини

(довідка

№ 1203/01

від

20.06.2019 р.).
Особистий внесок здобувача у колективній монографії «Інновації в освіті»,
опублікованій у співавторстві з Н. Г. Бондаренко, І. В. Гревцовою, О. Ю. Зайцевою,
Л. Ю. Овсянніковою,
написанні

розділу

Н. Д. Суховеєвою,
«Розвиток

Т. О. Шебзуховою

початкової

освіти

в

[895],

Україні

полягає
в

у

контексті
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експериментальних досліджень українських педагогів (середина 60-х – початок 80х рр. ХХ ст.)»; у хрестоматії «Антологія текстів з реформування освіти в Україні:
програми,

концепції,

проекти

(1991–2017)»

(упоряд.

Л. Д. Березівська,

Т. Л. Гавриленко, Т. М. Деревянко, С. В. Лапаєнко, І. О. Орищенко, Л. І. Самчук,
Л. В. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська, С. М. Хопта) [11] – у доборі та
впорядкуванні документів до розділу «Про розвиток загальної середньої освіти»; у
наукових працях, опублікованих у співавторстві з Л. М. Кузьомком [140-143; 898;
899], – в обґрунтуванні проблеми та науковій обробці одержаних результатів.
Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати
дослідження оприлюднено на наукових заходах різного рівня:
– 25 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, педагогічних
читаннях: «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту»
(Донецьк, 2012); «Мови у відкритому суспільстві» (Чернігів, 2012); «Цілі та
результати освітніх реформ: українсько-польський діалог» (Київ, 2013); «Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» (Кіровоград,
2013); «Підготовка вчителя початкових класів: проблеми та перспективи» (Мінськ,
2013, 2016, 2018); «Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і
вищій школах: реалії та перспективи» (Полтава, 2014); «1025-річчя історії освіти в
Україні: традиції, сучасність та перспективи» (Київ, 2014); «Міжкультурне
спілкування в глобалізованому світі» (Чернігів, 2014); «Європейська конференція з
освіти та прикладної психології» (Відень, 2014); «Особистість, сім’я та суспільство:
питання педагогіки та психології» (Новосибірськ, 2015); «Дидактика початкової
школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів» (Миколаїв, 2015);
«Цілі, завдання та цінності виховання у сучасних умовах» (Прага, 2015); «Сучасні
проблеми підготовки вчителя і його професійного удосконалення» (Чернігів, 2015);
«Роль нематеріальних факторів у забезпеченні соціально-психологічного стану
суспільства» (Шеффілд, Англія, 2015); «Актуальні проблеми науки та освіти»
(Будапешт, 2016); «Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти»
(Чернігів, 2016); «Актуальні аспекти педагогіки та психології початкової освіти»
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(Прага, 2016); «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у
світлі євроінтеграції» (Львів, 2016); «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
Щоб у серці жила Батьківщина» (Луцьк, 2016); «Початкова освіта: історія,
проблеми, перспективи» (Ніжин, 2016); «Соціальне виховання: від традицій до
сучасності» (Київ, 2018); «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного
навчання» (Львів, 2018); «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному
та міжнародному вимірах» (Кропивницький–Павлиш, 2018);
– 27 всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах,
педагогічних читаннях: «Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової
школи» (Умань, 2012); «Українська педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і
виміри» (Умань, 2012); «Треті Сіверянські соціально-психологічні читання»
(Чернігів, 2012); «Теоретико-методичні засади компетентнісної моделі змісту
освітніх галузей загальноосвітньої школи» (Полтава, 2013); «К. Д. Ушинський –
основоположник
історіографічна

української
основа

педагогіки»
сучасних

(Чернігів,

2013);

історико-педагогічних

«Джерельна

та

досліджень»

(Хмельницький, 2013); «Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання»
(Чернігів, 2013); «Філософія, суспільство, освіта: виклики сучасності» (Київ, 2014);
«Проблеми сучасного підручника» (Київ, 2014); «П’яті Сіверянські соціальнопсихологічні читання» (Чернігів, 2014); «Актуальні проблеми сучасних історикопедагогічних досліджень шкільної освіти» (Київ, 2014); «Інтеграція науководослідної й навчальної діяльності як чинник професійного становлення особистості
майбутнього фахівця» (Чернігів, 2014); «Розвиток обдарованості молодшого
школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід» (Чернігів,
2015); «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна
література, листування» (Київ, 2015); «Шості Сіверянські соціально-психологічні
читання» (Чернігів, 2015); «Українські педагоги про національно-патріотичне
виховання» (Київ, 2016); «Ідея університету у Європейському і національному
вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» (Львів, 2016); «Сьомі Сіверянські
соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2016); «Розвиток освіти в добу
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Української революції (1917–1921)» (Київ, 2017); «В. О. Сухомлинський у діалозі з
сучасністю. «А що там за лісом?..»: Філософія для дітей» (Житомир, 2017); «Восьмі
Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2017); «Диференціація у
шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» (Київ, 2018); «Джерела та
історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–
2017)» (Київ, 2018); «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя
Сухомлинського» (Переяслав-Хмельницький, 2018); «Початкова освіта: історія,
проблеми, перспективи» (Ніжин, 2018); «Форми репрезентації джерел з історії
освіти» (Київ, 2019); «Практична філософія і Нова українська школа» (Київ, 2019);
– 4 звітних науково-практичних конференціях Інституту педагогіки НАПН
України (Київ, 2013, 2014, 2015, 2015);
– 8 науково-практичних і науково-методологічних семінарах, круглих столах:
«До 140-річчя від дня народження Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича) (1975–
1938)» (Київ, 2015); «Відділ історії педагогіки на тлі доби – до 90-річчя від дня
створення» (Київ, 2016); «Українська дитяча книжка як засіб національнопатріотичного виховання» (Київ, 2017); «Сучасні вимоги до організації та
проведення

історико-педагогічних

досліджень»

(Київ,

2017);

«Василь

Сухомлинський і сучасне дошкілля» (Київ, 2018); «Соціальна педагогіка Василя
Сухомлинського» (Чернігів, 2018); «Історіографія як важливий складник досліджень
з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри» (Київ, 2018); «Василь
Сухомлинський в літературі та мистецтві» (Київ, 2019).
Публікації. Результати дослідження висвітлено в 61 науковій праці (53 із них
– одноосібні), серед яких: 1 монографія, 1 розділ колективної монографії, 21 стаття
в наукових фахових виданнях України (2 із них – у виданнях, що включено до
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus), 8 статей у наукових виданнях
інших держав з напряму, за яким підготовлено дисертацію (2 із них – у виданнях,
що включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та Index
Copernicus), 28 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій
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(8 із них – матеріали конференцій інших держав), 2 публікації, що додатково
відображають результати дослідження (хрестоматія та наукова стаття).
Кандидатську дисертацію на тему «Проблеми дидактики початкової школи в
Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка
та історія педагогіки) захищено в 2004 р. у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова. Її матеріали в тексті докторської дисертації
не використовувалися.
Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти
розділів, висновків, списку використаних джерел (налічує 1175 позицій, 240 із них –
архівні джерела), додатків (розміщено на 137 сторінках). Роботу викладено на
714 сторінках, основного тексту – 417 сторінок. Основний текст дисертації містить
22 таблиці, 34 рисунки.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1.

Концептуальні засади дослідження

Задля здійснення історико-педагогічного дослідження проблеми розвитку
початкової освіти в Україні, узагальнення й систематизації, розуміння, інтерпретації
та пояснення досліджуваного явища, подій і фактів необхідно вийти на теоретичнометодологічний рівень, на якому концептуалізуються наявні знання, виявляється
логіка й закономірності еволюції означеної ланки освіти. Важливим кроком у
розв’язанні цього завдання є розроблення методологічної схеми дослідження.
Питанням методології наукових досліджень, зокрема педагогіки й історії
освіти, присвячено низку праць українських учених: О. В. Адаменко [352],
В. П. Андрущенка [9],

Л. Д. Березівської [27];

Л. Ц. Ваховського [352],

А. В. Вихруща [85],

І. А. Зязюна [221],

В. Г. Кременя [297; 298],

В. І. Бондаря [67],
С. У. Гончаренка [149],
В. С. Курила [352],

Н. М. Лавриченко [318], С. О. Сисоєвої [760]; О. В. Сухомлинської [797; 798] та ін.,
у яких означено суть і завдання методології, її рівні, підходи, принципи тощо.
Здійснений аналіз цих праць засвідчив, що поняття методології (з грец. methodos –
спосіб пізнання і logos – вчення) є складним і немає єдиного тлумачення.
Найчастіше, методологію в контексті педагогічних досліджень розуміють як
загальну систему теоретичних знань, яка виконує роль провідних принципів
наукового пізнання, шляхів і засобів реалізації наукового дослідження [149, с. 71], як
проект пізнавальної діяльності, створений з урахуванням особливостей предмета
пізнання й закономірностей мислення [352, с. 128].
Розмаїття методологічних позицій, на думку українського вченого у галузі
історії педагогіки Л. Ц. Ваховського, можна звести до емпірично-індуктивної
методології, або методології спроб і помилок, та аксіоматично-дедуктивної
методології, або методології розумового конструювання. Перша є методологією
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виключення помилкових положень та використовується в історії педагогіки для
розв’язання окремих дослідницьких завдань, пов’язаних із історико-педагогічним
вивченням практики навчання й виховання. Водночас її основний недолік полягає в
недостатній конструктивності. Друга, за твердженням вченого, є методологією
розумового моделювання і передбачає певний сценарій розуміння навколишнього
світу,

який

ґрунтується

на

визнанні

внутрішньої

суверенності

мислення

[352, с. 128-129].
Услід за Е. Г. Юдіним, Л. Ц. Ваховський відносить емпірично-індуктивну
методологію

до

дескриптивного

(описового)

методологічного

знання,

а

аксіоматично-дедуктивну – до прескриптивного (нормативного), що є більш
сучасною та ефективною [352, с. 129]. Ураховуючи завдання нашого дослідження
використовуємо дeскриптивну та прeскриптивну методології.
Обґрунтовуючи

теоретико-методологічні

основи

дослідження

розвитку

початкової освіти в Україні в окреслених хронологічних межах, зважаємо, що його
вивчають такі наукові дисципліни, як педагогіка, історія педагогіки, історія України,
філософія. Тож науковий пошук та визначення методологічного інструментарію має
міждисциплінарний характер.
Сучасний розвиток історико-педагогічної науки позначений множинними
підходами у визначенні концептуальних засад досліджень: джерелознавчий,
історіографічний,
логічний,

системний,

історичний,

культурологічний,

структурний,

синергетичний,

аксіологічний,

функціональний,

парадигмальний,

цивілізаційний,

хронологічний,
антропологічний,

стадіально-формаційний,

холістичний, герменевтичний та ін. Особливість предмета нашого дослідження
зумовила необхідність звернутися до таких підходів, як: джерелознавчий,
історіографічний, системний, синергетичний, культурологічний, парадигмальний,
аксіологічний,

що

набули

ознак

методологічних

орієнтирів

в

історико-

педагогічному вивченні початкової освіти в Україні.
Останнім часом увага істориків педагогіки посилилася до використання у
дослідженнях джерелознавчого та історіографічного підходів як методологічного
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інструментарію

(О. В. Адаменко,

Л. Д. Березівська,

Н. М. Гупан,

Н. П. Дічек,

Н. М. Коляда, О. Б. Петренко, О. В. Сухомлинська та ін. [3; 25; 28; 31; 159; 161; 164;
181; 270-272; 458; 797]), традиційно застосовуваного в історичній науці
українськими (І. Н. Войцехівська, Л. О. Зашкільняк, Я. С. Калакура, І. І. Колесник,
В. П. Коцур, С. А. Макарчук, С. Ф. Павленко, О. В. Ясь та ін. [239; 240; 269; 293;
338; 826; 881]) й зарубіжними вченими (М. Гейзер (M. Gaither), М. Депайн
(М. Depaepe), М. Келлі (M. Kelly), П. Каспар (P. Caspard), Ж. Кондетт (J. Condette),
М. Фрімен (М. Freeman) та ін.) [882; 883; 886; 887; 900]). Історіографічний підхід
дозволяє

визначити

«недосліджені

або

малодосліджені

наукові

проблеми,

сконцентрувати навколо них дослідницькі зусилля, забезпечити актуальність і
теоретичне значення» історико-педагогічної розвідки й водночас є «виявом
культури дослідника» [28, с. 4]. Ґрунтування нашої дисертаційної роботи на
історіографічному підході сприяло виявленню стану проблеми розвитку початкової
освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в історико-педагогічній
науці; систематизації й аналізу історико-педагогічних, історичних, історіософських
праць, у яких з різних методологічних позицій більшою або меншою мірою
висвітлюється означена проблема; формулюванню висновків про тенденції вивчення
досліджуваного феномену й окресленню кола завдань наукового пошуку. Водночас
дослідження базувалося на джерелознавчому підході, що полягає «у вірогідності
відтворення істориком педагогіки педагогічної реальності минулого, уміння
організувати пізнавальний діалог між теперішнім і минулим, осмислення одержаних
результатів» [25, с. 6]. Його використання у здійснюваному дослідженні дало змогу
виявити, систематизувати та проаналізувати різні типи джерел, де висвітлюється
розвиток початкової освіти; зіставити комплекс доступних джерел; оцінити події й
процеси минулого.
Важливим дескриптивним засобом й прескриптивним методологічним
орієнтиром у нашому дослідженні став системний підхід, який започаткований у
60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. і почав стрімко розвиватися представниками
філософської та педагогічної наук (І. В. Блауберг, В. І. Бондар, С. У. Гончаренко,
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В. А. Кушнір, В. Н. Садовський, Е. Г. Юдін та ін. [48; 49; 67; 317]). Системний
підхід є однією з найбільш визнаних і відомих форм міждисциплінарного,
загальнонаукового

знання,

пов’язаного

з

дослідженням,

проектуванням

і

конструюванням об’єктів як систем. В основі змістового наповнення системного
підходу знаходиться філософське загальнометодологічне знання, зокрема принцип
системності, який утворює особливу «гносеологічну призму або особлий вимір
реальності» [48, с. 312]. За твердженням українського вченого В. І. Бондаря,
системний підхід сприяє розкриттю структури «виучуваних процесів і явищ»,
визначенню

внутрішніх

чинників

і

зовнішніх

умов,

які

впливають

на

функціонування досліджуваної системи [67, с. 87]. З огляду на зазначене,
застосування системного підходу у нашому дослідження дозволило розглядати
початкову освіту, по-перше, як складник загальної середньої освіти, а, по-друге, як
цілісну складну динамічну систему, що вміщує взаємопов’язані компоненти
(складники): цільовий, організаційний, змістовий, процесуальний. Окреслений
підхід сприяв також упорядкуванню вже існуючих знань про досліджуване явище,
став засобом узагальнення результатів здійснених наукових розвідок при створенні
загальної цілісної картини про розвиток початкової освіти в Україні в другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Особливі дослідницькі можливості має синергетичний підхід, обґрунтований у
роботах українських і зарубіжних учених (М. В. Богуславський, О. В. Вознюк,
І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, В. С. Лутай, С. О. Сисоєва та ін. [58; 91; 221; 297; 331;
760]). У його основу покладена теза про нелінійність генези історико-педагогічного
знання та загалом історико-педагогічного процесу, що дозволяє «передати всю
поліфонічність і навіть відому ірраціональність педагогіки» у кожному із
досліджуваних періодів [57, с. 11]. Застосування синергетичного підходу у
дослідженні дозволило зіставити та показати динаміку розвитку початкової освіти
як багатоаспектного явища під впливом різних факторів і умов у визначених
хронологічних межах та в окремі періоди.
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Важливим у нашому дослідженні є опертя на культурологічний підхід
(О. Н. Джуринський,

І. А. Зязюн,

В. В. Краєвський,

Н. М. Лавриченко,

О. В. Сухомлинська та ін. [177; 221; 295; 318; 797]), що передбачає вивчення
історико-педагогічного процесу у нерозривному взаємозв’язку з конкретними
культурно-історичними формами та просторово-часовій структурі [177, с. 28-29].
Застосування цього підходу дало змогу розглядати розвиток початкової освіти у
певному соціокультурному середовищі; простежити

асиміляцію культурних

нормативів в радянський час для різних націй і народностей (які проживали на
території УРСР) та її вплив на освітній процес у початковій школі; зіткнення
класових та загальнолюдських, національних і особистісних цінностей у процесі
навчання і виховання молодших школярів.
Заслуговує на увагу парадигмальний підхід, започаткований у педагогічній
науці в 90-х рр. минулого століття М. В. Богуславським, Б. С. Гершунським,
Г. Б. Корнетовим та розвинутий у працях Л. Д. Березівської, Н. М. Лавриченко,
О. В. Сухомлинської та ін. [26; 318; 797]. Парадигмальний підхід в історії
педагогіки, за визначенням О. В. Сухомлинської, «це ґенеза теоретичних положень,
що дає змогу науковцям та практикам виявити, сформулювати й описати цілісні
моделі освіти, тобто внутрішню логіку розвитку досліджуваного предмета як
системи бінарних опозицій» [797, с. 45]. Застосування цього підходу дозволяє
простежити зміну освітніх парадигм у досліджуваний період та їх вплив на систему
початкової освіти, порівняти їх із попередніми та наступними освітніми
парадигмами; осмислити трансформації цілей, завдань, цінностей, принципів,
організації початкової освіти, її змісту, навчально-виховного процесу в початковій
школі, методів, засобів і форм організації навчання, котролю та оцінювання
результатів навчання молодших школярів у різні історичні періоди.
Аксіологічний підхід (І. Д.Бех, І. А. Зязюн, В. О. Огнев’юк, О. Я. Савченко,
О. В. Сухомлинська та ін. [37; 221; 425; 727; 797]), використовуваний у процесі
нашого дослідження, запозичений з філософської дисципліни – аксіології, що вивчає
цінності як основу людського буття та як основу, що спрямовує й мотивує
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діяльність людини, її вчинки [318, с. 26]. Цей підхід надав можливість виявити
педагогічні уявлення про цінності початкової освіти; розкрити роль початкової
освіти у формуванні системи цінностей у дітей молодшого шкільного віку;
простежити

трансформації

ціннісних

орієнтацій

у

різних

суспільствах

(тоталітарному та демократичному).
Розглянуті теоретичні підходи до досліджуваної проблеми дозволяють
концептуалізувати наукові уявлення та погляди на історію початкової освіти як
складну та динамічну педагогічну реальність.
Однією із засадничих проблем будь-якого наукового дослідження, зокрема
історико-педагогічного,

є

визначення

комплексу

дослідницьких

засобів.

Її

розв’язання є логічним продовженням роботи із обґрунтування методологічного
інструментарію, з опорою на який здійснюється дослідження, у результаті чого й
формується його загальна методологічна схема. До засобів історико-педагогічного
дослідження зазвичай відносять поняттєво-категорійний апарат, принципи та
методи вивчення об’єкта, дослідницькі процедури.
Важливою проблемою історико-педагогічного дослідження є обґрунтування та
аналіз поняттєво-категорійного апарату. Задля об’єктивного та поліаспектного
висвітлення розвитку початкової освіти в Україні в другій половині ХХ – на початку
ХХІ ст. передусім окреслимо ґенезу та суть ключового поняття нашого дослідження
– початкова освіта. Загальновідомо, що початкова освіта зародилася на території
України ще за часів Русі. Однак саме поняття з’явилося набагато пізніше. З’ясовано,
що воно почало використовуватися в педагогічній літературі й нормативних
документах із другої половини ХІХ ст., коли значно посилилася увага з боку
держави та громадськості до цього рівня освіти. Щоправда, найчастіше поняття
«початкова

освіта»

«Енциклопедичному

вживалося
словнику»

з

додаванням

(1890–1907),

слова

«народна».

підготовленому

В

видавничим

товариством Ф. А. Брокгауз – І. А. Єфрон, уміщено розлогу статтю «Початкова
народна освіта», де розглядаються питання історії та тогочасного стану початкової
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освіти за кордоном і в Російській імперії [867]. Але зміст досліджуваного поняття у
наведеному словнику, як і в інших тогочасних джерелах, не визначається.
У радянську добу поняття «початкова освіта» міцно увійшло в освітній
простір та закріпилося в ньому, що засвідчує студіювання законодавчо-нормативних
документів, наукової та навчально-методичної літератури. Однак, незважаючи на
його активне використання, у зазначених джерелах воно не тлумачилося.
Проаналізувавши довідкову літературу, в т. ч. педагогічні словники та енциклопедії,
констатуємо, що поняття «початкова освіта» у цих виданнях не відображено [62; 63;
444; 445]. Натомість фіксуємо поняття «початкова школа», яке трактується
одночасно і як навчально-виховний заклад, і як І ступінь загальноосвітньої школи,
що забезпечує початкову освіту [63, с. 311; 444, с. 72]. І лише в «Радянському
енциклопедичному словнику» (1984) досліджуване нами поняття має таке
визначення: «Початкова освіта – це І ступінь загальної середньої освіти, що
забезпечує оволодіння елементарними знаннями з рідної мови, математики,
відомостями про природу та суспільство» [784, с. 867].
Вивчення законодавчо-нормативних документів і довідкової літератури
незалежної України показало, що в більшості з них поняття «початкова освіта», як і
раніше, не тлумачиться або не зазначається взагалі. Так, у Законі України «Про
освіту» (1996, 2017) згадане поняття подане в переліку освітніх рівнів без
трактування його суті [592; 591]. Закцентуємо, що в документі 1996 р. уживається
поняття «початкова загальна освіта» [592]. На наш погляд, це уточнює досліджуване
поняття та розмежовує його з іншим – «початкова професійна освіта». Винятком у
нашій розвідці стало довідкове видання «Енциклопедія освіти» (2008), за редакцією
академіка В. Г. Кременя. Згідно з визначенням, запропонованим у ньому академіком
О. Я. Савченко, початкова освіта – це «перший ступінь загальної середньої освіти,
метою якого у більшості країн світу є одержання дітьми базових умінь і навичок
загальнокультурного, загальнорозвивального характеру» [205, с. 700]. Як бачимо, у
наведених дефініціях увага сконцентрована на визначенні освітнього ступеня/рівня
та цілей початкової освіти, що уточнюються відповідно до вимог часу.
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Отже, поняття «початкова освіта» розпочинає активно побутувати з другої
половини ХІХ ст., міцно закріплюється в нормативних документах, освітньому
просторі в ХХ – на початку ХХІ ст., але, за винятком окреслених джерел, його
визначення не подається. Припускаємо, що внаслідок цього у педагогічній
літературі

поняття

«початкова

освіта»

та

«початкова

школа»

часто

використовуються як синонімічні.
На відміну від української системи освіти для позначення розглядуваного
рівня освіти, у системах освіти інших країн частіше застосовується термін «первинна
освіта» («рrimary education») або «елементарна освіта»

(«elementary

education»)

[884; 885; 901]. Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО), відносить
початкову освіту до першого рівня освіти – МСКО 1 та визначає як таку, що формує
базові навички читання, письма та математики, закладає підґрунтя для вивчення
основних галузей знань, особистого та соціального розвитку в процесі підготовки до
середньої освіти [888, с. 30]. За даними української дослідниці О. Б. Ярової,
Світовий банк тлумачить початкову освіту як «загальну шкільну освіту першого
рівня (плюс неформальна освіта), програми, розроблені для формування числової і
мовної грамотності та закладення бази для подальшого навчання» [879, с. 44].
Загалом, підтримуючи наведені трактування, у нашому дослідженні з деякими
уточненнями розглядаємо початкову освіту як І рівень загальної середньої освіти,
що ґрунтується, як правило, на дошкільній освіті та передбачає оволодіння дітьми
молодшого

шкільного

віку

базовими

ЗУН

загальнокультурного

та

загальнорозвивального характеру, необхідними для подальшого успішного навчання
та самореалізації особистості.
На наш погляд, слід розрізняти поняття «початкова освіта» та «початкова
школа». Вживаючи поняття «початкова школа», розуміємо його на двох рівнях:
інституційному – як заклад освіти, та структурному – як ступінь загальної
середньої освіти.
Великому тлумачному словнику сучасної української мови, поняття «засада»
вживається у трьох значеннях: 1) основа чогось, те, головне, на чому ґрунтується,
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базується щось; 2) вихідне, головне положення, принцип; 3) спосіб, метод
здійснення чого-небудь [73, с. 325]. Беремо до уваги перше значення цього поняття
та визначаємо як основу, фундамент, на якому ґрунтувалася початкова освіта. Під
організаційними засадами будемо розуміти сукупність умов, що забезпечували її
функціонування – розроблення законодавчо-нормативної бази, учасників навчальновихованого

процесу,

навчальне

й

матеріально-технічне

забезпечення.

До

педагогічних засад відносимо цілі, завдання, цінності, принципи, зміст початкової
освіти, методи та форми організації навчання молодших школярів.
Поняття «розвиток» тлумачимо як процес, в результаті якого відбувається
зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого [780], тобто
виникнення, трансформація або зникнення його елементів або зв’язків. Водночас як
синонімічне вживаємо поняття «еволюція» (процес розвитку будь-якого явища).
З огляду на те, що початкову освіту ми розглядаємо як складну динамічну
систему, тобто множину взаємопов’язаних компонентів (складників), до ключових
понять дослідження відносимо також такі, як: цілі початкової освіти, організація
початкової освіти, зміст початкової освіти, навчально-виховний процес. Уточнимо
їх зміст відповідно до проблеми нашого дослідження.
У «Енциклопедії освіти» (2008) знаходимо поняття «цілі освіти», що
визначається як ідеальні прогнозовані результати педагогічної освітньої діяльності,
які виступають безпосередніми мотивами спрямування, регулювання цієї дільності;
як кінцевий стан або результат, що їх прагнуть досягти органи освіти, розробляючи і
реалізовуючи державну освітню політику. Цілі освіти розглядаються на трьох
рівнях: інституційному (центральному рівні управління освітні цілі абстрагуються
місією, характерними ознаками опису якої є причини існування системи);
регіональному (ідеал, загальне уявлення щодо очікуваного результату); макрорівні
(загальна або конкретно операціоналізована мета) [205, с. 989]. У контексті нашого
дослідження видається доцільним тлумачення поняття «цілі початкової освіти» на
інституційному й регіональному рівнях як передбачення кінцевих результатів
початкової освіти, на здобуття яких спрямована діяльність учнів і вчителів
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початкових класів, закладів освіти. Конкретизація цілей відбувається завдяки
завданням початкової освіти: освітнім (оволодіння знаннями, уміннями й
навичками), виховним (формування світогляду, сукупності якостей і властивостей
особистості учня) та розвивальним (розвиток психічних процесів, здібностей,
сенсорної, емоційно-вольової, рухової сфер).
Поняття «організація» найчастіше тлумачиться як особливість будови,
структура; комплекс заходів, зміст яких полягає в координації дій окремих
елементів системи [73, с. 853]. З огляду на це, організацію початкової освіти
розглядаємо як складник, що створює умови для її функціонування та вміщує такі
елементи: тривалість навчання, вік вступу дітей до школи, типи закладів освіти,
учнівський контингент, педагогічний потенціал, навчальне та матеріальнотехнічне забезпечення.
Зміст освіти у радянській та пострадянській довідковій, науковій та
навчальній літературі трактувався як сукупність систематизованих ЗУН, поглядів і
переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної
підготовки, що досягається в результаті навчально-виховної роботи; чітко окреслена
система ЗУН, якими учні оволодівають у навчальних закладах; система наукових
ЗУН, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних
здібностей учнів, формування їхнього світогляду, моралі та поведінки, підготовку
до суспільного життя, до праці. Зміст освіти орієнтувався головним чином на знання
як відображення духовного багатства людства, накопиченого протягом історичного
розвитку. І це не дивно, адже знаннєво-орієнтована парадигма, пануюча в
радянській школі ще з 30-х рр. ХХ ст., зумовлювала саме такий підхід до визначення
цього поняття. Знання виступали абсолютною цінністю та затуляли собою самого
учня, що призводило до регламентації кола знань, орієнтації на середнього учня
тощо.
У сучасних умовах розвитку загальної середньої освіти, яка ґрунтується на
засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів, зміст освіти, зокрема
початкової, визначається як гуманістично орієнтована та педагогічно адаптована
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система ЗУН, способів діяльності, досвіду творчої діяльності та досвіду ставлень до
світу (О. Я. Савченко) [728, с. 485]. Він спрямований на розвиток природних,
творчих здібностей школяра, його соціальних якостей, властивостей суб’єкта
культури.

При

цьому

розвиток

цих

начал

здійснюється

у

контексті

загальнолюдських та національних цінностей.
Зміна підходів до сутності змісту початкової освіти свідчить про його
історичний характер. Зміст початкової освіти визначається цілями та завданнями
освіти в той чи інший період розвитку суспільства. На його формування впливає
комплекс чинників (потреби суспільства у розвитку робочої сили; розвиток науки й
техніки, що супроводжується появою нових ідей, теорій і докорінними змінами в
техніці й технології; політика керівних сил суспільства; методологічні позиції
вчених та ін.) [150, с. 137]. Зміст початкової освіти регламентується такими
документами: навчальний план, навчальна програма, навчальна література.
У дослідженні також використовуємо поняття «навчально-виховний процес»,
що розуміємо як систему організації навчально-виховної діяльності учнів
початкових класів, спрямовану на досягнення цілей і завдань початкової освіти за
допомогою сукупності методів та форм організації навчання та здійснення
контролю й оцінювання навчальних результатів молодших школярів.
Наголосимо, що у дисертаційній роботі ми зберігаємо термінологію,
притаманну певному періоду розвитку початкової освіти (початкова освіта,
початкова школа, шкільна освіта, молодші школярі, класовод, навчальний заклад,
навчально-виховний процес, експериментальні дослідження та ін.).
Дослідження розвитку початкової освіти ґрунтувалося на загальнонаукових
гносеологічних принципах: історизму, об’єктивності, поєднання історичного й
логічного, системності. До провідних відносимо принцип історизму, що за
твердженням істориків вимагає розгляду всіх історичних фактів, явищ і подій у
відповідності

з

конкретно-історичними

обставинами, в

їх

взаємозв'язку і

взаємозумовленості, вивчення історичного явища в розвитку, розгляд подій в
часових вимірах [14, с. 22]. Цей принцип дозволив вивчати еволюцію початкової
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освіти в певні історичні періоди під впливом різних чинників; розробити
періодизацію її розвитку в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Принцип об’єктивності забезпечив урахування факторів, що зумовлювали
розвиток початкової освіти, умов, у яких він відбувався, та наслідків. Водночас,
погоджуємося із відомим українським вченим-методологом С. У. Гончаренком, що
принцип об’єктивності «не виключає суб’єктивності, включеності в процес людини
– дослідника з її творчою індивідуальністю, певним чином зорієнтованим
внутрішнім світом» [149, с. 73].
Принцип поєднання історичного й логічного допоміг осмислити логіку
розвитку початкової освіти на основі аналізу зв’язків між її складниками, забезпечити єдність у проведеному дослідженні історії початкової освіти і її сучасного
стану; сприяв вивченню історії початкової освіти в єдності з теоретичними засадами
(цілі, принципи, організація, зміст, методи, форми), виявленню певних тенденцій,
суперечностей і взаємозв’язків її еволюціонування [26, с. 34].
Принцип системності дав можливість розглядати початкову освіту як
систему:

визначити

її

складники

(цільовий,

організаційний,

змістовий

та

процесуальний) та зв’язки між ними [263, с. 33].
У процесі історико-педагогічного дослідження використовувалася сукупність
методів – загальнонаукові та спеціальні – задля отримання нових знань та їх
синтезу, упорядкування фактів, інтерпретації історико-педагогічного матеріалу,
створення загальнонаукової картини розвитку початкової освіти в обраних
хронологічних межах. Загальнонаукові методи – аналіз, синтез, моделювання,
порівняння, систематизація, узагальнення мали широкий спектр застосовування,
охоплюючи різні етапи дослідження [318, с. 19], зокрема під час формування
наукового апарату та концепції дослідження; опрацювання історіографії та
джерельної бази дослідження; розроблення логіко-структурної моделі розвитку
початкової освіти; визначення чинників, що впливали на еволюцію досліджуваного
явища; висвітлення фактів історії початкової освіти; виділення й фіксації
взаємозв’язків,

тенденцій

і

суперечностей

у

розвитку

початкової

освіти;
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узагальнення

історико-педагогічного

досвіду

з

проблеми

дослідження

та

формулювання висновків.
Спеціальні методи розглядаємо як такі, що найчастіше використовуються в
процесі історико-педагогічних досліджень. Проаналізувавши низку праць фахівців у
галузі

історії

педагогіки

(Л. Д. Березівська,

М. В. Богуславський,

О. Н. Джуринський, О. В. Сухомлинська [26; 59; 177; 797]), простежуємо, що до них
відносять широкий діапазон методів, які застосовуються у тому чи іншому
поєднанні чи варіаціях, а саме: історико-структурний, конструктивно-генетичний,
історико-компаративістський,
біографічний,

або

модернізаторський,

порівняльно-зіставний,
наративний,

парадигмальний,

ретроспективний,

або

реконструкційний, порівняльний аналіз, проблемно-генетичний та ін. Проте їх
єдиної класифікації не існує. В історико-педагогічних дослідженнях автори або
взагалі не розподіляють спеціальні методи на певні групи, або услід за
М. В. Богуславським визначають серед них загальні та часткові. Спираючись на
класифікацію названого вченого та визначені нами методологічні підходи й
принципи, у процесі вивчення історії початкової освіти використовуємо загальні
(історико-структурний, конструктивно-генетичний, історико-компаративістський,
або порівняльно-зіставний) та часткові (історико-генетичний, парадигмальний)
методи дослідження. Коротко схарактеризуємо їх відповідно до предмета нашого
дослідження.
За допомогою історико-структурного метода, що передбачає розподіл
феномену минулого на його складові, розроблено структуру дослідження, визначено
основні

періоди

розвитку

початкової

освіти,

організаційно-педагогічні

трансформації на кожному з них. Конструктивно-генетичний метод, спрямований
на поділ історичного процесу на певні періоди, дозволив здійснити періодизацію
розвитку початкової освіти в Україні (другої половини ХХ – початку ХХ ст.) і
виявити характерні тенденції й суперечності кожного із періодів, наступність і
взаємозалежність між ними [59, с. 39].
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Використання історико-компаративістського, або порівняльно-зіставного
методу, застосування якого має на меті встановлення регресу і прогресу певних
явищ минулого на основі їх порівняння й зіставлення, формулювання відповідних
висновків і оцінок, сприяло визначенню особливостей розвитку початкової освіти
загалом та її складників (цільового, організаційного, змістового, процесуального) у
різні періоди, виявленню спільного й відмінного; зіставленню й порівнянню рівнів і
масштабів змін, досягнень і прорахунків упродовж досліджуваного часу, а також
дозволило сформулювати відповідні висновки [177, с. 51].
Історико-генетичний метод, використовуваний задля послідовного розкриття
властивостей, функцій і змін реальності, яка вивчається в процесі її історичного
розвитку, установлення причинно-наслідкового руху явищ і подій, мав важливе
значення для структуризації фактологічної інформації, аналізу чинників розвитку
початкової освіти. Для розуміння еволюції початкової освіти у нашому дослідженні
застосовувався також парадигмальний метод, який передбачає «розгляд внутрішньої
логіки педагогічної теорії» з погляду «виникнення, трансформації, взаємодії різних
парадигм» [59, с. 39]. За допомогою цього методу здійснювався аналіз та порівняння
особливостей розвитку початкової освіти в радянський час і в умовах державної
незалежності України, що пропонували різні моделі початкової школи (цілі,
принципи, цінності, організацію, зміст).
У дослідженні також використовувся статистичний метод, що дозволяє
визначити кількісні параметри певних процесів, явищ тощо [149, с. 202]. За
допомогою цього методу вдалося простежити динаміку розвитку мережі закладів
освіти, які надавали початкову освіту; встановити чисельність учнів початкових
класів, їх розподіл за типами шкіл та мовою навчання, віковий склад; з’ясувати
кількісні показники учителів початкових класів, їхній освітній рівень та ін. як в
окремі періоди розвитку початкової освіти, так і загалом у другій половині ХХ – на
початку ХХІ ст. Унаочнення отриманих даних відбувалося за допомогою створення
рисунків у вигляді різних видів діаграм, представлених в основному тексті
дисертації та додатках.
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Спираючись на судження українського фахівця у галузі історії педагогіки
Л. Д. Березівської щодо методологічного інструментарію історико-педагогічних
досліджень (здійснення ретроспективного аналізу педагогічного явища, процесу на
основі логіко-структурної моделі [26, с. 39-40]) з урахуванням означених підходів,
принципів і методів та відповідно до предмета і завдань нашого дослідження
розроблено логіко-структурну модель аналізу розвитку початкової освіти в Україні
у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (рис. 1. 1). Вона вміщує такі
взаємопов’язані та взаємозумлені складники:
чинники розвитку початкової освіти: педагогічний (статус початкової освіти
(окрема самостійна ланка, складник загальної середньої освіти), розвиток
педагогічної науки, участь педагогічної громадськості в реформуванні освіти, стан і
потреби

шкільної

практики,

рівень

професійної

підготовки

педагогічних

працівників, їхнє соціальне забезпечення, статус у суспільстві) у сув’язі з суспільнополітичним (суспільно-політичний лад, політичні лідери та уряди, політичний
режим, рівень громадської активності, мовна політика) та соціально-економічним
(розвиток економічної сфери, потреби економіки у підготовці фахівців, стан
фінансування освітньої галузі, науково-технічний прогрес, життєвий рівень та
соціальний захист населення, демографічна ситуація, розвиток села, урбанізація);
цільовий компонент (цілі (інваріантні, варіативні), завдання (освітні,
виховні, розвивальні), цінності (тоталітарного та демократичного суспільства),
принципи як визначальний у системі початкової освіти, відображений у
законодавчих і нормативних документах (закони, постанови, навчальні плани та
програми та ін.), навчальній літературі, працях фахівців у галузі початкової освіти;
організаційний компонент містить такі елементи: тривалість початкового
навчання; вік вступу дітей до школи; типи навчальних закладів, що надавали
початкову освіту (диференціюються за різними критеріями); учнівський контингент
(категорії дітей, підлітків, молоді та дорослих, які здобували початкову освіту;
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Радянська доба

Доба незалежної України

1954 – 1964 рр.

1964 – 1984 рр.

1984 – 1991 рр.

1991 – 2001 рр.

(початкова освіта в контексті
реалізації шкільної
реформи)

(структурно-змістові
трансформації початкової
освіти)

(початкова освіта в руслі
перебудовчих процесів
освітньої галузі)

(розвиток початкової
освіти в умовах державної
незалежності України)

РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Чинники
Цільовий компонент
цілі

завдання

цінності

принципи

Організаційний компонент
тривалість
навчання

вік вступу
типи
дітей до навчальних
закладів
школи

учнівський
контингент
(чисельність, віковий
склад, права та обов’язки,
соціальний захист)

контингент учителів
(чисельність, освітній рівень,
підвищення фахової
кваліфікації, соціальний
захист)

навчальне та
матеріальнотехнічне
забезпечення

Змістовий компонент
теорії
формування
змісту освіти

принципи добору та
структурування змісту
освіти

навчальні плани

програми

навчальна
література

(методологічні, дидактичні)

Процесуальний компонент
організація навчально-виховного процесу
(структура й тривалість навчального року, наповнюваність
початкових класів, тривалість навчального тижня,
організація навчального дня молодших школярів,
тривалість уроку, форми навчання)

методи
навчання

форми
організації
навчання

контроль та
оцінювання
результатів
навчання

Тенденції

Рис. 1.1. Логіко-структурна модель аналізу розвитку
початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
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чисельність молодших школярів, їх розподіл за типами масових шкіл, за
територіальною ознакою, за мовою навчання; права та обов’язки учнів початкових
класів; їхній соціальний захист); контингент учителів початкових класів
(чисельність, освітній рівень, підвищення фахової кваліфікації, соціальний захист);
навчальне та матеріально-технічне забезпечення початкової ланки школи;
змістовий компонент, що передбачає встановлення теорій формування
змісту освіти, принципів його добору та структурування (методологічні та
дидактичні);

аналіз

навчальних

планів

і

програм,

навчальної

літератури

(підручники, навчальні посібники);
процесуальний

компонент

охоплює

організацію

навчально-виховного

процесу (структура й тривалість навчального року, наповнюваність початкових
класів, тривалість навчального тижня, організація навчального дня молодших
школярів, тривалість уроку, форми навчання); методи та форми організації
навчання; контроль і оцінювання навчальних результатів молодших школярів;
тенденції (позитивні, негативні) розвитку початкової освіти.
Запропонована модель аналізу сприяла розгляду окресленої наукової
проблеми як загалом, так і в окремі періоди розвитку початкової освіти з певними
тенденціями, суперечностями й взаємозв’язками.
Одним

із

важливих

методологічних

завдань

будь-якого

історико-

педагогічного дослідження є виявлення хронологій і періодизації, на чому
наголошують українські й зарубіжні вчені (Л. Д. Березівська, М. В. Богуславський,
Н. М. Гупан, О. В. Сухомлинська та ін.). Задля розроблення періодизації розвитку
початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. звернемося
до розгляду періодизацій різних педагогічних процесів. Передусім заслуговує на
увагу періодизація національної педагогічної думки в Україні з ІХ ст. й донині,
обґрунтована О. В. Сухомлинською на основі культурно-антропологічного та
цивілізаційного підходів. Оскільки хронологічні межі нашого дослідження пов’язані
з другою половиною ХХ – початком ХХІ ст., наведемо часові проміжки та назви
VІ та VІІ періодів: VІ період (1920–1991) – українська педагогічна думка за

71

радянських часів (етапи: І (1920–1933) – етап експериментування й новаторства;
ІІ (1933–1958) – українська педагогіка як складова “російсько-радянської культури”;
ІІІ (1958–1985) – українська педагогічна думка у змаганнях за демократичний
розвиток; ІV (1985–1991) – становлення сучасного етапу розвитку української думки
в рамках радянського дискурсу); VІІ період (1991) – розвиток педагогіки і школи в
Українській державі [799, с. 65–66].
Н. М. Гупаном запропоновано періодизацію розвитку історико-педагогічної
науки в ХХ ст. з урахуванням змін у суспільному житті України та «у змісті,
методології, підходах до вивчення педагогічних явищ на тому чи іншому етапі
розвитку самої науки» [162, с. 46]. Дотичними до нашого дослідження є ІІІ період
(30–80-ті рр. ХХ ст.) – розвиток вітчизняної історико-педагогічної науки на засадах
марксистської методології та ІV період (90-ті рр. ХХ ст.) – переосмислення
історико-педагогічного процесу з нових методологічних позицій [159, с. 54;
162, с. 46;].
Важливою є періодизація реформування шкільної освіти в Україні в ХХ ст. з
огляду на соціально-економічні, суспільно-політичні та педагогічні детермінанти,
розроблена Л. Д. Березівською. Цікавим в контексті нашого дослідження є останній
період, що охоплює 1930–1991 рр. (внутрішньосистемне реформування радянської
загальноосвітньої школи в УРСР в умовах авторитарно-партійного суспільства) та
має поділ на такі етапи, як: 30-ті – початок 50-х рр. (контрреформа системи шкільної
освіти як її уніфікація в загальнорадянську); 1956–1964 рр. (реформа щодо
зміцнення зв’язку школи з життям як складова десталінізації суспільного життя);
1964–1984 рр. (часткові зміни і наростання стагнаційних явищ у шкільній освіті);
1984–1991 рр. (зародження демократичних змін на тлі реформи загальноосвітньої і
професійної школи та визрівання національної реформи освіти) [29, с. 45-47]. Ця
періодизація вплинула на логіку нашого дослідження.
О. Я. Савченко, проаналізувавши принципові зміни в початковій освіті ХХ ст.
(до уваги бралися три критерії: статус початкової освіти, тривалість навчання та вік
учнів), окреслила такі основні віхи її поступу: 1930 р. – ухвалення постанови «Про
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обов’язкове початкове навчання», що передбачала охоплення усіх дітей від 8 років
навчанням у початкових школах упродовж 4 років; 1944 р. – прийняття урядового
рішення про вступ дітей до школи з 7 років; 1958 р. – у зв’язку з запровадженням
обов’язкового 8-річного навчання початкова освіта втратила автономність і стала
етапом шкільної освіти; 1971–1972 рр. – перехід до трирічної початкової школи на
нових теоретичних засадах; 1984–1991 рр. – перехід до чотирирічної початкової
школи та навчання дітей з шестирічного віку; 1990–1998 рр. – створення нового
законодавства,

концептуальне

забезпечення

початкової

школи

на

засадах

національного відродження, демократії, гуманної педагогіки; 1999–2010 рр. –
визначення єдиного типу початкової школи – «школа І ступеня» з 4-річним
терміном навчання, ухвалення Державних стандартів, програм, створення нових
підручників [728, с. 34-38]. Здійснені узагальнення безперечно враховуємо у нашому
дослідженні.
У дисертаційному дослідженні Я. П. Кодлюк у контексті реформування
початкової освіти в Україні у 1960–2000 рр. визначено періоди підручникотворення
в цій галузі. Так, вчена на підставі проблемно-генетичного аналізу й синтезу
наукової,

історико-педагогічної

хронологічних

меж

та

виокремила

навчальної
два

основні

літератури
періоди:

досліджуваних
І–

розвиток

підручникотворення в початковій освіті у 60–80-х рр. ХХ ст. (підручникове
забезпечення процесу підготовки реформи школи 60-х рр.; перехід початкової
школи на новий зміст і тривалість навчання (кінець 60-х – 70-ті рр.); реформування
початкової ланки освіти у 80-х рр. та його вплив на практику підручникотворення);
ІІ – підручникове забезпечення національної початкової школи в умовах державної
незалежності (перехідний період у національному підручникотворенні (початок
90-х – 1995 рр.); розроблення державних стандартів загальної середньої освіти
(1996–1999 рр.); підручникотворення під час запровадження Державного стандарту
початкової загальної освіти) [265, с. 80-81].
Здійснюючи ретроспективний аналіз становлення й розвитку початкової
школи Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХІ ст., О. Й. Фішезі розробила
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періодизацію, що охоплює п’ять періодів, серед яких привертають увагу два
останні: IV – початкова освіта в Закарпатті радянського періоду (1944–1991 рр.); V –
реформування та особливості розвитку початкової освіти Закарпаття в контексті
освітньої реформи в Україні (1991–2011 рр.). Критеріями пропованої періодизації
обрано такі, як: хронологія державно-територіального підпорядкування регіону,
взаємозалежність

соціально-економічного,

політичного

розвитку,

освітніх

трансформацій, зокрема, формування мережі, типології, підпорядкування початкової
школи та ін. [840, с. 384].
Проаналізувавши

низку

кандидатських

дисертацій

(Л. М. Височан,

Т. В. Вожегова, О. Д. Замашкіна, В. Ф. Землянська, А. А. Предик, С. В. Чупахіна,
Н. Д. Янц та ін. [83; 90; 214; 218; 524; 857; 877]), у яких предметом дослідження
виступають різні аспекти початкової освіти (розвивальне та проблемне навчання
молодших школярів, індивідуалізація і диференціація початкового навчання,
підручникотворення в початковій освіті, оцінювання навчальних результатів учнів
початкових класів та ін.) в другій половині ХХ – початку ХХІ ст., простежуємо, що
в них або не розробляється періодизація досліджуваного явища, процесу, або
визначаються певні періоди (переважно радянський і незалежної України) без їх
належного обґрунтування. І лише в окремих працях знаходимо періодизації
розглядуваних проблем, в основу яких покладено переважно педагогічний чинник.
Вивчення наведених періодизацій дало підстави для побудови періодизації
досліджуваної нами наукової проблеми. Так, з урахуванням комплексу критеріїв
(суспільно-політичних змін, державної освітньої політики, нормативно-правової
бази, напрямів розвитку школи та педагогічної науки) в розвитку початкової освіти
в Україні у 1954–2001 рр. визначено чотири періоди: І період (1954–1964) –
початкова освіта в контексті шкільної реформи; ІІ період (1964–1984) – структурнозмістові трансформації в початковій освіті; ІІІ період (1984–1991) – початкова освіта
в руслі перебудовчих процесів освітньої галузі; ІV період (1991–2001) – розвиток
початкової освіти в умовах державної незалежності України.
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Окреслені концептуальні засади було покладено в основу ретроспективного
аналізу розвитку початкової освіти в Україні в обраних хронологічних межах та
взято до уваги при розгляді історіографії та джерельної бази дослідження.

1.2.

Історіографія та джерельна база дослідження

Науковою

платформою

історико-педагогічного

дослідження

прийнято

вважати історіографію. Питання історіографії широко вивчають (суть, предмет,
завдання, джерела, методологію та ін.) українські історики (Л. О. Зашкільняк [826],
Я. С. Калакура [240], І. І. Колесник [269], В. П. Коцур [293], О. В. Ясь [881] та ін.) та
розглядають її як обов’язковий складник історичних досліджень. За твердженням
українського вченого-історика В. П. Коцура, історіографія має «показати, як
розвивалися погляди дослідників на історичне минуле, (…) як у працях окремих
істориків, в історичних напрямках та школах відображалися суспільні події, як ці
події з’ясовувалися з соціальних позицій свого часу» [293, с. 7].
Вивчення історіографії конкретної проблеми, на думку Л. Д. Березівської, дає
змогу з’ясувати ступінь її наукової розробки; осмислити переваги й недоліки
попередніх напрацювань; визначити мету, завдання, наукову новизну одержаних
результатів [32, с. 4]. Український учений у галузі історії педагогіки Н. П. Гупан
пропонує вживати поняття «історіографія» у широкому і вузькому розумінні. У
широкому розумінні історіографія – це «системний аналіз та узагальнення всього
масиву літератури з певної галузі наукового знання, що видавалась, з метою
висвітлення процесу розвитку науки та відповідних методів дослідження певного,
досить великого за часом, історичного періоду». У вузькому – це «історіографія
окремої проблеми, наприклад, розвитку школи, освіти педагогічної думки тощо або
аналіз досліджень певного хронологічного періоду (декількох десятирічь, століття)»
[164, с. 7-8]. Застосовуючи поняття історіографія в контексті нашого дослідження
будемо мати на увазі його вузьке тлумачення.
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Історіографічний аналіз розвитку початкової освіти в Україні другої половини
ХХ – початку ХХІ ст. здійснювався відповідно до запропонованої українськими
істориками педагогіки Л. Д. Березівською, Н. М. Гупаном, О. В. Сухомлинською
періодизації розвитку освіти й педагогічної думки в Україні [29; 162; 799].
Ураховуючи предмет нашого дослідження, в історіографії проблеми умовно можна
виділити два періоди: І – радянський (1954–1991), ІІ – незалежної України (1991–
донині). Такий поділ уважаємо оптимальним, адже кожен з них представляє окремий
період у суспільно-політичному житті України, методології, підходах до вивчення
педагогічних явищ.
Крім хронологічного підходу до систематизації історіографічних джерел,
застосовано також проблемно-тематичний. Зважаючи на це, ми виокремили дві
групи праць, у яких у той чи інший спосіб висвітлюється окреслена проблема. До
першої групи належать дослідження, що відтворюють еволюцію загальної середньої
освіти, у контексті якої відбувався розвиток початкової освіти як цілісного
утворення. До

другої

–

віднесено

історико-педагогічні

розвідки,

у яких

розкриваються окремі проблеми початкової освіти другої половини ХХ –
початку ХХІ ст.
Аналіз

історіографії

здійснюємо

також

із

застосуванням

підходів,

запропонованих Л. Д. Березівською, тобто висвітлюємо її за групами: історикопедагогічна історіографія та історіографія інших наук, а також поділяємо на
українську, українську діаспорну та радянську [32, с. 15].
Використання названих підходів до аналізу та систематизації історіографічних
джерел дало змогу вивчати їх у певній послідовності, виділяючи з них різні за
змістом і завданнями.
Зазначимо,

що

М. С. Гриценка [158],
І. В. Коляски [273],

окремі

праці,

зокрема

О. Я. Завадської [210; 211],
В. К. Майбороди [336],

О. Я. Савченко [729; 735; 743],

М. Д. Ярмаченка [878],

А. Д. Бондаря [64; 65],
В. І. Зільберштейна [219],
С. В. Майбороди [336],
розглядаємо

історіографічні, і як джерела з досліджуваної проблеми водночас.

і

як
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Історіографія першого періоду – радянський (1954–1991) містить незначну
кількість праць, представлених переважно у вигляді індивідуальних і колективних
монографій. У більшості з них розглядається період реформування загальної
середньої освіти в контексті прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку школи з
життям і про подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР»
(1959). У працях О. Я. Завадської «Школи України в період перебудови системи
народної освіти» (1964) [211], «Розвиток загальноосвітньої школи України у період
будівництва комунізму (1959–1968 рр.)» (1968) [210]; М. С. Гриценка «Нариси з
історії школи в Українській РСР (1917–1965)» (1966) [158]; А. Д. Бондаря «З історії
розвитку народної освіти на Україні за роки Радянської влади» (1968) [64];
В. І. Зільберштейна, В. О. Повх «З історії розвитку системи народної освіти в
Українській РСР» (1968) [219]; у колективній монографії «Народна освіта і
педагогічна наука в Українській РСР» (1967) [391] цей період оцінюється як новий в
історії радянської школи, зокрема наводяться дані щодо розширення мережі шкіл,
збільшення кількості учнів у них, зміни в навчальних планах і програмах, подолання
другорічництва, зростання успішності та якості знань школярів, підвищення рівня
підготовки вчителів, зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази шкіл тощо.
Серед зазначених праць привертає увагу монографія О. Я. Завадської
«Розвиток загальноосвітньої школи України у період будівництва комунізму (1959–
1968 рр.)», де висвітлено експериментальні дослідження в галузі початкової освіти.
Йдеться про експеримент у школах м. Києва та м. Волновахи Донецької області
(1963/64 – 1966/67 н. р.),

здійснюваний

науковими

співробітниками

відділу

початкового навчання НДІ педагогіки УРСР та про початок широкомасштабного
експерименту з апробування нового змісту освіти для трирічної початкової школи у
закладах освіти Павлоградського району Дніпропетровської області та Калуського
району Івано-Франківської області (1967/68 н. р.) [210, с. 118-122].
Варта уваги колективна праця «Народна освіта і педагогічна наука в
Українській РСР»

(авт. кол.:

І. Б. Баскіна,

Є. С. Березняк,

А. Г. Бондар,

Г. К. Гончаренко, М. М. Грищенко та ін.) (1967), де у розділі «Методики навчання»
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уміщено короткий огляд методичних посібників для вчителів початкових класів з
навчання грамоти, української та російської мов, арифметики, трудового навчання,
малювання, співів, фізичної культури; характеризуються навчальні програми з
ручної праці, малювання, співів, фізичної культури [391, с. 356-367]. У праці також
йдеться про проведення кількарічного експерименту (середина 60-х рр. ХХ ст.) у
початкових класах, метою якого було удосконалення змісту й форм організації
навчання молодших школярів, вивчення шляхів використання їхніх пізнавальних
можливостей у засвоєнні навчального матеріалу, перевірка програм, розроблених
науковцями НДІ педагогіки УРСР [391, с. 128-129].
У монографії «Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР у десятій
п’ятирічці» (1981), підготовленій науковим колективом НДІ педагогіки УРСР, як і в
дослідженнях 60-х рр. ХХ ст., але ще з більшим наголосом на керівну роль партії та
її вплив на розвиток освітньої галузі, давалася позитивна оцінка загальній середній
освіті 1976–1980 рр. (розширення мережі навчальних закладів, зміцнення навчальної
та матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл, запровадження безоплатного
користування підручниками, організація підвезення учнів до місця навчання у
сільській місцевості, збільшення витрат на освіту, створення належних умов для
праці і побуту вчителів тощо). Цікавим з огляду на проблематику нашого
дослідження

є

висвітлення

завдань

початкової

освіти

як

«фундаменту

загальноосвітньої школи», аналіз навчальних програм для початкових класів. Варта
уваги й інформація про експериментальні дослідження, здійснювані у галузі
початкової освіти в УРСР у другій половині 70-х рр. ХХ ст. [392, с. 83-86, 132-138].
У 1987 р. побачив світ черговий том «Нарисів історії школи та педагогічної
думки народів СРСР», присвячений періоду 1961–1986 рр. [438]. На основі широкої
джерельної бази у праці розглядалася політика партії та держави у галузі освіти;
питання щодо удосконалення змісту загальної середньої освіти, освітнього процесу;
характеризувалися навчальні плани, програми, підручники тощо [438]. Незважаючи
на значний фактологічний матеріал, уміщений у дослідженні, розвиток початкової
освіти в Україні у ньому не відображений.
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Отже, праці радянських науковців містять важливий фактологічний матеріал
про стан загальної середньої освіти в УРСР, про зміни в змісті освіти, про
експериментальні дослідження в галузі початкової освіти. Водночас у них
гіперболізувалася роль партії та уряду в розвитку загальної середньої освіти,
замовчувалися факти щодо зменшення і в подальшому майже повної ліквідації шкіл
з українською мовою навчання, масштабної денаціоналізації підростаючого
покоління, уніфікації навчання, гальмування творчої ініціативи вчителів та ін. На
наш погляд, стан і розвиток загальної середньої освіти оцінювався не завжди
об’єктивно й розглядався однобічно.
У працях представників української діаспори, виданих за радянського часу,
акцентувалося передусім на суспільно-політичних аспектах розвитку загальної
середньої освіти, давалися критичні оцінки освіти в УРСР. Так, лейтмотивом
монографії І. В. Коляски «Освіта в радянській Україні» (1970) [273] була
дискримінація та русифікація українців через освіту. Автор наголошував, що
черговим наступом русифікації стало прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку
школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в
Українській РСР» (1959). На підтвердження цього факту дослідник наводить
статистичні дані про зменшення кількості шкіл з українською мовою навчання,
підручників, кількості годин на вивчення української мови та літератури, вилучення
українських книжок із шкільних бібліотек тощо. Незважаючи на вміщений у
монографії розділ «Початкова і середня освіта», І. В. Коляска лише кілька разів
згадує про початкову освіту: наводить статистичні дані про кількість початкових
шкіл та зазначає про видання підручників для молодших школярів [273, с. 40-76].
Таким чином, серед історіографічних джерел радянської доби (1954–1991)
представлені праці першої виділеної нами групи. Початкова освіта не стала
предметом спеціального дослідження, її розвиток висвітлювався фрагментарно,
поверхнево, у контексті загальної середньої освіти.
Другий період історіографії – незалежної України (1991 – донині) пов’язаний
зі значними змінами у житті українського суспільства, з відродженням національної
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системи освіти, зростанням інтересу науковців до вивчення історії освіти й
педагогічної думки в Україні. У цей час з’явилися численні праці (монографії,
дисертаційні дослідження, наукові статті), у яких з позиції сучасної історикопедагогічної парадигми фрагментарно висвітлюється історія початкової освіти
другої половини ХХ – початку ХХІ ст., зокрема в контексті:
– розвитку освіти і педагогічної думки в Україні (В. С. Курило. Освіта та
педагогічна

думка

східноукраїнського

регіону

у

ХХ столітті,

2000

[314];

М. Д. Ярмаченко. Реформування освіти та педагогічної науки в Україні. Історія і
сучасність, 2001 [878]; Н. М. Гупан. Українська історіографія історії педагогіки,
2002 [164]; О. В. Сухомлинська. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки
до нового виміру, 2003 [799]; О. В. Адаменко. Розвиток педагогічної науки в Україні
(1950–2000 рр.), 2006 [2]; В. М. Курило, Шепотько В. П. Освіта України і науковотехнічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки, 2006 [313]; М. Б. Євтух
Історико-теоретичний контекст підготовки майбутніх учителів початкової школи в
незалежній Україні (1991 – 2010), 2018 [206]);
– розвитку загальної середньої освіти (B. К. Майборода, С. В. Майборода.
Національні школи України: історія, розвиток, уроки, 1992 [336]; О. В. Попова.
Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних
закладах України в ХХ ст., 2001 [515]; Г. П. Щука. Проблеми розвитку сільської
школи в українській педагогічній пресі в 50–80-ті роки ХХ століття, 2007 [866];
О. В. Пастовенський. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в
умовах

регіону

(друга

половина

ХХ – початок ХХІ століття),

2009

[442];

Г. І. Іванюк. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга
половина 50-х – 90-ті роки ХХ століття, 2014 [224]; Нариси з історії розвитку
диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець
30-х – 80-ті рр. ХХ ст.) / кол. авт. О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська,
Н. М. Гупан, Л. В. Пироженко та ін., 2017) [389]);
– реформування загальної середньої освіти, її цілей і змісту (Л. Д. Березівська.
Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у
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ХХ столітті, 2009 [26]; О. Я. Савченко. Етапи реформування змісту шкільної освіти
в Україні за роки незалежності, 2002 [733]; О. В. Сухомлинська. До питання про
розвиток змісту загальної середньої освіти, 2003 [795]; Н. А. Калініченко. Трудова
підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина
ХХ століття), 2008 [242]; І. С. Прокоп. Розвиток виховних цілей навчання у
дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина ХХ – початок ХХІ століття),
2008 [709]; В. В. Кузьменко. Теоретичні і методичні засади формування в учнів
наукової картини світу в історії розвитку шкільної освіти (ХХ століття), 2009 [306];
Л. В. Пироженко. Реформування змісту загальної середньої освіти у вітчизняній
педагогіці 1964–1984 рр., 2014 [460]);
– технологій і форм організації навчання в загальноосвітній школі
(В. О. Шпортенко. Розвиток форм організації навчання в загальноосвітній школі
(історико-теоретичний

аспект),

1994

[864];

О. Ф. Норкіна.

Гуманістично-

зорієнтовані технології навчання у загальноосвітній школі України (кінець ХХ –
початок ХХІ століття), 2006 [407]);
– внеску вітчизняних педагогів і психологів у розвиток української шкільної
освіти у другій половині ХХ ст. (Маловідомі першоджерела української педагогіки
(друга половина ХІХ – ХХ ст.), за ред. О. В. Сухомлинської, 2003 [341]; Українська
педагогіка в персоналіях, за ред. О. В. Сухомлинської, 2005 [827]; І. С. Кириченко.
Педагогічна спадщина В. І. Помагайби, 2010 [246]; Н. П. Дічек. На зламі епох:
українські психологи і впровадження особистісно орієнтованої парадигми шкільної
освіти (кінець 1980-х – перша половина 1990-х років), 2016 [182], Здобутки
української педагогічної психології у реалізації диференційованого підходу до
шкільного навчання: спадщина Ю. З. Гільбуха (1928–2000), 2017 [180], Внесок
психологів України в індивідуалізацію навчального процесу в середній школі (друга
половина ХХ ст.), 2018 [179]).
Серед наведених праць особливої ваги з огляду на наше дослідження набувать
монографія «Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті» (2008) [33] та
докторська

дисертація

Л. Д. Березівської

«Організаційно-педагогічні

засади
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реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті» (2009) [26], де на основі
аналізу значного масиву опублікованих і неопублікованих джерел розкрито в
контексті

суспільно-політичних,

економічних

і

педагогічних

детермінант

організаційні та педагогічні засади реформування загальної середньої освіти в
Україні

протягом ХХ ст.

з

певними

закономірностями,

суперечностями

і

взаємозв’язками. Ці праці безпосередньо вплинули на логіку нашого дослідження та
висвітлення розвитку початкової освіти в Україні в окреслений період.
Привертає увагу і докторська дисертація Л. В. Пироженко «Реформування
змісту загальної середньої освіти у вітчизняній педагогіці 1964–1984 рр.»
(2014) [460], в окремих підрозділах якої висвітлено психолого-педагогічні підходи
до розвивального характеру в початковій освіті та тенденції у реформуванні змісту
початкової освіти в УРСР 60-х – початку 80-х рр. ХХ ст.
Історіографію проблеми суттєво доповнює посібник «Нариси з історії
розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі
(кінець 30-х – 80-ті рр. ХХ ст.)» (2017) [389], авторами якого є провідні українські
вчені у галузі історії педагогіки – Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, Н. П. Дічек,
О. В. Сухомлинська та ін. У ньому з сучасних методологічних позицій розглянуто
розвиток процесів диференціації в організації загальної середньої освіти в обраних
хронологічних межах; внесок українських педагогів і психологів у вивчення
проблеми індивідуалізації освітнього процесу в загальноосвітній школі. У посібнику
також відображено питання диференційованого підходу до організації освітнього
процесу в початкових класах у 40-х – 80-х рр. ХХ ст.
Цінними для нашого дослідження є праці з історіографії інших наук. Так, з
позицій історіософії освітні перетворення у радянську добу розглядаються у
монографії В. О. Огнев’юка «Осягнення освіти: Підсумки ХХ століття» (2003) [426].
Заслуговують на увагу і кандидатські дисертації сучасних українських
істориків В. А. Ветохіної (Розвиток загальноосвітньої школи Української РСР у
80-ті роки: досвід, проблеми, 1991 [81]), Л. В. Кузнєцової (Загальноосвітня школа
України в умовах національного відродження. Кінець 80-х – початок 90-х років
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(історико-політичний

аспект),

1993

[305]),

А. І. Махінько

(Реформування

загальноосвітньої школи в незалежній Україні (90-ті роки XX століття – початок
XXI століття): історичний аспект, 2011 [346]), які містять багату джерельну базу,
вирізняються ґрунтовністю висвітлення історіографії, суспільно-політичних і
соціально-економічних аспектів розвитку загальної середньої освіти в Україні
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Упродовж

другого

історіографічного

періоду

з’являються

історико-

педагогічні розвідки, присвячені вивченню окремих проблем початкової освіти в
обраних хронологічних межах. На особливу увагу заслуговують праці відомої
вченої у галузі початкової освіти О. Я. Савченко. Так, у підручнику «Дидактика
початкової освіти» (2012) [728] з позицій сучасної гуманістичної, особистісно
орієнтованої педагогіки розкрито цілі, завдання, принципи, форми та методи
навчання молодших школярів. Важливими для нас є погляди О. Я. Савченко щодо
історичних

аспектів розвитку початкової

освіти

в Україні,

що

знайшли

відображення у зазначеному навчальному виданні та низці наукових публікацій
ученої [728; 733; 735; 742; 743; 902].
Значний інтерес для нашого дослідження становить докторська дисертація
Я. П. Кодлюк «Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти
України (1960–2000 рр.)» (2005) [265], де здійснено комплексний історикопедагогічний аналіз проблеми теорії і практики підручникотворення в галузі
початкової освіти України у 1960–2000 рр. Заслуговує на увагу запропонована
вченою періодизація реформування початкової освіти у контексті розвитку
підручникотворення. Однак цілісно й системно розвиток початкової освіти у
дослідженні не розглядається.
Дотичною до теми нашого дослідження є докторська дисертація О. Й. Фізеші
«Початкова школа Закарпаття в системних освітніх трансформаціях другої
половини ХІХ – початку ХХІ ст.» (2016) [840], де з позицій історико-педагогічної
регіоналістики відображено еволюцію початкової школи в умовах поліетнічного
Закарпатського краю в другій половині ХХ – початку ХХІ ст.
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У низці кандидатських дисертацій, хронологічні межі яких переважно
охоплюють період другої половини ХХ – початку ХХІ ст., предметом дослідження
стали:
– розвиток

ідей

гуманістичної

педагогіки

в

початковій

освіті

(В. Ф. Землянська. Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті
України (друга половина ХХ століття), 2005 [218]);
– розвивальне та проблемне навчання молодших школярів (О. Д. Замашкіна.
Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній
науці (60 – 90 рр. ХХ століття), 2005 [214]; Н. Д. Янц. Розвиток ідеї проблемного
навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній думці другої половини
ХХ століття, 2008 [877]; К. П. Нечипоренко. Розвиток інтелектуально-творчих умінь
учнів у початкових школах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття),
2015 [402]);
– індивідуалізація і диференціація початкового навчання (Т. В. Вожегова.
Проблема індивідуалізації і диференціації початкового навчання у вітчизняній
дидактиці 50 – 90-х рр. ХХ ст., 2008) [90];
– підручникотворення в початковій освіті (Н. М. Кузьменко. Національна
спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших
школярів (1857–1997), 1999 [307]; Л. М. Височан. Дидактичні основи побудови
підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України
(1958–1991 рр.), 2008 [83]);
– оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (С. В. Чупахіна.
Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6–7-річного віку у закладах
освіти України (друга половина XX – початок XXI ст.), 2007 [857]; А. А. Предик.
Проблема оцінювання навчальної діяльності учнів початкової школи в Україні
(50-ті – 90-ті роки ХХ століття), 2009 [524]);
– організація природничої освіти молодших школярів (Н. М. Смолянюк.
Організація природничої освіти молодших школярів у загальноосвітніх навчальних
закладах України (друга половина XX століття, 2010 [782]);
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– початок систематичного шкільного навчання (Н. Л. Клочко. Вступ до школи
як загальнопедагогічна проблема в історії розвитку початкового навчання в Україні
(XX століття), 2011 [254]).
У цих працях висвітлюються окремі аспекти розвитку початкової освіти.
Однак у жодній з них початкова освіта як цілісний феномен не розглядається.
Зазначені праці цікаві для нас з погляду теоретичних узагальнень, наявного
фактологічного матеріалу.
Історіографію

проблеми

нашого

дослідження

доповнюють

і

статті

українського науковця у галузі історії педагогіки Л. С. Бондар (2014, 2015), де у
контексті диференціації навчання розглядаються питання організації розвивального
навчання в початковій школі, розвитку підручникотворення в УРСР у 40-х – 80-х рр.
ХХ ст. [68-70].
Цікавою

з

погляду

порівняльно-зіставного

аналізу

та

оцінювання

трансформацій у початковій освіті в Україні у визначених хронологічних межах є
монографія української дослідниці О. Б. Ярової «Тенденції розвитку початкової
освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» (2018) [879],
де схарактеризовано еволюцію цього рівня освіти як соціально-освітнього феномену
в європейському просторі; виявлено загальні тенденції розвитку змісту початкової
освіти в країнах ЄС; висвітлено організаційні трансформації в європейській
початковій школі; проаналізовано управлінські тенденції розвитку початкової освіти
в країнах Спільноти.
Отже, другий період історіографічного аналізу – незалежної України (1991 р. –
донині), позначився появою праць, у яких із позицій сучасних методологічних
підходів висвітлюється окремі питання розвитку початкової освіти в Україні другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. крізь призму загальношкільної проблематики.
З’явилися також дослідження, предметом вивчення яких стають різні проблеми
навчання молодших школярів в окреслений період. Проте праці узагальнювального
характеру, де цілісно висвітлювалися б організаційно-педагогічні засади розвитку
початкової освіти в Україні в обраних хронологічних межах й до сьогодні немає.
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Таким чином, проведений історіографічний аналіз літератури з проблеми
дослідження дав підстави зробити висновок про те, що досі не здійснювалося
ретроспективне вивчення організаційно-педагогічних засад розвитку початкової
освіти в Україні в 1954–2001 рр. Дотепер не розроблено періодизацію цієї ланки
освіти в обраних хронологічних межах; частково визначені чинники впливу на її
розвиток, а також цілі, завдання, принципи, організаційні засади. Системного
аналізу в порівняльному вимірі потребують зміст освіти, організація освітнього
процесу в початкових класах, методи, засоби та форми організації навчання
молодших школярів. Недостатньо вивченими залишаються питання здійснення
експериментальних досліджень у галузі початкової освіти в середині 60-х – першій
половині 80-х рр. ХХ ст., аналіз нормативних документів, що регулювали її
діяльність у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Характерною особливістю історико-педагогічних досліджень, як власне й
історичних, є те, що об’єкт наукового пізнання не може бути безпосередньо
вивчений, оскільки «минуле неможливо повторити або відтворити лабораторний
шляхом» [239, с. 68]. Відтак аналіз тих чи інших педагогічних явищ, процесів,
подій; об’єктивна оцінка стану та розвитку освіти й педагогічної думки у певний
період потребує залучення масиву джерел як уже відомих, так і нових.
Зазначимо, що одним із перших поняття «джерельна база» (на противагу
термінові «джерелознавча база») у науковий обіг увів радянський історик
С. О. Шмідт. За визначенням представників історичної науки М. Ковальського та
Ю. Святця, джерельна база – це сукупність (система) джерел різноманітних типів,
родів, видів та різновидів, що акумулюють оптимальну інформацію про історичний
процес, явище, подію [239, с. 86]. У цілому підтримуючи таке трактування, у
контексті нашого дослідження під поняттям «джерельна база» будемо розуміти
сукупність джерел, що містять інформацію про історико-педагогічний процес.
Вивчення розвитку початкової освіти як цілісного утворення у структурі
шкільної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. потребує залучення
й критичного використання широкого кола різноманітних джерел. Спираючись на
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підходи

до

класифікації

джерел,

запропоновані

українськими

істориками

(Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко, Б. І. Корольов, М. Г. Палієнко
[239], С. А. Макарчук [338]) й істориками-педагогіки (Л. Д. Березівська [27],
Н. М. Гупан [160], Н. П. Дічек [181], О. Б. Петренко [457]), та враховуючи специфіку
й логіку нашого дослідження, умовно поділяємо їх за типами на сім груп:
1) законодавчі

та

нормативні

документи;

2) справочинна

документація;

3) статистичні матеріали; 4) навчальна та методична література; 5) матеріали
періодичних видань; 6) наукові праці фахівців у галузі початкової освіти 1954–
2001 рр.; 7) інтерпретаційні джерела.
До першої групи віднесені законодавчі та нормативні документи, які
визначали ідеологію й стратегію державної освітньої політики; регулювали
функціонування системи освіти; відображали вимоги щодо організаційного,
змістового та процесуального складників початкової освіти. До першої підгрупи
належать закони, накази, постанови ЦК КПРС, ЦК КПУ, Президента України, Ради
Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
СРСР, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради України [173; 275; 401; 412-414; 416;
420; 422; 423; 434; 435; 477; 485; 494; 501; 505; 509; 510; 545; 547; 550; 554; 561; 566;
580; 592-594; 600; 602; 619; 791; 812]; постанови, накази, рішення, листи МО СРСР,
МО/МНО УРСР, МО/МОН України [227-236; 277-279; 282; 283; 347; 408; 415; 419;
421; 430; 451; 453-455; 471; 476; 479; 481-484; 486-491; 493; 495-500; 503; 504; 506508; 516; 520; 521; 527-536; 542; 543; 546; 548; 549; 553; 555; 557-560; 562-565; 567579; 581-587; 589; 596-599; 601; 603-618; 620-623; 626-631; 633-639; 641-648; 650660; 664-669; 789; 1048; 1055-1058; 1063; 1077; 1086]. Вони представлені переважно
в офіційному виданні МО/МНО УРСР, МО/МОН України – «Збірник наказів та
розпоряджень Міністерства освіти УРСР» (1949–1959), «Збірник наказів та
інструкцій Міністерства освіти УРСР» (1960–1989), «Інформаційний збірник
Міністерства освіти УРСР» (1990–1991), «Інформаційний збірник Міністерства
освіти України» (1992–2000), «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки
України» (2001–2002), а також у низці збірників документів – На допомогу
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вчителеві початкових класів, 1961; Керівні матеріали про школу, 1962, 1966;
Основні документи про школу, 1973, 1982; Народна освіта в СРСР. Загальноосвітня
школа (1917–1973 рр.), 1974; Основні документи про реформу загальноосвітньої
школи, 1986; на сторінках педагогічної преси – «Початкова освіта», «Освіта»; в
електронних базах даних, Веб-сайтах – «Законодавство України», «ЗаконПрост!»,
«Повне зібрання законодавства СРСР» та ін. Аналіз цієї підгрупи джерел дозволив
виявити основні тенденції та суперечності в розвитку початкової освіти в Україні
другої половини ХХ – початку ХХІ ст., зіставити задекларовані положення з
реальними результатами.
Важливою для нашого дослідження є також друга підгрупа джерел –
нормативні документи, у яких окреслювався зміст початкової освіти в обраних
хронологічних межах: навчальні плани [365-387; 662; 663; 832-834] та програми
[672; 674-706; 817; 1064] для початкових класів, а також Державний стандарт
початкової загальної освіти (2001) [174]. Їх вивчення дало можливість простежити
трансформацію змісту початкової освіти; визначити державні вимоги до освіченості
молодших школярів; перелік навчальних предметів, їх змістове наповнення й
співвідношення.
Другу групу джерел склала справочинна документація – звіти, доповідні
записки, інформації, листування, протоколи та стенограми колегій МО/МНО УРСР,
МО/МОН України [186-198; 537; 913-919; 927; 932-942; 946; 947; 1014-1017; 10191026; 1029-1031; 1045; 1047; 1052; 1053; 1060; 1062; 1065-1067; 1070; 1073-1076;
1078-1085; 1089; 1093; 1094; 1113; 1116; 1117; 1119; 1123]; інформації, листування
відділу народної освіти Чернігівського облвиконкому [1120-1122; 1124-1126];
накази, звіти, доповідні записки, листування, протоколи та стенограми засідань
вченої ради Інституту педагогіки УРСР [926; 928-931; 1012; 1018; 1033-1042; 10491051; 1068; 1091; 1092; 1103-1105; 1110-1112]; звіти, програми досліджень
лабораторії навчання і виховання молодших школярів/початкової освіти НДІ
педагогіки УРСР/Інституту педагогіки АПН України [1128; 1129; 1132; 1136-1138];
протоколи та стенограми різного рівня освітянських нарад, що стосувалися
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початкової освіти [1069; 1071; 1072; 1095-1102; 1106; 1109; 1127]; пропозиції,
рекомендації науковців і практиків щодо проекту Державного стандарту початкової
загальної освіти [1130; 1131; 1133-1135; 1139-1143].
Ця група джерел здебільшого зберігається у фондах архівних установ України.
Вони містять документи та матеріали, що відповідають специфіці нашої роботи та
дають змогу об’єктивно висвітлити окремі аспекти розвитку початкової освіти в
Україні на тлі суперечливих і складних історичних подій другої половини ХХ –
початку ХХІ ст. Основний масив інформації сконцентрований у Центральному
державному архіві вищих органів влади та управління України. Значний пласт
інформації виявлено у фонді № 166 – Міністерство освіти УРСР (1946–1988),
Міністерство народної освіти УРСР (1988–1992), Міністерство освіти України
(1992–2000), документи та матеріали якого формують уявлення про стан початкової
освіти в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема особливості її організації
(типи навчальних закладів, соціальний захист учні і вчителів, навчальне та
матеріально-технічне забезпечення); розвиток змісту початкової освіти; здійснення
навчально-виховного процесу; хід та результати експериментальних досліджень у
галузі початкової освіти; зміст дискусій, які розгорталися між освітянами навколо
актуальних тогочасних питань (тривалість початкової освіти; визначення вікової
межі початку систематичного шкільного навчання, оптимального навчального
навантаження молодших школярів; забезпечення наступності в змісті початкової і
середньої освіти; доцільності вивчення окремих навчальних предметів у початкових
класах тощо).
Особливу науково-інформаційну цінність для нашого дослідження мали
документи та матеріали фонду № 5127 – Науково-дослідний інститут педагогіки
УРСР (1955–1982), де представлено протоколи та стенограми засідань вченої ради,
наукових секцій, науково-практичних конференцій, республіканських семінарів та
нарад під час яких обговорювалися актуальні проблеми початкової освіти;
листування з питань педагогічної діяльності республіки; аналізи перевірок якості
ЗУН молодших школярів. Значна кількість справ з цього фонду вперше вводиться
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до наукового обігу, зокрема тих, які висвітлюють реформування змісту початкової
освіти у 50-х – 60-х рр. ХХ ст., здійснення експериментальних досліджень у галузі
початкової освіти, створення та діяльність відділу початкового школи (його назва
неодноразово змінювалася), лабораторії навчання і виховання дітей шестирічного
віку, внесок українських педагогів у розвиток початкової освіти.
У процесі дослідження також опрацьовано матеріали фонду № 5097 –
Сухомлинський Василь Олександрович (1918-1970). У дисертації було використано
неопубліковані статті вченого «Проти поспішності та непродуманих пропозицій у
справі удосконалення системи народної освіти», «Чому та як навчати наших дітей».
Уривок з останньої представлено у додатках.
Багато вартісних матеріалів міститься в Державного архіву Чернігівської
області. Завдяки опрацюванню фондів № Р-2334 – Інститут удосконалення учителів
Управління народної освіти Чернігівської обласної державної адміністрації (1944–
1993) та № Р-5065 – Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної
адміністрації (1943–2002), вдалося здобути додаткові відомості щодо структурнозмістових трансформацій у початковій освіті наприкінці 60-х рр. ХХ ст., організацію
навчання шестирічних учнів у середині 80-х рр. ХХ ст., започаткування програми
«Шкільний автобус» у 2000 р.
Привертають увагу документи і матеріали, що зберігаються у відділі
початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України. Їх вивчення дозволяє
простежити проблематику, цілі та зміст наукових досліджень, над якими працювали
його наукові співробітники протягом 1985–2001 рр., а також процес розроблення
Державного стандарту початкової загальної освіти в другій половині 90-х рр. ХХ ст.
Вони вперше вводяться до наукового обігу.
В окрему, третю групу джерел, слід виділити статистичні матеріали, що
містять інформацію про бюджетні асигнування на освіту в окремі роки; дані про
динаміку мережі навчальних закладів, які надавали початкову освіту; їх розподіл за
підпорядкуванням (що було характерно для 50-х рр. ХХ ст.), територіальною
приналежністю, мовою навчання; чисельність дітей шкільного віку і охоплення їх
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систематичним навчанням; віковий склад учнів початкових класів; динаміку
прийому учнів до І класів; контингент молодших школярів їх розподіл за типами
шкіл, за мовою навчання; кількісний склад та освітній рівень учителів початкових
класів; стан навчальної та матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо.
Основний масив цієї інформації знайшов відображення у щорічних зведених звітах
МО/МНО УРСР, МО України та збірниках статистичних матеріалів, підготовлених
переважно до підсумкових засідань колегій МО України, що зберігаються у
зазначеному вище фонді № 166 Центрального державного архіву вищих органів
влади та управління України [904-912; 920-925; 948-1011; 1090].
Узагальнювальний характер цих документів, систематичність подання і
відносно стабільна форма їх представлення дала можливість вивчати їх у динаміці,
зіставляти та порівнювати за певну кількість років, а також в окремі періоди
розвитку початкової освіти. На основі аналізу та співставлення статистичних даних
у дисертації запропоновано низку діаграм.
Зазначимо, що задля співставлення статистичних даних та у випадку
відсутності інформації у дослідженні використовувалися опубліковані статистичні
видання [393; 432; 790], де представлено узагальнені дані щодо розвитку шкільної
мережі, чисельності учнів і вчителів в УРСР/Україні тощо.
Загалом аналіз статистичних матеріалів дав можливість простежити основні
тенденції в організації початкової освіти у 1954–2001 рр., зіставити їх на окремих
етапах розвитку, визначити досягнення й прорахунки досліджуваного періоду.
До четвертої групи ми віднесли навчальну та методичну літературу, яка була
надрукована та використовувалася в школах з українською мовою навчання. Аналіз
підручників і навчальних посібників для молодших школярів з різних предметів дав
змогу простежити зміни в їх змістовому наповненні, принципах побудови, виховній
спрямованості тощо [39; 41; 43; 44; 51; 54; 145; 147; 172; 769-774; 854; 855].
Вивчення методичної літератури дозволило визначити особливості організації
навчально-виховного процесу; основні завдання, принципи та прийоми викладання
навчального матеріалу з певного предмета, що вивчався у початкових класах.
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П’ята група представлена матеріалами періодичних видань, які поряд з іншими
джерелами містять фактичний матеріал для вивчення розвитку початкової освіти в
окреслених

хронологічних

«Педагогіка

і

психологія»

межах

–

«Дошкільне

(1993–2018),

виховання»

«Педагогічна

газета»

(1954–2001),
(1994–2001),

«Початкова школа» (1969–2018), «Радянська освіта» (1940–1991), «Радянська
школа» (1945–1991), «Рідна школа» (1992–2018), «Освіта» (1991–2001), «Освіта
України» (1996–2001), «Українська мова в школі» (1954–1964), «Шлях освіти»
(1995–2012) та ін.
На сторінках журналів і газет розгорталися дискусії щодо удосконалення змісту
початкової освіти; обговорювалися проекти навчальних планів і програм для
початкових класів; вміщувалися повідомлення та рецензії на нові підручники,
навчальні посібники для молодших школярів, методичну літературу для вчителів,
інформація про з’їзди, конференції, наради, де порушувалися питання початкової
освіти тощо. Особливий інтерес для нашого дослідження представляє журнал
«Початкова школа», на сторінках якого висвітлювалися новітні ідеї педагогіки й
методики початкового навчання, презентувалися концепції розвитку української
початкової школи, проекти державного стандарту; відбувалося обговорення
результатів експериментальних досліджень у галузі початкової освіти тощо. Загалом
використання цієї групи джерел дало можливість простежити зміни, які відбулися в
змістовому та процесуальному складниках початкової освіти.
До шостої групи відносимо наукові праці (монографії, дисертаційні
дослідження, статті тощо) фахівців у галузі початкової освіти другої половини ХХ –
початку

ХХІ ст.

(Т. М. Байбара

[16-19];

Н. М. Бібік

[39;

40;

42;

45];

М. В. Богданович [50; 52; 53; 55; 56; 823]; М. С. Вашуленко [76-78; 823];
Т. Ю. Горбунцова [152-154]; С. С. Коваленко [258-261]; М. М. Миронов [355; 356];
Л. К. Нарочна [395-397]; В. І. Помагайба [511-513]; О. Я. Савченко [725; 726; 729732; 736-741; 743-752; 823]; Н. Ф. Скрипченко [752; 763-768; 779]; О. В. Скрипченко
[762; 775-779]; В. П. Тименко [807-810] та ін.), у яких висвітлено питання організації
початкової освіти, реформування змісту початкової освіти, специфіки здійснення
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навчально-виховного процесу в початкових класах, застосування методів і форм
організації навчання молодших школярів, хід та результати експериментальних
досліджень у галузі початкової освіти, а також діяльність відділу початкового
навчання/лабораторії

навчання

і

виховання

молодших

НДІ

педагогіки

УРСР/Інституту педагогіки АПН України, лабораторії навчання і виховання дітей
шестирічного віку НДІ педагогіки УРСР.
До сьомої групи віднесено інтерпретаційні джерела – монографії, дисертації,
статті, присвячені досліджуваній проблемі або дотичні до неї.
Зазначимо, що у додатках

представлено низку фотодокументів, що

відображають окремі факти, події в розвитку початкової освіти, діяльність фахівців
у цій галузі в обраних хронологічних межах і зберігаються у фондах Педагогічного
музею України НАПН України [1144-1175] та приватних колекціях.
Отже, виявлена, систематизована та класифікована за групами джерельна база
є цілком достатньою для розкриття організаційно-педагогічних засад розвитку
початкової освіти в Україні у 1954–2001 рр. Комплексне використання різних типів
джерел, їх аналіз та співставлення сприяють вирішенню дослідницьких завдань.
Значний пласт архівного матеріалу вперше вводиться до наукового обігу.
Висновки до розділу 1
1. Концепція дослідження ґрунтується на розумінні початкової освіти як ланки
загальної середньої освіти, в контексті якої відбувався її розвиток як відносно
самостійного цілісного утворення, що зумовлювався педагогічними чинниками під
впливом суспільно-політичних і соціально-економічних. Водночас початкова освіта
розглядається як складна динамічна педагогічна система взаємопов’язаних
компонентів: цільового, організаційного, змістового та процесуального. Основою
концепції виступають розроблені періодизація та логіко-структурна модель аналізу
розвитку початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
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Аналіз сучасних праць із методології історико-педагогічної науки дав змогу
відповідно до предмета нашого вивчення визначити підходи (джерелознавчий,
історіографічний, системний, синергетичний, культурологічний, парадигмальний,
аксіологічний), принципи (історизму, об’єктивності, поєднання історичного й
логічного, системності) та методи дослідження (загальнонаукові та спеціальні:
історико-структурний, конструктивно-генетичний, порівняльно-зіставний, історикогенетичний та ін.).
На основі поняттєво-категорійного аналізу наукової літератури визначено
ключові поняття дослідження – початкова освіта, початкова школа, організаційнопедагогічні засади розвитку початкової освіти, цілі, організація, зміст початкової
освіти, навчально-виховний процес. Запропоновано авторське тлумачення поняття
«початкова освіта», а саме – це І рівень загальної середньої освіти, що ґрунтується,
як правило, на дошкільній освіті та передбачає оволодіння дітьми молодшого
шкільного віку базовими ЗУН загальнокультурного та загальнорозвивального
характеру, необхідними для подальшого успішного навчання та самореалізації
особистості. Вживаючи поняття «початкова школа», розуміємо його на двох рівнях:
інституційному – як заклад освіти, та структурному – як ступінь загальної середньої
освіти. Під організаційними засадами розвитку початкової освіти розуміємо
сукупність умов, що забезпечували її функціонування – законодавчо-нормативна
база, учасники навчально-виховного процесу, навчальне й матеріально-технічне
забезпечення закладів освіти. До педагогічних засад відносимо цілі, завдання,
цінності, принципи, зміст початкової освіти, методи та форми організації навчання
молодших школярів. Відповідно до проблеми дослідження уточнено також поняття
«цілі початкової освіти», «організація початкової освіти», «зміст початкової освіти»,
«навчально-виховний процес».
2. Історіографічний аналіз проблеми розвитку початкової освіти в Україні
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. здійснено на основі хронологічного підходу. З
урахуванням предмета дослідження, умовно визначено два періоди: І – радянський
(1954–1991),

ІІ – незалежної

України

(1991–донині).

До

систематизації
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історіографічних джерел застосовано проблемно-тематичний підхід, а саме:
виокремлено дві групи праць, у яких у той чи інший спосіб висвітлюється окреслена
проблема. До першої групи належать дослідження, що відтворюють еволюцію
загальної середньої освіти, у контексті якої відбувався розвиток початкової освіти.
До другої віднесено історико-педагогічні розвідки, у яких розкриваються окремі
питання початкової освіти другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Використання
названих підходів дало змогу вивчати різні за змістом історіографічні джерела у
певній послідовності.
Упродовж першого історіографічного періоду (1954–1991) вивчення означеної
проблеми здійснювалося фрагментарно, у контексті дослідження питань еволюції
загальної середньої освіти, на ґрунті марксистсько-ленінської методології, за
винятком праць представників української діаспори. Другий історіографічний
період

(1991

–

дотепер)

характеризується

появою

історико-педагогічних,

історіософських, історичних праць, у яких із позицій сучасних методологічних
підходів історія початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
висвітлюється в контексті розвитку загальної середньої освіти. З’явилися також
праці предметом вивчення яких стали окремі проблеми початкової освіти. Наукове
зацікавлення викликають дисертації українських науковців, де з позицій історикопедагогічної реогіоналістики висвітлюється еволюція початкової школи на окремих
територіях (Закарпаття) дотичного до нашого дослідження періоду. Проаналізовані
праці цікаві для нас з погляду теоретичних узагальнень, наявного фактологічного
матеріалу.
На основі історіографічного пошуку аргументовано, що донині організаційнопедагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні у визначених хронологічних
межах комплексно відповідно до розробленої нами періодизації та логікоструктурної моделі аналізу не були предметом спеціального дослідження.
Вивчення організаційно-педагогічних засад розвитку початкової освіти в
Україні у другій половини ХХ – на початку ХХІ ст. зумовило залучення й критичне
використання широкого кола різноманітних джерел, які, з урахуванням специфіки й
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логіки нашого дослідження, умовно поділяємо за типами на сім груп: законодавчі та
нормативні

документи;

справочинна

документація;

статистичні

матеріали;

навчальна та методична література; матеріали періодичних видань; наукові праці
фахівців у галузі початкової освіти 1954–2001 рр.; інтерпретаційні джерела.
Зібрана джерельна база та її опрацювання дозволяє створити цілісне уявлення
про розвиток початкової освіти в історичній ретроспективі та є достатньою для
здійснення системного аналізу й узагальнення досліджуваної проблеми. Значний
пласт джерел, зокрема архівних документів і матеріалів, уперше вводиться до
наукового обігу.
Отже, спираючись на означені теоретико-методологічні засади дослідження, у
наступних розділах дисертації з урахуванням розробленої авторської періодизації та
логіко-структурної моделі, аналізуватимуться організаційно-педагогічні засади
розвитку початкової освіти як цілісного утворення в структурі загальної середньої
освіти України впродовж 1954–2001 рр. з певними тенденціями, суперечностями й
взаємозв’язками.
Основні наукові положення розділу 1 висвітлено в опублікованих працях
автора [98; 100; 126-128; 132].
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РОЗДІЛ 2
ПОЧАТКОВА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ
РЕФОРМИ (1954–1964)
Період 1954–1964 рр. (отримав неофіційну назву «хрущовська відлига» як час
в історії СРСР після смерті Й. В. Сталіна, пов’язаний із перебуванням на посаді
першого секретаря ЦК КПРС М. С. Хрущова), незважаючи на його неоднозначність,
увиразнився новими шляхами в розвитку тогочасного суспільства. Характерними
його рисами стали відхід від жорсткої сталінської тоталітарної системи, спроби її
реформування в напрямі лібералізації, відносної демократизації, гуманізації
політичного та громадського життя. Ці процеси спричинили позитивні суспільнополітичні зміни в УРСР: припинення кампанії проти націоналізму, уповільнення
темпів русифікації, часткову реабілітацію жертв сталінських репресій, зростання
ролі українського чинника в різних сферах суспільного життя, інтенсифікація
міжнародної діяльності. З приходом до влади М. С. Хрущова відбулися зрушення в
соціально-економічній сфері УРСР: зростання економічного потенціалу республіки,
піднесення

промисловості

й

сільського

господарства,

прагнення

подолати

відставання у галузі науки та техніки від країн Заходу, збільшення загальної
кількості населення, підвищення його життєвого рівня, поліпшення умов праці,
зростання темпів житлового будівництва тощо [308, с. 155-156, 162-168, 173-191].
Трансформаційні процеси в суспільно-політичній і соціально-економічній
сферах зумовили формування нового освітнього замовлення – підготовку
високоосвічених кваліфікованих працівників, а відтак – перегляд чинної системи
загальної середньої освіти, в т. ч. її початкової ланки. Розуміючи важливість і
необхідність змін, радянський уряд на чолі з М. С. Хрущовим ініціював проведення
освітньої реформи, метою якої проголошувалося забезпечення учнів загальною і
політехнічною освітою й водночас підготовка їх до практичної діяльності
[33, с. 240-241]. Основні її принципи та напрями знайшли відображення у Законі
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної
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освіти в УРСР» (1959). Демократичні зміни в освіті сприяли залученню педагогічної
громадськості до розробки законодавчої бази в освітній сфері, активізації наукових
досліджень у галузі педагогіки та психології, розгортанню педагогічної творчості,
відновленню гуманістичної концепції виховання тощо [33, с. 241]. Водночас
радянська система освіти була тим соціальним інститутом, який повністю
регламентувався й контролювався партією та урядом. Виконання їхніх директив і
розпоряджень забезпечувало МО УРСР [494, с. 5]. За таких умов відбувався
розвиток

початкової

освіти

в

УРСР,

зокрема

її

складників,

що

характеризуватимуться нижче.
2.1. Цілі, принципи та організація початкової освіти
Задля розуміння еволюційних змін у початковій освіті в другій половині ХХ –
на початку ХХІ ст. коротко окреслимо її стан на початку 50-х рр. ХХ ст. Початкова
освіта була обов’язковою, доступною, безкоштовною для всіх верств населення.
Вона розвивалася як окрема замкнена самостійна ланка і мала на меті формування
в учнів міцних умінь і навичок із письма, читання, арифметики, а також їхній
усебічний розвиток у контексті комуністичної ідеології та радянської педагогіки. У
30-х рр. ХХ ст. були визначені організаційні засади початкової освіти (тривалість –
4 роки, вік вступу до школи – 8 років (з 1944 р. – 7 років), типи навчальних закладів
– міські й сільські початкові, неповні середні та середні школи) та навчальновиховного процесу у початковій школі (тривалість навчального року – з 1 вересня до
1 червня у І-ІІІ класах та до 10 червня у ІV класі; наповнюваність класів – до
42 учнів, у невеликих селищах – не менше 25 учнів; тривалість уроків – 45 хвилин),
які, з незначними змінами, зберігалися до кінця 80-х рр. ХХ ст. [33, с. 182-240;
728, с. 34-37; 133, с. 133-135; 137, с. 67-68; 119, с. 67-69].
Зміст початкової освіти розроблявся на загальносоюзному рівні, мав
уніфікований характер, був багатопредметним (вивчалося до 10 навчальних
предметів, домінантні позиції посіли мови та арифметика). Основною формою
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організації навчання був урок зі сталим складом учнів і стабільним розкладом, поряд
з яким запроваджувалися практичні роботи, екскурсії, робота на пришкільній
ділянці, домашні завдання. У навчально-виховному процесі використовувалися такі
методи навчання, як: розповідь, пояснення, бесіда, усні та письмові вправи, ,
ілюстрація, спостереження. Для контролю та оцінювання навчальної діяльності
учнів початкових класів було характерно наступне: індивідуальний систематичний
контроль знань, п’ятибальна система оцінювання, обов’язкове складання екзаменів у
ІV класі [33, с. 182-240; 728, с. 34-37; 119, с. 70-71; 130, с. 80-86; 137, с. 68-72].
Оскільки на початку 50-х рр. ХХ ст. початкова освіта внаслідок проголошення
на державному рівні переходу до обов’язкової семирічної (1949) та десятирічної
(1952) освіти втратила функційну самостійність, вона стала базовим складником
загальної середньої освіти [222, с. 45]. Це, у свою чергу, зумовило трансформації її
цільового, змістового та процесуального складників. У законодавчо-нормативних
документах розгляд питань початкової освіти відбувався в контексті загальної
середньої освіти.
Задля належного науково-методичного супроводу першої ланки школи в
НДІ педагогіки УРСР 1 лютого 1955 р. згідно з наказом МО УРСР створено відділ
початкової школи [1034, арк. 13] (Додаток А). Вивчення джерел свідчить, що його
назва неодноразово змінювалася (1960 р. – відділ початкового навчання, 1965 р. –
сектор початкового навчання, 1970 р. – відділ початкового навчання, 1975 р. – відділ
дошкільного виховання та початкового навчання, 1981 р. – відділ початкового
навчання, 1989 р. – лабораторія навчання і виховання молодших школярів, 2000 р. –
лабораторія початкової освіти) [1036, арк. 32; 1033, арк. 65; 1041, арк. 50; 1040,
арк. 90; 767, с. 9; 238]. Припускаємо, що це було пов’язано зі структурними змінами
в НДІ педагогіки УРСР, а також із недостатньо чіткою диференціацією понять
«початкова освіта», «початкова школа», «початкове навчання».
За даними української вченої у галузі початкової освіти Н. Ф. Скрипченко,
одним із ініціаторів організації такого наукового підрозділу був відомий
український учений-дидакт В. І. Помагайба, який і став його першим очільником
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[767, с. 9].

У

подальшому

відділом

керували

С. С. Коваленко

(1959–1965),

М. В. Богданович (1966–1979), М. С. Вашуленко (1979–1986), О. Я. Савченко (1986–
1993),

Н. М. Бібік

(1993–1999),

Т. М. Байбара

(1999–2010)

[1038, арк. 21;

1037, арк. 79; 1040, арк. 90; 767, с. 9]. У 1955 р. на посади наукових співробітників
відділу початкової щколи були призначені І. З. Василенко, Н. І. Волошанівська,
Н. І. Вольтовська, Т. Ю. Горбунцова, В. Л. Гурник, С. С. Коваленко, О. Г. Раввінов
[1034, арк. 13-14; 1039, арк. 31; 1042, арк. 64; 1035, арк. 125]. Їхня діяльність
протягом 1954–1964 рр. спрямовувалася на активізацію науково-дослідної роботи з
питань навчання і виховання учнів початкових класів, удосконалення навчальних
планів і програм, написання підручників для молодших школярів, підготовку та
видання методичних посібників і рекомендацій для вчителів. Співробітники відділу
також ініціювали, організовували та брали активну участь у проведенні різного
рівня нарад, педагогічних читань, конференцій, де порушувалися актуальні питання
навчання і виховання молодших школярів [154-156; 238; 261; 362; 446; 447; 767;
928; 930; 931; 1068; 1071; 1072; 1095; 1096; 1106; 1107]. Відтак відділ початкової
школи став своєрідним організаційним і науково-методичним центром із досліджень
проблем початкової освіти, який забезпечував розроблення цілей, принципів,
організації, змісту освіти.
Розглянемо трансформацію цілей початкової освіти в 1954–1964 рр. Через
втрату початковою освітою функційної самостійності її почали розглядати як
«підготовчий ступінь» до оволодіння основами наук у наступних ланках школи.
Відповідно цілі початкової освіти зорієнтовувалися вже не на повідомлення
замкненого циклу знань, потрібних для життя, а передбачали підготовку учнів до
продовження здобуття освіти у семирічній і середній школі [693, с. 3].
Проаналізовані програми для І-ІV класів (1954) дають підстави стверджувати,
що освітні завдання початкової освіти були зорієнтовані на опанування учнями
уміннями та навичками свідомого читання, грамотного письма, правильної усної й
писемної мови; виконання дій з цілими числами та застосування цих знань у
розв’язанні задач і здійсненні простіших розрахунків; отримання початкових знань
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про живу і неживу природу; формування початкових географічні уявлень і понять;
ознайомлення з фактами і подіями минулого радянської держави; оволодіння
елементарними основами малюнку, музичної грамоти, виразного співу; розвиток
рухових умінь і навичок [693, с. 3, 130, 141, 146, 151, 155, 188].
У єдності з освітніми завданнями початкова ланка школи мала розв’язувати й
виховні завдання, що часом превалювали над першими. Першочергово увага
спрямовувалася на ідеологічне та комуністичне виховання учнів, органічними
складниками якого були інтернаціональне, патріотичне, атеїстичне, розумове,
моральне, фізичне, естетичне виховання. Тож у школярів з перших років навчання
формувалися передусім такі якості й цінності, як: любов і відданість Радянській
Батьківщині, справі комунізму, колективізм, соціалістичний патріотизм, відчуття
інтернаціональної солідарності, атеїстичні переконання, а також дисциплінованість,
сміливість, почуття дружби й товариськості, працьовитість, зневага до забобонів та
ін. Окрім того, увага зверталася на формування матеріалістичного світогляду, на
розвиток пам’яті, уваги, художнього смаку, почуття прекрасного, зміцнення
здоров’я і загартування організму учнів. Розв’язання окреслених завдань мало
сприяти реалізації однієї із цілей початкової освіти – всебічному розвитку молодших
школярів [693].
Отже, початкова освіта як перша ланка шкільної освіти мала сформувати
комплекс предметних умінь і навичок, що становили базис для здобуття подальшої
освіти, а також виховувати якості та формувати цінності важливі для майбутніх
«будівників комунізму». Цілі та завдання початкової освіти не передбачали
формування національних рис і якостей дитини, розвиток її здібностей і талантів.
Натомість у цей час у країнах Західної Європи, за даними сучасного науковця
О. Б. Ярової, у психології та педагогіці набував поширення гуманістичний напрям,
спрямований на формування особистості дитини, який і покладався в основу
розвитку системи початкової освіти, зокрема у визначенні її цілей, завдань і
цінностей [879, с. 52, 106].
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Розвиток економіки, піднесення промисловості й сільського господарства в
СРСР,

прискорення

науково-технічного

прогресу

спричинили

необхідність

підвищення освітнього рівня населення, підготовку високоосвічених фахівців для
виробництва. Як зазначає Л. Д. Березівська, перегляд чинної системи освіти був
започаткований ще на ХІХ з’їзді КПРС (1952), що проголосив необхідність
запровадження політехнічного навчання в школі [33, с. 241]. А тому з 1954 р. до
навчальних планів початкових класів було повернуто ручну працю, а серед завдань
початкової освіти належне місце посіло трудове виховання.
Важливою віхою у розвитку шкільної освіти став ХХ з’їзд КПРС (1956), на
якому порушено питання про її реформування. Серед пріоритетних завдань визнано
поєднання загальної й політехнічної освіти та підготовка школярів до практичної
діяльності [223, с. 46]. «Школа навчання», домінантна з 30-х рр. ХХ ст. та
зорієнтована на загальноосвітню підготовку учнів (вивчення основ наук і підготовка
до вступу в вищий навчальний заклад), почала поступатися модернізованій «школі
праці» 20-х рр. ХХ ст. [33, с. 241; 59, с. 162]. У зв’язку з цим було посилено увагу до
трудового навчання і виховання молодших школярів.
Проголошення реформи освітньої галузі в контексті демократичних змін
спричинило широке обговорення педагогічною громадськістю питань перебудови
школи, зокрема початкової. У процесі дискусії, що розгорнулася між освітянами
(учителями, представниками ВНО, науковими співробітниками НДІ педагогіки
УРСР та НДІ психології УРСР, працівниками МО УРСР та ін.) і досягла своєї
кульмінації під час прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про
подальший розвиток системи народної освіти в УРСР» (1959), значна увага
приділялася початковій освіті як базовому складнику шкільної освіти. На численних
освітянських нарадах і засіданнях, що відбулися протягом 1956–1959 рр., предметом
обговорення передусім були питання про перегляд організаційних і змістових засад
початкової освіти [33, с. 240-246; 101]. Водночас зверталася увага і на її цілі та
завдання.
На нараді з питань зміни структури шкільної освіти (Москва, квітень 1957 р.),
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на якій був присутній міністр освіти УРСР І. К. Білодід, визначено такі завдання
початкової освіти: навчити учнів грамоті, рахунку, розв’язанню найпростіших задач;
забезпечити розвиток їхньої усної і писемної мови; сформувати у них початкові
уявлення про життя природи і людини; здійснювати фізичний та естетичний
розвиток і трудове виховання [946, арк. 194]. Як бачимо, вони не відрізнялися від
тих, що визначалися у програмах для початкових класів у попередні роки (1954,
1955).
Під

час

обговорення

офіційного

проекту

реформи

шкільної

освіти

пропонувалося посилити увагу до завдань трудового та морального виховання
молодших школярів. Так, на нараді активу вчителів початкових класів (Київ,
14 травня 1958 р.) розглядалося питання про упровадження в курс початкової освіти
нового предмета «Етичне виховання», спрямованого на моральне виховання учнів і
формування у них «комуністичної поведінки» [1107, арк. 16]. І це не випадково,
адже, як зазначає О. В. Сухомлинська, «дискусії були ініційовані саме партією, яка
чітко регулювала всі процеси» [800, с. 16].
Згодом у прийнятому Законі «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про
подальший розвиток системи народної освіти в УРСР» (1959) головними
завданнями школи, що стосувалися також її початкової ланки, визначалися такі:
підготовка учнів до життя, суспільно корисної праці, надання їм міцних основ
загальноосвітніх і політехнічних знань. Поряд із цим у документі наголошувалося на
важливості виховних завдань і суттєвому поліпшенні виховної роботи в школі.
Передусім учні мали виховуватися в дусі глибокої поваги до принципів
соціалістичного суспільства, ідей комунізму, «беззастережної відданості радянській
Батьківщині й народові», «пролетарського інтернаціоналізму». Також у початкових і
наступних

класах

мали

реалізовуватися

завдання

розумового, морального,

трудового, фізичного, естетичного виховання як складників комуністичного
виховання [561, с. 4, 6].
Аналогічні завдання простежуємо і в Положенні про восьмирічну школу
(1960): здійснення комуністичного виховання (морального, фізичного, естетичного,
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інтернаціонального), надання учням основ загальноосвітніх і політехнічних знань,
виховання любові до праці та готовності до суспільно корисної діяльності [477, с. 2].
Проаналізовані навчальні програми для початкових класів (1960) [680]
засвідчили, що молодші школярі мали набути навичок свідомого читання,
грамотного письма, правильної усної і писемної мови, правильного й швидкого
обчислення та застосування одержаних знань у виконанні розрахунків і розв’язанні
арифметичних задач, уявлення про природу, знання про використання природи
людиною в процесі трудової діяльності, про важливі події з минулого радянської
держави; оволодіти елементарними технічними знаннями, трудовими уміннями й
навичками, що мали стати міцною підвалиною для подальшої трудової і
політехнічної підготовки; набути елементарних навичок з малювання та певний
рівень

художньої

культури

необхідний

«кожній

людині

комуністичного

суспільства», вокально-хорових навичок, основ музичної грамоти; розвинути
основні фізичні якості задля найефективнішої підготовки до майбутньої фізичної
праці [680, с. 5, 177, 201, 211, 220, 257, 276]. Тож освітні завдання залишалися
незмінними, порівняно з другою половиною 50-х рр. ХХ ст., щоправда, з більшим
наголосом на підготовку молодших школярів до праці та суспільно корисної
діяльності. Вивчення кожного навчального предмета мало сприяти розв’язанню
завдань ідеологічного й комуністичного виховання, роль яких зростала у порівнянні
з освітніми [680]. Прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про
подальший розвиток системи народної освіти в УРСР» фактично не змінило цілей
початкової освіти. Як і в другій половині 50-х рр. ХХ ст., вони передбачали
формування предметних умінь і навичок, необхідних для здобуття подальших рівнів
освіти, підготовку до праці та суспільно корисної діяльності, а також виховання
радянської людини з набором відповідних якостей і цінностей, при цьому без
урахування потреб і запитів учнів, їхніх національних особливостей.
На противагу окресленим на державному рівні цілям початкової освіти
відомий український педагог В. О. Сухомлинський, який у досліджуваний нами
період створив власну оригінальну педагогічну систему та реалізовував її у
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Павлиській середній школі, переконував, що поряд із формуванням міцного
фундаменту

знань,

«початкова

школа

насамперед

має

навчити

вчитися»

[804, с. 182]. Уміння вчитися, як зазначав учений, включає низку умінь, а саме:
читати, писати, спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати
думку, що в сукупності становлять інструментарій в оволодінні знаннями
[804, с. 182; 1115, арк. 10]. Водночас В. О. Сухомлинський наголошував, що,
розв’язуючи окреслені завдання, класоводу треба пам’ятати, що він має справу з
дитиною, яка в період навчання у початковій школі «повинна не тільки готуватися
до подальшого навчання, нагромаджувати багаж знань і вмінь, щоб успішно вчитися
далі. Вона має жити багатим духовним життям. Роки навчання в початкових класах
– це цілий період морального, інтелектуального, емоційного, фізичного, естетичного
розвитку, який буде реальною справою, а не порожньою балаканиною лише в тому
випадку, коли дитина живе багатим життям сьогодні, а не тільки готується до
оволодіння знаннями завтра» [804, с. 183]. Навчання в початкових класах мало стати
частиною духовного життя дитини, що сприяло б її розвитку та збагаченню розуму
[804, с. 185]. Як бачимо, ідеї В. О. Сухомлинського мали випереджальний характер,
адже «уміння учитися» сьогодні є ключовою компетентністю початкової освіти
[175], а дитиноцентрований підхід покладено в основу Нової української школи
[406].
Отже, інтегрування початкової освіти в загальну середню освіту в контексті
освітньої реформи зумовило перегляд освітніх завдань (формування базису
предметних ЗУН, необхідних для здобуття подальших рівнів освіти; підготовка до
праці та суспільно корисної діяльності) та посилення уваги до виховних (трудового,
морального і водночас ідеологічного й комуністичного виховання).
Перейдемо до розгляду принципів, на яких ґрунтувалася початкова освіта в
1954–1964 рр. Розвиток промисловості й виклики науково-технічного прогресу в
післявоєнний період усе більше орієнтували на трудове виховання дітей та
підготовку молоді до виробничої діяльності. Відтак магістральною лінією державної
політики в галузі шкільної освіти, в т. ч. початкової, стала політехнізація навчання,
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про що проголошено ще на ХІХ з’їзді КПРС (1952). Відтоді розгортається робота з
нагромадження, вивчення й популяризації досвіду здійснення політехнічного
навчання в школі. Так, у 1953 р. на Республіканських педагогічних читаннях,
проведених для вчителів початкових класів, презентовано перші напрацювання у
цьому

напрямі.

Зокрема,

класоводи

були

ознайомлені

з

особливостями

упровадження елементів політехнічного навчання на уроках природознавства та
пояснювального читання [447, с. 3].
З метою узагальнення та поширення досвіду шкіл у справі політехнічного
навчання МО УРСР і НДІ педагогіки УРСР організували та провели Республіканські
педагогічні читання (Харків, 14–17 серпня 1955 р.). Результати цього заходу
показали, що реалізація принципу політехнізації в початкових класах здійснюється
завдяки проведенню уроків ручної праці, практичним роботам і виробничим
екскурсіям на уроках пояснювального читання, арифметики, природознавства,
географії й роботі гуртків «Умілі руки» та «Юні натуралісти». Водночас на
педагогічних читаннях наголошувалося на відсутності умов для проведення уроків
ручної праці, на недостатній підготовленості класоводів, на необхідності створення
методичної літератури з питань політехнічного навчання і трудового виховання
молодших школярів [446, с. 3-5].
Як уже зазначалося, ХХ з’їзд КПРС поставив перед загальноосвітньою
школою завдання – подолати відірваність школи від життя та забезпечити учнів
загальною і політехнічною освітою. Задля його розв’язання необхідно було
практично прилучати учнів до праці на підприємствах, у колгоспах і радгоспах, на
дослідних ділянках і в майстернях, забезпечити тісний зв’язок навчання учнів із
суспільно корисною працею [223, с. 46]. Тож поряд з принципом політехнізації
початкова освіта мала ґрунтуватися і на принципі зв’язку школи з життям.
Відповідно посилювалася увага до суспільно корисної праці школярів. МО УРСР в
орієнтовному переліку видів суспільно корисної праці учнів передбачалися такі
види робіт для молодших школярів: вирощування кімнатних квітів для школи;
насадження квітників і догляд за ними; догляд за кущами; збирання насіння
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квіткових рослин, дерев і кущів; охорона птахів; боротьба зі шкідниками городу,
саду, поля [583, с. 16].
Згодом принципи політехнізації та зв’язку навчання з життям були
законодавчо закріплені. Нагадаємо, що в Законі «Про зміцнення зв’язку школи з
життям і про подальший розвиток системи народної освіти в УРСР» йшлося про
поєднання в школі загальноосвітньої й політехнічної освіти та трудового виховання,
про залучення учнів до доступних в їхньому віці форм суспільно корисної праці
[561, с. 4]. Проте практична реалізація цих принципів ускладнювалася через
відсутність належної матеріально-технічної бази шкіл, недостатню підготовленість
учителів, про що йшлося у щорічних звітах МО УРСР [1084; 1078; 1082; 1080;
1081].
У 1954 р. було скасовано окреме навчання хлопчиків і дівчаток, запроваджене
в 1943/44 н. р. Об’єднання школярів І-ІХ класів чоловічих і жіночих шкіл
проводилося за територіальною ознакою для того, щоб кожен учень мав змогу
навчатися у найближчій від місця його проживання школі. При комплектуванні
класів забезпечувався рівномірний розподіл учнів за статтю [528, с. 12]. Відтак з
1954/55 н. р. всі учні початкових класів були включені у систему спільного навчання,
що залишалося незмінним протягом 60-х – 80-х рр. ХХ ст. Поділяючи міркування
сучасної вченої О. Б. Петренко, зазначимо, що така організація навчально-виховного
процесу сприяла повноцінній

гендерній

соціалізації дівчаток і хлопчиків

[456, с. 231], а також мала виховне значення та створювала більш природну
атмосферу в школі.
Інтегрування початкової освіти в систему загальної середньої освіти
актуалізувало питання забезпечення її наступності з іншими ланками школи, про
що свідчить вивчення стенограм освітянських нарад [1098, арк. 18; 1107, с. 17].
Окрім того, як і наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., але з більшим
наголосом,

педагоги

порушували

питання

про

необхідність

забезпечення

наступності між дошкіллям та початковою школою. Враховуючи, що дошкільні
заклади відвідувала незначна кількість дітей, пропонувалося відновити роботу
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підготовчих класів (почали створюватися на початку 20-х рр. ХХ ст., набули
поширення в 30-х рр. ХХ ст. (охоплювали більше 100 тис. дітей щорічно) та
ліквідовані наприкінці 30-х рр. ХХ ст. через припинення їх фінансування у зв’язку з
загрозою війни [122, с. 45-46]), які надавали б передшкільну освіту, вирівнюючи
стартові можливості майбутніх першокласників [1100, арк. 61; 1109, арк. 1314, 22, 48-49]. Однак зрушень у розв’язанні цього питання так і не відбулося.
Принагідно зазначимо, що в 1954–1964 рр. підготовчі класи функціонували
виключно в Одеській області як полінаціональному регіоні переважно в сільській
місцевості для дітей національних меншин. У цей період вони щорічно охоплювали
від 2 тис. до 4 тис. майбутніх школярів [122, с. 47]. Основна увага в підготовчих
класах концентрувалася на опануванні дітьми російською мовою, рідше –
українською, якою у подальшому здобувалася початкова освіта. Так, для навчання
дітей гагаузів (тюркомовний народ, який на території України проживає переважно
в Одеській області) було створено «Книгу з розвитку російської мови для
підготовчих класів з російською мовою викладання, у яких навчаються діти
гагаузької національності» [1014, арк. 84].
Як і раніше, початкова освіта ґрунтувалася на принципах обов’язковості та
доступності.

Простежимо

забезпечення

обов’язковості

їх
та

реалізацію

у

доступності

досліджуваний
початкової

період.

освіти

в

Задля
школах

функціонували фонди загального обов’язкового навчання (всеобучу). Вони надавали
допомогу переважно учням-сиротам, дітям інвалідів Другої світової війни, дітям з
неповних і багатодітних сімей та іншим матеріально незабезпеченим учням і
використовувалися для придбання підручників і письмового приладдя, білизни,
одягу і взуття, для забезпечення харчування, для надання грошової допомоги, для
оздоровлення учнів тощо [660, с. 11; 505, с. 25].
У 1954 р. МО УРСР зобов’язало завідуючих райВНО, директорів і завідувачів
шкіл спільно з правліннями колгоспів організувати транспортування дітей до шкіл,
віддалених від місця їхнього проживання, забезпечивши постійний нагляд за ними
під час переїздів [589, с. 23]. Для учнів, які проживали поза місцем розташування
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навчального закладу, відкривалися інтернати при початкових, семирічних (з
1959 р. – восьмирічних) і середніх школах [488, с. 9; 487, с. 20].
З метою створення сприятливих умов навчання велика увага приділялася
організації харчування молодших школярів, зокрема з початку 60-х рр. ХХ ст. їм
забезпечувалася безкоштовна видача молока [552, с. 22; 606, с. 5].
Однак, незважаючи на здійснені заходи, реалізація принципів обов’язковості
та доступності початкової освіти мала певні проблеми. Вивчення статистичних
звітів МО УРСР показало, що не всі діти молодшого шкільного віку були охоплені
систематичним навчанням. Поза межами школи у 1954/55 н. р. залишилося 11,3 тис.
дітей віком від 7 до 10 років [904, арк. 1]. Щоправда, за чотири роки ця цифра
зменшилася вп’ятеро і в 1958/59 н. р. становила 2,2 тис. [969, арк. 1]. Основними
причинами невідвідування школи були: хвороба, фізичні вади та розумова
відсталість дітей. У сільській місцевості з настанням зими учні I-IV класів, які
далеко жили від школи, як правило, припиняли її відвідування або відвідували з
великими пропусками через бездоріжжя та невпорядкованість транспортування їх
до школи [589, с. 23]. Зауважимо також, що у деяких населених пунктах, де
кількість дітей семирічного віку становила 6-12 осіб, І класи не створювалися.
Відтак діти змушені були розпочинати навчання в школах інших населених пунктів
або долучатися до навчання на рік пізніше [574, с. 5].
Нагадаємо,

що

у

період

Української

революції

1917–1921 рр.

та

ранньорадянський період початкова освіта проголошувалося безкоштовною для
дітей різних верств населення. У подальшому цей принцип був закріплений у
партійно-урядовій постанові «Про загальне обов’язкове початкове навчання» (1930)
та реалізовувався в наступні десятиріччя в практичній площині. Так, у 1954–1964 рр.
молодші школярі мали змогу безкоштовно, на відміну від учнів старших класів,
навчатися. Як йшлося вище, за рахунок державних видатків діти безкоштовно
отримували

молоко.

Дітям

незаможних

верств

населення,

дітям-сиротам

забезпечувалося безкоштовне харчування, придбання підручників, письмового
приладдя, шкільної форми.
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Як і в 20-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. початкова освіта базувалася на
принципі зовнішньої диференціації, що передбачав створення умов для навчання
різних категорій дітей у певних типах шкіл і класів [23, с. 61-62]. Про його
реалізацію йтиметься нижче.
В умовах тоталітарної держави закономірним було ґрунтування початкової
освіти на принципі радянізації. Погоджуємося із думкою О. В. Сухомлинської, що
значно підсилював реалізацію цього принципу дитячий комуністичний рух
[800, с. 11]. Починаючи з І класу, школярів включали в систему комуністичних
дитячих організацій. Для дітей 7-9 років створювалися групи жовтенят, 10-15 років
– загони піонерів. У Положенні про Всесоюзну піонерську організацію імені
В. І. Леніна (1958) зазначалося, що учні за власним бажанням мали вступати в ці
об’єднання [478, с. 383, 389]. Однак у школярів навіть не могло виникнути сумніву
щодо вибору участі. Відтак мільйони дітей уже з початкових класів проходили
«першу школу комуністичного виховання», залучалися до суспільно-політичного
життя, готувалися стати активними «будівниками комунізму». У жовтенят і піонерів
виховувалися конформність, домінування інтересів держави, колективу, інших
людей над власними. Не поділяючи такі якості й цінності, що формувалися у
молодших школярів, все ж означимо й позитивний вплив дитячих об’єднань –
сприяння відповідальному ставленню до навчання в школі, усебічному розвитку
дітей, залученню до суспільно корисної праці (збирання макулатури, лікарських
рослин; надання допомоги ветеранам війни, хворим, людям похилого віку);
виховання системи моральних (чесність, відповідальність, повага до старших і
батьків, ввічливість, товариськість), трудових (працелюбність, повага до людей
праці), оздоровчих (заняття фізичною культурою, загартування, дотримання режиму
дня), естетичних (охайність, сприйняття краси) цінностей (позбавлені ідеологічного
нашарування, вони формувалися в учнів початкових класах у пострадянський
період) [478].
У контексті розгляду принципу радянізації звернемо увагу на те, що важливим
напрямом державної політики, що стосувався й освітньої системи, стало розвінчання
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культу особи Й. В. Сталіна. Активний процес десталінізації розпочався після
ХХ з’їзду КПРС (лютий 1956 р.). Перед початком 1956/57 н. р. на серпневих нарадах
учителів розглядалося питання про подолання культу особи у навчально-виховній
роботі; саме в такому контексті переглянуто навчальні програми, підручники та
пісенний репертуар для початкових класів [86, с. 4, 5]. Аналіз навчальної літератури
для початкових класів, виданої у наступні роки, свідчить, що зі сторінок підручників
зникло ім’я Й. В. Сталіна, натомість з’явилося М. С. Хрущова. Зокрема, буквар і
читанки для молодших школярів містили тексти про нового політичного лідера,
його портрети [145; 147; 854]. Щоправда, вже не у такій кількості, як раніше.
Принагідно зазначимо, що перманентним залишався культ «творця тоталітарного
режиму» – В. І. Леніна. Цьому не завадили партійні постанови та рішення про
викриття культу особи. Тривала робота зі створення шкільних ленінських залів,
кімнат, куточків; наповнення навчальних приміщень плакатами, портретами,
бюстами «великого керманича» [578, с. 22]. Канонізація ленінізму проходила
наскрізно через увесь навчально-виховний процес, починаючи з перших днів
перебування дітей у школі, про що свідчать навчальні програми та зміст підручників
для І-ІV класів [145; 147; 693; 695; 680; 854]. Оспівування комуністичних лідерів
продовжилося і в подальші періоди, власне, до відродження української
державності.
Поряд із радянізацією початкова освіта ґрунтувалася на засадах русифікації,
що виявлялася у планомірному скороченні українських шкіл, в обов’язковому
вивченні російської мови в школах УРСР. Особливо помітним цей процес був після
прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший
розвиток системи народної освіти в УРСР», який де-юре надавав право учням
навчатися рідною мовою, а батькам обирати мову навчання дітей, але де-факто став
своєрідним інструментом планомірної русифікації шкільної освіти [561, с. 4].
Низкою партійних постанов, прийнятих у 30-х рр. ХХ ст., шкільна освіта
проголошувалася єдиною на всій території СРСР, але фактично вона стала
уніфікованою: від системи управління, структури до змісту освіти, методів і форм

111

організації навчання. З цього часу і до кінця 80-х рр. ХХ ст. шкільна освіта, зокрема
її початкова ланка, «з певними модифікаціями» ґрунтувалася на принципі уніфікації
[33, с. 220-221].
Нагадаємо, що задекларований ще в ранньорадянський період принцип
світськості шкільної освіти вже у 30-х рр. ХХ ст., як зазначає О. В. Сухомлинська,
перейшов «межі світськості, поставивши знак рівності між матеріалізмом і
атеїзмом» [800, с. 11]. Ґрунтування шкільної освіти, в т. ч. початкової, на засадах
атеїзму особливо посилилося зі зміною найвищого керівництва, яке активно
проводило антирелігійну кампанію. У 1954 р. ЦК КПРС ухвалив постанову «Про
проведення науково-атеїстичної пропаганди», що зобов’язувала партійні органи
здійснювати атеїстичну роботу з усіма категоріями населення, зокрема з дітьми. З
цього часу питання атеїзації закріпилося в програмах і підручниках, не сходило з
порядку денного на різного рівня освітянських нарадах, а її зміст і шляхи реалізації
відбивалися у численних публікаціях на сторінках педагогічної преси, а також
відображалися у спеціально створеній літературі для вчителів [1048, арк. 10;
617, с. 21]. Особлива увага до реалізації цього принципу була прикута наприкінці
50-х рр. ХХ ст. під час розробки програм для восьмирічної школи. Зокрема
МО УРСР зобов’язала їхніх укладачів чітко визначити завдання і зміст атеїстичного
виховання учнів з кожного предмета та в кожному класі, а також посилити науковоатеїстичний зміст у навчальній літературі [1123, арк. 165].
Отже, початкова освіта ґрунтувалася на принципах, визначених і реалізованих
у попередні десятиліття (обов’язковості, доступності, безкоштовності, зовнішньої
диференціації, радянізації, русифікації, уніфікації, атеїзації), відновлених (спільне
навчання дітей обох статей) та проголошених у контексті шкільної реформи
(політехнізації навчання, зв’язку школи з життям). Актуалізований у цей час
принцип наступності не було реалізовано. Негативно оцінюємо поглиблення в
початковій освіті принципів радянізації, русифікації, атеїзації.
Перейдемо до розгляду особливостей організації початкової освіти в 1954–
1964 рр. (терміну навчання, віку вступу дітей до школи, типів навчальних закладів,
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контингенту молодших школярів і класоводів, навчального та матеріальнотехнічного

забезпечення

початкової

освіти).

Згідно

із

загальносоюзними

постановами, ухваленими в 30-х рр. ХХ ст., термін навчання для здобуття
початкової освіти становив 4 роки [588, с. 2] та не змінювався до 1971 р. Проте в
другій

половині

50-х рр. ХХ ст.

на

етапі

структурної

перебудови

школи

неодноразово порушувалося питання про його перегляд. Зокрема, на нарадах у
МО УРСР, які відбувалися протягом 1958 р., висловлювалися пропозиції збільшити
тривалість навчання у початкових класах до п’яти або шести років. Однак
більшість учасників дискусії вважали недоцільними такі зміни й наполягали на
збереженні чотирирічної початкової освіти [1069, арк. 6; 1098, арк. 18]. Прикметно,
що вже через кілька років педагогічна громадськість майже одностайно
підтримуватиме скорочення тривалості цієї ланки освіти до трьох років. Про це
йтиметься у наступному розділі.
Розглянемо питання віку вступу дітей до школи. У 1943 р. радянським урядом
було прийнято рішення про запровадження обов’язкового навчання дітей із семи
років [632]. Відтак з 1944/45 н. р. до І класу почали приймати семирічних дітей. Але
у період реформування шкільної освіти питання про початок систематичного
навчання поряд з іншими постало на порядку денному. До його обговорення
долучилася широка громадськість: освітяни, науковці, лікарі, батьки, керівники
підприємств та ін. Під час дискусії лунали різні пропозиції. Зокрема, було висунуто
ідею про зниження вікової межі вступу до школи до шести років [1069, арк. 7; 1098,
арк. 18]. Принагідно зазначимо, що проблема навчання дітей шестирічного віку
порушувалася ще в 30-х рр. ХХ ст. та особливо актуалізувалася в другій половині
40-х рр. ХХ ст. після прийому до школи семирічних дітей. З цього часу розпочалися
локальні експериментальні дослідження, здійснювані переважно в РРФСР, щодо
визначення змісту та методики навчання цієї вікової категорії дітей у дошкільних
закладах і підготовчих класах шкіл [437, с. 60-65]. Оригінальна система навчання
дітей шестирічного віку була розроблена та запроваджена В. О. Сухомлинським у
Павлиській середній школі Кіровоградської області в 1951 р. [804].
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Вивчення документів МО УРСР свідчить, що у деяких школах переважно в
сільській місцевості до І класів зараховувалися діти шестирічного віку. Наведемо
дані за окремі навчальні роки. У 1955/56 н. р. у різних типах шкіл навчалося
927 шестирічок, у 1959/60 н. р. – 1611, у 1963/64 н. р. – 3375 [905, арк. 4; 965, арк. 1;
970, арк. 1]. Як бачимо, чисельність шестирічних першокласників у навчальних
закладах зростала, незважаючи на встановлений вік вступу до школи – сім років.
Припускаємо, що такі винятки робили задля наповнення класів регламентованою
нормативними документами кількістю учнів.
Однак ідея про перехід до систематичного навчання у школі дітей з шести
років не була одностайно підтримана освітянами, адже вимагала створення інших
умов для навчання цієї вікової категорії учнів. На цьому на одній із нарад в
НДІ педагогіки УРСР (5 липня 1958 р.) наголошував його директор – О. М. Русько.
Не відкидаючи такої можливості, він переконував, що для шестирічок «треба
скласти відповідний робочий день, треба забезпечити спеціальний догляд. Ви мені
можете сказати, що 6-річна дитина мало чим відрізняється від 7-річної. Ні, багато
чим відрізняється». Початок шкільного навчання, на думку вченого, дуже важливе
питання. І тому потребувало обґрунтування з педагогічного, психологічного та
фізіологічного погляду [1109, арк. 47].
Більшість учасників обговорення окресленого питання висловилася за
необхідність повернення до початку навчання з восьми років. Це було пов’язано із
переходом до обов’язкової восьмирічної освіти, після отримання якої, як
пропонував М. С. Хрущов у проекті реформи освітньої системи в СРСР, усі підлітки
мали йти на виробництво. І, оскільки офіційно працевлаштуватися вони могли з
16 років, мінімальним віком для вступу в школу більшість батьків, а також освітян,
директорів підприємств уважали 8 років. Ще одним аргументом на користь початку
навчання з восьми років стало те, що організація та зміст початкової освіти не були
достатньо адаптовані до вікових можливостей семирічних дітей.
На спільній нараді директорів шкіл і директорів заводів (25 листопада 1958 р.)
доповідачі, спираючись на думки батьків і вчителів, висловили такі міркування

114

щодо початку систематичного шкільного навчання: «Ми провели багато бесід з
батьками (…), діти мають йти до школи у 8 років, оскільки, вступивши до школи в
7 років, їм потім буде важко влаштуватися на виробництво» (Качан) (ініціали
відсутні – Т. Г.); «Приймати дітей у 8-річки тільки з 8 років, оскільки дітям 7 років
важко оволодівати програмою, висиджувати на уроках 45 хвилин. Практика
показала, що діти, які пішли до школи у 8 років краще навчаються» (Кучерявенко)
(ініціали відсутні – Т. Г.) [1108, арк. 2-3].
Проблема встановлення оптимального віку для початку систематичного
шкільного навчання стала предметом обговорення і на засіданні колегії МО УРСР
(8-9 грудня 1958 р.). Міністр освіти І. К. Білодід, спираючись на зарубіжний досвід,
зазначив, що в усіх країнах світу діти починають навчання з шести-семи років,
«якщо ми будемо посилати (на навчання – Т. Г.) дітей у 8 років, то ми підемо по
турецькій схемі» [1094, арк. 7]. Дещо раніше у своїй промові на нараді завідувачів
відділами шкіл облВНО і директорів обласних ІУВ (6 серпня 1958 р.) він також
апелював до зарубіжного досвіду: «Наука говорить, що дитина 7 років готова, щоб
піти в перший клас, і вже виробився такий стандарт у переважній більшості країн
Європи та Азії, і нам відставати від цього не треба» [1099, арк. 12]. Наведені факти
свідчать, що у розв’язанні освітніх проблем українські педагоги намагалися відійти
від загальносоюзних підходів, були обізнані з досвідом інших країн і прагнули
врахувати його задля розвитку освіти в УРСР.
Директор НДІ психології УРСР Г. С. Костюк на засідання колегії МО УРСР
(8-9 грудня 1958 р.) висловив такі пропозиції: «Навчання треба починати з 7 років.
Аргументи щодо розв’язання цього питання спираються на вікові можливості
дітей (…). У нас понад 10 років навчання починається з 7 років. Практика показує,
що 7-річки справляються з завданнями, оволодівають технікою читання, лічбою
тощо. Недоцільно залишати цілий рік дітей у дитячому садку. Таким чином, ми не
дамо виходу їх прагненням, не створимо умов для поступового руху вперед (…).
Якщо деякі діти не досягають того рівня, який потрібний для початку навчання, то
для таких дітей треба зробити виняток, нехай вони рік посидять дома, і, таким
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чином, не будуть складати процент неуспішних» [1094, арк. 8]. Погоджуючись із
тим, що «програми і методи залишаються старими, вони розраховані на 8-річних
дітей», учений запропонував розвантажити зміст освіти від зайвого матеріалу,
активізувати методи навчання, зменшити тривалість і кількість уроків для дітей
семирічного віку [1094, арк. 8]. Ці пропозиції підтримали й інші учасники наради.
Отже, колегія МО УРСР ухвалила рішення про початок навчання в школі дітей з
семи років, а також про необхідність усунення перевантаження молодших школярів
[1094, арк. 9-10, 12-16].
Вікова межа початку навчання у школі була зафіксована у Положенні про
восьмирічну школу (1960). У документі йшлося про зарахування до І класу дітей,
яким на 1 вересня виповнилося не менш як сім років. Навчальним закладам
надавалося право за висновками лікарів відстрочувати прийом дітей до школи на
один рік [477, с. 9].
Отже, що українські науковці та практики в контексті обговорення перебудови
шкільної освіти порушували питання про тривалість початкової освіти та вік вступу
дітей до школи, беручи до уваги їхні природні особливості, тогочасні можливості
шкільної практики, зарубіжний досвід, що свідчить про виважений підхід педагогів
до розв’язання означених питань.
Звернемо увагу на типи навчальних закладів, у яких можна було здобути
початкову освіту. У 1954–1964 рр., як і в післявоєнний період, вона надавалася в
різних типах шкіл, які перебували у відомчій належності трьох міністерств:
МО УРСР, МОЗ УРСР та МШС УРСР. Розподіл шкіл за підпорядкуванням
представлено на рис. 2. 1.

Рис. 2.1. Розподіл шкіл, що надавали початкову освіту в УРСР, за
відомчим підпорядкуванням (1958/59 н. р.) [1078, арк. 1]
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Як бачимо, 98 % шкіл перебували у підпорядкуванні МО УРСР і, відповідно,
2 % – у віданні МОЗ УРСР та МШС УРСР. МОЗ УРСР підпорядковувалися
початкові, семирічні та середні школи при санаторіях для дітей і підлітків, хворих на
кістково-суглобовий туберкульоз. Навчально-виховний процес у цих школах
відбувався за навчальними планами, програмами та підручниками відповідних шкіл
МО УРСР. Кількість учнів у класах не перевищувала 20 осіб, тривалість уроку
встановлювалася 40 хвилин [497, с. 18]. Згодом ці типи шкіл перейшли у
підпорядкування МО УРСР.
У віданні МШС УРСР перебували т. зв. «залізничні школи» (у 1936 р.
постановою ЦВК та РНК СРСР ці навчальні заклади були передані з Народного
комісаріату освіти у підпорядкування Народного комісаріату шляхів сполучення),
що надавали загальноосвітню підготовку не лише дітям залізничників, а й тим, хто
проживав поблизу залізничних станцій [345, с. 406]. У 50-х рр. ХХ ст. деякі з цих
шкіл були введені до переліку «міністерських» [1011, арк. 10]. На одній із нарад з
питань перебудови школи (1958) міністр освіти І. К. Білодід запропонував
приєднати «залізничні школи» до МО УРСР. Це, на його думку, дозволило б
«уникнути плутанини» та дало б гарний економічний результат [1101, арк. 90].
У 1960 р. Радою Міністрів УРСР ухвалено рішення про передачу з системи
МШС УРСР у систему МО УРСР усіх загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, шкіл
робітничої молоді та заочних шкіл, за винятком пересувних початкових шкіл.
Останні, кількість яких була незначною, залишилися в підпорядкуванні Управління
залізниць. МО УРСР зобов’язало МШС УРСР зберегти безкоштовний проїзд
залізницею для учнів, які мешкали на лінійних станціях і роз’їздах (від дому до
школи і назад), а також у необхідних випадках – спеціальні поїзди для підвозу дітей
до школи [596, с. 9-10].
Основний контингент дітей здобував початкову освіту в навчальних закладах,
підпорядкованих МО УРСР, зокрема у початкових школах та І-ІV класах семирічних
(з 1959 р. – восьмирічних) та середніх шкіл. У документах і матеріалах МО УРСР ці
типи шкіл визначалися як масові. У них навчалися, як правило, діти, визнані за
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медичними показниками психічно й фізично здоровими. Про динаміку розвитку
мережі масових шкіл та чисельність молодших школярів у них йтиметься нижче.
Для дітей, які потребували тривалого лікування та реабілітації функціонували
лісові школи – навчально-виховні та лікувально-оздоровчі заклади інтернатного
типу. Вони організовувалися для учнів І-VІ класів й разом із проведенням
профілактичних і лікувальних заходів забезпечували систематичне навчання
відповідно до програм початкових або семирічних шкіл [492, с. 13].
Дітям з вадами розвитку початкова освіта надавалася у допоміжних школах
для розумово відсталих дітей, школах для глухонімих та школах для сліпих
[482; 507; 508]. Їх частка щорічно зростала, адже збільшувався контингент дітей, які
потребували спеціальних умов навчання. Так, у 1962/63 н. р. порівняно з
1958/59 н. р. їх кількість збільшилася на 75 та становила 227 шкіл, у початкових
класах яких навчалося 20,1 тис. учнів [557, с. 20; 924, арк. 105].
З метою створення сприятливих умов для навчання дітей зі зниженим зором
(від 20% до 30%) МО УРСР у 1959 р. було ініційовано відкриття при масових
школах класів охорони зору. Наповнення таких класів мало складати 12-15 учнів.
Навчання рекомендувалося проводитися за навчальними планами та програмами
масових шкіл з більшим навантаженням не на зорове, а на слухове сприймання
[532, с. 26]. На жаль, нам не вдалося знайти докладну інформацію про
функціонування класів охорони зору. Проте уважаємо, що їх започаткування стало
одним із перших кроків на шляху до інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами, зокрема молодшого шкільного віку, які отримали повне право
здобувати освіту в усіх навчальних закладах лише з 2017 р. [591].
Позитивно оцінюємо, що для учнів І-VІІІ класів, які за станом здоров’я не
могли відвідувати школу, організовувалося індивідуальне навчання вдома. Воно
забезпечувалося найближчою школою. Прізвища учнів та дані про їхню успішність
вносилися до класного журналу відповідного класу. Для роботи з такими дітьми
залучалися передусім учителі початкових класів, звільнені від проведення уроків
співів і фізкультури [624, с. 14].
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Для обдарованих дітей у галузі музики, образотворчого мистецтва та
хореографії у м. Києві функціонував спеціальний дитячий будинок, де вихованці
шкільного віку отримували не лише фахову, а й початкову та в подальшому середню
освіту [489, с. 14, 15]. Окрім того, для здібних дітей у галузі іноземної мови
працювали школи та школи-інтернати з викладанням низки предметів іноземною
мовою, започатковані в післявоєнний час переважно у великих містах – Київ,
Харків, Львів, Одеса. Навчальний план для початкових класів цих шкіл відрізнявся
лише тим, що з ІІІ класу вводилося вивчення іноземної мови (3 год. на тиждень).
Починаючи з І класу, проводилася позакласна робота з іноземної мови, спрямована
на розвиток усної мови (у І-ІІ класах відводилося 6 год. на тиждень, у ІІІ-ІV – 2 год.
на тиждень) [587, с. 16]. Наповнюваність класів становила не більше ніж 30 учнів.
[1093, арк. 12]. Школи такого типу мали велику популярність. Багато батьків
намагалися навчати саме там своїх дітей, але обмежена кількість цих закладів не
дозволяла охопити усіх бажаючих [938, арк. 50].
У 1957/58 н. р. на виконання постанови ЦК КПУ «Про вивчення східних мов у
деяких середніх школах» (9 лютого 1957 р.) МО УРСР запровадило викладання
китайської мови у ІІІ, ІV і V класах Київської школи-інтернату № 1. Проте через
відсутність підручників з китайської мови учні оволодівали розмовною мовою та
письмом. На вивчення китайської мови у ІІІ-ІV класах навчальним планом
відводилося 4 год. на тиждень [1117, арк. 37].
Згодом Рада Міністрів УРСР прийняла постанову «Про розширення в
Українській РСР мережі середніх загальноосвітніх трудових політехнічних шкіл з
виробничим навчанням із викладанням низки предметів у старших класах
іноземною мовою» (14 серпня 1959 р.). Тож з 1959/60 н. р. викладання низки
предметів у старших класах іноземною мовою (переважно англійською, а також
німецькою, менше французькою) запроваджувалося у 47 школах УРСР [643, с. 13].
У 1962/63 н. р. працювало вже 263 таких школи [666, с. 32]. З 1963/64 н. р. вивчення
іноземної мови в цих навчальних закладах уводилося з І класу (у І-ІІ класах – 3 год.
на тиждень, у ІІІ-ІV – 4 год.) [366, с. 12]. Стрімке зростання зазначених типів
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закладів було зумовлено й прийняттям у 1961 р. постанови Ради Міністрів УРСР
«Про поліпшення вивчення іноземних мов в Українській РСР», у якій йшлося про
суттєві недоліки у викладанні іноземних мов і визначалися заходи щодо поліпшення
її вивчення. Ця постанова також уможливила відкриття з 1961/62 н. р. самооплатних
груп із вивчення іноземних мов у дитячих садках та початкових класах
загальноосвітніх шкіл [618, с. 11]. Вони створювалися за бажанням батьків та
утримувалася за їхній рахунок [498, с. 15].
Протягом досліджуваного періоду державна освітня політика спрямовувалася
на створення умов для навчання дітей і молоді, які потребували соціального захисту.
Так, у контексті рішень ХХ з’їзду КПРС (1956) започатковано новий тип
навчального закладу – школа-інтернат [590]. Вони організовувалися задля
забезпечення загальної середньої освіти, зокрема початкової, дітям-сиротам, дітям з
багатодітних і малозабезпечених сімей, дітям самотніх матерів, інвалідів війни і
праці, дітям, для виховання яких були відсутні необхідні умови в сім’ї, віком від
7 до 17/18 років [509].
Школи-інтернати створювалися і як нова система суспільного виховання й
навчання «майбутніх будівників комуністичного суспільства» та в подальшому мали
охопити значну кількість дітей. Зокрема, планувалося встановити контингент учнів
в УРСР до 1960 р. не менше ніж 200 тисяч. Тому для їх організації залучалися різні
міністерства та відомства, обкоми КПУ, виконкоми обласних рад депутатів
трудящих й інші установи [614, с. 2-3]. Однак план розширення їх мережі та
охоплення встановленої кількості дітей не виконувався [556, с. 2]. У 1962/63 н. р.
функціонувало 503 школи-інтернати, що надавали початкову освіту 84,4 тис. учням
[953, арк. 3].
Своєрідною альтернативою школам-інтернатам стали школи подовженого дня,
відкриті в 1960 р. До них приймалися діти віком від 7 до 15/16 років, батьки яких
працювали та не мали можливості забезпечити належне виховання і догляд за ними
впродовж дня. У Положенні про школу з подовженим днем зазначалося, що для
учнів І-ІІ класів та дітей з погіршеним здоров’ям мав забезпечуватися денний
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відпочинок. Заняття планувалося проводити в одну зміну. Решта часу мала
використовуватися

на

продуктивну

та

суспільно

корисну

працю,

самообслуговування, позакласну роботу, культурне дозвілля [510].
За даними МО УРСР уже на початку 1960/61 н. р. розпочали працювати
104 школи подовженого дня [1080, арк. 4]. Але їх мережа розгорталася повільно та
нерівномірно. Так, у 1961/62 н. р. ними було охоплено близько 3 % від загальної
кількості учнів І-VІІІ класів. У Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській,
Полтавській та Житомирській областях – від 0,6 до 1,2 % школярів. У Харківській
області не створено жодної школи з подовженим днем [1081, арк. 7]. У 1963/64 н. р
у школах, а також групах подовженого дня навчалося і виховувалося 5,65 % учнів ІVІІІ класів [917, арк. 5]. Такі низькі показники пояснюємо невідповідністю
навчально-матеріальної бази груп і шкіл установленим вимогам. У більшості шкіл
були відсутні або не обладнані кімнати для денного сну та відпочинку дітей. Деякі
групи й школи не були забезпечені відповідними кадрами. Внаслідок цього значна
частина дітей «відсіювалася» [652, с. 11-12; 642, с. 14-16].
Для дітей, які на три і більше років перевищували встановлений вік учнів
відповідного класу, зокрема І-ІV класів, створювалися класи та семирічні школи для
переростків [500, с. 40]. Молодь, яка працювала на підприємствах, в установах,
колгоспах, радгоспах і МТС та не мала початкової освіти внаслідок різних причин
(війна, задіяність на виробництві, сімейні обставини тощо), отримувала її у школах
робітничої та сільської молоді [523, с. 7]. Наприклад, у 1956/57 н. р. початкову
освіту в школах робітничої молоді здобували 3727 осіб, школах сільської молоді –
1362 особи [1008, арк. 30, 70]. МО УРСР та ЦК ЛКСМУ зобов’язали облВНО та
райВНО, обкоми і райкоми ЛКСМУ залучити комсомольських активістів, учителів,
студентів інститутів, технікумів, а також учнів старших класів середніх шкіл до
навчання громадян, які не мали початкової освіти. Протягом 1961–1963 рр. усі
«малописьменні» мали засвоїти навчальний матеріал і скласти екзамени за курс
початкової школи [562, с. 2-3]. Але це завдання не виконувалося. Забігаючи наперед,
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зазначимо, що навіть і на початку 80-х рр. ХХ ст. навчальні заклади надавали
початкову освіту молоді, яка вчасно її не отримала.
Певна

лібералізація

та

демократизація

в

освіті

сприяла

появі

у

50-х – 60-х рр. ХХ ст. авторських шкіл В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка та
інших педагогів. Їхні концепції відрізнялася від традиційної шкільної практики
радянської школи новими підходами до мети, методів, засобів навчання і виховання
школярів. Зокрема, ґрунтувалися на гуманістичній ідеї, були зорієнтовані на
розвиток індивідуальності дитини, розкриття її творчого потенціалу тощо [390, с. 7].
Звичайно, що початкову освіту в цих школах здобувала незначна кількість
молодших школярів.
Як бачимо, державою були створені умови для отримання початкової освіти
різними категоріями дітей (фізично і психічно здорових дітей; хворих дітей; дітей,
з незначними відхиленнями у здоров’ї; дітей з вадами розвитку; дітей-сиріт; дітей з
малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких не могли забезпечити виховання і
нагляд за ними впродовж дня; частково для обдарованих дітей у галузі мистецтва та
іноземної мови; дітей-переростків). Водночас шкіл і класів, де молодші школярі
мали змогу розвивати свої здібності й обдарування (за винятком Київського
спеціального дитячого будинку музичного та художнього виховання й незначної
кількості шкіл і шкіл-інтернатів з викладанням низки предметів іноземною мовою),
не функціонувало. Одним із пріоритетних завдань державної освітньої політики
було охоплення початковою освітою і молоді, яка через різні причини, її не
отримала. Важливо, що як альтернатива офіційній школі започатковувалися
авторські школи.
Отже, в початковій освіті здійснювалася зовнішня (міжшкільна та частково
внутрішньошкільна) диференціація за такими критеріями: за підпорядкуванням
(школи МО УРСР, школи МОЗ УРСР, школи МШС УРСР); за структурою
(початкові (І-ІV класи) школи, семирічні/восьмирічні школи та середні школи); за
психофізичним станом учнів (лісові школи, допоміжні школи для розумово
відсталих дітей, школи для глухонімих, школи для сліпих, класи охорони зору,
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індивідуальне навчання вдома); за соціальним забезпеченням (школи-інтернати,
школи та групи подовженого дня); за здібностями учнів (спеціальний дитячий
будинок музичного та художнього виховання, школи та школи-інтернати 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).
Розглянемо докладніше динаміку розвитку мережі масових шкіл, які надавали
початкову освіту більшості дітей. Вище йшлося, що за структурним критерієм вони
поділялися на початкові, семирічні/восьмирічні та середні школи (рис. 2. 2.).
Кількість початкових і семирічних шкіл у 1954/55 – 1963/64 н. р., що було
характерно і для початку 50-х рр. ХХ ст., продовжувала зменшуватися, натомість
поступово розширювалася мережа середніх шкіл. Це пояснюється уведенням,
починаючи з 1952 р., у всіх обласних і великих промислових центрах загального
десятирічного навчання і, як наслідок, реорганізацією частини початкових шкіл у
семирічні, а семирічних – у середні. Окрім того, у 1954/55 – 1955/56 н. р. у зв’язку зі
зменшенням дітей молодшого шкільного віку частину початкових шкіл було
закрито [1083, арк. 1; 1045, арк. 1].
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР з 1 вересня 1958 р. почали
працювати 28 експериментальних восьмирічних шкіл, педагогічні колективи яких
упродовж 1958/59 н. р. здійснювали перевірку проектів нових навчальних планів і
програм [1078, арк. 1].

Рис. 2.2. Динаміка розвитку мережі масових шкіл у 1954/55 – 1963/64 н. р.
[948, арк. 1-4; 950, арк. 1; 1009, арк. 1; 1011, арк. 1; 949, арк. 1; 951, арк. 1; 962,
арк. 1; 952, арк. 1; 953, арк. 1; 954, арк. 1]
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Вище зазначалося, що замість загальної обов’язкової семирічної уводилася
загальна обов’язкова восьмирічна освіта. Тому з 1959/60 н. р. відбувалася
реорганізація усіх семирічних шкіл у восьмирічні [1082, арк. 3]. З цього часу зросла
кількість восьмирічних і скоротилася початкових і середніх шкіл [1081, арк. 3;
916, арк. 4-5]. Отже, на початку 1960-х рр. уперше за радянський час кількість
неповних середніх (восьмирічних) шкіл перевищила початкові. Частка останніх
стрімко зменшувалася та залишалася у невеликих населених пунктах переважно як
малокомплектні навчальні заклади. Так, у 1962/63 н. р. близько 50 % початкових
шкіл мали до 30 учнів (у середньому 7-8 учнів на клас) [916, арк. 5]. Учителі таких
шкіл працювали з двома-трьома і навіть чотирма класами одночасно, що значно
ускладнювало їхню роботу та не сприяло якості навчання молодших школярів. До
початку 1963/64 н. р. частина початкових малокомплектних шкіл була укрупнена чи
приєднана до найближчих восьмирічних або середніх шкіл. Також зафіксовано
випадки, коли малокомплектні середні школи реорганізовувалися у восьмирічні, а
восьмирічні – у початкові [917, арк. 4]. Скорочення малокомплектних шкіл, що, як
правило, не мали міцної матеріальної бази та кадрового забезпечення, загалом мало
позитивний характер. Водночас іноді необґрунтоване їх закриття у сільській
місцевості позбавляло дітей територіальної доступності початкової освіти.
Незважаючи на домінування до 1963/64 н. р. у кількісному співвідношенні
початкових шкіл, більш ніж 80 % школярів здобували початкову освіту в
семирічних/восьмирічних і середніх школах. Розподіл учнів початкових класів за
типами шкіл ілюструє рис. 2. 3.

Рис. 2.3. Розподіл учнів початкових класів за типами масових шкіл у
1954/55 н. р. та 1963/64 н. р. (%) [948, арк. 2-4; 954, арк. 1 зв.]
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За територіальним критерієм масові школи диференціювалися на міські та
сільські (Додаток Б). Більшість шкіл функціонувала в сільській місцевості, зокрема у
1954/55 н. р. вони складали 86,6 % від загальної кількості шкіл [948, арк. 1]. У
1956 р. у зв’язку з перетворенням (за рішенням виконавчих комітетів обласних Рад
депутатів трудящих) частини сільських населених пунктів у селища міського типу
дещо змінився розподіл шкіл між містом і селом. Так, за новим адміністративним
поділом на початку 1956/57 н. р. мережа міських шкіл збільшилася на 322 школи і
становила 14,7 % [1009, акр. 1]. Зростання кількості міських шкіл було пов’язано
також і з розвитком промисловості, що прискорювало процес урбанізації й,
відповідно, призводило до скорочення чисельності сільських жителів. За даними
МО УРСР, у 1963/64 н. р. нараховувалося 79,5 % сільських і 20,5 % міських шкіл
[954, арк. 1]. Тож більшість молодших школярів у досліджуваний період здобувала
початкову освіту в сільських школах. Щоправда, стала помітною тенденція до
зростання чисельності учнів у навчальних закладах міської місцевості. На
підтвердження цього факту наводимо рис. 2. 4, показники якого ґрунтуються на
кількісних даних статистичних звітів МО УРСР.

Рис. 2.4. Чисельність учнів початкових класів у міських і сільських
масових школах у 1954/55 н. р. і 1963/64 н. р. (%) [948, арк. 1 зв.; 954, арк. 1 зв.].
За мовою навчання масові школи поділялися на одномовні (українські,
російські, молдавські, угорські, польські), двомовні (українсько-російські, російськоукраїнські, молдавсько-російські, російсько-молдавські, молдавсько-українські,
угорсько-російські) та тримовні (українсько-російсько-молдавські, молдавськоукраїнсько-російські, угорсько-українсько-російські). Близько 98 % з них складали
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одномовні школи, серед яких домінували школи з українською мовою навчання.
Проте їх кількість щорічно зменшувалася. Натомість зростала кількість шкіл з
російською мовою навчання. Пов’язуємо ці зміни з русифікацією шкільної освіти,
що особливо інтенсифікувалася після прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку
школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в УРСР» (1959),
а також приєднанням Кримської області до УРСР (19 лютого 1954 р.), у якій до
1957 р. не було жодної школи з українською мовою навчання. Співвідношення шкіл
з українською та російською мовами навчання у досліджуваний період представлено
в Додатку В.
Більшість дітей національних меншин, які мешкали на території УРСР, були
позбавлені можливості здобувати початкову освіту рідною мовою. У післявоєнний
період ліквідовано школи з узбецькою, туркменською, вірменською, єврейською,
чеською мовами навчання, значно скорочено – з польською мовою навчання
[1087, арк. 61-62; 119, с. 69]. У 1954–1964 рр. в УРСР функціонували лише школи з
молдавською (Чернівецька, Одеська, Закарпатська обл.), угорською (Закарпатська
обл.) та польською (Львівська обл.) мовами навчання. Їх кількість ледве сягала 1 %
від загальної кількості шкіл. Ця тенденція тривала до кінця 80-х рр. ХХ ст.
Кількісний показник молодших школярів, які навчалися українською мовою,
протягом досліджуваного періоду збільшувався. Це відбувалося за рахунок
зростання загальної чисельності учнів початкових класів. Проте у відсотковому
співвідношенні з 1954 р. до 1964 р. їхня кількість зменшилася на 9,13 %.
Скорочувався також і відсоток молодших школярів, які навчалися молдавською,
угорською та польською мовами. Водночас неухильно збільшувалися кількісні та
відсоткові показники молодших школярів, які навчалися російською мовою. Хоча у
наказах МО УРСР неодноразово наголошувалося на необхідності забезпечити
навчання дітей їх рідною мовою, на потребі проводити відповідну роз’яснювальну
роботу з батьками [604, с. 4; 605, с. 3]. Нагадаємо, що про це йшлося і у ст. 9 Закону
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної
освіти в УРСР» – «навчання в школах УРСР здійснюється рідною мовою учнів»
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[561, с. 4]. Таку ситуацію пояснюємо, як уже неодноразово підкреслювалося,
русифікаторською політикою радянського уряду. Розподіл учнів початкової ланки
школи за мовою навчання в 1954/55 н. р. та 1963/64 н. р. представлено на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Розподіл учнів початкових класів масових шкіл за мовою
навчання у 1954/55 н. р. і 1963/64 н. р. (%) [976, арк. 1; 977, арк. 1, 1 зв.]
Отже, масові школи, охоплюючи початковою освітою більшість дітей,
диференціювалися

за

такими

критеріями:

структурним

(початкові

школи,

семирічні/восьмирічні школи, середні школи), територіальним (сільські школи та
міські школи) та мовним, частково національним (школи з українською, російською,
молдавською, угорською та польською мовами навчання; функціонування шкіл для
окремих національних меншин). Понад 80 % молодших школярів навчалися у
семирічних/восьмирічних і середніх школах переважно в сільській місцевості.
Негативною тенденцією стало зростання кількісних і відсоткових показників учнів,
які здобували початкову освіту російською мовою (особливо після прийняття
Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи
народної освіти в УРСР»).
Перейдемо до загальної кількісної характеристики учнів початкових класів
(Додаток Г). Погіршення демографічної ситуації у повоєнні роки (втрати у війні,
міграція населення, голод 1946–1947 рр.) спричинило зменшення дітей молодшого
шкільного віку в УРСР, особливо у 1948–1955 рр. Відтак лише протягом 1953/54–
1954/55 н. р. кількість учнів початкових класів скоротилася на 244 тис. осіб [1085,
арк. 1; 1083, арк. 1]. Проте ця ситуація пояснювалася не лише зменшенням загальної
кількості дітей, а й переходом учнів на навчання до шкіл ФЗО, до ремісничих та
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інших училищ, їх «відсівом» зі школи. Позитивна динаміка у чисельності учнів
початкових класів спостерігається вже з 1955/56 н. р. Їхній кількісний показник із
цього часу щорічно зростає та вже 1963/64 н. р. становить 3188 тис. осіб (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Динаміка чисельності учнів початкових класів масових шкіл у
1954/55 – 1963/64 н. р. (тис. осіб)
Як бачимо з рис. 2.6, упродовж десяти років (1954–1964 рр.) контингент
молодших школярів збільшився на 923,6 тис. осіб, що складає 40,8 % [948, арк. 1 зв.;
950, арк. 1 зв.; 1009, арк. 3; 1011, арк. 1 зв.; 949, арк. 1 зв.; 951, арк. 1 зв.; 962,
арк. 1 зв.; 952, арк. 1 зв.; 953, арк. 1 зв.; 954, арк. 1 зв.]. У досліджуваний період
порівняно з наступними спостерігаємо найстрімкіше зростання чисельності учнів
початкових класів. Звісно, цю тенденцію слід вважати позитивною. Водночас
суттєва зміна кількості молодших школярів призвела до погіршення якості
навчально-виховного
комплектування

процесу

початкових

через
класів

переповнення
кадрами,

класів,
загострення

ускладнення
проблеми

багатозмінності навчання. Так, у 1954/55 н. р. кожний четвертий учень початкових
класів навчався у другу зміну. У подальшому ці показники дещо скоротилися.
Значно зменшилася порівняно з післявоєнним періодом кількість учнів, які
навчалися у третю зміну (становила від 0,09 % до 0,001 %) [941, арк. 235; 948, арк. 1;
1011, арк. 1; 962, арк. 1; 954, арк. 1]. Однак за цими показниками стояли сотні-тисячі
дітей, вимушених здобувати початкову освіту у найнесприятливіших умовах.
Цілком подолати багатозмінність навчання не вдалося, незважаючи на декларування
у Законі «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи
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народної освіти в УРСР» завдання щодо переходу на однозмінне навчання
[561, с. 7].
Як позитивні зрушення слід відзначити, що уряд звернув увагу на організацію
позаурочної діяльності молодших школярів та сприяв відкриттю груп подовженого
дня. Ця форма суспільного виховання дітей виникла ще на початку 20-х рр. ХХ ст.
та мала на меті покращення «матеріального і морального становища дітей», які
значний час проводили без нагляду дорослих; створення сприятливих умов для
їхнього навчання та виховання. Проте через брак коштів і педагогічних кадрів групи
подовженого дня швидко припинили своє існування. У післявоєнний час для учнів
початкових класів вони утворювалися в сільських школах найчастіше в період
польових робіт. Згодом подібні групи почали відкриватися і в міських школах
[66, с. 27]. Для забезпечення нагляду за молодшими школярами у позанавчальний
час діяли і т. зв. дитячі кімнати та майданчики. Наприклад, у 1955/56 н. р. в
м. Харкові функціонувало 22 дитячі кімнати, де чергували жінки-активістки та
матері школярів [1045, арк. 77-78].
Відтак у зв’язку з потребою організації педагогічного нагляду за дітьми
молодшого шкільного віку (батьки яких не могли його забезпечити) у вільний від
навчання час та, ймовірно, для припинення стихійного виникнення різних форм
суспільного виховання дітей, забезпечення контролю за їхньою діяльністю з боку
державних органів у 1956 р. Рада Міністрів УРСР дозволила створювати спеціальні
групи учнів І-ІV класів із подовженим перебуванням у школі [581, с. 2]. Основні
завдання груп подовженого дня полягали у підготовці домашніх завдань, проведенні
прогулянок, ігор, позакласного читання та інших заходів [503, с. 3-4; 479, с. 3].
Витрати на початковому етапі їхнього функціонування здійснювалися за рахунок
батьків, а в сільській місцевості – колгоспів. Пізніше, коли групи набули масового
поширення, порядок їх фінансування змінився

– велика частина витрат

здійснювалася за рахунок держави.
Про кількісні показники та умови діяльності груп подовженого дня в другій
половині 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. маємо суперечливі дані. У щорічних
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звітах МО УРСР про роботу шкіл і органів народної освіти йшлося про постійне
зростання кількості цих груп та учнів, які були ними охоплені; створення
сприятливих умов для їх функціонування (організація безкоштовного харчування,
забезпечення відпочинку дітей, проведення гурткової роботи тощо) [1079, арк. 4;
1084, арк. 3; 1078, арк. 3; 1082, арк. 4]. В інших джерелах знаходимо інформацію про
скорочення груп подовженого дня, про відсутність необхідних умов для їх
діяльності. Наприклад, у 1959/60 н. р. у Запоріжжі їх кількість з 43 скоротилася до
11, оскільки вони працювали, як правило, у залах, вестибюлях і навіть шкільних
коридорах; не були забезпечені необхідними меблями та обладнанням [576, с. 6-8].
Та, незважаючи на зазначені проблеми, вважаємо, що створення груп подовженого
дня поряд із розв’язанням педагогічних завдань стало однією із форм соціального
захисту учнів початкових класів.
Звернемо увагу, що з 1944 р. для учнів, зокрема початкових класів, уводилися
«Правила для учнів», які мали «свідомо і точно» виконуватися як у школі, так і поза
нею. Правила вимагали від молодших школярів «акуратно відвідувати заняття»,
добросовісно готуватися до уроків, зразково поводитися в школі, вдома і в
громадських місцях, бути дисциплінованими тощо. Водночас не знаходимо у них
жодного слова про права та заохочення учнів. При порушенні Правил уживалися
суворі заходи покарання: осуд учителя, завідувача навчальною частиною, директора
школи; наказ стати біля парти, класної дошки або стола вчителя; оголошення догани
перед класом на загальних зборах учнів, висилання з класу під час уроку;
затримання після уроків для виконання незробленого домашнього чи класного
завдання; виклик на засідання педагогічної ради, оголошення догани наказом
директора школи; зниження оцінки за поведінку; у найбільш тяжких випадках –
виключення зі школи [560, с. 4]. Припускаємо, що саме за порушення дисципліни та
невиконання встановлених Правил учні початкових класів щорічно відраховувалися
зі школи. Наприклад, протягом 1958/59 н. р. зі школи виключено 398 молодших
школярів [1010, арк. 1], 1960/61 н. р. – 178 [960, арк. 1].
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З 1 березня 1961 р. уведено нові «Правила для учнів» [631] (Додаток Д).
Здійснений змістовий аналіз Правил показав, що підходи до їх укладання не
змінилися. Зокрема, молодші школярі, як і раніше, мали старанно вчитися,
«акуратно відвідувати школу», брати участь у суспільно корисній праці, виконувати
вимоги вчителів та інших працівників школи, не допускати поганих вчинків тощо.
Від учнів вимагалося допомагати у виконанні правил своїм товаришам, застерігати
їх від порушення поведінки та поганих учинків [631, с. 2]. Безумовно, окреслені
вимоги

сприяли

відповідальність,

вихованню

у

організованість,

молодших

школярів

працелюбність,

таких

якостей,

заощадливість,

як:

охайність,

товариськість, допомога іншим, повага до старших, чесність, які, на наш погляд, не
втратили

актуальності.

Водночас

встановлені

Правила

стали

своєрідним

інструментом зміцнення дисципліни й порядку, авторитарного стилю керівництва
навчально-виховним процесом.
У контексті розгляду питання організації початкової освіти охарактеризуємо
кількісні та якісні показники педагогічного складу цієї ланки освіти. Зростання
мережі шкіл і контингентів молодших школярів зумовило збільшення учителів
початкових класів. З 1954/55 по 1963/64 н. р. їхня чисельність зросла на 31,2 тис.
осіб, що становило 40,9 % (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Динаміка чисельності вчителів початкових класів у 1954/55 –
1963/64 н. р. (тис. осіб) [961, арк. 1; 907, арк. 1; 908, арк. 1; 909, арк. 1; 910, арк. 1;
951, арк. 35; 975, арк. 1; 966, арк. 1; 973, арк. 1; 974, арк. 1]
Пріоритетним завданням державної освітньої політики окресленого періоду
стало забезпечення шкіл висококваліфікованими педагогічними кадрами [414, с. 1].
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У 1956 р. після тривалої перерви відроджено підготовку вчителів початкових класів
у системі вищої педагогічної освіти (у 20-х рр. ХХ ст. в УСРР підготовка вчителів
для І ступеня школи здійснювалася у закладах вищої освіти). У 1956/57 н. р. у п’яти
педагогічних інститутах (Київський, Вінницький, Глухівський, Ізмаїльський та
Бердичівський) як експеримент організовано відповідні факультети з чотирирічним
строком навчання [723, с. 52; 845, с. 64; 1097, арк. 63]. Вони дістали поширення
після схвалення Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший
розвиток системи народної освіти в УРСР», де йшлося про необхідність підготовки
класоводів у педінститутах задля подальшого комплектування всіх шкіл учителями
з вищою освітою [561, с. 12].
Внаслідок відкриття у педагогічних інститутах факультетів з підготовки
вчителів початкових класів у І-ІV класах масових шкіл почали працювати фахівці з
вищою освітою. Дещо зросла (на 3,6 %) кількість учителів, які мали неповну вищу
освіту (закінчили учительський інститут). Більше 80 % фахівців мали середню
педагогічну освіту. Зменшився відсоток (з 9,64 % до 3,51 %) класоводів без
педагогічної освіти. Позитивні зрушення в якісному складі учителів початкових
класів ілюструє рис. 2.8.

Рис. 2.8. Освітній рівень учителів початкових класів у 1954/55 н. р. і
1963/64 н. р. (%) [961, арк. 1; 974, арк. 1]
З наведених даних можна зробити висновок, що початкові класи загалом були
забезпечені кваліфікованими педагогічними кадрами. Закцентуємо, що внаслідок
війни та низької заробітної плати посилилася тенденція фемінізації учителів
початкових класів. Наводимо архівні дані щодо гендерного складу класоводів. У
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1947/48 н. р. у початкових класах працювало 82,9 % жінок [912, арк. 1 зв.], у
1954/55 н. р. – 90,6 % жінок [961, арк. 1], у 1963/64 н. р. – 92,8 % жінок [974, арк. 1].
Велика увага з боку МО УРСР, відділу початкової школи НДІ педагогіки
УРСР, ВНО, ІУВ приділялася підвищенню фахового рівня класоводів. Зокрема, у
досліджуваний період відбувалися різного рівня конференції, педагогічні читання,
семінари для вчителів початкових класів, на яких обговорювалися питання
удосконалення навчально-виховного процесу, аналізувалися навчальні плани та
програми для початкових класів, проводилися практикуми тощо [638, с. 18; 614,
с. 5, 7; 446; 474; 463; 928; 931]. У школах було організовано методичні об’єднання
класоводів [615, с. 10]. Щорічно для вчителів початкових класів видавалися
збірники та брошури з питань організації навчально-виховної роботи у І-ІV класах, з
методики викладання окремих предметів, з досвіду роботи окремих класоводів [362;
447; 529, с. 15, 17]. Водночас педагоги неодноразово порушували питання про
створення в УРСР науково-методичного журналу «Початкова освіта/школа», про
видання «Бібліотеки вчителя початкової школи», де висвітлювалися б актуальні
проблеми теорії і практики початкового навчання [1122, арк. 2; 805, с. 188].
У досліджуваний період здійснювалися заходи з покращення житловопобутових умов учителів, особливо сільських шкіл [619; 918, арк. 47]. З 1964 р.
затверджувалися нові умови оплати праці вчителів початкових класів. Нагадаємо,
що з 1948 р. встановлювалися різні посадові оклади для учителів міських і сільських
шкіл та учителів початкових, середніх і старших класів [600, с. 121-124; 228, с. 5-7].
З 1964 р. це розмежування було усунено. Однак заробітна плата виплачувалася
вчителям І-ІV класів за 4 год. роботи на день, а вчителям V-ХІ – за 3 год. Пояснень
тому, чому ставка класовода розраховувалася з 24 год., а вчителя середньої та
старшої школи – з 18 год., у постанові не було [599, с. 3, 7]. Така ситуація визначала
більш низьку вартість уроку в початкових класах, що, на наш погляд, було
неправомірним.
Позитивним аспектом уважаємо те, що вчителям початкових класів уперше
встановлювалася додаткова оплата за перевірку зошитів в обсязі 5 крб. на місяць.
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Однак за щоденну перевірку зошитів із кількох предметів з-поміж учителів вони
отримували найнижчу оплату. Тоді як, наприклад, учителі V-ХІ класів за перевірку
письмових робіт з іноземної мови отримували доплату в розмірі 6 крб., з математики
– 8 крб., з мов і літератури – 10 крб. [599, с. 8]. Наведені факти свідчать, що статус
учителя початкових класів, як і раніше, залишався нижчим, ніж учителя середньої та
старшої ланки школи.
Отже, в умовах розвитку мережі масових шкіл, стрімкого збільшення
контингенту молодших школярів державна освітня політика була зорієнтована на
забезпечення початкової освіти необхідною кількістю вчителів, на покращення
їхньої підготовки шляхом відкриття в педагогічних інститутах відповідних
факультетів, підвищення фахового рівня класоводів, поліпшення їхніх житловопобутових умов та оплати праці. Ужиті заходи, безумовно, сприяли покращенню
якості навчання, підвищували престиж професії вчителя початкових класів у
суспільстві. Водночас посилювалася тенденція фемінізації класоводів, до того ж
їхній статус залишався нижчим, ніж у вчителів-предметників.
Розглядаючи особливості організації початкової освіти, спинимося також і на
питанні її навчального та матеріально-технічного забезпечення. Протягом 1954–
1964 рр. зростали державні видатки на освітню галузь як загалом, так і на шкільну
освіту зокрема. Щорічно за рахунок бюджетних асигнувань, а також промислових
підприємств, колгоспів, громадськості, здійснювалося будівництво та добудова
шкіл, їдалень, спортивних залів; покращувалося навчальне обладнання [1083, арк. 1;
1045, арк. 1; 1080, арк. 4; 917, арк. 5].
Поряд із досягненнями маємо відзначити і низку недоліків: неповна й
несвоєчасна

підготовка

окремих

шкіл

до

навчального

року,

недостатня

забезпеченість початкових класів шкільними меблями й навчально-наочним
приладдям (класними рахівницями, арифметичними ящиками, гербаріями тощо);
незадовільна закупівля та обмін уживаних підручників для молодших школярів;
відсутність належних умов для навчання учнів семирічного віку (виділення для них
більш просторих і світлих кімнат, обладнання класів партами відповідних розмірів
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тощо), необхідної бази для якісного виконання програм із ручної праці, сучасних
засобів навчання; використання у початкових класах нестандартних парт,
розміщення за ними по троє учнів; постачання обмеженої кількості учнівських
зошитів тощо [198, с. 20; 543, с. 5; 627, с. 13; 647, с. 5]. Тож навчальна та
матеріально-технічна база початкової освіти як одна із важливих умов забезпечення
якості навчально-виховного процесу потребувала покращення.
Отже, інтегрування початкової освіти в систему шкільної освіти в контексті
освітньої реформи зумовило зміни в її цілях, принципах і організації, що впливало
на зміст освіти та особливості здійснення навчально-виховного процесу.

2. 2. Зміни у змісті початкової освіти: розвантаження, оновлення,
стабілізація
Суспільно-політичні

зміни

(лібералізація,

десталінізація),

становлення

початкової освіти як складника шкільної освіти мали безпосередній вплив на її
зміст. Теоретична й практична робота над його оновленням розгорнулася після
ХІХ з’їзду КПРС (1952), що започаткував, як зазначає Л. Д. Березівська, педагогічні
підвалини реформи школи [33, с. 241]. Нагадаємо, що з 30-х рр. ХХ ст. зміст освіти
визначався на загальносоюзному рівні. Як наслідок, встановлювалися єдині підходи
до його розроблення [33, с. 218]. Навчальні плани й програми готувалися
МО РРФСР, перекладалися українською мовою та затверджувалися МО УРСР. На
республіканському рівні укладалися лише програми зі «специфічних» для шкіл
УРСР навчальних предметів – українська та російська мови. В основу останніх
покладалися програми з російської мови, підготовлені МО РРФСР. Зрозуміло, що
зміст програм з української та російської мов погоджувався «московським
центром».
У 1954 р. МО УРСР було затверджено новий навчальний план для І-ІV класів
початкових, семирічних і середніх шкіл (табл. 2.1).
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Таблиця 2.1
Навчальний план для І-ІV класів початкових, семирічних і
середніх шкіл з українською мовою навчання
(1952/53 н. р. та 1954/55 н. р.) [1032, арк. 1; 376, с. 14]
Кількість годин на навчальний тиждень

1954/55
н.р.

13
-

10
3

10
3

2
6
1
1
1
24

6
1
2
1
1
24

2
6
1
1
1
24

6
1
2
1
1
24

11
5
2*
5
2
1
1
27

10
4
5
1
2
1
1
24

6
5
2*
6
1/2**
2
3/2
2
1
1
29

1954/55
н.р.

1952/53
н.р.

13
-

ІV кл.
1952/53
н.р.

1954/55
н.р.

ІІІ кл.

1952/53
н.р.

Українська мова
Російська мова
Іноземна мова
Каліграфія
Арифметика
Природознавство
Географія
Історія
Ручна праця
Фізичне виховання
Малювання
Співи
Усього

ІІ кл.

1954/55
н.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

І кл.

Назва предметів

1952/53
н.р.

№
з/п

6
4
6
1/2
2/1
2
1
2
1
1
26

* У ІІІ-IV класах усіх початкових і сільських семирічних шкіл іноземна мова не викладалася,
відповідно тижневе навчальне навантаження у ІІІ класі цих шкіл становило 25 год., а в IV класі – 27 год.
** кількість годин на півріччя

Як бачимо, у новому навчальному плані порівняно з навчальним планом,
виданим у 1952 р., відбулися такі зміни: збільшено кількість годин на фізичне
виховання у І і ІІ класах (на 1 год.); зменшено навчальне навантаження на вивчення
російської мови у ІІІ і IV класах (на 1 год.), географії (на 0,5 год.) та історії
(на 0,5 год.) у зв’язку зі скороченням навчального матеріалу з цих предметів
[376, с. 14]. Викладання каліграфії включено в навчальний предмет «Українська
мова» за рахунок зменшення годин на такі розділи, як: «Читання» та «Граматика і
правопис». З метою здійснення трудової підготовки та політехнічного навчання
молодших школярів до навчального плану введено ручну працю (у 1956–1959 рр. –
«Праця і практичні заняття»). Натомість наказом МО УРСР (6 жовтня 1953 р.) у
початкових класах середніх і міських семирічних шкіл припинено вивчення
іноземної мови [645, с. 18]. У цілому загальна кількість годин у початкових класах
була зменшена та встановлювалася у відповідності до норм, визначених ще у
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1935 р., а саме: у І-ІІІ класах – 24 год. на тиждень, у ІV класі – 26 год. [588, с. 2].
Належного обґрунтування окреслених змін у документах МО УРСР та нових
навчальних планах і програмах не зафіксовано. Припускаємо, що певне зменшення
навчального навантаження було пов’язано із втратою початковою освітою
функційної самостійності, з урахуванням зниження вікової межі початку
систематичного шкільного навчання – до семи років, із поверненням до курсу
початкової освіти предмета «Ручна праця».
Одночасно із новими навчальними планами у 1954 р. уведено й нові програми.
Зупинимо увагу на їх розгляді та змінах, що відбулися у них порівняно з
програмами, виданими на початку 50-х рр. ХХ ст. Основним навчальним предметом
у школах з українською мовою навчання, як і раніше, залишалася українська мова.
На її вивчення відводилося 40 % навчального часу. Українська мова розглядалася не
лише як навчальний предмет, а й як основа для вивчення інших навчальних
предметів та засіб навчання. Відповідно її завдання полягало в опануванні
молодшими школярами «навичками свідомого читання і грамотного письма,
правильної усної і писемної мови», що «відкривало перед ними шлях до знань,
прилучало їх до культури, сприяло всебічному розвитку» [693, с. 3]. Нова програма з
української мови зводилася до двох розділів: «Читання і розвиток мови» та
«Граматика

і

правопис.

Розвиток

мови».

Розділ

«Переказ

і

твір»,

що

виокремлювався у програмах попередніх років, включений до названих вище. Таким
чином, робота з розвитку усної мови увійшла до першого розділу, з письмової – до
другого. До програми з української мови, як йшлося вище, включено каліграфію.
Вивчення української мови в І класі традиційно розпочиналося з навчання
грамоти за звуковим аналітико-синтетичним методом, започаткованим відомим
вітчизняним педагогом К. Д. Ушинським та уведеним у радянській школі з 1934 р.
Зауважимо, що цей метод до 90-х рр. ХХ ст. залишався єдиним у навчанні
першокласників. З метою кращого опанування грамоти у нових програмах на її
вивчення відводилося замість трьох – чотири місяці, тобто перше півріччя І класу.
Припускаємо, що збільшення цього періоду у вивченні мови було здійснено з
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урахуванням віку першокласників, адже з 1944/45 н. р. до школи почали приймати
семирічних дітей. Навчання грамоти, у свою чергу, поділялося на добукварний
(підготовка до навчання читання і письма) і букварний (оволодіння початковими
уміннями читання і письма за букварем) періоди. Післябукварний період
(закріплення початкових умінь та формування навичок читання і письма), що
містився у попередніх програмах як важливий складник навчання грамоти,
нівельовано, але залишено у букварі у вигляді невеличкої читанки [693, с. 3].
Ураховуючи психофізичні особливості дітей семирічного віку, тривалість
добукварного періоду замість 6-8 днів [153, с. 3] становила два-три тижні [693, с. 3].
Також збільшено час і на букварний період. У нових програмах уперше визначено
обсяг умінь, якими мали оволодіти

першокласники у добукварний період та

уточнено уміння і навички, які необхідно було сформувати протягом букварного
періоду.
Проаналізувавши нову програму з навчання грамоти, бачимо, що вона
обмежувалася загальними вимогами до ЗУН учнів та вказівками методичного
характеру; не розкривала самого змісту роботи, порядку вивчення звуків і букв
тощо. Зміст навчання грамоти відображався у «Букварі» (авт. Л. П. Деполович, з
1957 р. – Н. О. Гов’ядовська). Детальний розгляд підручників показав, що вивчення
звуків і букв української мови відбувалося за принципом ступеня труднощів їх
засвоєння у три етапи. Зокрема, на першому – вивчалися літери м, с, н, л, р, ш, що
позначали тверді приголосні перед – а, у, о, и. На другому етапі учні знайомилися з
літерами е, х, в, з, ж, г, к, п, т, д, б, зокрема з-поміж інших із буквами і та ь, що
вимагало читання складів і слів, які містили тверді та м’які приголосні. На третьому
етапі вводилися голосні я, ю, є, ї, приголосні ч, ц, щ, ф, африкати дз, дж та апостроф
[145; 172].
Недоліком такого порядку вивчення літер було те, що на початковому етапі
формування уміння читати учні мали справу винятково з твердими приголосними,
хоча літери с, н, р, л в українській мові можуть позначати парні твердий і м’який
приголосний.

Такий

принцип,

на

думку

сучасного

вченого-мовознавця
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М. С. Вашуленка, «з одного боку, призводив до побуквеного читання, а з другого –
ставав причиною породження «мук синтезу», що з’являлися з необхідністю
вироблення в учнів орієнтації на букву голосного звука в складі, щоб відразу
правильно прочитати літеру, якою позначено приголосний звук – твердий або
м’який» [351, с. 52]. Тому в подальшому цей принцип був переглянутий.
Органічним складником курсу «Українська мова» було читання. Програма з
цього розділу загалом залишалася незмінною. Як і раніше, вона містила лише
вимоги з техніки читання та уміння, якими мали оволодіти учні в процесі навчання,
не розкриваючи змісту самого читання [693, с. 3]. Це призводило до різнобою у
підручниках з читанння, нескінченних їх переробок.
Проаналізувавши зміст розділу «Граматика та правопис», фіксуємо такі
зміни: зменшення обсягу граматичного матеріалу, перерозподіл граматикоорфографічних тем за роками навчання, ґрунтування програми на принципі
відповідності граматичного матеріалу віковим особливостям учнів початкових
класів, подолання концентризму, посилення практичної спрямованості, збільшення
годин на повторення навчального матеріалу [693, с. 3]. Вони позитивно оцінювалися
тогочасними методистами та вчителями [154, с. 3; 243, с. 3; 244, с. 36] та сприяли
підвищенню рівня успішності учнів з української мови, їхньої грамотності
[1083, арк. 21].
Одним із основних навчальних предметів, як зазначалося у програмах, була
російська мова. Її вивчення спрямовувалося на розв’язання не лише освітніх, а й
«ідейно-виховних» завдань, зокрема «виховання дружби українського народу з
великим російським народом» [694, с. 83]. Обов’язкове опанування російської мови
в школах УРСР розглядаємо як одну з форм русифікації молодших школярів та
планомірний крок у напрямі створення квазіспільноти – радянського народу. Освітні
завдання зазначеного курсу полягали у формуванні умінь і навичок усвідомлено
читати російською мовою, грамотно писати, правильно висловлювати думки усно.
Викладання російської мови в школах з українською мовою навчання ґрунтувалося,
з одного боку, на усвідомленні спільності та спорідненості мов, а з іншого – на
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засвоєнні їх відмінних рис. Тому навчальний матеріал із відповідної теми
української мови мав вивчатися раніше, ніж на уроках з російської мови. Внаслідок
скорочення теоретичного матеріалу з української мови, відповідно відбулося і його
скорочення з російської, зокрема у ІІІ і ІV класах. У нових програмах більше уваги
приділено формуванню практичних умінь [694, с. 85].
До основних предметів відносилася також і арифметика, що мала на меті
«навчити дітей правильно, свідомо, впевнено і раціонально виконувати дії з цілими
числами та застосовувати одержані знання й навички до розв’язання арифметичних
задач і виконання простіших розрахунків» [694, с. 3]. У нову програму з арифметики
внесено незначні зміни. Так, у програмах для І класу розширено матеріал з
геометрії, збільшено час на практичні роботи з вимірювання; з програми ІІ класу
перенесені до програми ІІІ класу теми «Ділення з остачею в межах 100», «Чотири дії
над круглими десятками і сотнями в межах 1000», множення та ділення
багатозначних чисел на багатозначні; із програми ІV класу вилучено складні типи
задач, вивчення теми «Поняття про відсотки». Усередині окремих тем здійснено
перегрупування навчального матеріалу. Проаналізувавши програму з арифметики,
приходимо до висновку, що, незважаючи на внесені корективи, навчальний матеріал
залишався складним для опанування молодшими школярами та, як і в попередні
десятиліття,

орієнтувався

на

замкненість

початкової

освіти,

а

тому

не

забезпечувалася наступність із середньою ланкою школи [694, с. 130-140].
З ІV класу як окремі навчальні предмети молодші школярі вивчали
елементарні курси історії СРСР, географії та природознавства. Початкові відомості
з цих предметів учні діставали у І-ІІІ класах на уроках пояснювального читання. У
нових програмах з історії СРСР, географії та природознавсва відбулися незначні
зміни, що стосувалися скорочення навчального матеріалу. Так, у програмі з
природознавства зменшено матеріал із тем «Повітря», «Корисні копалини» та
«Ґрунт». Уважаємо позитивним уведення теми «Охорона здоров’я», де розглядалися
питання

організації

режиму

дня

учнів,

правильного

харчування,

гігієни,

профілактики інфекційних захворювань [693, с. 114]. У програмі з географії знято
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вивчення тем «Короткий огляд СРСР за фізичною картою», «Північний Льодовитий
океан», «Північний берег Криму» [693, с. 105]. У програмі з історії СРСР відбулися
значні скорочення всередині кожної теми, проте перелік тем не змінився. Молодші
школярі, як і раніше, мали протягом навчального року ознайомитися з історичними
подіями, що охоплювали час від «Київської Русі» до 50-х рр. ХХ ст. Фактично, це
був курс політичної історії, що мав на меті сформувати початкові уявлення про
розвиток суспільного ладу, про класові відносини і класову боротьбу, про боротьбу
народів СРСР, передусім росіян, з іноземними загарбниками. Особлива увага
приділялася радянському періоду та керівній ролі Комуністичної партії [693, с. 76].
Пропонований обсяг і зміст навчального матеріалу з історії СРСР не відповідав
віковим можливостям учнів, на чому неодноразово наголошували вчителі
[1068, арк. 11, 12; 1106, арк. 32, 41, 78].
Аналіз програм з природознавства, географії, історії CРСР засвідчив, що їх
зміст зорієнтовувався на формування у молодших школярів знань про природу з
позицій «мічурінського вчення», тобто використання її ресурсів «на благо всіх
трудящих»; про географічні явища та географію СРСР; про історичне минуле СРСР.
Водночас зміст навчального матеріалу, як, власне, й з інших навчальних предметів,
спрямовувався на виховання у молодших школярів радянського патріотизму,
комуністичної моралі. Визначений на загальнодержавному рівні зміст освіти не
передбачав повідомлення молодшим школярам знань про природу, географію й
історію України. Тож тоталітарна машина нівелювала національні особливості
української дитини з перших днів її перебування в навчальному закладі.
У програмах з т. зв. другорядних предметів – малювання, співів та фізичного
виховання, не відбулося змін. У зв’язку з тим, що зміст початкової освіти
формувався під впливом вимог середньої ланки школи, основними предметами
вважалися мови та математика. Такий підхід з огляду на базові потреби дітей
молодшого шкільного віку (інтенсивний рух, гра, малювання, імпровізація, ручна
праця тощо), як слушно зазначала О. Я. Савченко, був антигуманним та
антипедагогічним [743, с. 8].
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У 1954 р. до навчальних планів початкової школи було повернено ручну
працю. Цього ж року МО УРСР затверджено програму з ручної праці. Її вивчення
показало, що завдання цього навчального предмета полягали у засвоєнні знань про
властивості різних матеріалів; у формуванні трудових умінь і навичок та культури
праці; у поглибленні та застосуванні знань з мови, арифметики, природознавства,
малювання та ін. предметів; у розвитку творчих і конструкторських здібностей,
уявлень про величину, форму, колір, вагу тощо. Поряд з освітніми завданнями, як і в
процесі вивчення інших навчальних предметів, значна увага приділялася й
виховним

завданням,

зокрема:

формуванню

у

молодших

школярів

матеріалістичного світогляду, «комуністичного ставлення» до праці [692, с. 5]. У
програмі вчителям рекомендувалося проводити з учнями бесіди про працю
радянського народу, про соціалістичну організацію виробництва [692, с. 5].
Викладання ручної праці в початкових класах розглядалося як підготовчий
ступінь до розв’язання завдань, поставлених перед середньою школою в галузі
політехнічного навчання і підготовки учнів до практичної діяльності. Відтак
молодші школярі мали оволодіти знаннями про властивості таких матеріалів, як:
папір, картон, глина, пластилін, тканина, дерево, м’який дріт і жерсть; навчитися
обробляти їх за допомогою різних ручних інструментів; виготовляти з них прості
вироби: іграшки, навчальне приладдя, технічні моделі, речі побуту тощо.
Передбачалася і робота молодших школярів на навчально-дослідній ділянці
(вирощування городніх і зернових рослин, догляд за садом, збирання та облік
урожаю) та в класному кутку живої природи (догляд за кімнатними рослинами,
тваринами). Програма з ручної праці укладалася з урахуванням поступового
наростання складності навчального матеріалу. Наприклад, спочатку учні мали
працювати з такими матеріалами, як: папір, тканина, глина, картон, а потім – з
деревиною, фанерою, дротом, жерстю. Як зазначалося у програмі, робота з цими
матеріалами була посильною для молодших школярів. Проте, на наш погляд,
завдання, які поставали перед учнями, особливо в ІІІ-ІV класах, були надто
складними для виконання. Зокрема, виготовити з картону навчальне наочне
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приладдя, потрібне в процесі навчання арифметики, географії, української та
російської мов; пошити фартух для роботи в школі та вдома; виробити з дерева
указку, ящик для посівів, годівничку для птахів; змоделювати з дроту та жерсті
гвинтокрил, човник, вітряний двигун; нарізати гвинти й гайки; спаяти металеві
вироби паяльником тощо [692, с. 15-17]. Причому як дівчатка, так і хлопчики, мали
виконувати однакові завдання. Адже про врахування гендерних особливостей
молодших школярів у програмі не йшлося, що розглядаємо як дискусійну тенденцію
досліджуваного періоду.
Для успішного виконання програми з ручної праці школи мали подбати про
забезпечення уроків відповідними матеріалами та обладнанням, організувати робочі
кімнати, навчально-дослідні ділянки, кутки живої природи [692, с. 10]. Однак
програма не могла бути повністю виконана через відсутність у багатьох школах
необхідних матеріалів, обладнання, робочих кімнат, навчально-дослідних ділянок,
потрібних для проведення уроків ручної праці, а також недостатню підготовленість
учителів, брак методичної літератури тощо [1079, арк. 29]. Тому програма з ручної
праці щорічно коригувалася.
Отже, у програмах для початкових класів, виданих у 1954 р. і 1955 р.,
спостерігаємо вилучення другорядного складного для розуміння навчального
матеріалу, часткове ліквідування концентризму в програмах з мови, що загалом
сприяло усуненню перевантаження учнів, адаптації програмних вимог до вікових
можливостей молодших школярів. Зміст початкової освіти спрямовувався на
повідомлення готових ЗУН, тобто домінував знаннєвий підхід, що не передбачав
зорієнтованість на особистість учня, та мав уніфікований характер: визначався на
загальносоюзному рівні, навчальні плани і програми (за винятком предметів,
«специфічних» для шкіл УРСР – української та російської мов) перекладалися з
видань навчально-педагогічного видавництва РРФСР. Поряд із розв’язанням
освітніх завдань зміст навчальних предметів зорієнтовувався на виховання учнів у
дусі

комуністичної

моралі,

марксистсько-ленінського

радянського

світогляду.

У

патріотизму,
навчальних

формування

програмах

у

них

нівелювався
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національний компонент, у них не згадувалося про український народ, його історію,
традиції тощо, що залишалося характерним і надалі.
Перейдемо до розгляду навчальної літератури, яка використовувалася у
І-ІV класах (Додаток Е). Нагадаємо, що з 1933 р. встановлювалися єдині за змістом і
формою підручники, заборонялося їх самостійне видання в республіках. Шкільні
підручники готувалися «московським центром» та перекладалися для шкіл
республік відповідною мовою. Однак початкова школа у порівнянні з іншими
ланками шкільної освіти мала певні привілеї, зокрема, підручники та навчальні
посібники з навчання грамоти, читання, письма та мови (української та російської)
для шкіл УРСР готувалися українськими авторами. Але їх зміст був ретельно
вивірений та погоджений на загальносоюзному рівні.
Навчання грамоти здійснювалося за «Букварем» українського педагогаметодиста, авторки численних підручників і посібників для початкової школи, шкіл
грамоти та дорослих, методичних керівництв для вчителів Л. П. Деполович [172].
Буквар цього автора використовувався у початкових класах з 1934 р., витримавши
19 перевидань. З 1957 р. початкові уміння читання та письма першокласники
здобували за «Букварем», підготовленим українським методистом, заслуженою
вчителькою Н. О. Гов’ядовською [145]. Перше його видання побачило світ у 1953 р.
та апробувалося в школах шести областей УРСР [874, с. 86]. З 1957 р. підручник
видавався щорічно та використовувався в школі до 1968 р., майже не зазнавши змін.
Він витримав 13 перевидань.
Порівняльний

аналіз

букварів,

підготовлених

Л. П. Деполович

та

Н. О. Гов’ядовською, свідчить про їх схожість (обсяг, структура, принципи
побудови, зміст навчального матеріалу, ілюстрації, формат) [172; 145]. Це дає змогу
стверджувати, що у навчанні грамоти та підходах до укладання підручників
фактично не відбувалося змін упродовж кількох десятиліть. Важливо, що букварі
були надруковані на якісному папері, містили винятково кольорові ілюстрації, що
вирізняло їх від іншої навчальної літератури для початкових класів.
Розглянемо підручники з читання. Протягом 1948–1956 рр. учні І і ІІ класів
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навчалися

за

«Читанками»,

укладеними

українськими

авторками

Т. Ю. Горбунцовою та М. А. Пригарою. Учням ІІІ класів пропонувалася «Читанка»,
що видавалася ще з 30-х рр. ХХ ст. та витримала 22 перевидання. Цей підручник, на
відміну від інших навчальних книг з читання, був «напіворигінальним», оскільки
лише літературна частина була упорядкована українським педагогом-методистом
М. М. Мироновим, інші розділи перекладено з книги для читання «Рідна мова»
(переклад з російської –Т. Г.) (видання «Учпедгіз»). Характерною особливістю
навчальних книг для І-ІІІ класів було те, що вони спрямовувалися не лише на
формування навичок читання, розвиток мовлення учнів, а й надавали знання з
природознавства, історії, географії. Відповідно читанки містили художні твори й
статті наукового характеру [855].
Учні ІV класів навчалися за «Літературною читанкою» М. М. Миронова, яка
видавалася з 30-х рр. ХХ ст. до 1970 р. і витримала рекордну кількість видань – 35.
Читанка містила твори класиків української та російської літератури, твори
радянських письменників, що знайомили учнів із подіями минулого, героями
громадянської війни, подвигами піонерів і комсомольців під час Другої світової
війни, досягненнями СРСР у післявоєнний період тощо. Окрім того, підручник
містив нариси про видатних учених, винахідників, композиторів, письменників,
художників. Як й інші читанки, вона спрямовувалася передусім на формування
любові до радянської Батьківщини, виховання радянського патріотизму, «ненависті
до ворогів», зміцнення почуття дружби між народами СРСР, формування
колективістських якостей, слухняності, дисциплінованості тощо [353].
Вивчення української мови, зокрема розділу «Граматика та правопис»,
відбувалося за підручниками відомого українського вченого-мовознавця, педагога
С. Х. Чавдарова «Українська мова» для І, ІІ, ІІІ і ІV класів. Вони використовувалися
в початкових класах з 30-х рр. ХХ ст., витримавши понад 30 перевидань. Унаслідок
постійних

змін

навчальних

програм

автори

підручників

не

встигали

їх

перероблювати. Так, у 1954/55 н. р. учителі мали адаптувати «Українську мову» до
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нових

програмних

вимог.

Перероблені

підручники

з

української

мови

використовувалися в школі з 1955/56 н. р.
Російська мова в школах з українською мовою навчання вивчалася за підручниками, підготовленими українськими авторами: Л. І. Мельничук, К. В. Долгова
«Російська мова» для ІІ класу; Є. К. Корнієнко, В. Г. Ярошенко «Російська мова»
для ІІІ класу; І. Т. Снісаренко, О. М. Яцимірська «Російська мова» для ІV класу.
Навчання

арифметики

в

усіх

початкових

класах

здійснювалося

за

підручниками, перекладеними з видань «Учпедгіз». Їх незмінним автором упродовж
кількох десятиліть був відомий російських методист О. С. Пчолко. Текстовий
матеріал задач, пропонований у підручниках, підпорядковувався передусім
виховним завданням радянської школи. Зміст задач відображав навчальну й
суспільно корисну діяльність дітей, виробничу і трудову діяльність дорослих.
Вивчення природознавства протягом кількох десятиліть відбувалося за
навчальними

книгами

російського

педагога

М. М. Скаткіна,

перекладеними

(українською мовою) з російських видань. Зокрема, у 1955–1959 рр. молодші
школярі навчалися за посібником М. М. Скаткіна «Книга для читання з
природознавства». Опанування географії здійснювалося за навчальним посібником
російських авторів Н. І. Блонської, В. О. Рауш «Книга для читання з географії»,
історії – за підручником «Історія СРСР. Короткий курс» за редакцією російського
вченого-історика А. В. Шестакова.
Аналіз підручникового фонду для початкових класів засвідчив, що навчальної
літератури з образотворчого мистецтва, співів і ручної праці у 50-х рр. ХХ ст. не
було створено.
Отже, молодші школярі навчалися за єдиними для масових шкіл УРСР
підручниками, які готувалися одними й тими ж авторами протягом багатьох років й
навіть кількох десятиліть. Уважаємо позитивним, що молодші школярі вивчали
українську та російську мову за навчальною літературою, створеною українськими
науковцями й практиками. У ній вміщувалися твори українських письменників, які
оспівували красу рідного слова, природи; знайомили школярів із життям і побутом
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українців, деякими подіями з історії України, а тому певним чином у них
враховувався генотип української дитини. Водночас поділяємо міркування
Я. П. Кодлюк, що в умовах політизації змісту освіти в процесі підготовки
підручників автори концентрували значну увагу на розв’язанні «методологічних
питань». При цьому страждав методичний рівень навчальних книг. Вони
перевантажувалися «сухим», другорядним матеріалом; інформація подавалася у
вигляді готових положень, що не стимулювало мисленнєвої діяльності школярів
[264, с. 53]. Підручники, за винятком букварів, були погано проілюстровані,
друкувалися на папері низької якості.
На допомогу вчителям у навчанні молодших школярів видано низку
навчально-методичних посібників, де розкривалися мета, завдання, специфіка
викладання конкретного предмета, пропонувалися розробки уроків, а саме: з
навчання грамоти – Н. О. Гов’ядовська. Методичні вказівки до букваря (1959) [146];
з читання – М. М. Миронов. Методичні рекомендації до роботи за «Літературною
читанкою» для 4 класу (1954) [354]; з української мови – Г. А. Чуйко. Методика
викладання української мови у початковій школі (1960) [856]; Т. Ю. Горбунцова.
Уроки з української мови в першому класі (1957) [156], Уроки з граматики,
правопису та розвитку мови в другому класі (1959) [155]; Б. С. Саженюк. Робота з
розвитку мови учнів у ІІ-ІV класах початкової школи (1954) [753], Робота з розвитку
мови учнів у першому класі (1955) [754]; Л. К. Балацька. Особливості оволодіння
письмовим переказом учнями молодших класів (1956) [20]; М. І. Дорошенко. Види
диктантів у початковій школі і методика їх опрацювання (1956) [200]; з арифметики
– О. С. Пчолко. Методика викладання арифметики в початковій школі (1955) [713].
Як бачимо, навчально-методична література готувалася переважно авторами
підручників для початкових класів.
Згідно із рішенннями ХХ з’їзду КПРС (1956) завдання школи спрямовувалися
на політехнізацію навчання та трудове виховання школярів, забезпечення зв’язку
навчання з життям та суспільно корисною працею, що вимагало перегляду
навчальних планів, програм і підручників. Демократичні зміни в суспільстві
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сприяли розгортанню дискусії українських освітян щодо перебудови шкільної
освіти, зокрема змісту освіти. Після тривалої перерви педагоги отримали
можливість розробляти власні навчальні плани та програми, для чого було
організовано відповідні комісії при МО УРСР [33, с. 242]. На нараді голів комісій з
удосконалення старих і створення нових навчальних планів і програм для середньої
школи (7 вересня 1956 р.) обговорювалися також питання змісту початкової освіти.
Завідувач відділу початкового навчання НДІ педагогіки УРСР В. І. Помагайба у
своїй доповіді порушив питання про збільшення навчального навантаження з
арифметики у ІІІ класі до 6 год., про визначення оптимального початку вивчення
другої мови в початкових класах. Щодо останнього, то вчений радив перенести
вивчення другої мови з першого півріччя ІІ класу до другого. Задля перевірки
доцільності таких змін він пропонував провести експеримент у чотирьох школах
м. Києва, залишивши ті ж програми та підручники [1096, арк. 2]. На жаль,
інформації про те, чи було проведено таке дослідження, не маємо.
На нараді також порушувалося питання про створення «оригінальних»
навчальних планів і програм для шкіл УРСР. Зокрема заступник міністра освіти
М. Дудник наголосив, що «мова йде не про латання (чинних – Т. Г.), а створення
нових програм», зокрема для початкових класів [1096, арк. 7]. Загалом,
проаналізувавши виступи учасників наради, доходимо висновку, що українські
освітяни прагнули до розробки змісту освіти незалежно від «московського центру».
На зібранні також лунали думки щодо введення до змісту програм і підручників
знань з історії та географії України, які б сприяли врахуванню національних
особливостей українських дітей [1096, арк. 2-5].
Проблема

оновлення

змісту

початкової

освіти

обговорювалася

на

освітянських нарадах різного рівня. Так, на нараді завідувачів облВНО та їх
заступників (21-22 березня 1957 р.) було розглянуто кілька варіантів навчальних
планів. Управління шкіл наполягало, щоб у 1957/58 н. р. учні навчалися за
попередніми навчальними планами, оскільки навчальні програми і підручники
виходили без змін. Лише у ІІІ класі пропонувалося збільшити одну годину на

148

арифметику за рахунок зменшення годин на працю. Інший варіант – зняти у ІІ класі
вивчення другої мови, а в ІV класі – природознавства, географії та історії як окремих
навчальних предметів. За рахунок цього зменшити тижневе навантаження
молодших школярів [1100, арк. 48].
У результаті, за даними начальника Управління шкіл О. Г. Сивець, МО УРСР,
ураховуючи пропозиції учителів, ВНО, НДІ педагогіки УРСР і педагогічних
інститутів, «провело певну роботу по удосконаленню навчальних планів, програм і
підручників для всіх типів шкіл республіки. Шкільні програми переглянуто під
кутом

зору

підвищення

їх

ідейно-теоретичного

рівня,

розвантаження

від

другорядного матеріалу і зайвої концентричності» [387, с. 3]. Проте, порівнявши
нові навчальні плани (1957) з попередніми (1954), бачимо лише збільшення на одну
тижневу годину кількості уроків з арифметики у ІІІ класі, що власне і
пропонувалося Управлінням шкіл. Пропозиції педагогічної громадськості щодо
більш пізнього початку вивчення другої мови та нівелювання природознавства,
географії та історії як окремих навчальних предметів у початкових класах не були
враховані.
У навчальні програмі внесено незначні зміни у розподіл матеріалу за роками
навчання, а також у розподіл годин за окремими темами. Окрім того, відбулося
скорочення навчального матеріалу. Зокрема, у програмі з арифметики для ІV класу
знято вивчення теми «Найпростіші дроби»; у програмі з малювання для ІV класу в
розділі «Тематичне малювання» вилучено завдання, пов’язані з перспективними
зображеннями. Деяких змін зазнала і програма зі співів для І-ІV класів, а саме:
скорочено і полегшено репертуар для хорового співу та слухання музики, для
кожного класу визначено вокально-хорові уміння й навички та вимоги з музичної
грамоти [695].
Наголосимо, що протягом 1956–1957 рр. для початкових класів видано
9 нових «оригінальних» навчальних книг, підготовлених українськими авторами, а
саме: з навчання грамоти – Буквар (авт. Н. О. Гов’ядовська); з читання – Читанка,
І кл.

(авт. Н. О. Гов’ядовська);

Читанка,

І кл.

(авт. О. Х. Бадюк,

С. С. Білий,
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І. Богмат, Н. О. Свиридова); Читанка, ІІ кл. (авт. П. І. Гавриленко, В. Д. Глущенко,
О. І. Горовий

та

ін.);

Читанка,

ІІІ кл.

(авт. Т. П. Войтиченко-Варнавська,

К. Я. Коваленко); з письма – Прописи, ІІ кл. (авт. І. Ф. Кирей); з російської мови –
Російська мова, ІІ кл. (авт. Т. М. Бадьян, У. Т. Брезгунова, Н. Є. Вікторовська,
Ф. А. Мазур , О. В. Павлюк); Російська мова, ІІІ кл. (авт. Л. А. Рейм, Я. П. Фірсюк,
А. В. Долгополова, В. Ф. Кімарська); Російська мова, ІV кл. (авт. Т. І. Гавриленко,
А. Н. Єрофєєв, М. Л. Курмаз, І. А. Фіщенко) [874 c. 86-90].
Робота зі створення нових, більш досконалих підручників розпочалася ще в
1952 р. До їх написання залучалися учителі початкових класів і викладачі педагогічних училищ. Протягом 1953–1954 рр. підготовлено пробні варіанти підручників,
які не менше року апробувалися у школах УРСР [874, с. 86]. МО УРСР організувало
рецензування та широке обговорення нових підручників у предметних комісіях шкіл
і педучилищ, на методичних об’єднаннях учителів, на кафедрах педагогічних інститутів. До участі в їх рецензуванні та обговоренні залучалися також і працівники
науково-дослідних установ. Як повідомляв заступник міністра освіти С. Т. Завало,
на кожний новий підручник було одержано велику кількість індивідуальних і
колективних рецензій, що ретельно вивчалися Управлінням шкіл та видавництвом
«Радянська школа». Ті, що дістали позитивну оцінку та були перероблені відповідно
до зауважень учителів, у подальшому видавалися масовим тиражем [212, с. 70].
Проаналізувавши зміст нових навчальних книг, спостерігаємо, що в них
порівняно з виданими в минулі роки відбулися такі зрушення: краще узгодження з
програмами, урахування вікових особливостей учнів; осучаснення змісту навчального матеріалу; поліпшення оформлення. Водночас бачимо, що з читання та російської мови для кожного класу підручники готувалися різними авторами, що часто
призводило до порушення принципу наступності у вивченні навчального матеріалу.
Отже, у створенні навчальної літератури для початкових класів відбулися
позитивні зміни: в організаційному аспекті – залучення до її підготовки не тільки
науковців, а й практиків, апробування в школах, рецензування та широке
обговорення педагогічною громадськістю; у змістовому аспекті – відповідність
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програмам і віковим особливостям молодших школярів; оновлення змісту та
покращення оформлення. Водночас постійні зміни у програмах викликали потребу в
переробці підручників і навчальних посібників, ускладнювали роботу вчителів і
засвоєння матеріалу учнями.
З інших предметів навчальна література, як і раніше, перекладалася з видань
навчально-педагогічного видавництва РРФСР. С. Т. Завало констатував: «Великим
недоліком у роботі зі створення підручників є те, що Міністерство освіти УРСР і
видавництво «Радянська школа» (…) зовсім не порушували питання про створення
оригінальних підручників з (…) інших навчальних дисциплін. Чомусь вважалося,
що удосконаленням цих підручників повинно займатись лише Міністерство освіти
РРФСР та його наукові установи. Тим часом і в Україні є чималий загін наукових
працівників та вчителів, серед яких, безперечно, знайдуться талановиті автори»
[212, с. 72]. Реагуючи на ці недоліки, МО УРСР вживало відповідні заходи. Зокрема,
передбачалося, що вже у 1959 р. будуть видані пробні підручники з арифметики для
учнів І і ІІ класів. Однак цей задум не був реалізований. Забезпечити початкові
класи «оригінальними» підручниками практично з усіх навчальних предметів стало
можливим лише у 80-х рр. ХХ ст. [265, с. 89].
Нова більш потужна дискусія щодо оновлення змісту початкової освіти
розгорнулася після виступу М. С. Хрущова на ХІІІ з’їзді ВЛКСМ (квітень 1958 р.).
Проблема підготовки нових навчальних планів і програм для І-ІV класів, які
відповідали б поставленим завданням, була порушена вже у травні 1958 р. На нараді
в МО УРСР з питання перебудови роботи шкіл завідувачами райВНО м. Києва,
представниками Київського міського ІУВ були висловлені такі пропозиції:
розвантажити учнів і встановити тижневе навчальне навантаження в І-ІІ класах –
20 год., у ІІІ-ІV – 24 год.; вивчення другої мови розпочати з ІІІ класу; вилучити
природознавство, географію та історію в ІV класі як окремі навчальні предмети й
подавати необхідні відомості з цих галузей знань на уроках пояснювального
читання; вивчення систематичного курсу основ цих наук розпочати з V класу;
збільшити кількість годин на ручну працю [1069, арк. 6-7]. Згодом ці питання стали

151

предметом дискусій на учительському з’їзді, численних освітянських нарадах і
засіданнях, що відбулися у 1958–1959 рр.
Питання оптимального навчального навантаження молодших школярів
активно обговорювалося на нараді активу вчителів початкових класів та
співробітників відділу початкової школи НДІ педагогіки УРСР (14 травня 1958 р).
Завідувач відділу початкової школи В. І. Помагайба запропонував залишити в
І-ІІ класах попередню кількість годин – 24, а в ІІІ-ІV – установити тижневе
навантаження 26 год., що було схвалено більшістю учасників наради. Зокрема,
вчитель початкових класів Ткаченко (ініціали відсутні – Т. Г.) зазначив: «Не можна
йти до якогось усебічного розвантаження. Це розвантаження дітей прийняло якесь
хворобливе явище і зрештою доходить до шкоди дітям, нема чого учити і нема чого
робити» [1107, арк. 17]. На нараді також порушувалися питання про початок
викладання російської мови в школах з українською мовою навчання; доцільність
вивчення природознавства, географії та історії в ІV класі як окремих навчальних
предметів; уведення нового навчального курсу «Етичне виховання» в ІІІ-ІV класах,
спрямованого на формування «комуністичної поведінки» та моральне виховання
учнів. Однак вони так і не були вирішені. Слід звернути увагу, що під час дискусії
звучали досить сміливі думки, а саме: відійти від сліпої орієнтації у змісті освіти та
розв’язанні інших освітніх проблем на РРФСР і вивчити зарубіжний досвід у цих
питаннях [1107]. Тож українські освітяни на хвилі послаблення командноадміністративного

тиску прагнули

до

самостійного

розв’язання

питань

у

розробленні змісту освіти. Водночас вони не виходили за встановлені ідеологічні
межі,

зокрема

формування

особистості

молодшого

школяра

на

засадах

комуністичної моралі.
Отже, педагогічна громадськість активно включилася в процес обговорення
питання перебудови роботи школи, зокрема її змістового складника. Численні
пропозиції від колективів навчальних закладів, а також окремих педагогів
надходили до МО УРСР, про що йшлося на одній із нарад колегії (29 липня 1958 р.)
у повідомленні начальника Управління шкіл О. Г. Сивець [1098, арк. 18].
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З метою оновлення змісту початкової освіти були розроблені проекти
навчальних планів і програм для восьмирічної школи, у підготовці яких взяли участь
працівники МО УРСР, НДІ педагогіки УРСР, викладачі Київського державного
університету імені Т. Г. Шевченка, Київського державного педагогічного інституту
іноземних мов, передові вчителі [1017, арк. 29]. Невдовзі, 20 серпня 1958 р., нові
навчальні плани були затверджені міністром освіти І. К. Білодідом. Їхня апробація
відбувалася

в

28 експериментальних

восьмирічних

школах,

що

почали

функціонувати з 1 вересня 1958 р. [1078, арк. 2]. Зазначимо, що решта учнів, які
здобували початкову освіту в масових школах, навчалися за планом і програмами,
прийнятими у 1957 р. [1022, арк. 91]. У таблиці 2.2 наводимо навчальні плани, за
якими

навчалися

учні

початкових

класів

у

1958/59 н. р.

у

масових

та

експериментальних школах.
Таблиця 2.2
Навчальні плани для І-ІV класів масових і експериментальних шкіл
з українською мовою навчання (1958/59 н. р.) [1022, арк. 91]

13
6
1
1
1
2
24

12*
6
2
1
1
2
24

10
3
6
1
1
1
2
24

12**
6
2
1
1
2
24

10
4
6
1
1
1
2
25

10**
4
6
2
1
1
2
26

6
4
6
1/2***
2/1***
2
2
1
1
2
27

Експериментальні
школи

Експериментальні
школи
Масові
школи

Українська мова
Російська мова
Арифметика
Природознавство
Географія
Історія
Ручна праця
Малювання
Співи
Фізичне виховання
Усього

Експериментальні
школи
Масові
школи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Експериментальні
школи
Масові
школи

Назва предметів

Масові
школи

№
з/п

Кількість годин на навчальний тиждень
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас

10
4
6
2
1
1
2
26

* у тому числі 1 год. на каліграфію з другого півріччя
** у тому числі 1 год. на каліграфію протягом року
*** кількість годин на півріччя

Відповідно до навчальних планів було внесено зміни і в програми для
експериментальних шкіл. Зокрема, це стосувалося програм з української та
російської мов, арифметики та ручної праці. Програми з фізичного виховання, співів
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і малювання для початкових класів залишено без змін. Для експериментальних шкіл
не було видано жодного нового підручника. Припускаємо, що це сталося через брак
часу. У Методичному листі МО УРСР рекомендувалося використовувати чинні
підручники відповідно до програмних вимог [586, с. 20-23].
Учителі початкових класів експериментальних шкіл позитивно оцінили зміни
в навчальних планах і програмах. У своїх звітах вони зазначали: «набагато зросла
успішність з рідної мови у ІІ класі», «покращилась грамотність учнів», «скорочення
програми в ІV класі з російської мови та арифметики дало можливість краще
засвоїти програмний матеріал, більше часу відвести на повторення, практичні
роботи», «заміна історії, географії та природознавства уроками пояснювального
читання (...) полегшує засвоєння елементів цих наук» тощо [1072, арк. 39, 45, 213].
Паралельно з апробуванням проектів навчальних планів та програм для
восьмирічної школи відбувалося їх широке обговорення на засіданнях педагогічних
рад і методичних комісій шкіл, на засіданнях секцій і методичних об’єднань
учителів початкових класів, на вчених радах педагогічних інститутів, колегіях
МО УРСР, січневих нарадах учителів (1959), про що свідчать архівні документи
[1072]. Освітяни висловили багато різних пропозицій та зауважень щодо
модернізації змісту початкової освіти. З метою їх узагальнення було проведено
Республіканську нараду (27 січня – 2 лютого 1959 р.). У центрі обговорення знову
постало питання про доцільність вивчення природознавства, географії та історії в
ІV класі. Наводимо деякі думки учасників наради: залишити природознавство як
окремий предмет, а географію та історію об’єднати у вітчизнознавство (Сарнацька)
(ініціали відсутні – Т. Г.); об’єднати літературне читання з історією та увести
краєзнавство, що поєднає природознавство та географію (Петренко) (ініціали
відсутні – Т. Г.); залишити природознавство та географію як окремі предмети,
історію поєднати з читанням (Гришіна) (ініціали відсутні – Т. Г.); «ми повинні
виходити з інтересів дітей, (...) врахувати і вікові особливості, і досвід дітей, і рівень
їхнього

розвитку»

(Карлаш)

(ініціали

відсутні

–

Т. Г.)

[1106, арк. 32, 36, 40, 50, 83, 84]. Незважаючи на розмаїття пропозицій, більшість
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дискутантів висловилася за те, щоб вивчення природничих, географічних та
історичних знань розпочиналося з відомостей про рідний край.
Розглядаючи питання про початок викладання російської мови в школах з
українською мовою навчання, педагоги були одностайними у тому, що
відтермінування її вивчення дозволить попередити руйнування ще незміцнілих
знань та навичок з рідної мови. У розв’язанні цього питання виокремили два шляхи.
Прихильники першого висловлювалися за те, щоб розпочати вивчення російської
мови з другого півріччя ІІ класу, звернувши увагу в цей період на накопичення
необхідного запасу російської лексики, засвоєння правил вимови, ознайомлення з
особливостями російської графіки. Інші вважали, що доцільно викладати російську
мову, починаючи з ІІІ класу. Чимало думок та різних пропозицій було висловлено
також щодо обсягу та змісту програм з української та російської мов [1106].
Як результат багатоденного обговорення учасники наради ухвалили таке:
розвантажити програми з української та російської мов від непосильного
другорядного матеріалу, скоротити теоретичні відомості та надати програмам із цих
предметів практичний характер; вивчення російської мови розпочати з другого
півріччя ІІ класу; природознавство, географію та історію викладати в ІV класі як
окремі навчальні предмети, забезпечивши школи необхідною навчальною та
методичною літературою; включити до програми з арифметики вивчення
елементарних геометричних знань, залишити з цього предмета в І класі попередню
кількість годин – 6; до програми з ручної праці увести новий розділ «Позакласна
суспільно корисна робота в І-ІV класах» та роботи із самообслуговування, за
наявності у класі більше 20 учнів навчання з ручної праці проводити за підгрупами;
у програмах зі співів поповнити пісенний репертуар українськими дитячими
народними піснями, забезпечити видання підручників та наочних посібників зі
співів тощо [1071]. Позитивно, що освітяни порушували питання щодо наступності
дошкільної та початкової, початкової й середньої освіти; акцентували на не обхідності підвищення рівня викладання співів, малювання та фізкультури в початкових
класах завдяки залученню до викладання фахівців із цих навчальних предметів; на
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важливості перероблення чинних підручників відповідно до нових програм,
виготовлення наочних посібників із різних предметів [1106].
Проекти нового навчального плану і програм для І-ІV класів восьмирічної
школи з урахуванням пропозицій педагогічної громадськості та досвіду роботи
експериментальних восьмирічних шкіл були підготовлені улітку 1959 р. відділом
початкової школи НДІ педагогіки УРСР та навчально-методичним відділом
МО УРСР за участі методистів і вчителів [679]. Принагідно зазначимо, що з метою
забезпечення наукових засад реформування шкільної освіти, зокрема її змістового
складника, було послаблено партійно-ідеологічний тиск на психологічну й
педагогічну науки та надано державну підтримку для розгортання відповідних
теоретичних та експериментальних досліджень. Зокрема, постанова ЦК КП України
«Про стан і заходи дальшого розвитку педагогічної науки» (25 липня 1959 р.)
зобов’язала МО УРСР, НДІ педагогіки УРСР, НДІ психології УРСР, педагогічні
інститути створити науково обґрунтовані навчальні плани, програми, підручники
для всіх типів загальноосвітніх шкіл, науково визначити зміст шкільної освіти,
спираючись на передовий педагогічний досвід, спадщину відомих радянських
педагогів [649]. Відтак на початку 60-х рр. ХХ ст. в УРСР розпочалися локальні
дослідження з питань реформування змісту початкової освіти, які в другій половині
60-х рр. ХХ ст. перетворилися в масштабні експерименти, про що йтиметься у
наступному розділі. Проте наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст., незважаючи
на прийнятий документ, зміст початкової освіти змінювався без належного
наукового обґрунтування [851, с. 10; 853, с. 3].
Проаналізувавши проекти нового навчального плану і програм для І-ІV класів
восьмирічної школи, констатуємо, що зміст початкової освіти був зорієнтований не
тільки на загальноосвітню підготовку учнів, а й на поліпшення трудового
виховання, розвиток політехнічного світогляду молодших школярів, формування в
них ціннісного ставлення до праці. З цією метою в навчальному плані (табл. 2.3)
збільшено кількість годин на ручну працю, вперше виділено навчальний час на
суспільно корисну працю та виробничі екскурсії. Також у зв’язку зі скороченням
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програмного матеріалу зменшено кількість годин на вивчення мов (у І-ІІ класах на
1 год., в ІІІ – на 1,5 год. на тиждень) та арифметику (у І класі – на 1 год.). В ІV класі,
замість природознавства та географії, уведено інтегрований навчальний предмет
«Природознавство» [679, с. 3].
Значних змін зазнали й програми для початкових класів: їх обсяг більше
відповідав віковим особливостям учнів, а зміст передбачав зв’язок навчання із
життям та трудовою діяльністю дітей. Позитивним моментом уважаємо, що у них
наголошувалося на використанні в процесі навчання молодших школярів таких
форм і методів, як: екскурсії, предметні уроки, суспільно корисна праця, робота на
пришкільній ділянці, досліди, практичні роботи тощо, що сприяли подоланню
абстрактного характеру навчання. Цій же меті слугувало й уведення до програм
краєзнавчого матеріалу [679].
Таблиця 2.3
Навчальний план для І-ІV класів восьмирічних шкіл
з українською мовою навчання (1959/60 н. р.) (проект) [679, с. 3]
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва предметів
Українська мова
Російська мова
Арифметика
Природознавство
Історія
Ручна праця
Малювання
Співи
Фізична культура
Разом
Суспільно корисна
праця та навчальні
екскурсії
Усього

Кількість годин на навчальний тиждень
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
12
5
1/2
1
1
2
22/23

11/8*
0/3
6
1/2
1
1
2
22/23

8
4
6
1/2
1
1
2
23/24

2/1

2/1

2/1

24

24

25

7
5/4
6
2
1
2
1
1
2
26/25
1/2

27

* кількість годин на півріччя

За проектами нових навчальних планів і програм у 1959/60 н. р. навчалися
учні усіх масових шкіл УРСР. Однак їх обговорення та коригування не
припинялося. Так, оновлені варіанти навчальних планів і програм розглянуто на
секції вчителів I-IV класів ІІ Всеукраїнського учительського з’їзду (жовтень
1959 р.). Учасники секції загалом схвалили їх. Водночас вони зазначили, що
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доцільніше виділити на вивчення арифметики в І класі 6 год., замість 5; поліпшити
вивчення каліграфії; збільшити кількість годин на викладання природознавства та
ручної праці; підготувати нові підручники для початкових класів; забезпечити
наступність у змісті та методах роботи старших груп дитячих садків і І класів шкіл
тощо [721, с. 45-46].
Навчальні плани та програми для початкових класів, остаточно відкориговані
та затверджені МО УРСР, були запроваджені як стабільні в 1960/61 н. р. та
фактично не змінювалися протягом десятиліття. Проте пропозиції, висловлені
педагогічної громадськістю, були у них лише частково враховані. Зокрема,
навчальні плани та програми переглянуті у напрямі забезпечення наступності між
початковою та середньою ланками освіти; розвантажені від другорядного складного
застарілого навчального матеріалу, зайвої концентричності; певною мірою
адаптовані до вікових можливостей молодших школярів та пов’язані з життям і
трудовою діяльністю дітей. Однак пропозиції щодо відстрочення початку вивчення
російської мови, наповнення курсу «Природознавства» краєзнавчими знаннями, в
умовах політизації, ідеологізації та русифікації освітньої системи не могли бути
реалізовані. Вивчення російської мови введено з першого півріччя II класу, всупереч
висновкам учених і вчителів про недоцільність такого підходу (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Навчальний план для І-ІV класів восьмирічних та середніх шкіл
з українською мовою навчання (1960/61 н. р.) [367, с. 2]
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва предметів
Українська мова
Російська мова
Арифметика
Природознавство
Історія
Ручна праця
Малювання
Музика та співи
Фізична культура
Усього

І клас
12
6
2
1
1
2
24

Кількість годин на навчальний тиждень
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
8
8/7*
6
4
6/7
7
6
6
6
3/2
1/2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
24
26
29

* кількість годин на півріччя

Наведена таблиця засвідчує перерозподіл годин на вивчення мов, який
пов’язаний з посиленням русифікації шкільної освіти. Зокрема, збільшено (на 59 %)
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кількість годин на вивчення предмета «Російська мова» та зменшено (на 23 %) їх
кількість на – «Українську мову» [367, с. 2]. Натомість у школах з російською
мовою навчання кількість годин на опанування української мови не змінилася
(табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Навчальний план для І-ІV класів восьмирічних і середніх шкіл
з російською мовою навчання (1960/61 н. р.)* [832, с. 19]
№
з/п
1
2

Назва предметів
Російська мова
Українська мова

Кількість годин на навчальний тиждень
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
12
-

10
2

11
3

10/9**
3/4

* відрізняється від навчального плану для шкіл з українською мовою навчання кількістю годин на
вивчення мов
** кількість годин на півріччя

Вище зазначалося, що прийняття постанови Ради Міністрів УРСР «Про
поліпшення вивчення іноземних мов в Українській РСР» (1961) сприяло відкриттю
у початкових класах масових шкіл самооплатних груп з вивчення іноземної мови
[618, с. 11]. Заняття, що проводилися в цих групах тричі на тиждень у позаурочний
час, мали на меті формування у молодших школярів уміння розуміти на слух
«зв’язну іноземну мову» та вести нескладну бесіду в межах вивченого матеріалу, а
також підготовку учнів до успішного оволодіння іноземною мовою в середніх
класах школи. Починаючи з ІІІ класу, вводилися елементи читання, у ІV класі –
елементи письма [708, с. 30]. На початку 1961/62 н. р. самооплатні групи з вивчення
іноземних мов були відкриті у 261 школі [971, арк. 121]. Отже, іноземна мова,
вилучена з навчальних планів початкових класів у 1954 р., поверталася до І ланки
школи на початку 60-х рр. ХХ ст. у формі факультативних занять, що свідчить про
важливість і затребуваність її вивчення з перших років шкільного навчання.
У 1960 р. видано низку нових підручників для початкових класів, узгоджених з
новими програмними вимогами. Зокрема, такі навчальні книги: з української мови –
Українська мова, І, ІІ кл. (авт. С. Х. Чавдаров); Українська мова, ІІІ, ІV кл.
(авт. С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк); з російської мови – Російська мова, ІІІ кл.
(авт. Н. І. Волошанівська, Г. Г. Ванін, І. А. Ломоносова); Російська мова, ІV кл.
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(авт. Є. В. Козловська,

В. І. Помагайба,

Г. І. Савицька);

з

природознавства

–

Природознавство, ІV кл. (авт. М. М. Скаткін). Інші підручники були перероблені
відповідно до нових програм. Закцентуємо, що у 1961 р. вперше побачили світ
навчальні книги зі співів – Співи, І, ІІ, ІІІ кл. (авт. О. Г. Раввінов, С. Я. Брандель,
І. Я. Ситко); Співи, ІІІ кл. (авт. О. Г. Раввінов, М. П. Яценко) [264, с. 89]. Вони були
підготовлені українськими авторами так само, як і навчальна література для
вивчення української та російської мов, решта – перекладалася з російських видань.
За цими підручниками, як і навчальними планами та програмами, учні початкових
класів навчалися до кінця 60-х рр. ХХ ст.
Проаналізувавши зміст програм і навчальної літератури, виданих у 1960 р.,
констатуємо, що поряд з розв’язанням освітніх завдань вони спрямовувалися на
формування у молодших школярів таких цінностей: моральних (доброта, скромність, чесність, відповідальність, ввічливість, товариськість, повага до дорослих і
батьків), трудових (працелюбність, повага до людей праці, організованість,
допомога хворим та інвалідам, людям літнього віку), оздоровчих (заняття фізичною
культурою, загартування, дотримання режиму дня), естетичних (охайність,
сприйняття краси). Забігаючи наперед, зазначимо, що позбавлені ідеологічного
нашарування вони формувалися в учнів початкових класів у пострадянській період.
Водночас в умовах тоталітарного суспільства нівелювалися національні та
особистісні цінності. Пріоритетне місце посіли цінності, потрібні майбутньому
будівникові комунізму: колективізм, відданість справі комунізму, любов до
радянської Батьківщини, домінування суспільних інтересів над власними [680].
Незважаючи на неодноразовий перегляд змісту початкової освіти в
50-х рр. ХХ ст., зокрема намагання привести його у відповідність до цілей освіти, до
викликів науково-технічного прогресу, адаптувати до вікових особливостей учнів
тощо, суттєвих змін так і не відбулося. Тому на початку 60-х рр. ХХ ст. науковці й
практики на різного рівня нарадах, конференціях, на сторінках педагогічної
періодики усе частіше акцентували на необхідності реформування змісту освіту.
Соціокультурні зміни в 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. сприяли зростанню
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культурного та освітнього рівнів населення, стрімкому розвитку радіо, телебачення,
преси тощо. Це, у свою чергу, позитивно позначалося на загальному розвитку дітей
молодшого

шкільного

віку,

їхніх

пізнавальних

можливостях.

Натомість

пропонований зміст освіти вже не відповідав рівню їхнього розвитку. Для
підтвердження цього факту наведемо деякі міркування тогочасних педагогів.
Заступник директора середньої школи № 71 м. Києва О. А. Кожушко констатувала:
«Нерідко доводиться чути від учителів початкової школи, що діти засвоюють
програмний матеріал швидше, ніж заплановано, і в кінці року майже цілу чверть
доводиться повторювати знову й знову давно вивчене, «пережовувати» його,
топтатися на місці» [266, с. 39]. Про численні скарги вчителів на розтягненість
шкільних програм, на гальмування розумового розвитку учнів початкових класів
зазначав і вчений-методист, автор підручників з читання для початкових класів
М. М. Миронов. «І справді, – писав педагог, – боляче дивитись на цих допитливих,
жадібних до знань малюків, коли їх на протязі 56 годин (за діючою програмою)
примушують займатися лічбою до десяти, додаванням і відніманням в межах
першого десятка… Або на уроках мови: тільки на 21-й годині наважуються
ознайомити учнів з буквою «О» і відводять на вивчення цієї «дуже важкої» букви аж
4 години. І це роблять навіть тоді, коли майже всі учні в класі вже вміють рахувати
значно більше, ніж до 10, і знають букви…» [356, с. 33-34].
Таку ситуацію директор НДІ педагогіки УРСР В. І. Чепелєв пояснював
відсутністю ґрунтовних науково-педагогічних досліджень із розроблення змісту
освіти і, як наслідок, його невідповідність рівню розвитку науки, техніки і культури
[851, с. 10; 853, с. 3]. Тож на порядку денному знову постало питання про
реформування змісту початкової освіти. У цьому напрямі активно працювали
наукові співробітники НДІ педагогіки УРСР та НДІ психології УРСР. Про
результати досліджень науковців та їх вплив на розвиток змісту освіти йтиметься у
наступному розділі. Окрім того, у 1964 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли
постанову «Про зміну строку навчання в середніх загальноосвітніх трудових
політехнічних школах з виробничим навчанням», що поряд з іншим, спричинила
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змістові трансформації в шкільній освіті. Відтак розпочався новий період у розвитку
змісту початкової освіти.
Отже, у змісті початкової освіти в 1954–1964 рр. відбулися такі зміни:
перегляд навчальних програм у напрямі розвантаження від складного другорядного
застарілого матеріалу, скорочення теоретичних відомостей, зайвої концентричності;
оновлення змісту освіти в контексті освітньої реформи та його стабілізація. З одного
боку,

ці

трансформації

краще

відповідали

віковим

особливостям

учнів,

забезпечували зв’язок навчального матеріалу з життям, а з іншого – не враховували
зрослих пізнавальних можливостей молодших школярів, здійснювалися без
належного наукового обґрунтування. Тож зміст початкової освіти потребував
суттєвого оновлення на наукових засадах.

2.3. Організаційні основи, форми та методи навчально-виховного процесу
Трансформації цілей і змісту початкової освіти впливали на організаційні
засади навчально-виховного процесу, форми і методи навчання. Звернемо увагу на
зміни, які відбулися в організації навчально-виховного процесу, тобто структурі та
тривалості навчального року, наповнюваності початкових класів, організації
навчального дня молодших школярів, організації викладання навчальних предметів.
Розглядаючи структуру та тривалість навчального року, нагадаємо, що з
1935 р. (постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про організацію навчальної роботи і
внутрішній розпорядок у початковій, неповній середній і середній школі») навчальні
заняття для усіх учнів розпочиналися 1 вересня та закінчувалися 1 червня у ІІІІ класах (36 навчальних тижнів) та 10 червня у IV класах (37 навчальних тижнів).
Упродовж навчального року передбачалися зимові (12 днів) та весняні (6 днів)
канікули. Осінніх канікул як таких не було, адже перерва між першою та другою
чвертями становила 2 дні (7–8 листопада), які припадали на святкування чергової
річниці жовтневого перевороту [588, с. 3-4]. Така організація навчального року
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залишалася незмінною упродовж двох десятиліть.
Задля створення більш сприятливих умов навчання з 1954/55 н. р. збільшено
тривалість весняних канікул з 6 до 10 днів та зменшено на один навчальний тиждень
тривалість навчального року. Тобто навчальні заняття закінчувалися у І-ІІІ класах
25 травня, у IV класах – 30 травня (останній тиждень у ІV класі відводився на
проведення екскурсій) [559, с. 20]. Уважаємо такі зміни позитивними, адже
збільшення тривалості відпочинку після третьої чверті (найскладнішої та
найдовшої) сприяло кращому відновленню працездатності учнів та дозволяло
підвищити її в останній чверті.
Упродовж 1954–1964 рр. тривалість навчального року в початкових класах
змінювалася неодноразово. Так, у 1955/56 н. р. навчальні заняття завершувалися у
І-ІІІ класах 19 травня (34 навчальні тижні), в ІV класі – 23 травня (35 навчальних
тижнів), тобто скорочувалися порівняно з попереднім роком на один навчальний
тиждень [518, с. 8]. У 1957/58 н. р. знову повернулися до вимог 1954/55 н. р.
У Проекті навчальних планів для загальноосвітніх шкіл (1959), виданих
МО УРСР для широкого обговорення педагогічною громадськістю, пропонувалося
збільшити тривалість навчального року у І-ІІІ класах на три тижні, у IV класі – на
два. Тобто для всіх початкових класів навчальний рік мав становити 36 навчальних
тижнів і закінчуватися 6 червня. У Проекті передбачалося збільшення, а фактично –
уведення осінніх канікул тривалістю 5 днів. У свою чергу, зимові канікули мали
становити 12 днів, весняні – 8 [372, с. 4-5]. Така тривалість канікул була закріплена
у Положенні про восьмирічну школу (1960) [477, с. 4]. З 1960 р. встановлювалася
однакова тривалість навчального року (35 навчальних тижнів) для учнів І-ІV класів
[367, с. 5] та не змінювалася упродовж наступних трьох років. Позитивно, що з
1963/64 н. р. тривалість навчального року для учнів початкових класів скорочено до
34-х навчальних тижнів (навчання відбувалося до 25 травня) [365, с. 3].
Загальновідомо,

що

на

якість

навчально-виховного

процесу

впливає

чисельність учнів, з якими працює вчитель у класі. Нагадаємо, що протягом
1936–1954 рр. наповнюваність класів сягала до 42 учнів, у малокомплектних школах
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– до 36 учнів [625, с. 7; 88, с. 23]. У 1955 р. ці показники дещо знижені, і відповідно
при плануванні класів необхідно було дотримуватися таких норм – повнокомплектні
класи – не більше 40 учнів, малокомплектні – не більше 36 учнів при об’єднанні
двох класів і 30 – при об’єднанні трьох-чотирьох класів. Організовувати класи з
кількістю до 20 учнів (з 1957 р. – до 15 учнів) дозволялося лише за відсутності
можливостей об’єднати їх з відповідними класами найближчих шкіл. Їх відкриття
обов’язково мало затверджуватися виконкомом обласної Ради депутатів трудящих
[89, с. 2; 563, с. 46]. Для порівняння наводимо норми встановлені для шкілінтернатів – 30 учнів у класі [509, с. 4].
За правильністю комплектування класів учнями стежили органи управління
освітою та фінансів. Щорічно перед початком навчального року здійснювалися
відповідні перевірки. Особлива увага зверталася на те, щоб у школах не
відкривалися класи з малою чисельністю учнів. Так, внаслідок перевірки,
проведеної у вересні–жовтні 1954 р., скорочено 1311 неповнокомплектних класів. У
наказі МО УРСР (8 лютого 1955 р.) наголошувалося на тому, що райВНО та
міськВНО мають встановлювати доцільність існування паралельних класів і, за
можливості, негайно здійснювати злиття недоукомплектованих класів як у
відповідній школі, так і в школах, розташованих поблизу одна від одної. У випадках
виявлення малокомплектних класів, затверджених виконавчими комітетами як
повнокомплектні,

директори

шкіл

та

завідувачі

ВНО

притягувалися

до

відповідальності [644, с. 7]. Натомість в окремих школах утворювалися класи, де
кількість учнів значно перевищували встановлені норми. Наприклад, у Канівській
середній школі № 1 на початку 1957/58 н. р. функціонували початкові класи, у яких
навчалося до 57 учнів [563, с. 46]). Такі випадки були непоодинокі, адже, як уже
зазначалося, з 1955 р. чисельність молодших школярів почала різко зростати. Так, у
школі № 93 м. Києва у 1957/58 н. р. в одному із І класів навчалося 56 учнів
[623, с. 8]. Але у таких випадках МО УРСР не вживало суворих заходів, а лише
констатувало факти.
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Питання щодо перегляду встановлених показників у бік зменшення
неодноразово порушувалося на освітянських нарадах. Учені, вчителі початкових
класів, лікарі вимагали, щоб наповнюваність початкових класів становила не більше
30–35 учнів [1069, арк. 6; 1101, арк. 105; 1095, арк. 96]. Але у розв’язанні цього
питання не відбулося зрушень. У Положенні про восьмирічну школу залишилися ті
ж норми – 40 учнів [477, с. 2]. З 1961 р. згідно з наказом МО УРСР класи з малою
кількістю учнів необхідно було закрити, а учнів цих класів перевести в найближчі
школи, організувавши для них підвіз або розміщення в інтернатах [651, с. 6].
Значна увага приділялася і питанням організації навчального дня молодших
школярів. Зокрема, МО УРСР неодноразово порушувало питання про перехід
початкових класів на однозмінне навчання [603, с. 13; 604, с. 4; 1100, арк. 25, 32].
Однак щорічне зростання кількості учнів, повільне будівництво шкільних
приміщень, нецільове використання навчальних кабінетів не дозволяли виконати
поставлені завдання.
У зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня в суботу та передсвяткові
дні у 1956 р. МО УРСР видало розпорядження про скорочення кількості уроків (не
більше п’яти уроків у кожній зміні) та про відміну зборів, нарад, додаткових занять і
різних позакласних заходів, окрім вечорів і переглядів кінофільмів, у ці дні
[628, с. 22].
У контексті обговорення перебудови шкільної освіти поряд з іншими освітяни
порушували питання щодо оптимальної організації навчального дня молодших
школярів, попередження їхнього перевантаження у навчально-виховному процесі,
пошуку шляхів підвищення працездатності. На нараді активу вчителів початкових
класів із відділом початкової школи НДІ педагогіки УРСР (14 травня 1958 р.)
В. І. Помагайба пропонував організувати навчальний день в початкових класах з
урахуванням однозмінного навчання так: «перші три уроки провести, далі півтори
години перерви, це, по суті, обід (…), а тоді продовжити заняття» [1107, арк. 11]. У
доповіді

Махліна

(ініціали

відсутні

–

Т. Г.)

акцентувалося

на

значному

перевантаженні молодших школярів, особливо першокласників, навчальний день
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яких сягав 6–7 годин та майже дорівнював робочому часу дорослих: «4 години в
школі, 45 дітей в класі, де дихати нічим, 2 години дома (…). Після 45 хвилин
перерва в тому самому коридорі, де дихати нічим» [1107, арк. 34]. Задля уникнення
цього

він

пропонував,

спираючись

на

досвід

Чехословаччини,

зменшити

навантаження, скоротивши навчальні заняття до 30 хвилин [1107, арк. 34].
У пропозиціях НДІ педагогіки УРСР щодо реформи школи (1958) знаходимо
таку ідею з уникнення перевантаження учнів навчальною роботою: 1 год. щодня має
бути відведена співам, малюванню, ручній праці чи фізичній культурі. Якщо школа
працює в одну зміну, після трьох уроків слід робити перерву на 1,5 год. для обіду й
відпочинку школярів [1051, арк. 10-12].
Важливо, що до обговорення питання оптимальної організації навчального
дня в початкових класах долучалися не лише педагоги, а й гігієністи. Так, на
республіканській нараді з обговорення проектів програм для початкових класів
восьмирічної школи (27 січня 1959 р.) виступив завідувач кафедри шкільної гігієни
Київського

медичного

інституту

імені

О. О. Богомольця,

професор

С. С. Познанський. Він звернув увагу присутніх на те, що для нормального розвитку
та ефективного навчання дитина молодшого шкільного віку має витрачати 20 год. на
добу для задоволення природних органічних потреб. Відповідно оптимальна
тривалість навчального дня у початкових класах мала становити 4 год., причому
«без крадіжки» уроків фізкультури, ручної праці, образотворчого мистецтва та
співів [1106, арк. 11-13]. До речі, у щорічних звітах МО УРСР, у стенограмах
освітянських нарад неодноразово фіксуємо інформацію про заміну уроків з т. зв.
другорядних предметів уроками з мови або арифметики. Такі «заміни» вчителі
пояснювали необхідністю вчасного опанування програмних вимог, формування
міцних знань з основних предметів [1106, арк. 6-7, 38]. Наведений факт вкотре
підтверджує, що гонитва за виконанням програм, за показниками успішності
зорієнтовувала вчителів на знаннєвий аспект навчально-виховного процесу, при
цьому ігнорувалися потреби молодших школярів.
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Повертаючись до виступу С. С. Познанського, зазначимо, що для підвищення
працездатності молодших школярів протягом навчального дня він пропонував:
збільшити тривалість перерв, проводити їх на свіжому повітрі в русі будь-якої пори
року. Спираючись на досвід країн соціалістичного табору, задля забезпечення
нормального фізичного розвитку молодших школярів учений радив збільшити
кількість уроків фізкультури та здійснювати поділ учнів на підгрупи для проведення
навчальних занять з фізкультури, а також ручної праці [1106, арк. 16-17].
Промова С. С. Познанського викликала критичне ставлення, особливо з боку
вчителів. Так, класовод Іноземцева (ініціали відсутні – Т. Г.) зазначила: «Можна
забезпечити, звичайно, і гарну успішність учнів, і забезпечити умови для кори
їхнього головного мозку під час роботи, якщо будуть створені умови відповідні
роботі школи, тобто (…) школа буде працювати в одну зміну та заняття будуть
розпочинатися (…) о 9 ранку» [1106, арк. 18]. Стосовно організації перерв вчитель
переконувала, що «за 30 хвилин діти, якщо їх не випускати зі школи, спокійно
відпочивають за настільними іграми та іншими розвагами (…). А якщо їх випустити
на вулицю, то вони (…) пів уроку приходять до тями». Підсумовуючи, вона
наголосила: «Ми, вчителі, нам ближче програма, хоча й здоров’я дітей теж дуже
важливе» [1106, арк. 18-19]. Висловлені міркування свідчать про відсутність
належних умов для навчання молодших школярів, а також про спрямованість
класоводів на показники й результати, про консервативність поглядів, не бажання за
програмами побачити особистість учня.
Вимоги стосовно організації навчального дня молодших школярів згодом
знайшли відображення в Інструктивно-методичному листі «Гігієнічні вимоги до
організації режиму дня в школах (групах) з подовженим днем» (1963) (укладений на
основі експериментальних досліджень сектора гігієни дитинства Українського
НДІ комунальної гігієни), опублікованого на сторінках офіційного видання
МО УРСР. У ньому підкреслювалося, що навантаження та умови навчання
молодших школярів мають бути іншими, ніж для учнів середніх і старших класів,
зокрема: кількість уроків (для учнів І-ІІ класів не перевищувати чотирьох на день, у
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ІІІ-ІV класах допускалося два дні на тиждень по п’ять уроків з урахуванням занять з
фізкультури та праці); чергування уроків протягом дня і тижня (після кількох годин
розумової праці проводити уроки з фізичної культури та ручної праці); часта зміна
видів діяльності протягом уроку; організація відпочинку дітей під час перерв між
уроками (не затримувати учнів після дзвоника, створити умови для їхньої рухової
активності на відкритому повітрі, не забороняти бігати й гратися, не змушувати
стояти вздовж стін або «чинно» ходити парами, не дозволяти читати, повторювати
уроки, заучувати граматичні правила або вірші) [144, с. 17-18]. Особлива увага
зверталася на навчальне навантаження першокласників: мінімальна кількість уроків
із тривалістю 35 хвилин, збільшення часу для перерв, проведення кількох
фізкультхвилинок протягом уроку [144, с. 18]. Отже, окреслені вимоги враховували
природні особливості молодших школярів, більшість із них з часом не втратили
актуальності.
Важливого значення питанням організації дня учнів початкових класів,
попередження

їхнього

перевантаження

в

процесі

навчання

надавав

В. О. Сухомлинський. На його переконання, молодші школярі мають навчатися у
школі винятково в першу половину дня за природного освітлення, оскільки саме цей
час сприятливий для інтенсивних розумових навантажень. Уроки в початкових
класах мають чергуватися за ступенем складності та характером розумової праці.
Протягом уроку дітям, ураховуючи їхні вікові особливості, слід займатися різними
видами діяльності, наприклад, на уроці арифметики після розв’язання задачі щось
вимірювати, лічити, обчислювати, визначати.
У Павлиській середній школі, яку очолював В. О. Сухомлинський, не
допускалося, щоб молодші школярі займалися розумовою працею у закритому
приміщенні більше трьох годин на день. Навесні та восени навчальні заняття для
них проводилися у «зелених класах», серед природи. «Те, що значну частину уроків
проводили серед природи, на свіжому повітрі, під блакитним небом, – писав
В. О. Сухомлинський, – мало виняткове значення для дітей. Протягом навчального
часу діти почували себе бадьорими й життєрадісними, ніколи не йшли додому з
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важкою головою» [804, с. 208-209]. Прикметно, що і вдома для кожної дитини
створювався «робочий куточок на свіжому повітрі», де вона виконувала домашні
завдання, займалася творчістю тощо. Задля гармонійного розвитку тіла й постави
для учнів початкової школи встановлювалися норми сидіння за партою та столом
вдома: І-ІІ класи – не більше 2,5 год., ІІІ клас – 3 год., ІV клас – 3,5 год.
Систематично здійснювалася перевірка відповідності шкільних меблів зросту учнів.
Для сутулуватих дітей у конструкцію парти вносилися зміни, про які не знав ні сам
учень, ні класний колектив [802, с. 130].
Друга половина дня, на думку педагога, має бути звільнена від навчальної
розумової праці, роботи над підручниками, оскільки це «зсушує мозок, відбиває
охоту до навчання» [803, с. 195]. Це час для відвідування гуртків, занять у
майстернях, читання художньої та науково-популярної літератури, екскурсій,
прогулянок, походів, причому не менше 90 % часу дитина має перебувати на
свіжому повітрі [802, с. 136]. Вивчення поглядів В. О. Сухомлинського вкотре
переконує, що в центрі уваги педагога та педагогічного колективу Павлиської
середньої школи перебувала дитина, її природа та індивідуальність. Поділяємо
міркування Л. Д. Березівської про відродження педагогом в 50-х рр. ХХ ст.
«принципу дитиноцентризму як підвалини гуманістичної педагогіки» [33, с. 275].
Закцентуємо, що багатопредметність змісту початкової освіти, особливо в
ІV класі, де вводилося викладання природознавства, історії, географії, значно
ускладнювало роботу вчителів: вимагало ґрунтовних знань із різних наук, володіння
багатьма методиками викладання, різнопланової підготовки до проведення
навчальних занять тощо. «Якщо п’ятдесят років тому такий педагог-універсал і міг
задовольнити школу, то нині чекати цього не можна, – наголошували вчителі. – Не
може учитель однаково успішно навчати дітей і арифметики, (…) і двох мов,
подавати дітям досить широкі відомості з історії, природознавства, а отже – із
біології, географії, фізики, хімії тощо. Крім того, вчитель фізично не в змозі щодня
ґрунтовно підготуватися до 4-5 уроків з різних предметів. (…) Це справжня жертва
педагоггічних недосконалостей початкового навчання! Не дивно, що вчителі іноді
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дивляться на роботу в 4-х класах, як на кару» [290, с. 86]. Така ситуація
актуалізувала питання оптимальної організації викладання навчальних предметів у
початкових класах.
Проаналізовані джерела засвідчили, що в другій половині 50-х – на початку
60-х рр. ХХ ст. в окремих школах, переважно м. Києва, започатковувалися циклова
(в інших джерелах – циклічна) та предметна система навчання. Перша полягала у
тому, що у ІІІ-ІV або IV класах за наявності паралельних класів викладання
здійснювали два вчителі за циклами. Наприклад, один викладав мови, а другий –
арифметику, фізкультуру, малювання (розподіл предметів між вчителями міг бути й
інший). Учителі, які працювали за цією системою, схвально її оцінювали, адже вона
значно полегшувала їхню роботу, створювала можливість для більш ретельної
підготовки до уроків, виготовлення наочних посібників, вивільняла час для індивідуальних занять з учнями, які мали проблеми в навчанні, для перевірки зошитів, для
підвищення фахового рівня, для особистісного розвитку. У результаті підвищувалася якість навчально-виховного процесу, успішність учнів [1107, арк. 14-15,
23-24, 30-31; 1106, арк. 50; 850, с. 51]. Друга – предметна система навчання передбачала залучення до викладання в ІV класі вчителів-предметників. Як і за циклового
навчання, покращувався рівень викладання, а відтак і рівень знань учнів [850, с. 51].
У 1960/61 н. р. у середній школі № 129 м. Києва проведено експеримент щодо
визначення ефективності циклового, предметного та класного (коли всі навчальні
предмети викладає один учитель) викладання у ІV класі. Його результати показали,
що найвищу успішність наприкінці навчального року мав клас, де навчання
проходило за цикловою системою. Але наступного навчального року, тобто коли
відбувся перехід вже до V класу, найкращих показників успішності досягли учні, які
навчалися за предметною системою [850, с. 51]. Окрім того, було помічено, що
започаткування предметної системи навчання дозволяло розв’язати «проблеми
п’ятих класів»: забезпечити наступність між початковими й середніми класами
школи, попередити та зменшити кількість «невстигаючих» учнів у V класах.
Переваги предметної системи навчання над цикловою, а тим більше класною, було
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підтверджено й протягом наступних років. Відтак в ІV класах середньої школи
№ 129 м. Києва усі предмети було розподілено між учителями V-VІІІ класів, один з
яких виконував функції класного керівника [47, с. 85].
Водночас

представник

Львівського

обласного

ІПКВ

А. М. Кухта

підкреслював, що впровадження предметної системи створює розрив між класною
на першому ступені навчання та предметною – на другому. Ці «проекти», на його
думку, не розв’язували проблему наступності між початковою та середньою
ланками школи. Він пропонував увести в ІV класі класно-предметну систему, за
якої можна було найефективніше використати переваги роботи вчителя-класовода і
вчителів-предметників. За такої системи перший викладав би рідну мову та
1-2 предмети, які добре знає й любить, інші – учителі-предметники [316, с. 37].
Тож бачимо, що науковці й практики ініціювали питання оптимальної
організації викладання в ІV класі, здійснювали пошук шляхів його розв’язання
завдяки уведенню циклової, предметної, класно-предметної систем навчання. До
речі, за даними директора НДІ педагогіки УРСР В. І. Чепелєва, експериментальна
робота у цьому напрямі здійснювалася і в школах Румунської Народної Республіки
та підтвердила ефективність їх запровадження [850, с. 51]. З 1964 р. було обрано
курс на скорочення тривалості початкової освіти. Відтак питання організації
викладання в ІV класі втратило свою актуальність.
У зв’язку з багатопредметністю навчання, низьким рівнем викладання співів,
малювання, фізкультури, їх частими замінами уроками з мов та арифметики на
порядку денному постало питання про залучення фахівців до викладання цих
предметів. Звичайно, це дозволило б не лише підвищити рівень їх викладання, а й
перевести співи, малювання та фізкультуру із переліку «другорядних» предметів до
«основних», покращити естетичне і фізичне виховання учнів, попередити їхнє
перевантаження у процесі навчання [1107, арк. 14, 53; 1106, арк. 56, 58]. Однак
реалізація цієї ідеї ускладнювалася, на наш погляд, через низку причин. По-перше,
відчувалася гостра нестача вчителів із цих предметів у школі загалом. Фахівців, які
б знали специфіку навчання дітей молодшого шкільного віку та могли б викладати у
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початкових класах співи, малювання, фізкультуру, фактично не було. На засіданні
колегії МО УРСР (26 липня 1957 р.), де розглядалося питання про стан і заходи
поліпшення естетичного виховання учнів у школах республіки, директор
НДІ педагогіки УРСР констатував, що уроки співів у багатьох школах проводили
учителі, які не мали ні необхідної освіти, ні педагогічного досвіду. Аналогічна
ситуація була характерна і для уроків з малювання [1047; арк. 83; 1113, арк. 66]. У
початкових класах уроки співів і малювання учителі отримували як донавантаження
до основної роботи [940, арк. 98].
По-друге, залучення вчителів співів, малювання, фізичної культури до
викладання цих предметів у початкових класах призводило б до зменшення
навантаження класоводів [1113, арк. 66; 1106, арк. 89]. Тож питання про викладання
співів, малювання та фізичної культури у початкових класах фахівцями не було
розв’язано та залишалося актуальним і в наступні десятиліття.
Перейдемо до розгляду методів навчання, які використовувалися у
початкових класах у 1954–1964 рр. Проаналізувавши програми з різних навчальних
предметів, а також публікації науковців і практиків у тогочасній педагогічній пресі,
матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій, констатуємо, що
в навчально-виховному процесі в початкових класах домінували словесні методи,
серед яких провідна роль відводилася монологу вчителя – розповіді та поясненню,
що

спрямовувалися

на

повідомлення

знань

у

готовому

вигляді.

Рідше

використовувалася діалогічна форма – бесіда, причому катехізична, що передбачала
відтворення вивченого матеріалу [694, с. 10; 680, с. 23]. Натомість недооцінювалася
евристична бесіда, спрямована на розвиток мислення, творчих здібностей учнів.
Цей метод навчання, на думку тогочасного викладача Миколаївського педінституту
Я. І. Бурлаки, оминався вчителями через складність його проведення, необхідність
належної

підготовки

й

майстерності,

відсутність

науково

обґрунтованих

рекомендацій щодо застосування [72, с. 25].
Поряд зі словесними методами навчання задля формування у молодших
школярів умінь і навичок, практичних дій з різних предметів учителі широко засто-
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совували практичні методи, переважно це були усні, письмові та графічні вправи.
Позитивно оцінюємо, що на уроках пояснювального читання, природознавства й
ручної праці учням пропонувалося виконання низки практичних робіт і завдань, а
саме: ведення календаря погоди і праці людей; визначення сторін горизонту,
напрямку на місцевості за сонцем, компасом та на карті, напрямку вітру за
допомогою флюгера і компаса; моделювання рельєфу місцевості; складання режиму
дня; збирання гербаріїв; виготовлення колекцій природних матеріалів, корисних
копалин, паперу, тканин, дерева, металу; вирощування рослин тощо [694, с. 10, 141,
151-152; 680, с. 21, 33, 204-210, 226-228]. Також на уроках природознавства
використовували досліди як важливий засіб пізнання природи, наприклад:
виявлення властивостей повітря, води [694, с. 141; 680, с. 205-208; 395, с. 68-72].
Значна увага приділялася і наочним методам навчання. Зокрема, в процесі
застосування методів ілюстрації або демонстрації пропонувалося використовувати
такі засоби наочності, як: малюнки й картини з підручників, настінні картини,
репродукції картин відомих художників, фотознімки, діапозитиви, діафільми,
навчальні та художні фільми [694; 680]. Проте школи не завжди були забезпечені у
потрібній кількості засобами навчання або вони взагалі були відсутні, особливо
аудіовізуальні [543, с. 4, 5]. Тому часто виготовленням наочних посібників
доводилося займатися самим класоводам [1106, арк. 38; 1095, арк. 32; 875, с. 54-56].
Окрім того, до цього залучалися й учні. Так, на уроках ручної праці учні, працюючи
з різними матеріалами, мали виготовляти найпростіші навчальні посібники та
шкільне приладдя [692; 680, с. 227; 837; 839]. Більш доступним був такий наочний
метод, як спостереження. Воно здійснювалося під керівництвом учителя та
самостійно учнями переважно під час оволодіння природознавчими знаннями. За
допомогою спостереження молодші школярі вивчали явища та об’єкти живої і
неживої природи, праці і суспільного життя людей [680, с. 21; 22, с. 49-51].
Задля набуття систематичних, міцних і ґрунтовних знань у початкових класах
використовувався також метод роботи з книжкою. Найчастіше це були такі види
роботи, як: читання тексту підручника, пояснювальне читання, відповіді на
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запитання, заучування текстів, розгляд ілюстрацій [694; 680].
Гру як метод навчання, яка є природною для учнів початкових класів,
викликає інтерес до навчання, вчителям рекомендувалося застосовувати в процесі
вивчення природознавства – творчі ігри, а також на уроках фізкультури – рухливі
ігри [694, с. 10, 141; 680, с. 204, 306]. Припускаємо, що недооцінювання цього
методу відбувалося через недостатнє обґрунтування в педагогічній теорії ролі, місця
та методики його використання. Водночас вивчення низки статей, опублікованих на
сторінках журналу «Радянська школа», свідчить, що творчі класоводи активно
застосовували різні види ігор – дидактичні, рухливі, інтелектуальні, пізнавальні, а
також інсценізацію – на уроках читання, української мови, арифметики [358, с. 7879; 439, с. 74-78; 847, с. 88-89].
Перебудова шкільної освіти вимагала поряд з оновленням змісту освіти й
удосконалення методів навчання. Саме в цьому відомий український вченийпсихолог Г. С. Костюк вбачав «шлях до поліпшення його (навчання – Т. Г.) якості,
піднесення освітньої і виховної ефективності кожного уроку і водночас до
заощадження навчального часу учнів, певного їх розвантаження» [292, с. 26].
Удосконалення методів навчання мало відбуватися в напрямі активізації розумової
діяльності учнів, самостійного набуття знань, формування уміння навчатися
[292, с. 26]. Майже аналогічні погляди простежуємо і в наукових статтях
С. Х. Чавдарова. Учений наголошував на активізації методів навчання, на
застосуванні різних засобів для стимулювання пізнавальних інтересів учнів, різних
форм самостійної роботи, а також на ефективному використанні всіх видів бесід,
зокрема евристичної, на підвищенні наочності викладання завдяки використанню
кіно, телебачення тощо [849, с. 23; 848, с. 21].
Удосконалюючи методи навчання, на думку В. І. Помагайби, необхідно було
врахувати «широкий розмах раціоналізаторства і винахідництва в Радянському
Союзі», а відтак розвивати в учнів прагнення до творчості, інтерес до досліджень.
Тож уже в початкових класах учений радив застосовувати елементи дослідного
методу навчання [511, с. 23], що власне й реалізовувалося у практичній площині. На
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переконання А. М. Алексюка, перегляд існуючих методів навчання мав відбуватися
не шляхом пошуку «активних» й усунення «пасивних», а у напрямі якісної зміни й
удосконалення дидактичної структури вже існуючих (насичення їх прийомами, що
збільшили б місце практичних і самостійних робіт на уроці, активізували
мисленнєву діяльність учнів і цим сприяли б їхньому розвитку) та творчого пошуку
нових [6, с. 40-41]. Отже, питання удосконалення методів навчання перебувало в
центрі уваги науковців. Однак у програмах для початкових класів початку
60-х рр. ХХ ст. залишалися фактично ті ж методи, що і в програмах попередніх
років. Щоправда, у перших простежуємо визначення змісту практичних робіт,
спостережень і дослідів [680].
Питання

удосконалення

методів

навчання,

як

зазначав

викладач

Чернігівського педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка В. Ф. Шморгун, стали
«повсякденною справою» педагогічної громадськості. На методичних об’єднаннях,
конференціях учителів, педагогічних читаннях обговорювалися важливі питання
піднесення рівня навчально-виховного процесу, що, безумовно, сприяло витісненню
шаблонності, формалізму, абстрактності з процесу навчання, «неефективні методи
навчання» поступалися перед «активними», ширше використовувалася наочність,
досліди, експерименти, практичні роботи, самостійне вивчення нового матеріалу за
підручником, проводилися різні творчі роботи. Водночас намітилося й негативне
явище – захоплення надуманими, неперевіреними, дидактично невиправданими
методичними «нововведеннями»: т. зв. «ущільненими» методами перевірки знань на
уроках, безпідставне змішування різних етапів уроку, перевантаження учнів самостійним вивченням матеріалу без належної допомоги вчителя, надмірна кількість
письмових робіт, які часто не мали дидактичної цінності тощо [863, с. 29-30].
Поряд з удосконаленням методів навчання нагальним залишалося питання їх
класифікації, уточнення трактування самого поняття «метод навчання», розробка
рекомендацій щодо вибору та застосування певних методів, засобів і прийомів
[863, с. 31].

175

На етапі перебудови шкільної освіти постало питання й удосконалення форм
організації навчання. Нагадаємо, що з 30-х рр. ХХ ст. основною формою організації
навчання в школі був урок (Додаток Ж), структура якого залишалася майже
однаковою

в

процесі

викладання

різних

предметів.

Урок,

як

зазначав

В. І. Помагайба, відбувався за «незмінною схемою», що обов’язково включала:
організаційний момент, перевірку домашнього завдання, виклад нового матеріалу,
закріплення вивченого та завдання додому [513, с. 30]. Тому науковці й практики
наголошули на необхідності удосконалення структури уроку [292, с. 26; 801,
с. 11-12]. Найчастіше висловлювалися такі пропозиції: відійти від шаблонності,
урізноманітнити структуру, зменшити час на опитування, усунути одноманітність
(переважно слухання і виконання завдань), увести елементи самостійної роботи,
раціонально організувати повторення [292, с. 26; 513, с. 30, 37-38; 801, с. 11-12;
848, с. 25; 849, с. 24]. Змінюючи структуру уроку, на думку В. І. Помагайби, варто
здійснити науковий аналіз процесу набуття учнями системи знань і навичок;
урахувати логічні й психологічні закономірності процесів сприймання й засвоєння
знань школярами різного віку, а також виховні завдання [513, с. 30].
Поряд з удосконаленням структури уроку лейтмотивом досліджуваного
періоду стало й питання перегляду його тривалості в початкових класах.
Нагадаємо, що тривалість уроку була визначена ще в 30-х рр. ХХ ст. і становила
45 хвилин. Ураховуючи вікові особливості молодшого шкільного віку, а також
зниження початку систематичного шкільного навчання до семи років, науковці й
практики пропонували скоротити тривалість уроку [1106, арк. 14-16, 66, 94;
1107, арк. 34]. Так, С. С. Познанський, спираючись на результати експериментальних досліджень, доводив необхідність установлення 35-хвилинного уроку, адже
діти молодшого шкільному віку здатні зосереджуватися та сприймати навчальну
інформацію протягом перших 10-15 хвилин уроку. Поведінкова реакція, особливо
учнів І класу, після 15-20 хвилин уроку, на думку вченого, різко змінюється: зростає
«крива вимушеного порушення дисципліни й скільки б учителька не стукала по
столу, скільки б вона не заспокоювала, ця крива буде наростати (…), оскільки це –
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природна вимушена реакція» [1106, арк. 14-16]. Пропонувався також і такий
варіант: 35-40 хвилин відвести на навчальну діяльність, а решта часу – на ігри та
фізкультхвилинки [1106, арк. 66, 94]. Звичайно, будь-які зміни викликали опір,
найчастіше з боку вчителів. У розглядуваному питанні вони наводили такі
аргументи: скорочення тривалості уроку не дасть змогу уповні виконати його
завдання, сформувати міцні знання, порушить режим у школі [1106, арк. 66, 36,
58, 94]. Позитивно, що, дослухаючись до думок педагогічної громадськості, на
офіційному рівні було дозволено скоротити тривалість уроків у І класі до 35 хвилин
за наявності відповідних умов і рішення педагогічної ради школи [477, с. 4].
Важливо, що у початкових класах запроваджувалися й позаурочні форми
організації навчання. Проаналізувавши програми 1954–1964 рр., а також статті
класоводів, опубліковані в журналі «Радянська школа», констатуємо піднесення ролі
екскурсій, які посилювали практичну й виховну спрямованість навчання, зв’язок
навчання з життям. Причому вони були різнопланові за своїм змістом і місцем
проведення: природознавчі (парк, ліс, колгоспне поле, город, сад), історичні
(історичні музеї, історичні пам’ятки, місця подій Другої світової війни), краєзнавчі
(парк, ліс, пам’ятки, краєзнавчі музеї, новобудови), мистецькі (виставки, музеї,
картинні галереї), виробничі (швейна та столярна майстерня, кузня), математичні
(будівельний майданчик, ферма, поле) [694, с. 10, 141, 151-152; 680, с. 12, 214, 225226, 262; 295, 52-53; 201, с. 55]. Водночас, як зазначали вчителі, відчутні були
труднощі в плануванні й проведенні екскурсій, тому ця форма організації навчання
часто недооцінювалася, замінювалася уроками з арифметики й мов [1107, арк. 20].
Припускаємо, що ця проблема пояснювалася недостатньою науково-методичною
розробкою зазначеної форми організації навчання.
У межах вивчення навчального предмета «Ручна праця» передбачалося уведення таких нових позаурочних форм організації навчання, як: навчальний гурток –
«Умілі руки», «Юних натуралістів» та зустрічі з цікавими людьми – передовиками
виробництва, сільського-господарства, депутатами місцевих рад [680, с. 227].
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Характерною для розглядуваного періоду була й така позаурочна форма
організації навчання, як домашня робота. Задля попередження перевантаження
молодших школярів МО УРСР рекомендувало не задавати домашніх завдань на
понеділок і післясвяткові дні та проводити в понеділок і післясвяткові дні такі
заняття, які не потребували попередньої підготовки вдома [628, с. 22; 536, 3]. Також
зверталася увага на встановлення оптимального часу для виконання домашньої
роботи учнями початкових класів. Дослідження, проведені педагогами, гігієністами
та фізіологами, засвідчили, що час для виконання домашніх завдань для учнів
І-ІІ класів не повинен перевищувати 1 год. на день, для учнів ІІІ-ІV класів –
1-1,5 год. Збільшення рекомендованої тривалості підготовки домашньої роботи, за
даними науковців, призводило до значного погіршення працездатності молодших
школярів [144, с. 19].
В. О. Сухомлинський, розглядаючи питання організації домашньої роботи
молодших школярів, доводив, що учням І-ІІ класів необхідно витрачати на її
виконання не більше 20-25 хвилин, а учням ІІІ-ІV класів – 40-45 хвилин. Причому
готувати

домашні

завдання

педагог

радив

зранку,

перед

школою,

у

найсприятливіший для розумової праці час [802, с. 134]. Неприпустимим, на думку
В. О. Сухомлинського, є виконання домашніх завдань перед сном: «На багатьох
фактах ми переконалися, що, коли дитина протягом кількох годин перед сном
сидить за уроками, вона стає невстигаючою» [802, с. 131].
Розглянемо особливості здійснення контролю та оцінювання знань молодших
школярів у досліджуваний період. Нагадаємо, що з 1933 р. для учнів, які
закінчували початкову школу, запроваджувалися екзамени як форма підсумкового
обліку знань й водночас як форма державного і громадського контролю за якістю
роботи вчителів і школи [233, с. 3]. Вони проводилися в обсязі програми не тільки
випускного, а й попередніх класів. У всіх школах УРСР незалежно від мови
навчання встановлювалася однакова кількість екзаменів. З 1949/50 н. р. у школах з
російською мовою навчання екзамени з української мови та літератури
скасовувалися, що черговий раз свідчить про проведення радянським урядом
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прихованої

русифікації

шкільної

освіти

[932, арк. 25].

Задля

ліквідації

перевантаження учнів кількість екзаменів у школах з 1954/55 н. р. значно
скорочувалася. Відтак в ІV класі в школах з українською мовою навчання учні мали
витримати три іспити з т. зв. «основних» предметів – української і російської мов та
арифметики. Усі випробування проводилися у письмовій формі [595, с. 3, 4].
Натомість було посилено увагу до поточного контролю знань молодших школярів.
З урахуванням того, що початкова освіта перестала бути замкненою ланкою
освіти, а також, що проведення екзаменів значно ускладнювало роботу вчителів,
призводило до перевантаження молодших школярів, педагогічна громадськість
порушувала питання про їх скасування. Так, питання про відміну перевідних та
скорочення кількості випускних екзаменів обговорювалося на республіканській
нараді вчителів-депутатів Верховної Ради УРСР (15 березня 1957 р.), на окремих
нарадах учителів, працівників ВНО, ІУВ, педагогічних інститутів, науководослідних інститутів. Прикметно, що вчителі-депутати висловилися проти відміни
перевідних екзаменів, уважаючи, що вони сприяють поліпшенню навчальновиховної роботи в школі, піднесенню відповідальності класоводів за результати
своєї роботи, стимулюють учнів краще навчатися, систематизують і закріплюють
їхні знання, привчають самостійно працювати з підручником тощо. Водночас
учителі та працівники ВНО наполягали на скасуванні перевідних екзаменів у
ІV класах і зменшенні їх у V-Х класах [1116, арк. 78-79].
Схвально оцінюємо той факт, що МО УРСР, спираючись на досвід міністерств
інших союзних республік, у 1957 р. звернулося до ЦК України та Ради Міністрів
УРСР з проханням про скасування перевідних екзаменів, в т. ч. у ІV класі,
мотивуючи це поліпшенням якісного складу вчителів, підвищенням їхньої
відповідальності за глибокі і міцні знання учнів, співпадінням у більшості випадків
екзаменаційних оцінок з річними [1116, арк. 78; 932, арк. 25-26]. Окрім того, у
доповідній записці МО УРСР «Про екзамени в школах Української РСР» до Ради
Міністрів УРСР наголошувалося на негативних аспектах цього методу контролю, а
саме: витрата великої кількості часу, перевантаження учнів, виснаження їхньої
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нервової системи. Відведений на екзамени час пропонувалося використати на
повторення навчального матеріалу, на проведення екскурсій та на суспільно
корисну працю. Водночас МО УРСР наполягало на поверненні екзаменів з
української мови і літератури в школи з російською мовою навчання, як це,
наприклад, відбулося в Білоруській РСР та Латвійській РСР [932, арк. 25-26].
Ураховуючи пропозиції освітян, складання екзаменів у ІV класах було
скасовно, що розглядаємо як позитивну тенденцію досліджуваного періоду. До
середніх класів випускники початкової школи переводилися на підставі річних
оцінок, що мали бути позитивними з усіх предметів, за винятком оцінок зі співів,
образотворчого мистецтва та фізичної культури [87, с. 11]. Оцінювання успішності й
якості знань учнів здійснювалося за навчальними чвертями на підставі поточного
обліку

за

цифровою

п’ятибальною

системою:

«5» (відмінно),

«4» (добре),

«3» (задовільно), «2» (погано), «1» (дуже погано) [363, с. 10]. Паралельно з оцінкою
за успішність учням виставлялася оцінка за поведінку (за цифровою п’ятибальною
системою). Молодші школярі, які мали відмінну поведінку і одержали оцінку «5» з
усіх предметів в якості заохочення нагороджувалися в І, ІІ і ІІІ класах книгами, а в
ІV – похвальними грамотами [87, с. 11-12]. Педагогічній раді школи надавалося
право нагороджувати книгами і похвальними грамотами й учнів, які мали з усіх
предметів оцінку «5», а з малювання, співів і фізкультури – не нижче «4» в тих
випадках, коли ці учні виявили необхідну старанність, але не змогли одержати
вищої оцінки з цих предметів [477, с. 5]. Як бачимо, черговий раз було підкреслено,
що співи, малювання та фізична культура розглядалися як «другорядні» предмети,
хоча у багатьох нормативних документах акцентувалося на важливості здійснення
естетичного та фізичного виховання учнів.
Нагадаємо, що цифрова п’ятибальна система оцінювання була уведена в
1944 р., що викликало потребу в розробленні критеріїв оцінювання знань учнів з
усіх навчальних предметів. Передусім було звернуто увагу на встановлення єдиних
норм оцінок з «основних» навчальних предметів. Так, у 1949 р. МО УРСР
затвердило «Норми оцінок успішності учнів з української і російської мов та
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арифметики», що мали сприяти підвищенню якості викладання, створити єдині
вимоги до усних і письмових робіт [410]. Вони стали «основою оцінювальної
діяльності» класоводів на наступні десятиліття й з часом зазнали лише незначних
змін [524, с. 118]. Хоча їх недосконалість, а також відсутність єдиних вимог до
оцінок зі співів, малювання, фізкультури спонукала науковців працювати в цьому
напрямі [1068, арк. 20]. У 1963–1964 рр. науковими співробітниками НДІ педагогіки
УРСР на сторінках журналу «Радянська школа» були запропоновані для
обговорення норми оцінок з природознавства, ручної праці, малювання та співів
[436; 409]. Прикметно, що вимоги до оцінювання встановлювалися окремо для
кожного класу, що, на наш погляд, дозволяло врахувати рівень ЗУН на різних етапах
навчання.
Отже,

проаналізовані

джерела

дозволяють

зробити

висновок,

що

з

урахуванням трансформацій в початковій освіті, зниженням вікової межі початку
систематичного шкільного навчання відбувалася перебудова навчально-виховного
процесу в напрямі встановлення оптимальної структури й тривалості навчального
року, організації навчального дня молодших школярів, організації викладання в
ІV класах, удосконалення форм і методів навчання, контролю та оцінювання знань
учнів.

Висновки до розділу 2

1.
у

У ході дослідження встановлено, що розвиток початкової освіти в УРСР

1954–1964 рр.

зумовлений

комплексом

чинників:

педагогічними

(втрата

початковою освітою функційної самостійності, створення в НДІ педагогіки УРСР
відділу початкової школи, формування нового освітнього замовлення, ініціювання
та проведення партійно-державним керівництвом реформи шкільної освіти,
залучення педагогічної громадськості до обговорення організаційно-педагогічних
засад розвитку початкової освіти) у тісному зв’язку з суспільно-політичними
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(«хрущовська відлига», десталінізація, лібералізація, певна демократизація та
гуманізація) та соціально-економічними (розвиток економічної сфери, піднесення
промисловості та сільського господарства, науково-технічний прогрес, зростання
чисельності населення, покращення його життєвого рівня).
Інтегрування початкової освіти в систему загальної середньої освіти в
контексті шкільної реформи уможливили зміни в її цілях – формування у молодших
школярів базису предметних ЗУН, необхідних для здобуття подальших рівнів
освіти, підготовка до праці та суспільно-корисної діяльності; принципах –
запровадження принципів зв’язку навчання з життям, політехнізації; відновлення
принципу спільного навчання дітей обох статей; актуалізація педагогічною
громадськістю принципу наступності початкової освіти; відродження і реалізація в
завдяки творчим педагогам (В. О. Сухомлинському, І. Г. Ткаченку) принципу
гуманізації; організації – започаткування нових типів навчальних закладів (школаінтернат, школа подовженого дня), відкриття груп подовженого дня, класів охорони
зору, самооплатних груп з іноземних мов у початкових класах; стрімке зростання
чисельності молодших школярів; відродження підготовки класоводів у системі
вищої педагогічної освіти; поліпшення навчальної та матеріально-технічної бази.
Аргументовано, що прагнення виховати всебічно розвинену особистість
сприяло формуванню в молодших школярів базових моральних (чесність,
відповідальність, повага до старших і батьків, ввічливість, товариськість), трудових
(працелюбність, повага до людей праці, організованість, допомога хворим та
інвалідам), оздоровчих (заняття фізичною культурою, загартування, дотримання
режиму дня), естетичних (охайність, сприйняття краси) цінностей. Водночас у
початковій освіті превалювали цінності тоталітарної держави. Завдяки змісту освіти
(особливо предметам мовного та суспільствознавчого циклів), залученню молодших
школярів до дитячого комуністичному руху, суворому дотриманню й виконанню
Правил для учнів (1944, 1961) у них культивувалися конформізм, колективізм,
домінування інтересів держави, колективу, окремих людей над власними та ін.
Окреслена система цінностей фактично не змінювалася до кінця 80-х рр. ХХ ст.
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2.

З’ясовано,

що

зміст

початкової

освіти

ґрунтувався

на

теорії

дидактичного матеріалізму й таких принципах: методологічних – політизація,
русифікація,

уніфікація;

дидактичних

–

єдність

навчання

і

виховання,

систематичність і послідовність, частково відповідність віковим особливостям і
можливостям учнів, лінійно-концентричний спосіб побудови навчальних предметів,
поєднання загальноосвітньої підготовки з політехнічною спрямованістю та
трудовим вихованням, зв’язок навчального матеріалу з життям.
Певна демократизація в суспільстві, потреби промисловості у підготовці
високоосвічених фахівців, інтегрування початкової освіти в систему загальної
середньої освіти, проведення освітньої реформи, активна участь наукових
співробітників відділу початкової школи НДІ педагогіки УРСР (В. І. Помагайба,
С. С. Коваленко,

Т. Ю. Горбунцова,

І. З. Василенко,

Н. І. Волошанівська,

О. Г. Раввінов) у розробленні змісту освіти, залучення освітян до обговорення
питання оновлення навчальних планів і програм спричинили такі зміни у змісті
початкової освіти: у навчальних планах – перегляд навчального навантаження,
відновлення ручної праці, вилучення вивчення іноземної мови; включення
каліграфії в курс української мови; запровадження з 1960 р. замість природознавства
та географії інтегрованого навчального предмета «Природознавство»; у навчальних
програмах – розвантаження від складного другорядного навчального матеріалу,
вилучення застарілої інформації, усунення зайвої концентричності, зменшення
обсягу теоретичних відомостей; посилення практичної спрямованості, адаптування
ЗУН до вікових особливостей учнів, часткове забезпечення наступності у змісті
початкової та середньої ланок школи; у навчальній літературі – створення
українськими авторами нових підручників і навчальних посібників з навчання
грамоти, письма, читання, російської мови, що краще відповідали програмним
вимогам, містили суголосну часові інформацію, частково враховували національні
особливості української дитини, апробувалися в школах і обговорювалися
освітянами; поява перших навчальних посібників зі співів.
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Установлено, що трансформації цілей і змісту початкової освіти впливали на:
організацію навчально-виховного процесу – пошук оптимальної структури й
тривалості навчального року, організації навчального дня молодших школярів;
скорочення тривалості уроку в І класі до 35 хвилин; форми і методи навчання –
піднесення ролі екскурсій, практичних робіт, дослідів у навчанні молодших
школярів; запровадження нових позаурочних форм організації навчання (навчальні
гуртки, зустрічі з цікавими людьми); удосконалення дидактичної структури
існуючих і пошук нових методів навчання, спрямованих на активізацію розумової
діяльності учнів, самостійного набуття знань, розвиток творчості, інтересу до
досліджень; контроль і оцінювання знань учнів – посилення уваги до поточного
контролю знань; скасування екзаменів у ІV класах; розроблення єдиних вимог до
оцінювання знань з природознавства, ручної праці, малювання та музики.
Трансформації, які відбулися в розвитку початкової освіти в 1954–1964 рр. (у
цілях, принципах, організації, змісті освіти, навчально-виховному процесі),
вплинули на її подальший поступ у 1964–1984 рр.
Проаналізувавши організаційно-педагогічні засади розвитку початкової освіти
в УРСР у 1954-1964 рр., можна визначити такі позитивні тенденції: забезпечення
обов’язковості, доступності й безкоштовності початкової освіти; здійснення
соціального захисту молодших школярів завдяки функціонуванню фондів всеобучу,
шкільних інтернатів, груп подовженого дня, організації транспортування до
навчальних закладів, забезпеченню харчування, безкоштовної видачі молока;
відродження підготовки вчителів початкових класів у системі вищої освіти;
залучення освітян, а також батьків, керівників підприємств до обговорення
організаційно-педагогічних засад розвитку початкової освіти; актуалізація питань
щодо оптимальної організації викладання в ІV класах, передачі викладання у
початкових класах співів, малювання та фізкультури фахівцям. Водночас
негативними тенденціями вважаємо ґрунтування початкової освіти на принципах
радянізації, русифікації, уніфікації, атеїзації; навчання молодших школярів у кілька
змін; обмеження прав учнів; фемінізація учителів початкових класів; зміни у змісті
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освіти без належного наукового обґрунтування; домінування знаннєвого підходу у
змісті освіти; поділ навчальних предметів на «основні» й «другорядні»; велика
наповнюваність класів; недооцінювання гри як методу навчання; нестача або
відсутність необхідних засобів навчання; існування обов’язкової оцінки за
поведінку учнів.

Основні наукові положення розділу 2 висвітлено в опублікованих працях
автора [95; 97; 101; 102; 108; 109; 115-119; 121; 122; 128-130; 133; 137; 142; 143; 891;
897; 899].
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РОЗДІЛ 3
СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
(1964–1984)
Період 1964–1984 рр. (т. зв. «епоха застою») – один із суперечливих періодів в
історії України. Після приходу до влади нового політичного лідера Л. І. Брежнєва
проголошується курс на подальший розвиток соціалістичної демократії. Однак у
суспільно-політичній

сфері

наростають

консервативні

тенденції:

посилення

авторитарно-бюрократичного режиму, монополізму КПРС, ідеологічного диктату;
відчуження партії від народу; згортання гласності; звеличення нового генерального
секретаря; перехід до відвертої русифікації тощо. Певні суперечності виникають і в
соціально-економічній сфері: збільшення капіталовкладень в економіку, підвищення
її показників й водночас відставання економіки від науково-технічного прогресу;
розвиток індустріальної галузі, що зумовив прискорення процесу урбанізації, й, як
наслідок, – деградацію села; підвищення життєвого рівня населення, покращення
його соціального захисту й водночас недостатня економічна забезпеченість
призвели до погіршення демографічної ситуації тощо [308, с. 221, 227, 252-269].
Суперечливі тенденції характерні й для розвитку освітньої галузі. З одного
боку, відбуваються кількісні й якісні зрушення: розширення мережі навчальних
закладів; підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників; вплив
педагогічної

й

психологічної

наук

на

модернізацію

освіти;

розгортання

експериментальних досліджень у галузі початкової освіти, а з іншого – стагнаційний
характер системи освіти; її недостатнє фінансування; позбавлення можливості
педагогічної громадськості брати участь в обговоренні організаційних і змістових
трансформацій в освіті; жорстка регламентація праці вчителів; позбавлення їх
свободи педагогічної творчості тощо [33, с. 278-305]. Окреслені процеси впливали
на розвиток початкової освіти в 1964–1984 рр. в цілому та її окремих складників
зокрема. Державна політика в галузі початкової освіти, як і раніше, визначалася
партійними з’їздами та рішеннями й знаходила відображення у відповідних
документах, а її ретранслятором виступало МО УРСР.
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3.1. Цілі, принципи та організація початкової освіти в умовах її переходу
до трирічного терміну навчання
Після усунення від влади М. С. Хрущова розпочався новий період у розвитку
суспільства й, зокрема, освітньої галузі: згортання шкільної реформи, відхід від
освітньої політики, спрямованої на політехнізацію навчання школярів [33, с. 279].
Низкою партійно-урядових постанов (Про зміну строку навчання в середніх
загальноосвітніх трудових політехнічних школах з виробничим навчанням, 1964;
Про часткову зміну і удосконалення трудової підготовки учнів у школах УРСР,
1966; Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в
УРСР, 1966) було скорочено тривалість шкільної освіти, здійснено відхід від
профілізації та політехнізації навчання [420, с. 218; 669, с. 2-3; 550, c. 3]. Основне
завдання школи полягало у повідомленні учням міцних знань з основ наук,
формуванні у них «високої комуністичної свідомості», підготовці до життя та
свідомого вибору професії [550, c. 3]. Отже, відмовившись від професіоналізації
середньої освіти, уряд знову повернувся до такого розуміння місії школи, як
здійснення загальноосвітньої підготовки учнів та їх комуністичне виховання.
«Школа праці» черговий раз поступилася «школі навчання».
Проте в умовах науково-технічного прогресу, позитивних соціокультурних
трансформацій, які спричинили зростання пізнавальних можливостей молодших
школярів, зміни парадигми навчання було вже недостатньо. Відомий російський
учений-психолог і педагог Л. В. Занков, спираючись на результати власних
теоретичних та експериментальних досліджень з проблеми взаємозв’язку навчання і
розвитку молодших школярів, здійснюваних наприкінці 50-х – на початку 60-х рр.
ХХ ст., дійшов висновку, що важливим завданням початкової освіти є загальний
розвиток молодших школярів (спостережливості, мислення, практичних дій,
емоційно-вольової сфери), а не лише засвоєння ними ЗУН та їхній інтелектуальний
розвиток [424, c. 65-67]. Учений акцентував, що в дитині слід бачити не лише учня,
голову якого слід наповнити знаннями, а передусім – людину. При цьому слід
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урахувати її потреби, захоплення, бажання, життєвий досвід, цінності, тобто
внутрішній світ. Оскільки дитина – це маленька людина, то до її внутрішнього світу
необхідно ставитися дбайливіше, ніж до світу дорослого [424, c. 31].
Система

початкового

навчання

Л. В. Занкова

(ґрунтувалася

на

таких

принципах: навчання на високому рівні труднощів, швидкий темп у вивченні
програмного матеріалу, провідна роль теоретичних знань, усвідомлення учнями
процесу учіння) була покладена в основу експериментальних досліджень з питань
структурно-змістової перебудови початкової освіти, здійснюваних в 60-х рр. ХХ ст.,
та запроваджувалася у масову шкільну практику в 70-х рр. ХХ ст. [214, c. 75].
Українські науковці також критично оцінювали чинну систему початкової
освіти, зорієнтовану на формування у молодших школярів навичок грамотного
письма, читання і початкової лічби. «Вузько практичний характер навичок читання,
письма і лічби в учнів початкових класів, – зазначала завідувачка відділу
початкового навчання НДІ педагогіки УРСР С. С. Коваленко, – не готує їх посправжньому до інтенсивної інтелектуальної роботи та теоретичних узагальнень у
старших класах» [260, c. 83]. Розв’язання цих завдань початковою освітою, на її
думку, уже було замало. Адже «життя вимагає, щоб у початкових класах закладався
фундамент всебічного розвитку учнів – мови, мислення, пам’яті, виховувалося
уміння самостійно узагальнювати факти, робити висновки. Йдеться про більш
ефективне використання природних можливостей дітей» [259, c. 33].
Однак окреслені українськими й російськими науковцями цілі початкової
освіти у законодавчо-нормативних документах фактично не знайшли відображення.
Головними завданнями школи, що мали реалізовуватися з початкових класів, у
Статуті середньої загальноосвітньої школи (1970) визнані: надання освіти, яка
відповідала б вимогам суспільного і науково-технічного прогресу; оволодіння
учнями не лише міцними знаннями, а й формування уміння їх самостійно
поповнювати; забезпечення всебічного гармонійного розвитку школярів, зокрема, їх
естетичне, фізичне і трудове виховання; підготовка до життя, свідомого вибору
професії, активної трудової і суспільної діяльності. Крім того, важлива увага
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приділялася

завданням

ідеологічного

спрямування:

формування

в

учнів

марксистсько-ленінського світогляду, розвиток почуття радянського патріотизму,
виховання в дусі вимог «Морального кодексу будівника комунізму» (1961)
[791, c. 3-4]. Як бачимо, у завданнях шкільної освіти намітилися позитивні
зрушення, а саме: її відповідність вимогам розвитку суспільства, науки, техніки;
розвиток самостійної діяльності учнів. Водночас пріоритетними залишалися
ідеологічні завдання, зорієнтовані на формування «радянської людини». Майже
аналогічне визначення завдань фіксуємо і в «Основах законодавства СРСР та
союзних республік про народну освіту» (1973) [435, c. 93].
Конкретизацію завдань початкової освіти знаходимо у колективній статті
наукових співробітників відділу початкового навчання НДІ педагогіки УРСР «Три
роки за новими програмами» (1972). З урахуванням переходу початкової освіти до
трирічного терміну навчання, що відбувався поступово впродож 1968/69 –
1970/71 н. р., та до нового змісту освіти, науковці визначили такі її завдання:
– формування у молодших школярів наукового світогляду;
– виховання високих моральних якостей, волі й почуттів;
– збагачення учнів міцними знаннями;
– прищеплення їм умінь і навичок, що мають важливе значення для
систематичного вивчення основ наук;
– розвиток мислення, уяви, мовлення, пам’яті, пізнавальних здібностей учнів;
– формування прийомів навчальної діяльності, в тому числі – самостійного
розширення знань [823, c. 14].
Схвально оцінюємо, що перша ланка школи перестала інтерпретуватися як
«школа умінь і навичок», а розглядалася як така, що формує світогляд учнів,
створює фундамент для здобуття подальшої освіти. Як бачимо, поряд з освітніми й
виховними завданнями рельєфно окреслилися розвивальні. Погоджуємося із
міркуваннями сучасної дослідниці О. Д. Замашкіної, що «напрацювання психологів
і дидактів щодо необхідності посилення розвивального впливу навчання позитивно
позначилися на цілях початкової освіти» [214, c. 120]. Відтак значним досягненням
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досліджуваного періоду слід вважати «введення до цілей масової початкової освіти
розвивального напряму» [214, c. 120]. Окреслені науковими співробітниками відділу
початкового навчання НДІ педагогіки УРСР цілі початкової освіти знаходимо у
програмах, виданих для трирічної початкової школи (1968, 1969, 1971, 1973, 1976)
[689; 682; 683; 686; 687; 684; 685].
Вивчення низки нормативних документів (Про дальше вдосконалення
навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовка їх до праці, 1977; Про
удосконалення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки,
1978; Про додаткові заходи для покращення вивчення російської мови в
загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік, 1983),
ухвалених в кінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст., свідчить, що у них значно
посилювалася увага до ідеологічних завдань школи [535, c. 52; 554; 580].
Проаналізувавши наукові праці фахівців у галузі початкової освіти,
опубліковані у журналі «Початкова школа» наприкінці 70-х – на початку 80-х рр.
ХХ ст., констатуємо, що початкова освіта тлумачилася як ланка школи, де
«закладається фундамент загальноосвітньої, трудової і політехнічної підготовки, (...)
формуються основи моральних та ідейно-політичних уявлень і понять, діти
набувають умінь, пов’язаних із самостійною навчальною діяльністю, працею»
[719, c. 6]; як «основа формування особистості учня, його світогляду і загального
розвитку. Набуті в початковий період знання та уміння, виховані якості особистості
не тільки забезпечують успіх подальшого навчання й виховання підлітків у школі чи
інших навчальних закладах, а й значною мірою активну громадянську позицію і
професійну діяльність дорослої людини» [398, c. 33]. Наведені міркування свідчать,
що початкова освіта розглядалася не лише як підготовчий ступінь до оволодіння
основами наук у середніх класах школи, але і як базовий освітній ступінь, що
визначає подальший успіх у навчанні та житті особистості. Закцентуємо і на тому,
що до кола пріоритетних завдань початкової освіти уводилося формування
загальнонавчального уміння – уміння вчитися. Про важливість розв’язання
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окресленого завдання переконливо писала у своїй статті «Навчати дітей учитися»
(1979) О. Я. Савченко [738].
Отже, у контексті вимог суспільства, наукових досліджень перша ланка школи
перестала тлумачитися як школа умінь і навичок, підготовчий ступінь для
оволодіння основами наук, а розглядалася як фундамент, що створює умови для
здобуття освіти та визначає успіх у подальшому навчанні та житті особистості.
Важливо,

що

під

впливом

теорії

розвивального

навчання,

результатів

експериментальних досліджень у галузі початкової освіти, поряд з освітніми й
виховними, належне місце в системі завдань початкової освіти посіли розвивальні.
До досягнень цього періоду відносимо й уведення до цілей початкової освіти –
уміння вчитися. Водночас в умовах ідеологічного диктату значно посилилася увага
до комуністичного виховання молодших школярів, зокрема формування рис і
якостей радянської людини. Окреслені трансформації в цілях початкової освіти
впливали на її організаційний, змістовий, процесуальний складники, а також
визначали її принципи.
Вивчення

законодавчо-нормативних

документів

(Статут

середньої

загальноосвітньої школи, 1970; Основи законодавства СРСР та союзних республік
про народну освіту, 1973) показало, що, як і в попередній період, початкова освіта
ґрунтувалася на таких принципах: обов’язковість; доступність; безкоштовність;
зовнішня диференціація; зв’язок школи з життям; спільне навчання дітей обох
статей; єдність системи освіти (забезпечувалася єдиними навчальними планами,
програмами, організацією навчально-виховного процесу), що зводилася до
уніфікації; світський характер навчання трансформований у атеїстичний; єдність
навчання та комуністичного виховання зведений до радянізації, що, особливо
посилилася наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. [791, c. 3-4; 435, с. 94].
Принцип політехнізації, проголошений в 50-х рр. ХХ ст., внаслідок зміни парадигми
навчання – відхід від «школи праці» та повернення до «школи навчання» –
фактично був вилучений.
Наголосимо, що у законодавчо-нормативних документах визначався такий

191

принцип, як «свобода у виборі мови навчання, навчання рідною мовою». Однак, як і
в попередній період, його реалізація передбачала здійснення планомірної
русифікації підростаючого покоління, починаючи з початкової школи, задля
асимілювання їх в єдину радянську спільноту. Цей процес особливо посилився та
набув відвертого характеру після прийняття постанови Ради Міністрів УРСР «Про
заходи по дальшому удосконаленню вивчення і викладання російської мови в
Українській РСР» (1978), яка орієнтувала на удосконалення програм, підручників і
навчальних посібників з російської мови для навчальних закладів з українською,
молдавською, угорською і польською мовами навчання; уведення з 1980/81 н. р.
вивчення російської мови з І класу в школах з українською мовою навчання;
запровадження поділу І-VІІІ класів на підгрупи для вивчення російської мови [554].
Черговий наступ на українську мову як мову навчання і як навчальний
предмет здійснено постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР «Про організацію
виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів «Про додаткові заходи
для покращення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших
навчальних закладах союзних республік» (1983) [580]. Внаслідок ухвалених
документів розширилася мережа шкіл і класів з поглибленим вивченням російської
мови; збільшився випуск навчально-методичної літератури до підручників із
російської мови, дитячої літератури російською мовою; уведено доплати та пільги
усім учителям російської мови, в т.ч. й учителям підготовчих і початкових класів, у
школах з неросійською мовою навчання в сільській місцевості тощо [33, c. 299].
Загалом системна й планомірна русифікація, здійснювана впродовж не одного
десятиліття, спричинила формування у підростаючого покоління зневаги до рідної
мови, історії, культури, традицій.
Позитивним зрушенням уважаємо закріплення на законодавчому рівні
принципу «наступності усіх типів навчальних закладів, забезпечення наступності
переходу від нижчих до вищих ступенів навчання». Припускаємо, що в цьому
зв’язку в «Основах законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту»
вперше йшлося про організацію підготовки дітей до систематичного шкільного
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навчання (Додаток К). Зокрема, у ст. 22 зазначалося: «З метою підготовки до школи
дітей, які навчатимуться нерідною мовою, і дітей, які не виховуються в дитячих
дошкільних закладах, у школах в необхідних випадках організовуються підготовчі
класи» [435, c. 95-96]. Тож кількість підготовчих класів, що діяли переважно при
молдавських та угорських школах у сільській місцевості, почала зростати. Так, якщо
у 1970 р. підготовкою до школи було охоплено 4 тис. майбутніх першокласників
[959, арк. 1 зв.], то в 1974 р. – 10 тис. дітей [1007, арк. 1]. Наголосимо, що
збільшення кількості підготовчих класів було також пов’язано зі скороченням
тривалості початкової освіти та побудові змісту освіти на нових засадах
(поглиблення теоретичного рівня знань, посилення освітніх й розвивальних
завдань). Ці зміни зумовили необхідність забезпечення відносно однакової
підготовки дітей до систематичного шкільного навчання. Тому, як стверджувала
Н. Ф. Скрипченко, при загальноосвітніх школах і дошкільних установах у цей час
почали спонтанно виникати підготовчі класи для шестиліток [767, с. 10].
Коло знань, яким мали оволодіти майбутні першокласники в підготовчих
класах, уперше було окреслено в «Програмах для підготовчих класів шкіл з
угорською та молдавською мовами навчання» (1973) [707]. Згодом для вчителів
підготовчих класів видано методичний лист «Навчально-виховна робота в
підготовчих класах» (1976), укладений О. Я. Савченко [831]
Припускаємо, що, усвідомлюючи важливість пропедевтичного навчання
майбутніх першокласників, а також необхідність проведення експериментального
дослідження, яке мало довести можливість початку систематичного шкільного
навчання з шести років, а відтак збільшити тривалість шкільної освіти за рахунок
нарощування одного року знизу, та, ймовірно, для припинення стихійного
виникнення підготовчих класів, у 1977 р. на державному рівні було прийнято
рішення про створення при міських і сільських загальноосвітніх школах
підготовчих класів для дітей шестирічного віку, які не відвідували дошкільні
установи [531, с. 3; 530, с. 12-13]. Тож вимоги освітян щодо підготовки дітей до
систематичного шкільного навчання, висловлені ще наприкінці 50-х рр. ХХ ст.,
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почали реалізовуватися лише 20 років потому. Не піддаючи сумніву важливість
цього рішення для розвитку початкової освіти, все ж таки схиляємося до думки, що
його було прийнято із значним запізненням.
Проаналізувавши перші результати діяльності підготовчих класів, начальник
Управління шкіл МО УРСР Є. С. Березняк зазначав, що в більшості з них робота з
учнями провадилася відповідно до психолого-педагогічних вимог; були залучені
досвідчені вчителі та вихователі, виділені окремі приміщення для підготовчих
класів, обладнані спальні та ігрові кімнати, встановлені парти відповідно до зросту
дітей; у достатній мірі класи укомплектовані друкованим і саморобним навчальнороздатковим матеріалом; здійснювалося належне керівництво і контроль за станом
навчально-виховної роботи тощо. Учні підготовчих класів перебували під постійним
лікарським наглядом. Водночас в організації роботи підготовчих класів виявлено
низку недоліків, що стосувалися навчально-матеріальної бази, комплектування
класів та організації якісного харчування [640, с. 28, 29].
Загалом позитивні результати роботи підготовчих класів зумовили їх
відкриття з 1978/79 н. р. в усіх областях УРСР. З огляду на те, що дошкільні заклади
не відвідувала значна кількість сільських дітей, підготовчі класи створювалися
переважно в сільській місцевості. Їх кількість, як і кількість охоплених ними дітей,
стрімко зростала. Так, якщо у 1977/78 н. р. у підготовчих класах навчалося 16,4 тис.
дітей [998, арк. 14 зв.], то у 1978/79 н. р. – вже 40,6 тис. майбутніх першокласників
[999, арк. 33 зв.]. Тенденція до збільшення чисельності дітей у підготовчих класах
простежується і в наступні роки та досягає піку в 1985/86 н. р. – 162,5 тис. дітей
[1005, арк. 18 зв.], що ілюструє рис. 3.1. Не вдаючись до висвітлення організаційних
і процесуально-змістових засад діяльності підготовчих класів, зазначимо, що їх
функціонування дозволило не лише підготувати значну кількість дітей до
систематичного шкільного навчання, а й накопичити досвід навчання і розвитку
дітей шестирічного віку та забезпечити підґрунтя для зниження вікової межі
початку вступу до школи [122, с. 49].
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Рис. 3. 1. Динаміка чисельності дітей у підготовчих класах міських і
сільських загальноосвітніх шкіл (1977/78 – 1985/86 н. р.) [998, арк. 14 зв.;
999, арк. 33 зв.; 1002, арк. 25 зв.; 1005, арк. 18 зв.]
Отже, початкова освіта ґрунтувалася на усталених у попередній період
принципах (обов’язковість, доступність, безкоштовність, спільне навчання дітей
обох статей, зв’язок школи з життям, радянізація, уніфікація, атеїзація, русифікація)
з посиленням радянізації та русифікації. Повернення до парадигми «школа
навчання» зумовило поступовий відхід від принципу політехнізації. Позитивно
оцінюємо закріплення на законодавчому рівні принципу наступності, що зумовив
розгортання мережі підготовчих класів та охоплення передшкільною освітою
значної частини майбутніх першокласників.
Розглянемо підходи до організації початкової освіти в 1964–1984 рр., зокрема
питання її тривалості. Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про
зміну строку навчання в середніх загальноосвітніх трудових політехнічних школах з
виробничим навчанням» (10 серпня 1964 р.), встановлювався новий термін навчання
для здобуття шкільної освіти: замість 11 років – 10 років [420, с. 218]. У пошуках
резервів навчального часу було обрано курс на скорочення початкової освіти до
трьох років. І хоча в документі не йшлося про зміну її тривалості, але це питання, на
наш погляд, не підлягало сумніву. На підтвердження цього міркування наведемо
такий приклад. На засіданні вченої ради НДІ педагогіки УРСР (19 листопада
1964 р.) через три місяці після прийняття зазначеної постанови директор інституту
В. І. Чепелєв наголосив: «Зараз вже майже ні у кого немає сумніву в тому, що
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завдання, які стоять перед початковою освітою, можна виконати не за 4, а за 3 роки.
Більше того, вважається, що при цьому можна досягти значно більшого розвитку
учнів, ніж це було досі. (…) Через 1-2 роки нам доведеться в масовому порядку
впроваджувати 3-річне навчання» [1092, арк. 72, 79].
Уважаємо, що скорочення тривалості початкової освіти певною мірою було
спричинено

результатами

експериментальних

досліджень,

здійснюваних

на

загальносоюзному та республіканському рівнях у першій половині 60-х рр. ХХ ст.
(про хід і результати цих досліджень докладно йтиметься у підрозділі 3.4). Так,
дослідники дійшли висновку, що зміна підходів у побудові змісту освіти (навчання
на більш високому рівні складності, його розвивальний характер, прискорення
темпу засвоєння навчального матеріалу) дозволить прискорити темп навчання й
відповідно опанувати програму початкових класів за 3 роки [259, с. 33; 124, с. 36].
Проаналізувавши

статті

науковців

(М. В. Богданович,

І. З. Василенко,

С. С. Коваленко, А. П. Коваль, М. М. Миронов та ін.) і практиків (О. А. Кожушко,
Г. Н. Курочкіна, Н. І. Телишенко, М. І. Трусевич та ін.), опубліковані в рубриці
«Початкове навчання» журналу «Радянська школа», простежуємо, що перехід до
трирічного початкового навчання був позитивно сприйнятий педагогічною
громадськістю. Про це красномовно свідчать уже назви самих статей, що звучать, як
гасла: «Для початкового навчання досить трьох років», «Початкову освіту – за три
роки», «Знань більше, строк навчання – коротший», «Ми – за предметне навчання в
4 класі» та ін. [52; 75; 258; 267; 315; 355].
Водночас не всі педагоги погоджувалися із окресленими змінами. Одним із
небагатьох, хто негативно оцінював скорочення тривалості початкової освіти, був
В. О. Сухомлинський. Ще наприкінці 50-х рр. ХХ ст., беручи активну участь в
обговоренні питання перебудови школи, педагог застерігав від поспішних і
непродуманих рішень у початковій освіті. Зокрема, перехід до трирічного
початкового навчання він вважав «небезпечним прожектерством» [1114, арк. 11].
У статті «Чому та як навчати наших дітей» [1115] (Додаток Л), рукопис якої
зберігається серед архівних документів, Василь Олександрович висловив критичне
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ставлення до тих процесів, що відбувалися у початковій освіті в 60-х рр. ХХ ст.:
«Списи зараз ламаються навколо питання про те, як вкласти в голову маленької
дитини якомога більше знань, суперечка йде про те, як дати початкову освіту не за
чотири роки, а за три. Модними зараз стали всілякі «ефективні» методи навчання,
загальний зміст їх зводиться до того, щоб кожна хвилина уроку була максимально
насичена працею, щоб жодна хвилина не була втрачена, щоб дитина розв’язала не
одну–дві, а чотири–п’ять, шість арифметичних задач – ось це добре!» [1115, арк. 9].
В. О. Сухомлинський був переконаний, що такий підхід у навчанні молодших
школярів негативно позначається на їхньому здоров’ї та розумовому розвитку. З
болем він писав про учнів, які мали навчатися за методикою «ефективного» галопу»:
«...у мене перед очима стоїть малюк, який після двох-трьох годин цієї скаженої
гонитви за багажем знань дивиться втомленими, байдужими очима кудись у
далечінь, ніби слухає слова вчителя, але нічого не чує і не думає, він уже, як
вичавлений лимон, він уже не здатний ні слухати, ні думати (...). Хочеться сказати
любителям «ефективного» галопу: що ви робите, товариші? Адже за мудрування
наші доведеться розплачуватися безцінним багатством – здоров’ям дітей, бо через
три–чотири роки цієї скаженої гонитви дитина взагалі не зможе вчитися, ніжні
клітини її мозку, що розвиваються, виснажуються щоденно – і в п’ятому, сьомому,
дев’ятому класі (...) ви побачите результат цього виснаження – невміння вчитися»
[1115, арк. 9].
Педагог підводив до думки, що запровадженню новацій має передувати
відповідь на важливе питання: що таке початкова освіта? Відповідаючи на нього,
Василь Олександрович доводив: початкова освіта – це «період тривалого дитинства
людського мозку, усієї нервової системи людини, період, коли ніжні, чутливі
клітини кори півкуль розвиваються, коли відбувається становлення мислення». А
отже, як не можна скоротити «період дитинства людського мозку», що триває до
11-12 років, так і не можна скоротити період початкової освіти. Тому аргументи й
висновки на користь її «інтенсифікації» вчений уважав умоглядними й такими, що
ігнорують природу дитини [1115, арк. 13].
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Водночас Павлиський директор не заперечував необхідності «докорінної
перебудови» першої ланки школи. Однак вона мала стосуватися не структурної
трансформації, а її спрямованості. Як уже зазначалося вище, головне завдання
початкової освіти педагог вбачав не у «наповненні голови учня знаннями», а в тому,
щоб навчити його вчитися [1115, арк. 10].
На підтримку чотирирічного терміну навчання у початкових класах виступив і
директор Спаської середньої школи Калуського району Івано-Франківської області
О. М. Вознюк. Він аргументував це тим, що учні IV класу не підготовлені до
систематичного засвоєння курсів з окремих предметів. Перехід до трирічної
початкової освіти, вважав педагог, послаблює загальну підготовку дітей, а також
спричиняє проблему із «розстановкою кадрів». А відтак, як зазначав О. М. Вознюк,
«немає достатніх підстав для пропонованої деякими авторами і науковцями
перебудови початкової освіти» [91, с. 37].
Однак, незважаючи на неоднозначне сприйняття питання скорочення
тривалості початкової освіти, постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про
заходи

дальшого

поліпшення

роботи

середньої

загальноосвітньої

школи»

(10 листопада 1966 р.) та відповідною республіканською постановою ЦК КПУ і
Ради Міністрів УРСР «Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої
загальноосвітньої школи в Українській РСР» (8 грудня 1966 р.), без попереднього
обговорення педагогічною громадськістю, як це було характерно для другої
половини 50-х рр. ХХ ст., проголошено перехід до систематичного викладання
основ наук з четвертого року навчання, а відтак обмеження курсу початкової освіти
трьома класами [551, с. 2; 550; с. 6]. Задля виконання цього завдання науковими
співробітниками НДІ педагогіки УРСР було підготовлено нові програми та підручники для трирічної початкової школи, з урахуванням рекомендацій Державної
комісії з розробки змісту загальної середньої освіти та результатів теоретичних й
експериментальних досліджень українських і російських учених, здійснюваних
наприкінці 50-х – в середині 60-х рр. ХХ ст. Їх експериментальна перевірка відбувалася протягом 1967–1971 рр. (про організаційно-змістові аспекти та результати
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цього дослідження йтиметься у підрозділі 3.4). З 1970/71 н. р. усі початкові класи в
УРСР було переведено на новий термін навчання – три роки [124, с. 37].
Схиляємося до думки, що скорочення тривалості навчання у початковій ланці
школи мало більше негативні, ніж позитивні наслідки. Так, перехід до трирічного
курсу початкового навчання спричинив такі проблеми:
– соціальні

(збереження

початкових

шкіл

у

сільській

місцевості;

працевлаштування класоводів, вивільнених від викладання в ІV класах);
– організаційно-фінансові (реорганізація шкільної мережі; переведення понад
95 тис. учнів ІV класів початкових шкіл до восьмирічних і середніх шкіл, що
вимагало добудови навчальних приміщень, розширення мережі інтернатів і
гуртожитків при школах, організації підвозу школярів до навчальних закладів
та додаткового їх харчування, здійснення кадрових змін, перепідготовки
вчителів);
– педагогічні (перевантаження учнів, особливо першокласників, навчальною
роботою; збільшення кількості «невстигаючих» школярів; ускладнення роботи
вчителів малокомплектних шкіл);
– психофізіологічні (труднощі адаптації учнів до навчання в середній школі
внаслідок більш раннього переходу до предметного викладання, спілкування з
більшою кількістю нових учителів, зміни соціального статусу школярів,
уведення кабінетної системи навчання) [793, с. 38; 824, с. 16; 1120, арк. 137;
1121, арк. 85; 1124, арк. 1].
Вочевидь тому вже у першій половині 70-х рр. ХХ ст. постало питання про
пошук резервів навчального часу для подовження тривалості початкової освіти.
Розв’язати цю проблему пропонувалося за рахунок зниження нижньої межі початку
навчання в школі до шести років. Отже, трирічна початкова освіта, не встигнувши
закріпитися, фактично поверталася до чотирирічної. Уважаємо, що скорочення
тривалості початкової освіти до трьох років було непродуманим кроком державної
освітньої політики й не виправдало очікувань. Відтак розглядаємо ці зміни як
негативну тенденцію досліджуваного періоду.
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У контексті вивчення питання організації початкової освіти зазначимо, що вік
вступу дітей до школи до 1970 р. не змінювався, тобто до І класу приймали дітей,
яким виповнилося 7 років. Згідно зі Статутом середньої загальноосвітньої школи
(1970) до школи могли зараховуватися й діти, яким виповнювалося 7 років у вересні
поточного року [791, с. 9]. Припускаємо, що ці корективи спричинили значне
збільшення першокласників, які розпочинали систематичне шкільне навчання у
6 років. Так, якщо у 1969/70 н. р. до І класу вступило 5 тис. дітей шестирічного віку
[972, арк. 1], то в 1971/72 н. р. та подальші роки – близько 40 тис. [964, арк. 1 зв.;
997, арк. 25 зв.]. Як бачимо, цей процес був уже незворотнім.
Питання про зменшення вікової межі вступу до школи не зникало з порядку
денного як на державному рівні, так і на науковому. У низці законодавчонормативних документів йшлося про організацію підготовчих класів для
шестирічних дітей, про здійснення експерименту щодо перевірки можливості
навчання цієї вікової категорії дітей у дошкільних закладах і школах [435, с. 95-96;
530, с. 12-13; 531, с. 3; 594]. А в 1984 р. на державному рівні прийнято рішення про
перехід до систематичного навчання дітей з шести років [412, с. 36].
Аналіз джерел показав, що українські вчені неодноразово порушували
питання про можливість навчання у школі дітей шестирічного віку. Так, наукові
співробітники НДІ педагогіки УРСР, беручи участь в обговоренні проекту «Основ
законодавства СРСР та союзних республік про народну освіту» (1973), пропонували
розпочинати навчання дітей у школах з шести років, спираючись при цьому на
зарубіжний досвід: «Навчання дітей цього віку вже давно практикується у багатьох
країнах соціалістичної співдружності» [1049, арк. 1-3]. Згодом вони ініціювали
проведення в УРСР експерименту з навчання дітей шестирічного віку, а також разом
з іншими науковцями й практиками брали активну участь у його організації та
здійсненні, про що йтиметься у підрозділі 3.4 [1024, арк. 16-17; 1060, арк. 8]. Отже,
питання про перехід до систематичного шкільного навчання з шести років, що
актуалізувалося ще в другій половині 40-х рр. ХХ ст., активно обговорювалося
педагогічною громадськістю наприкінці

50-х рр. ХХ ст., набуло

державного
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значення передусім у зв’язку з необхідністю збільшення терміну початкової освіти
та загалом загальної середньої освіти за рахунок нарощування одного року «знизу»,
а також розглядалося як одне із пріоритетних питань у галузі початкової освіти на
науковому рівні з опертям на зарубіжний досвід.
Перейдемо до характеристики типів навчальних закладів, що забезпечували
початкову освіту. На відміну від попереднього періоду, вони підпорядковувалися
винятково МО УРСР. Як і раніше, більшість дітей здобувала цей рівень освіти в
початкових, восьмирічних і середніх (згідно зі Статутом середньої загальноосвітньої
школи (1970) – у середніх загальноосвітніх) школах. Залежно від місцевих умов
вони могли функціонувати окремо: початкові (І-ІІІ (ІV) класи, з 1970 р. у складі
початкових шкіл могли залишатися ІV класи), восьмирічні і середні школи, але
зберігаючи єдність і наступність між собою [791, с. 4]. У документах МО УРСР ці
школи визначалися як масові.
Молодші школярі, батьки яких працювали та не мали можливості забезпечити
належне виховання й догляд за дітьми, навчалися в школах подовженого дня. Їх
кількість, у порівнянні з початком 60-х рр. ХХ ст., значно зросла. Наведемо такі
дані: у 1965/66 н. р. функціонувало 1003 школи з подовженим днем [919, арк. 4], у
1976/77 н. р. – 3013, які охопили 435,9 тис. молодших школярів [997, арк. 47]). Там,
де не було достатньої навчально-матеріальної бази та контингенту учнів для
організації такого типу навчального закладу, відкривалися групи з подовженим
днем. Чисельність дітей у них також збільшувалася. Наприклад, у 1976/77 н. р. їх
відвідували 379,5 тис. учнів початкових класів [997, арк. 47]. Ці показники свідчать
про наявність значного попиту на школи та групи подовженого дня для молодших
школярів.
Діти, які залишилися без піклування батьків, та діти з багатодітних сімей мали
змогу здобувати початкову освіту в школах-інтернатах [509, с. 150-153]. Так, у
1968/69 н. р. у початкових класах шкіл-інтернатів навчалося 70,9 тис. учнів
[957, арк. 1 зв.].
У досліджуваний період не приділялася належна увага виявленню та
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навчанню обдарованих дітей, зокрема молодшого шкільного віку. Серед доступних
для нас джерел не знайдено інформацію про роботу Київського спеціального
дитячого будинку музичного та художнього виховання, який функціонував у
50-х рр. ХХ ст. як навчальний заклад для обдарованих дітей у галузі музики, образотворчого мистецтва та хореографії. Припускаємо, що він припинив свою роботу.
Діяльність же шкіл з викладанням низки предметів іноземною мовою, що набули
поширення наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. та мали популярність серед
батьків і учнів, була дещо пригальмована. У 1971/72 н. р. функціонувало лише
166 таких шкіл [1076, арк. 20], що становило на 97 шкіл менше, ніж у 1962/63 н. р.
[666, с. 32]. Відтак і до того незначна чисельність дітей, які з І класу могли опановувати іноземну мову та розвивати свої здібності у цьому напрямі, зменшилася.
Водночас державна освітня політика спрямовувалася на створення умов для
здобуття початкової та подальших рівнів освіти хворими дітьми та дітьми, які мали
порушення психофізичного розвитку, що, безперечно, вважаємо позитивним. Діти,
хворі на ревматизм, сколіоз та інші захворювання навчалися в санаторно-лісових
школах і школах-інтернатах для хворих дітей. Вони функціонували як навчальновиховні й лікувально-оздоровчі заклади, забезпечуючи учням освіту відповідно до
навчальних планів і програм для масових шкіл [499, с. 48; 815, с. 8; 816, с. 7]. Для
дітей з вадами психофізичного розвитку початкова освіта надавалася у спеціальних
школах і школах-інтернатах. На підтвердження зазначеного вище наведемо деякі
статистичні дані щодо контингенту молодших школярів за цими типами шкіл: у
1968/69 н. р. у початкових класах санаторно-лісових шкіл навчалося – 0,4 тис.
учнів, спеціальних шкіл – 27,4 тис. [906, арк. 1]. Як і в попередній період, для учнів
початкових класів, які за станом здоров’я (довготривале хронічне захворювання,
залишки поліомієліту тощо) не могли відвідувати школу, організовувалося
індивідуальне навчання вдома [597, с. 7].
У документах МО УРСР досліджуваного періоду знаходимо інформацію і про
дітей, які здобували початкову освіту в спеціальних школах для важковиховуваних
дітей і підлітків-правопорушників. Їхня кількість була незначною (у 1968/69 н. р. у
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початкових класах шкіл для важковиховуваних дітей навчалася 181 особа
[906, арк. 1]).
Для дітей-переростків, які з різних причин вибули зі школи та на три і більше
років

перевищували

встановлений

вік

учнів

відповідного

класу,

зокрема

І-ІV класів, при окремих школах відкривалися класи для переростків, а при наявності контингентів – і окремі школи для переростків [616, с. 5-6]. Позитивно, що
чисельність таких дітей зменшувалася з року в рік і вже на початку 70-х рр. ХХ ст. в
статистичних звітах МО УРСР про класи та школи для переростків не згадувалося.
Молодь від 16 років і старшого віку, яка працювала в одній із галузей
народного господарства, а також домогосподарки, котрі не мали початкової освіти,
отримували її у вечірніх (змінних) і заочних школах [522, с. 11] У 1965/66 н. р. у
початкових класах цих шкіл навчалося 7,2 тис. осіб [919, арк. 9], а в 1983/84 н. р. –
0,3 тис. [1003, арк. 49 зв.]. Тож можна стверджувати, що в першій половині
80-х рр. ХХ ст. початкова освіта, за винятком зазначеної категорії осіб, надавалася
дітям молодшого шкільного віку.
Уважаємо позитивним, що у досліджуваний період продовжили свою роботу
авторські школи В. О. Сухомлинського, О. А. Захаренка, І. Г. Ткаченка, де, хоча і
незначна кількість дітей молодшого шкільного віку, мала змогу отримати початкову
освіту. Вони функціонували як альтернатива єдиній одноманітній школі,
ґрунтувалися на засадах гуманізації, індивідуального підходу до особистості
молодшого школяра [390, с. 7].
Отже, державна освітня політика, як і в попередній період, була спрямована на
створення умов для отримання початкової освіти різними категоріями дітей
(фізично і психічно здорових дітей; дітей, які потребували соціального захисту;
хворих дітей; дітей з вадами розвитку; дітей-переростків до початку 70-х рр. ХХ ст.)
та молоддю. Важливо, що на початку 80-х рр. ХХ ст. початкова освіта здобувалася
переважно дітьми молодшого шкільного віку. Водночас фактично не приділялася
увага навчанню обдарованих дітей у початкових класах.
Таким чином, у початковій освіті в 1964–1984 рр. здійснювалася зовнішня
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(міжшкільна та частково внутрішньошкільна) диференціація за такими критеріями:
за структурою (початкові (І-ІV класи, з 1970 р. – І-ІІІ (ІV) класи) школи, восьмирічні школи та середні школи); 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); частково за здібностями учнів (школи з
викладанням низки предметів іноземною мовою); за особливими умовами виховання
(спеціальні школи для важковиховуваних дітей і підлітків-правопорушників); за
віком учнів (класи та школи для переростків до початку 70-х рр. ХХ ст., вечірні
(змінні) та заочні школи); за концептуальною основою (масові та авторські школи).
Навчальні заклади, що надавали початкову освіту, перебували у віданні
МО УРСР, відтак нівелювався критерій за підпорядкуванням. Натомість зовнішня
диференціація в початковій освіті почала здійснюватися за таким новим критерієм,
як особливі умови виховання. Окрім того, спостерігаємо трансформування назв
навчальних закладів, які надавали початкову освіту хворим дітям і дітям з вадами
розвитку (лісові школи у санаторно-лісові школи та школи-інтернати для хворих
дітей; допоміжні школи для розумово відсталих дітей, школи для глухонімих,
школи для сліпих у спеціальні школи та школи-інтернати), а також молоді (школи
робітничої та сільської молоді у вечірні (змінні) та заочні школи).
Зупинимо увагу на динаміці розвитку масових шкіл, що охоплювали
початковою освітою значну кількість дітей у 1964–1984 рр. За структурним
критерієм вони поділялися на початкові, восьмирічні та середні школи (рис. 3.2).
Мережа масових шкіл протягом окресленого періоду значно скоротилася (на
8155 шкіл або 28 %), незважаючи на щорічне будівництво та відкриття нових шкіл,
здійснюване спільними зусиллями держави та громадськості, шефською допомогою
й ініціативним будівництвом. Пов’язуємо це зі стратегічним завданням державної
освітньої політики, проголошеним на ХХІІІ з’їзді КПРС (1966) – завершення
переходу до обов’язкової загальної середньої освіти, що спричинило структурні
зміни в мережі шкіл. Характерною особливістю цих змін стало суттєве скорочення
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(на 74,8 %) початкових шкіл. У 1973/74 н. р. їх кількість уперше за радянський
період стала нижчою за восьмирічні та середні школи.

Рис. 3.2. Динаміка розвитку мережі масових шкіл у 1964/65 – 1983/84 н. р.
[955, арк. 2; 963, арк. 1; 996, арк. 1; 1001, арк. 1; 1003, арк. 49]
Спостерігаємо також зменшення, починаючи з 1970/71 н. р., восьмирічних
шкіл. Натомість відбувалося неухильне зростання кількісних показників середніх
шкіл, які в 1983/84 н. р. перевищили інші типи масових шкіл [1003, арк. 49]. Ці
зміни відбувалися за рахунок закриття, переважно у сільській місцевості, частини
малокомплектних початкових і восьмирічних шкіл або внаслідок їх об’єднання з
найближчими більш потужними восьмирічними чи середніми школами, а також
завдяки реорганізації низки початкових – у восьмирічні, а восьмирічних – у середні
школи. Намагання органів народної освіти таким чином покращити навчальноматеріальний стан шкіл і підвищити якість навчання, безумовно, мало позитивне
значення. Водночас така тенденція, на наш погляд, зумовила негативні соціальні
наслідки, руйнувала інфраструктуру села.
Трансформації у шкільній мережі спричинили значне зростання (з 40,5 % до
75,9 %) контингенту молодших школярів, які навчалися у середніх школах, та,
відповідно, їх зменшення – у початкових (з 13,6 % до 2,8 %) і восьмирічних (з
45,9 % до 21,3 %) школах [955, арк. 1 зв.; 1003, арк. 50]. Вивчення статистичних
звітів МО УРСР показало, що основним типом навчального закладу для здобуття
початкової освіти з кінця 60-х рр. ХХ ст. стала середня школа (рис. 3.3)
[959, арк. 1 зв.]. Така тенденція зберігалася і в подальшому.
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Рис. 3.3. Розподіл учнів початкових класів за типами масових шкіл у
1964/65 н. р. і 1983/84 н. р. (%) [955, арк. 1 зв.; 1003, арк. 50]
Протягом 1964–1984 рр. у співвідношенні масових шкіл за територіальним
критерієм відбулися незначні зміни (Додаток М). Як і в попередній період, тривало
збільшення кількості масових шкіл у містах. Пов’язуємо ці зміни як зі зростанням
міського населення, так і з кількістю міських населених пунктів, що відбувалося
внаслідок екстенсивного розвитку промисловості, особливо у східному регіоні
УРСР. Однак, якщо кількість міських шкіл була майже втричі менша за сільські
школи, то показники молодших школярів, які навчалися в містах, вже в 1968/69 н. р.
перевищили показники учнів, які здобували початкову освіту в сільській місцевості
[958, арк. 1 зв.]. У 1983/84 н. р. у міських школах навчалося 65,2 % учнів початкових
класів, тоді як у сільських школах – 34,8 % [1003, арк. 50]. Пов’язуємо таку
диспропорцію із функціонуванням у сільській місцевості значної кількості
малокомплектних класів і шкіл. Зміна чисельності учнів початкових класів у міських
і сільських школах упродовж двадцяти років представлена на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Чисельність учнів початкових класів у міських і сільських
масових школах у 1964/65 н. р. і 1983/84 н. р. (%) [955, арк. 2; 1003, арк. 50]
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За мовним критерієм масові школи, як і в попередній період, поділялися на
одномовні (українська, російська, молдавська, угорська та польська), двомовні
(українсько-російська, російсько-українська, молдавсько-українська, молдавськоросійська, угорсько-українська та угорсько-російська) та тримовні (угорськоросійсько-українська). Майже 99 % з них складали одномовні школи. Внаслідок
спочатку прихованої, а з кінця 70-х рр. ХХ ст. – відвертої русифікаторської політики
радянського уряду, суттєво змінилося співвідношення шкіл з українською і
російською мовами навчання. Так, якщо у 1964/65 н. р. функціонувало 82,8 % шкіл з
українською та 16,4 % з російською мовою навчання, то у 1983/84 н. р. – 28,1 % і
71,2 % відповідно [978, арк. 1; 1003, арк. 27]. На початку 80-х рр. ХХ ст. значно
зменшилася кількість шкіл з українською мовою навчання в Донецькій, Луганській,
Дніпропетровській та Харківській областях; у Кримській області не залишилося
жодної [1000, арк. 41-42]. Школи з молдавською, угорською та польською мовами
навчання, як і раніше, становили менше 1 % від загальної кількості шкіл.
Результатом багаторічної цілеспрямованої політики русифікації стало значне
скорочення не лише шкіл, а й контингенту учнів початкових класів, які навчалися
українською мовою. На підтвердження цього факту наводимо рис. 3.5, укладений на
основі статистичних звітів МО УРСР.

Рис. 3.5. Розподіл учнів початкових класів за мовою навчання у
1964/65 н. р. і 1983/84 н. р. (%) [978, арк. 1; 1003, арк. 27]
Як бачимо, чисельність учнів, які навчалися російською мовою перевищила
тих, які здобували початкову освіту українською. Контингент молодших школярів,
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які навчалися молдавською, угорською та польською мовами залишався майже
незмінним та ледь сягав 1 %. Діти національних меншин, які мешкали на території
УРСР, в основному позбавлялися можливості здобувати початкову освіту рідною
мовою і навчалися, як правило, у школах з російською мовою навчання.
Отже, масові школи, що надавали початкову освіту більшості дітей, як і в
попередній період, диференціювалися за структурним (початкові, восьмирічні,
середні), територіальним (сільські та міські) та мовним, частково національним
(школи з українською, російською, молдавською, угорською, польською мовами
навчання) критеріями. Основним типом навчального закладу для здобуття
початкової освіти з кінця 60-х рр. ХХ ст. стала середня школа. На відміну від
попереднього періоду, більшість молодших школярів навчалася у міській
місцевості. Внаслідок русифікаторської політики радянського уряду суттєво
зменшився контингент учнів початкових класів, які навчалися українською мовою,
що вважаємо негативною тенденцією.
Перейдемо до загальної кількісної характеристики учнів початкових класів у
досліджуваний період (Додаток Н). У 60-х рр. ХХ ст. в УРСР вдалося подолати
демографічні наслідки Другої світової війни, сталінських репресій і голодоморів.
Чисельність населення у цей період зростала. Відтак простежувалася позитивна
динаміка в контингенті молодших школярів. У 1968/69 н. р. він сягнув рекордних
показників – 3411,3 тис. осіб [958, арк. 2], які не вдалося подолати у подальші
радянський і пострадянський періоди. Однак з 1969/70 н. р. внаслідок поступового
переходу початкової освіти до трирічного терміну навчання чисельність молодших
школярів почала скорочуватися та у 1976/77 н. р. досягла найнижчої цифри в другій
половині ХХ ст. – 2036,1 тис. осіб [997, арк. 2]. У подальші роки спостерігалося
незначне збільшення учнів, які здобували початкову освіту в масових школах.
Припускаємо, що такі коливання у 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. пов’язані із
демографічною ситуацією в УРСР. Динаміку чисельності молодших школярів у
1964–1984 рр. ілюструє рис. 3.6.
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Рис. 3.6. Динаміка чисельності учнів початкових класів масових шкіл у
1964–1984 рр. (тис. осіб) [955, арк. 1 зв; 958, арк. 2; 959, арк. 1; 963, арк. 1;
996, арк. 2; 997, арк. 2; 998, арк. 2; 1001, арк. 2; 1003, арк. 2]
Задля забезпечення обов’язковості та доступності початкової освіти, як і в
попередній та наступні періоди, для учнів, які проживали на відстані понад
3 кілометри від школи, функціонували шкільні інтернати. Однак не завжди
здійснювалися заходи щодо розширення їх мережі, а відтак не всім учням вистачало
місць у гуртожитках, інколи вони (місця – Т. Г.) і зовсім були відсутні [609, с. 24].
Для учнів початкових, восьмирічних і середніх шкіл, які проживали в
сільській місцевості, з 1 вересня 1965 р. уводився безкоштовний проїзд на
маршрутних автобусах, автотранспорті радгоспів та інших підприємств і
організацій, приміських і місцевих поїздах, транспортних засобах колгоспів до
школи і в зворотному напрямку до місця їх проживання [527, с. 18]. Так, у
1967/68 н. р. різними видами транспорту в школи безкоштовно підвозилося близько
350 тис. школярів, які проживали у сільській місцевості [1089, арк. 5].
Для надання учням матеріальної допомоги у школах продовжували роботу
фонди всеобучу, за рахунок яких десятки тисяч школярів (переважно із
малозабезпечених

і

багатодітних

сімей)

забезпечувалися

одягом,

взуттям,

підручниками, безкоштовним харчуванням тощо.
Задля створення більш сприятливих умов навчання постійна увага приділялася
організації харчування учнів, особливо початкових класів. У багатьох школах
молодші школярі отримували безкоштовне харчування за рахунок колгоспів, фонду
всеобучу та спеціальних коштів з державного бюджету [918, арк. 6]. У всіх містах і
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робітничих селищах учням початкових класів організовувалася видача молока, а в
школах і групах подовженого дня – дво- і триразове гаряче харчування [555, с. 13].
Для учнів початкових класів створювалися групи подовженого дня, що
забезпечували неперервність їхнього навчання, виховання й розвитку; вирішували
питання соціального захисту.
Отже, окреслені заходи сприяли охопленню усіх дітей молодшого шкільного
віку початковою освітою. За межами школи залишалися лише діти зі складними
психофізичними порушеннями [918, арк. 7]. Зазначимо також, що до школи не
приймалися, не відвідували або виключалися діти у зв’язку з поганим станом
здоров’я. Наприклад, на початку 1964/65 н. р. 2,6 тис. дітей семирічного віку за
станом здоров’я було відтерміновано навчання на один рік [1073, арк. 79].
Зазначимо і сумну статистику: щорічно близько 500 учнів початкових класів
вибувало зі школи внаслідок смерті [955, арк. 1; 958, арк. 1 зв.; 1003, арк. 11].
Норми поведінки молодших школярів у школі, вдома та в громадських місцях,
як і раніше, регламентували «Правила для учнів середньої загальноосвітньої школи
Української РСР». В ухвалених в 1972 р. Правилах порівняно з попередніми (1961)
з’явилася низка нових вимог, зокрема: «Гідно носи звання радянського учня і
дорожи честю своєї школи, свого колективу», «Носи шкільну форму», «Розумно
проводь вільний час: читай книжки, бери участь у роботі гуртків, займайся
фізкультурою, спортивними й цікавими іграми», «Зразково поводься в школі, вдома,
у громадських місцях» (Додаток П) [520, с. 101]. Текстовий аналіз нових правил для
учнів І-ІІІ класів створює уявлення про образ ідеального учня, до якого мала
прагнути кожна радянська дитина; про систему цінностей, які формували у
молодших школярів.
У контексті розгляду питання організації початкової освіти в 1964–1984 рр.
звернемо увагу на кількісні та якісні показники забезпечення її педагогічними
кадрами, їхній соціальний захист, статус та авторитет у суспільстві, що, безумовно,
впливало на розвиток зазначеної ланки освіти загалом та якість навчання молодших
школярів зокрема. Вивчення статистичних звітів МО УРСР дозволило простежити
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динаміку чисельності класоводів у зазначений період та представити її у вигляді
рис 3.7.

Рис. 3.7. Динаміка чисельності вчителів початкових класів в 1964/65–
1983/84 н. р. (тис. осіб) [967, арк. 1; 995, арк. 1; 996, арк. 28; 1001, арк. 30; 1003,
арк. 31]
З наведених даних бачимо, що кількісні показники вчителів початкових класів
протягом 1964–1984 рр. коливалися та залежали від чисельності молодших
школярів. Значне скорочення класоводів відбулося з 1969/70 н. р. внаслідок
переходу ІV класів до середньої ланки школи і, відповідно, зменшення учнів
початкових класів. Позитивно, що на державному рівні було визначено заходи щодо
працевлаштування класоводів, вивільнених від роботи у ІV класах. Ця категорія
педагогічних працівників спрямовувалася на роботу в культурно-освітні заклади,
місцеві органи управління, громадські організації та користувалася певними
пільгами (учителям, скерованим на роботу в іншу місцевість, передбачалася видача
одноразової допомоги в обсязі двох місячних посадових окладів, надання житла,
позачергове влаштування їхніх дітей у дошкільні заклади тощо) [418, с. 22-24].
Вивчення джерел показало, що, наприклад, у Чернігівській області, більшість класоводів залишилося працювати в школі на посадах вихователя групи подовженого дня;
учителя української мови, математики, історії або трудового навчання переважно в
ІV-V класах; бібліотекаря шкільної бібліотеки; піонервожатого. Учителі пенсійного
віку були відправлені на пенсію. І лише незначна кількість класоводів – мала змогу
продовжити роботу за фахом у своїй або іншій школах. Водночас знаходимо
інформацію і про неможливість працевлаштувати, переважно в районах, до 25 %
учителів через брак відповідних робочих місць. У цю категорію, як правило,
потрапляли вчителі, які мали середню спеціальну освіту [1124, арк. 35].
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Незважаючи на зменшення кількісних показників класоводів, їхні якісні
показники продовжували зростати. Згідно з наказом міністра освіти СРСР «Про
заходи з розширення та подальшого удосконалення підготовки вчителів початкових
класів у педагогічних інститутах країни» (1973) міністерства освіти союзних
республік

зобов’язувалися

організувати

розширення

підготовки

вчителів

початкових класів у педагогічних інститутах шляхом зміцнення діючих факультетів
педагогіки і методики початкового навчання та забезпечення подальшого розвитку
їхньої мережі [313, с. 237]. Відтак на початку 80-х рр. ХХ ст. їхня підготовка
здійснювалася у 23 педагогічних інститутах [465, с. 9]. Внаслідок реалізованих
заходів чисельність класоводів із вищою освітою неухильно зростала. Позитивною
тенденцією досліджуваного періоду стало також підвищення їх кількості у сільській
місцевості.

Однак,

незважаючи

на

загальне

покращення

якісного

складу

педагогічних кадрів, у деяких областях цей процес відбувався повільно. Наводимо
такий приклад: у Закарпатській, Кримській, Тернопільській та Херсонській областях
відсоток класоводів, які мали вищу освіту, складав від 9 % до 15 % [313, с. 238]. Зпоміж тих, хто працював на посаді вчителя початкових класів, майже не залишилося
осіб без педагогічної освіти. Освітній рівень класоводів у 1964/65 н. р. і 1983/84 н. р.
представлено на рис. 3.8, що підтверджує тенденцію покращення їхнього якісного
складу.

Рис. 3.8. Освітній рівень учителів початкових класів у 1964/65 н. р. і
1983/84 н. р. (%) [967, арк. 1; 1003, арк. 31].
Водночас виявилося, що на посадах класоводів працювали вчителі, які не мали
фахової підготовки. Переважно це були вчителі-предметники, які найчастіше не
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володіли теорією та методикою початкового навчання, не знали психології дітей
молодшого шкільного віку. Окрім того, однією із проблем, що негативно
позначалася на виховному процесі, була фемінізація учителів початкових класів.
Наводимо архівні дані щодо гендерного складу класоводів: у 1983/84 н. р.
учителями початкових класів працювало 98,1 % жінок [1003, арк. 31]. Серед причин
поширення

такого

явища

сучасний

вчений-історик

(наприкінці

70-х –

80-х рр. ХХ ст. заступник міністра освіти УРСР) В. М. Курило вважає матеріальнопобутові умови вчителів (зарплата нижча, ніж у працівників промисловості; погане
забезпечення житлом молодих учителів та ін.) [313, с. 314].
Розв’язуючи проблему підготовки учителів початкових класів, уряд та органи
народної освіти водночас створювали умови й для піднесення їхнього фахового
рівня. Як і в попередній період, підвищити кваліфікацію, ознайомитися з передовим
педагогічним досвідом, обговорити актуальні питання навчання і виховання
молодших школярів, отримати практичну допомогу класоводи могли при ІПКУ, в
обласних і районних методичних кабінетах, в опорних школах і школах передового
педагогічного досвіду [918, арк. 49-51].
Для вчителів початкових класів проводилися республіканські, обласні, міські
та районні педагогічні читання й науково-практичні конференції, семінари, семінари-практикуми; видавалися збірники «З досвіду роботи вчителів 1–4 класів»,
«Педагогіка і методика початкової освіти» (1964–1975); методичні листи
(Формування геометричних понять в учнів початкових класів, 1965; Єдиний
шкільний режим грамотного письма і культури мови в початковій школі, 1966;
Вивчення математики в І класі, 1968; Уроки трудового навчання в І-ІІІ класах, 1968
та ін.); з 1967 р. розпочато випуск серії книг і брошур «Бібліотека вчителя
початкових класів» [1089, арк. 10], у 1969 р. – щомісячного науково-методичного
журналу «Початкова школа».
Своєрідним стимулювальним заходом щодо підвищення рівня педагогічної
майстерності, піднесення відповідальності за професійну діяльність стала атестація
вчителів, уведена з 1974 р. За твердженням В. С. Курила, її запровадження
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позитивно вплинуло на ставлення учителів до навчально-виховної і громадської
роботи; сприяло охопленню заочним навчанням учителів, які не мали вищої освіти;
підвищило якість навчально-виховного процесу тощо [313, с. 246].
Закцентуємо, що в загальносоюзних

і республіканських

документах,

ухвалених протягом 1964–1984 рр., наголошувалося на важливій ролі вчителя в
розвитку та удосконаленні освіти, виконанні ним «почесного й відповідального
державного завдання» у навчанні й вихованні молодого покоління, а відтак –
необхідності створення належних умов для його успішної роботи, забезпечення
пільг і переваг, підтримання авторитету в суспільстві [550, с. 6; 216, с. 5-6; 791, с. 11;
545, с. 23]. Так, за особливі заслуги в навчанні й вихованні учнів з 1972 р. вчителям
встановлювалися звання «Старший учитель» та «Учитель-методист». З цього ж року
з метою покращення матеріального становища вчителів їхня заробітна плата у
середньому зросла на 21 %. Педагогічні працівники, які мали вищу освіту, одержали
доплату до зарплати від 25 до 30 % [417]. Для вчителів початкових класів, які
працювали

у сільській

місцевості

та

робітничих

селищах,

передбачалося

забезпечення безкоштовним житлом або відшкодування витрат за оплату найманої
житлової площі з опаленням й освітленням [234, с. 13, 15].
Отже, державна освітня політика спрямовувалася на забезпечення початкової
освіти кваліфікованими педагогічними кадрами, підвищення рівня їхньої підготовки
та фахового рівня, покращення умов праці та побуту. Постійна увага до потреб
педагогічних працівників, упровадження для них моральних і матеріальних
стимулів сприяли підвищенню їхнього статусу й авторитету в суспільстві,
піднесенню престижу педагогічної професії. Водночас діяльність учителів жорстко
регламентувалася, гальмувалася педагогічна творчість.
У контексті досліджуваної проблеми звернемо також увагу на стан
навчального та матеріально-технічного забезпечення початкової освіти. Вивчення
джерел щодо бюджетних асигнувань на народну освіту дає підстави стверджувати,
що відбувалося щорічне збільшення державних видатків на її розвиток. Так, якщо у
1970 р. вони становили 602 млн. крб., то у 1980 р. – 1598 млн. крб. [393, с. 70].
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Однак, незважаючи на збільшення фінансових асигнувань, фактичне економічне
становище шкіл, особливо в другій половині 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст.,
погіршувалося, що свідчить про стагнаційний характер в освіті. Це було пов’язано
не лише з подорожчанням низки товарів і послуг, необхідних для діяльності шкіл, «а
й зі зростанням дефіциту, неможливістю використати навіть і ті мізерні кошти, що
були закладені в кошторис на утримання установ освіти» [313, с. 311]. Тож на
початку 80-х рр. ХХ ст. майже 30 % загальноосвітніх шкіл розташовувалися у
нетипових приміщеннях; близько 50% – потребували реконструкції та модернізації.
Важлива увага у досліджуваний період приділялася обладнанню навчальних
приміщень, зокрема створенню класів-кабінетів не лише для учнів середньої ланки
школи, а й початкової (Додаток Р). Переваги класів-кабінетів полягали у тому, що
необхідне у навчально-виховному процесі обладнання (таблиці з мов та математики,
картини з читання та природознавства, альбоми логічних вправ, демонстраційні
прилади та колекції, ігри, моделі, муляжі, аудіовізуальні посібники, діафільми,
діапозитиви, грамзаписи, роздатковий матеріал, наукова, методична та художня
література) зберігалося безпосередньо в класі, а не в бібліотеці чи вдома в учителя.
До речі, зазначимо, що «Перелік типових навчально-наочних посібників та навчального обладнання для І-ІІІ класів» складався з 354 найменувань, тому пропонувалося
створювати окремо класи-кабінети для І, ІІ і ІІІ класів. Їхнє функціонування мало
значно полегшити роботу класоводів, а також сприяти підвищенню якості навчання
і виховання молодших школярів [251]. Однак, як свідчить вивчення джерел,
створення класів-кабінетів для початкової ланки школи відбувалося надто повільно
внаслідок поглиблення стагнаційних явищ в системі освіти [996-1000].
У 1969 р. колегією МО УРСР черговий раз було ініційовано необхідність
обладнання в школах робочих кімнат для учнів І-ІІІ класів, де проводилися б уроки з
трудового

навчання

[549, с. 19] (Додаток С). Внаслідок здійснених

заходів

поступово покращувалися умови для трудової діяльності молодших школярів. На
початку 80-х рр. ХХ ст. в масових школах функціонувало 16,3 тис. таких кімнат
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[464, с. 4]. У жовтні 1983 р. колегія МО УРСР ухвалила Положення про кімнату для
уроків трудового навчання І-ІІІ класів [490].
Досягненням досліджуваного періоду вважаємо можливість учнів початкових
класів безоплатно користуватися підручниками. З 1977 р. встановлювався новий
порядок друкування навчальних книг і забезпечення ними учнів, за яким
категорично заборонявся їх роздрібний продаж [598, с. 6]. Поетапний перехід на
безоплатне користування підручниками розпочався з 1978/79 н. р. А вже через рік
нову навчальну літературу безкоштовно одержали 2,1 млн. учнів підготовчих та
І-ІІІ класів [667, с. 9]. У кінці навчального року всі підручники молодші школярі
мали повертати до бібліотечного фонду школи, окрім «Букваря». Він друкувався
щороку і залишався учням підготовчих та І класів на згадку [598, с. 6]. Навчальні
посібники з музики та образотворчого мистецтва видавалися молодшим школярам
для користування під час проведення відповідних уроків. Зошити з друкованою
основою організовано закуповували батьки учнів через школи. З метою формування
у молодших школярів дбайливого ставлення до підручників у багатьох навчальних
закладах створювалися товариства книголюбів, «пости дбайливих», «книжкові
лікарні», гуртки юних палітурників; організовувалися тематичні класні години,
бібліотечні уроки, ранки на тему «Живи, книго!», регулярні огляди і виставки
підручників; учителі початкових класів проводили бесіди з молодшими школярами
про відповідальне ставлення до книги [80, с. 76].
Вивчення щорічних звітів МО УРСР про роботу шкіл свідчить загалом про
покращення навчального та матеріально-технічного забезпечення початкової освіти.
У наказі МО УРСР (10 березня 1983 р.) зазначалося про створення для І ланки
школи значної кількості класів-кабінетів, кімнат для трудового навчання, про
обладнання спортивно-ігрових майданчиків і майданчиків спостережень за
природою тощо [641, с. 3].
Отже, зміни які відбулися в цілях і завданнях, принципах початкової освіти, її
організаційних засадах в контексті структурних трансформацій шкільної освіти
вимагали оновлення її змістового складника.

216

3.2. Реформування змісту початкової освіти
3.2.1. Розроблення змісту початкової освіти на нових дидактичних засадах
(1964–1970)
Зміни в змісті початкової освіти в 50-х рр. – на початку 60-х рр. ХХ ст.
(встановлення оптимального навчального навантаження молодших школярів;
скорочення теоретичних відомостей, зайвої концентричності; розвантаження від
складного другорядного застарілого навчального матеріалу; посилення практичної
спрямованості; адаптування ЗУН до вікових особливостей учнів; забезпечення
зв’язку навчального матеріалу з життям тощо), зумовлені комплексом причин
суспільно-політичного, економічного та педагогічного характеру, не принесли
очікуваних результатів. Як уже зазначалося, соціокультурні трансформації в
тогочасному суспільстві позитивно вплинули на загальний та розумовий розвиток
дітей, що не було враховано у змісті початкової освіти, адже його перебудова
відбувалася без належного наукового обґрунтування, здійснювалася переважно в
контексті партійних рішень. Чинні програми та підручники (за якими молодші
школярі навчалися на початку 60-х рр. ХХ ст.), за даними директора НДІ педагогіки
УРСР В. І. Чепелєва, суттєво не змінювалися ще з довоєнних часів. Так, програма з
арифметики «пропонує учням примірно ті ж знання, що і 50–60 років тому, курс
арифметики розгортається дуже повільно і не забезпечує потрібного математичного
розвитку школярів, не сприяє формуванню у них абстрактного мислення,
просторових уявлень, а отже, по суті, недостатньо готує учнів до сприйняття
алгебри і геометрії» [850, с. 50]. Тому проблема реформування змісту початкової
освіти в середині 60-х рр. ХХ ст. стала однією із пріоритетних. Як зазначав
В. І. Чепелєв, її намагалися розв’язати як шляхом удосконалення чинного змісту
початкової освіти, так і завдяки розробленню та експериментальній перевірці нового
[850, с. 50].
Удосконалення чинного змісту початкової освіти регламентувалося партійно-
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урядовою постановою «Про зміну строку навчання в середніх загальноосвітніх
трудових політехнічних школах з виробничим навчанням» (1964). МО УРСР у
терміновому порядку перед початком 1964/65 н. р. переглянуло навчальні плани для
восьмирічних і середніх шкіл. Основний акцент робився на зменшення тижневого
навантаження учнів. Ці зміни стосувалися і початкових класів. Так, у IV класах
скорочено час (на одну тижневу годину) на вивчення природознавства в першому
півріччі та другої мови – у другому. Розподіл навчального навантаження після
внесення зазначених змін у школах з українською мовою навчання ілюструє
табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Навчальний план для І-ІV класів шкіл
з українською мовою навчання (1964/65 н. р.) [570, с. 3]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Назва предметів

Українська мова
Російська мова
Арифметика
Природознавство
Історія
Ручна праця
Малювання
(з 1966/67 н. р. –
образотворче
мистецтво)
Музика і співи
Фізична культура
Усього

Кількість годин на навчальний
тиждень
І кл.

ІІ кл.

ІІІ кл.

ІV кл.

12
6
2

8
4
6
2

7/8*
5/4
6
2

6
5
6
1/2
2/1
2

1

1

1

1

1
2
24

1
2
24

1
2
24

1
2
26

Навчальний план для шкіл з російською мовою навчання, де здобували
початкову освіту понад 35 % молодших школярів [978, арк. 1], відрізнявся від
попереднього лише кількістю годин, відведених на вивчення мов (табл. 3.2)
[570, с. 4]. Однак їх співвідношення було різним. Вивчення української мови в
школах з російською мовою навчання зводилося до мінімуму. Така тенденція
зберігалася до кінця 80-х рр. ХХ ст., що свідчить про цілеспрямовану русифікацію
як принцип радянської освітньої політики.
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Таблиця 3.2
Навчальний план для І-ІV класів шкіл
з російською мовою навчання (1964/65 н. р.) [570, с. 4]
№
з/п
1
2

Кількість годин на навчальний
тиждень
Назва предметів
Російська мова
Українська мова

І кл.

ІІ кл.

ІІІ кл.

ІV кл.

12
-

9
3

9
3

8
3

Відповідно до змін, які відбулися в навчальних планах, було внесено
корективи і в програми для ІV класів. Так, з програми «Природознавства» було
вилучено тему «Тіло людини та догляд за ним», а також підтему «Кисень і
вуглекислий газ як складові частини повітря» з теми «Повітря», оскільки з цим
матеріалом учні в достатньому обсязі мали ознайомитися на уроках читання в ІІІ і
ІV класах. Ураховуючи те, що учні ІV класів уже володіли навичками свідомого і
швидкого читання, скорочення годин на вивчення другої мови відбулося за рахунок
зменшення уроків з читання (на 19 год.) [570, с. 5].
Зазначимо, що в 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. стало нормою
адаптування вчителями програм і підручників до змін, які відбувалися в змісті
освіти. Зокрема, МО УРСР повідомляло вчителів, що «викладання навчальних
предметів у 1964/65 н. р. буде проводитися за програмами видання 1964 р. і
чинними підручниками з внесенням до них змін у відповідності з вказівками
Програмно-методичного управління Міністерства освіти УРСР» [570, с. 5]. Оновлені
ж програми були підготовлені та видані у 1965 р. [688].
Проаналізувавши навчальні плани і програми для початкових класів середини
60-х рр. ХХ ст., бачимо, що в них, за винятком скорочення навчального матеріалу в
ІV класі з природознавства та другої мови, фактично, не відбулося змін порівняно з
виданими на початку 60-х рр. ХХ ст. Аналогічна ситуація була характерною і для
навчальної літератури. Підручники та навчальні посібники для початкових класів
витримували, як констатує Я. П. Кодлюк, «по кільканадцять видань». Наприклад, за
підручниками С. Х. Чавдарова з української мови молодші школярі навчалися з
1934 р. і до початку 70-х рр. ХХ ст. У 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. Буквар
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(авт. Н. О. Гов’ядовська) перевидавався 8 разів (1960–1967); Українська мова, І кл.
(авт. С. Х. Чавдаров) – 9 разів (1960–1968); Українська мова, ІІ кл., ІІІ кл.
(авт. С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк) – 14 разів (1960–1973); Українська мова, ІV кл.
(авт. С. Х. Чавдаров,

Б. С. Саженюк)

–

10 разів

(1960–1969);

Читанка,

І кл.

(авт. Н. О. Гов’ядовська) – 12 разів (1960–1971); Читанка, ІІ кл. (авт. П. І. Гавриленко, В. Д. Глущенко, О. І. Горовий та ін.) – 11 разів (1960–1970); Читанка, ІІІ кл.
(авт. Т. П. Войтиченко-Варнавська,

К. Я. Коваленко) –

стільки

ж;

Літературна

читанка, ІV кл. (авт. М. М. Миронов) – 10 разів (1960–1969). Ці навчальні книги
були підготовлені українськими авторами. Неодноразово перевидавалися і
підручники, що перекладалися з російської мови. Але якість чинних підручників,
передусім їх змістове наповнення й методичний апарат, на думку Я. П. Кодлюк,
залишалися невисокими [264, с. 72-74]. Тож, як і в організації початкової освіти, так
і в змісті освіти простежувалися стагнаційні тенденції.
Характерними ознаками чинного змісту початкової освіти був вузький практицизм, відсутність елементарних теоретичних узагальнень, спрощеність навчального
матеріалу тощо [852, с. 8-9]. Початкова школа, за твердженням О. Я. Савченко, до
кінця 1960-х рр. «залишалася переважно школою умінь і навичок. Такий її стан
суперечив новим вимогам суспільства й даним психології та педагогіки про зрослі
можливості

учнів»

[743, с. 7].

Отже,

доходимо

висновку,

що

як

такого

удосконалення змісту початкової освіти в середині 60-х рр. ХХ ст. не відбулося.
Водночас проблема реформування змісту початкової освіти стала предметом
інтенсивних наукових пошуків радянських учених. Науковими установами АПН
РРФСР (під керівництвом Л. В. Занкова, Д. Б. Ельконіна, Н. О. Менчинської та ін.),
а також НДІ педагогіки УРСР (під керівництвом С. С. Коваленко) та НДІ психології
УРСР (під керівництвом О. В. Скрипченка) наприкінці 50-х – на початку 60-х рр.
ХХ ст. розпочалися теоретичні та експериментальні дослідження в галузі початкової
освіти. Не вдаючись до висвітлення їх організаційно-змістових аспектів (про це
йтиметься у підрозділі 3.4), зазначимо, що вони підтвердили, що чинна система та
зміст початкової освіти мали суттєві недоліки – не забезпечували ефективне
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навчання й розвиток молодших школярів, ґрунтувалися на старих даних про їхні
пізнавальні можливості. Відтак вектор уваги вчених був зорієнтований на розробку
нового змісту початкової освіти, його наукове обґрунтування та експериментальну
перевірку. Більшість із них пропонували підвищити темп опанування навчальним
матеріалом та за рахунок цього скоротити тривалість початкової освіти до трьох
років, а також увести в програми для початкових класів вивчення елементарних
теоретичних знань, застосовувати доступні учням узагальнення, здійснювати більш
цілеспрямовану роботу над розвитком їхньої активності й самостійності [259, с. 33].
Зважаючи на необхідність реформування змісту шкільної освіти в умовах
соціального та науково-технічного прогресу й водночас на складність розв’язання
цієї проблеми в умовах стагнаційного характеру освітньої системи, АН СРСР і
АПН РРФСР спільною постановою (15 грудня 1964 р.) створили Державну комісію,
що стала своєрідним загальносоюзним науково-педагогічним центром з питань
змісту освіти. Її існування, на думку сучасної дослідниці Л. В. Пироженко, було
«свідченням як уваги, що приділялася у цей період реформуванню шкільної освіти,
(…)

так

і

прагненням

надати

цьому

процесу

по

можливості

більшого

професіоналізму, демократизму (…)» [459, с. 87]. До складу комісії увійшли відомі
вчені з різних галузей знань, а також учителі, письменники, діячі мистецтв,
директори підприємств та ін. При комісії працювало 15 предметних робочих груп, в
т. ч. з питань початкової освіти [459, с. 88]. Результатом плідної роботи комісії стали
підготовлені в 1965 р. проекти нових навчальних планів і програм для усіх ступенів
загальноосвітньої школи [851, с. 13]. Позитивно, що у них підвищено науковий
рівень навчальних предметів, більш раціонально розподілено навчальний матеріал
між ступенями шкільної освіти, зменшено навчальне навантаження учнів,
розширено можливості для їхньої самостійної роботи. Новаційною засадою
пропонованого змісту освіти став його розвивальний характер.
Відповідні комісії створювалися і в УРСР. МО УРСР, як зазначає
Л. Д. Березівська, створило 13 комісій [33, с. 280]. Їх завдання полягали у визначенні
змісту освіти та складанні проектів нових програм із навчальних предметів,
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«специфічних» для шкіл УРСР (українська та російська мова, історія і географія
України), а також розгляд пропозицій Державної комісії щодо обсягу та змісту
освіти з інших предметів навчального плану [929, арк. 1].
Українські освітяни загалом схвально оцінювали напрями та шляхи реформування змісту освіти, окреслені Державною комісією [1111]. У «Зауваженнях до
пояснювальної записки, проектів навчального плану та програм, розроблених
АПН РРФСР» (21 жовтня 1965 р.), підготовлених МО УРСР та НДІ педагогіки
УРСР, йшлося про те, що запропоновані АПН РРФСР проекти навчальних планів і
програм могли слугувати гарною основою для покращення навчально-виховної
роботи у середній школі. Адже у них певною мірою забезпечувалося поєднання
підготовки учнів до праці та отримання подальшої освіти, підвищення наукового
рівня, удосконалення змісту освіти з усіх предметів навчального плану,
раціональний розподіл навчального матеріалу за ступенями шкільної освіти,
розширення можливості для самостійної роботи, розвиток нахилів і здібностей учнів
[945, арк. 3-5].
Водночас українські освітяни пропонували внести такі зміни у проект нового
навчального плану: розпочинати викладання другої мови не з І класу, а з ІІ, оскільки
її вивчення з перших днів перебування дитини в школі ускладнювало засвоєння
рідної мови, особливо в букварний період; відвести на вивчення української мови в
школах з українською мовою навчання більше часу, ніж на російську мову
(проектом передбачалося, що на вивчення російської мови відводиться більше часу,
ніж на українську); встановити єдину кількість навчальних годин з мов (для всіх
загальноосвітніх шкіл, незалежно від мови навчання), фізичної культури та
трудового навчання [945, арк. 3-5]. Уважаємо позитивним, що згадані зауваження
були враховані та знайшли відображення у нових навчальних планах для шкіл з
українською мовою навчання.
Державна комісія, розглянувши пропозиції різних колективів з удосконалення
змісту початкової освіти, прийняла за основу проекти програм, підготовлені
сектором початкового навчання Інституту загальної та політехнічної освіти
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АПН РРФСР спільно з лабораторією навчання Інституту психології АПН РРФСР й
кафедрами педагогіки та методики початкового навчання Ленінградського й
Свердловського педагогічних інститутів. Однак ще протягом року комісія
працювала над їх удосконаленням [872, с. 54]. На нашу думку, позитивними змінами
у запропонованому комісією проекті нового навчального плану стало виокремлення
з уроків читання природознавства як самостійного навчального предмета,
перенесення вивчення історії в курс середньої школи. До недоліків відносимо
скорочення тривалості початкової освіти до трьох років.
Розробляючи нові програми для початкових класів, Державна комісія
дотримувалася таких принципів у доборі та структуруванні змісту освіти:
– зближення теорії та практики навчання, більш тісний зв’язок навчання з
життям;
– посилення уваги до доступних учням узагальнень, що сприяють підвищенню
рівня засвоєння основних розділів курсу;
– більш повне розкриття взаємозв’язку між питаннями, що вивчаються, на основі
зіставлення й протиставлення навчального матеріалу;
– опертя на безпосереднє сприймання при вивченні природних явищ і трудової
діяльності;
– розкриття взаємозв’язку, закономірностей явищ; розширення кола уявлень про
суспільство, досягнення науки та техніки;
– нівелювання зайвого навчального матеріалу, що не мав пізнавального
значення;
– урахування доступності навчального матеріалу для свідомого засвоєння його
учнями [872, с. 57].
Отже, новий зміст початкової освіти, запропонований Державною комісією,
передбачав прискорення темпу навчання, підвищення його теоретичного рівня,
ускладнення навчального матеріалу, забезпечення учнів широким колом знань про
навколишню дійсність, формування ґрунтовних та міцних ЗУН практичного
спрямування, розвивальний характер навчання, що відповідало зростаючим
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пізнавальним запитам молодших школярів. Ці засади були покладено в основу
створення нових навчальних планів і програм для початкової ланки школи в УРСР.
Шляхи послідовного вдосконалення змісту освіти визначалися в постанові ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої
загальноосвітньої школи» (10 листопада 1966 р.), а саме: привести зміст освіти у
відповідність з вимогами розвитку науки, техніки і культури; забезпечити
наступність у вивченні основ наук, більш раціональний розподіл навчального
матеріалу за роками навчання; розпочати систематичне викладання основ наук з
четвертого року навчання; подолати перевантаження учнів тощо. У постанові також
йшлося про встановлення граничного навчального навантаження учнів. Так, для
початкових класів вона становила – 24 год. на тиждень [551, с. 2-3]. У національних
школах союзних республік допускалося його збільшення до 2–3-х год. на тиждень,
що

в

подальшому

закріплювалося

у

Статуті

середньої

загальноосвітньої

школи (1970) [791, с. 5].
На виконання зазначеної постанови науковими співробітниками НДІ
педагогіки УРСР (М. В. Богданович, Г. П. Коваль, Л. К. Нарочна, В. І. Помагайба,
Н. Ф. Скрипченко та ін.) з урахуванням рекомендацій Державної комісії та
результатів попередніх теоретичних та експериментальних досліджень вітчизняних
науковців було підготовлено проекти програм для трирічної початкової школи. Їх
масова експериментальна перевірка, згідно з наказом МО УРСР (16 квітня 1967 р.),
розпочалася з 1967/68 н. р. [565, с. 6-7]. Програми для І-ІІІ класів загальноосвітніх
шкіл було надруковано вже в 1968 р. [689]. Але у зв’язку з обмеженням часу на
підготовку програм, а отже, з їх недосконалістю, вони не припиняли уточнюватися
навіть після введення в масову шкільну практику.
Перехід початкових класів на новий зміст освіти викликав потребу підготовки
нової навчальної літератури. Тому у травні 1967 р. було оголошено конкурс на
створення нових підручників для шкіл УРСР [636, с. 8-9]. Підкреслимо, що він
уперше, на відміну від попередніх конкурсів, мав закритий характер, тобто прізвища
авторів рукописів конкурсним комісіям не повідомлялися [636, с. 8-9]. Серед
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підручників, на створення яких оголошувався конкурс, були переважно навчальні
книги для молодших школярів, а саме: «Читанка» для І, ІІ і ІІІ класів; «Українська
мова» для І, ІІ, і ІІІ класів; «Російська мова» для ІІ і ІІІ класів; а також «Українська
мова» для ІІ і ІІІ класів для шкіл із російською мовою навчання. Тож перед
науковцями та практиками постало завдання підготовки підручників із навчальних
предметів «специфічних» для шкіл УРСР – української та російської мов.
Нагадаємо, що вони й раніше готувалися українськими авторами. Однак з інших
предметів (арифметика, природознавство) створення навчальної літератури для
молодших школярів продовжувало відбуватися у «московському центрі».
Подані на конкурс підручники мали відповідати високому теоретичному та
науково-методичному рівням; сучасному рівню розвитку науки, техніки і культури,
новим програмам, віковим особливостям учнів; забезпечувати ґрунтовні знання;
бути написані яскраво й переконливо, доступною для учнів літературною мовою;
містити потрібний методичний апарат; зберігати чітку структуру. Водночас серед
вимог знаходимо також обов’язкове дотримання високого «ідейного» рівня у підготовці навчальних книг. В іншому випадку підручник не лише не потрапив би на
шкільну парту, а й не витримав би конкурс. Згідно з наказом МО УРСР нові
навчальні книги мали бути підготовлені протягом 1967–1968 рр. та видані в 1970–
1971 рр. [829, с. 9-11]. Наведені дані свідчать про посилення уваги на державному
рівні до створення підручників, підвищення якості їх підготовки й водночас про
неможливість розробки комплекту навчальної літератури для початкової школи
українськими авторами, за винятком підручників з української та російської мов, та
необхідність її написання з обов’язковим урахуванням тогочасної радянської
ідеології.
Не менш важлива увага приділялася й обговоренню нових підручників.
Наприклад, «Читанка» для І класу, підготовлена науковими співробітниками
сектора

початкового

Н. Ф. Скрипченко

та

навчання

НДІ

заслуженим

педагогіки

УРСР

Т. Ю. Горбунцовою,

учителем

УРСР

О. Ф. Шинкаренко,

обговорювалася не лише на вченій раді НДІ педагогіки УРСР (23 січня 1969 р.)
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[1104], а й на республіканській нараді в МО УРСР (4 березня 1969 р.) [1102].
Вивчення стенограми республіканської наради свідчить про прагнення українських
авторів створити навчальну літературу, яка відповідала б генотипу української
дитини, наповнити її національним змістом [1102]. Але, погоджуємося із
міркуванням Л. Д. Березівської, підготовка підручників на таких методологічних
засадах

суперечила

«тогочасній

загальносоюзній

концепції

змісту

освіти»

[33, с. 287] та відповідно не могла побачити світ.
Позитивним зрушенням вважаємо створення при МО УРСР науковопедагогічної комісії з питань початкової освіти (припускаємо, що вона
функціонувала в 1970–1971 рр.), до складу якої увійшли провідні фахівці з
початкової освіти – М. В. Богданович (голова), Т. Ю. Горбунцова, Г. П. Коваль,
Л. К. Нарочна, Н. Ф. Скрипченко та ін. Одним із пріоритетних завдань комісії був
розгляд навчальної літератури для початкових класів, методичних листів і
посібників для вчителів, дидактичних матеріалів, діафільмів тощо [1070].
Підкреслимо, що у зв’язку з переходом початкової освіти на новий зміст
(підвищення рівня складності навчального матеріалу, прискорення темпу його
засвоєння, збільшення теоретичних знань, розвивальний характер) велика увага
приділялася підготовці та перепідготовці класоводів. Згідно з відповідним наказом
МО УРСР (14 квітня 1967 р.) учителі шкіл м. Києва та м. Севастополя, обласних
центрів і великих міст мали пройти перепідготовку на постійно діючих семінарах на
базі ІУВ, вищих навчальних закладів, педагогічних училищ і опорних шкіл протягом
1967–1971 рр.; учителі сільських шкіл і шкіл невеликих міст – на курсах, семінарах і
семінарах-практикумах при опорних школах або педагогічних училищах протягом
1968–1970 рр. ВНО й ІУВ зобов’язувалися під час проведення курсів і семінарів
звернути особливу увагу на підвищення науково-теоретичного рівня вчителів,
ознайомити їх із найновішими досягненнями науки, техніки і культури. Водночас у
наказі йшлося про те, що підготовка вчителів до роботи за новими програмами має
здійснюватися переважно шляхом самоосвіти [602, с. 11-12].
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На допомогу вчителям у їх самоосвіті Центральний ІУВ (м. Київ) розробив
«Примірну

програму

для

самоосвіти

вчителів

початкових

класів

Української РСР» (1968), спрямовану на оновлення знань з основ наук, що
вивчалися в курсі початкової школи, з психології, дидактики, з питань методики
викладання мов, математики та природознавства, з теорії та практики виховної
роботи в школі [525, с. 3]. Не піддаючи сумніву важливість окреслених заходів у
підготовці класоводів до роботи за новим змістом освіти, припускаємо, що надання
переваги у підвищенні їхнього теоретичного та методичного рівнів саме самоосвіті
стало однією із причин неготовності частини вчителів до реалізації нових програм
навчання [1125, арк. 181-182].
Зважаючи на позитивні результати експериментальних досліджень, а також
здійснені підготовчі заходи (видання нових програм і підручників, методичної
літератури для вчителів, дидактичних матеріалів, діафільмів; підготовка вчителів
тощо) у 1969/79 н. р. всі І класи шкіл УРСР перейшли на навчання за новими
планами, програмами і підручниками, у 1970/71 н. р. – ІІ класи, а в 1971/72 н. р. –
ІІІ класи.
3.2.2. Оновлення змісту початкової освіти та його вплив на якість
навчання й розвиток молодших школярів (1970–1984)
Розглянемо зміни, що відбулися в змісті початкової освіти. Нові навчальні
плани для початкових класів, затверджені МО УРСР, відрізнялися від попередніх
такими

нововведеннями:

запровадження

нових

навчальних

предметів

–

математика, замість арифметики та трудове навчання, замість ручної праці;
вивчення природознавства з ІІ класу, замість ІV ; зменшення кількості годин на
трудове навчання в ІІ і ІІІ класах (з 2 год. до 1 год. на тиждень); перенесення
викладання

історії

до

середніх

класів

[378, с. 18-19].

Водночас

навантаження не змінилося та становило 24 год. у кожному класі (табл. 3.3).

тижневе

227

Таблиця 3.3
Навчальний план для І-ІІІ класів шкіл
з українською мовою навчання (1971/72 н. р.) [378, с. 18-19]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Кількість годин на навчальний тиждень
Назва предметів
Українська мова
Російська мова
Математика
Природознавство
Образотворче
мистецтво
Співи і музика
Фізична культура
Трудове навчання
Усього

І кл.
12
6
1

ІІ кл.
8
4
6
1
1

ІІІ кл.
8/7
4/5
6
2
1

1
2
2
24

1
2
1
24

1
2
1
25

Порівнявши навчальні плани для шкіл з українською та російською мовами
навчання, бачимо, що, як і в 60-х рр. ХХ ст., вони відрізнялися лише кількістю
годин, відведених на вивчення мов (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Навчальний план для І-ІІІ класів
шкіл з російською мовою навчання (1971/72 н. р.)* [833, с. 15]
№
з/п
1
2

Назва предметів
Російська мова
Українська мова

Кількість годин на навчальний тиждень
І кл.
ІІ кл.
ІІІ кл.
12
9
9
3
3

* відрізняється від навчального плану для шкіл з українською мовою навчання кількістю
годин на вивчення мов

Простежимо зміни, що відбулися в програмах для початкових класів. Так,
українська мова, на відміну від програм попередніх років, почала розглядатися як
органічний складник української мови в середніх і старших класах. Поряд з
традиційними завданнями предмета (навчити читати, писати, розмовляти відповідно
до норм літературної мови) значну увагу звернуто на розвиток мовлення молодших
школярів, на підвищення їхньої мовної культури, на оволодіння розумовими
операціями

(аналіз,

зіставлення,

порівняння,

класифікація,

узагальнення),

формування практичних умінь і навичок [689, с. 4]. У нових програмах скорочено
час на навчання грамоти до трьох місяців. Програму з читання укладено за ідейнотематичним принципом (з 1973 р. додано також сезонний принцип, що передбачав
вивчення навчального матеріалу відповідно до пір року) [684]); у ній переважав
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художній матеріал, оскільки матеріал природознавчого та географічного змісту
перенесено до курсу природознавства; виділено спеціальні уроки на формування в
учнів читацької самостійності – позакласне читання. Певних змін зазнав також і
курс граматики та правопису (в 1976 р. уведено вивчення відомостей з фонетики
[685]). На відміну від попередніх програм, розділи «Звуки і букви», «Слово»,
«Речення» та «Зв’язне мовлення» вивчалися в кожному класі, це зумовлювалося
необхідністю опановувати й засвоювати мову як цілісну систему [682, с. 15]; уперше
було введено принцип наступності та перспективності під час вивчення поточного
програмного матеріалу (опертя на мовний досвід учнів, регулярне повторення
вивченого раніше, акцетування уваги на перспективи майбутнього навчання)
[689, с. 4].
Уважаємо позитивним аспектом, що в новій програмі з української мови
нівельовано уроки з каліграфії. Для формування в учнів графічних навичок у
програмі рекомендовано виділяти для цього на уроках письма 7–10 хвилин (з 1971 р.
– 5–8 хвилин [683, с. 20]) та стежити за дотриманням каліграфічних норм під час
виконання письмових завдань з інших навчальних предметів. На уроках письма
необхідно

було

обов’язково

проводити

фізкультхвилинки

для

запобігання

перевтоми учнів [682, с. 24].
Програму з російської мови побудовано з урахуванням загальних і відмінних
рис у лексиці, звуковій системі та граматиці російської та української мов, що
відрізняло її від програм попередніх років. Особливу увагу звернуто на розвиток
усного мовлення учнів [689, с. 80]. У новій програмі наголошено, що вивчення
російської мови «має велике виховне значення, сприяє зміцненню дружби між
українським і російським народами, долучає учнів до багатої культури великого
російського народу» [686, с. 32]. Розглядаємо такий акцент як один із завуальованих
кроків у цілеспрямованій політиці русифікації.
Вимоги, що постійно зростали та висувалися до математичної підготовки
учнів загальноосвітніх шкіл, зумовили перегляд змісту, системи та методів навчання
математики в початкових класах. Вивчення цього предмета ґрунтувалося на таких
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принципах, як: «поєднання навчання та виховання, засвоєння знань та розвитку
пізнавальних здібностей учнів, підвищення теоретичного рівня навчання та
формування умінь застосовувати знання на практиці, вироблення необхідних для
цього навичок» [689, с. 108]. Передбачений програмою курс математики для
І-ІІІ класів став, як і курс української мови, органічною частиною математики в
середній школі. В його основу, як і в попередніх програмах з арифметики,
покладено ознайомлення з натуральними числами і основними величинами.
Водночас у програму введено елементи геометрії та алгебраїчної пропедевтики, які
органічно долучені до системи арифметичних знань. Звертаючи, як і раніше, пильну
увагу на формування в учнів свідомих і міцних навичок обчислень, укладачі
програми передбачали підвищення рівня узагальнення навчального матеріалу,
розуміння учнями загальних принципів та законів, що допомагають осягнути
вивчення математичних фактів.
Програма з математики зазнала змін не лише в змісті, але й у системі
розміщення навчального матеріалу. У програмі наскрізною була ідея розкриття
взаємозв’язку між прямими та оберненими діями, між компонентами та
результатами дій. Важливе значення надавалося використанню порівняння,
зіставлення, протиставлення пов’язаних між собою понять, дій та задач; з’ясуванню
схожості та відмінності у розглядуваних фактах. З цією метою навчальний матеріал
перегруповано так, щоб розгляд пов’язаних між собою понять, дій, задач був
наближений у часі. Одним із істотних принципів, покладених в основу нової
програми, стала вимога розглядати кожне нове поняття на високому рівні
узагальнення, але в межах, доступних для відповідної вікової категорії учнів
[689, с. 109]. Ураховуючи необхідність підвищення ролі теоретичних знань у
початкових класах, програма орієнтувала вчителів на ознайомлення молодших
школярів з математичною термінологією та символікою. У програмі змінено
систему вивчення табличного множення та ділення [689, с. 117].
Вивчення математики забезпечувало набуття учнями ЗУН, що в подальшому
застосовувалися на уроках трудового навчання, природознавства, малювання
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[689, с. 117]. Отже, програма з математики зазнала найбільших змін порівняно з
програмами з інших навчальних предметів. Замість арифметики, що викладалася в
початковій школі ще з часів Російської імперії, було створено, по суті, новий
навчальний курс – «Математика».
Суттєвих змін зазнав і такий навчальний предмет, як «Природознавство».
Вище зазначалося, що згідно з новим навчальним планом його вивчення
розпочиналося з ІІ класу. Мета опанування природознавства полягала у формуванні
в учнів початкових класів цілісного уявлення про природу, про зв’язки та причини
найпоширеніших природних явищ. Програма з природознавства будувалася на
основі принципів сезонності та краєзнавства. На відміну від попередніх програм, у
новій значно розширено коло як природознавчих, так і географічних знань. Окрім
того, в курс природознавства включався навчальний матеріал валеологічного
спрямування (будова людського тіла, функції людського організму, особиста та
суспільна гігієна, охорона здоров’я тощо). Важливо, що значна частина навчального
часу відводилася на екскурсії, спостереження, проведення практичних занять,
дослідів. Відтак відкривалася можливість для безпосереднього пізнання природних
явищ. Як і в програмах з інших навчальних предметів, у програмі з природознавства
акцентовано

на

розвивальному

характері

навчання,

зокрема

передбачено

формування в учнів таких умінь, як: спостерігати, виділяти суттєві ознаки
досліджуваних

предметів

та

явищ,

знаходити

подібні

та

відмінні

риси,

класифікувати, робити висновки та узагальнення, що уважаємо позитивним
зрушенням у змісті освіти. Водночас негативно оцінюємо формування в учнів
уявлень про апріорне підпорядкування природи людині, господарювання над нею, а
також орієнтування навчального матеріалу на систематичне цілеспрямоване
атеїстичне виховання молодших школярів [686; 687].
Певні зміни відбулися і в трудовому навчанні. Зокрема, програма з цього
навчального предмета передбачала формування в учнів системи елементарних
технічних знань, трудових умінь і навичок у процесі виконання доступних для них
трудових завдань. Зміст трудового навчання мав практичне спрямування та
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передбачав ознайомлення учнів з початковими елементами графічних робіт;
властивостями та технологіями обробки паперу, картону, глини, пластиліну, тканин
й

інших

матеріалів.

Важливе

місце

у

трудовому

навчанні

відводилося

конструюванню та технічному моделюванню, а також зверталася увага на
сільськогосподарську працю на навчально-дослідних ділянках [689, с. 135].
Проаналізовані навчальні програми свідчать, що зміст освіти для трирічної
початкової школи значно відрізнявся від попереднього (50-ті – 60-ті рр. ХХ ст.),
зокрема: підвищенням рівня складності та узагальнення навчального матеріалу,
прискоренням темпу його засвоєння, збільшенням питомої ваги теоретичних знань,
посиленням

розвивального

характеру

навчання,

практичним

спрямуванням

навчального матеріалу, започаткуванням наступності й перспективності у змісті
освіти, здійсненням міжпредметних зв’язків, що вважаємо важливим досягненням
досліджуваного періоду. Як і в 50-ті – 60-ті рр. ХХ ст., зміст освіти спрямовувався
на формування у молодших школярів моральних, трудових, оздоровчих, естетичних
цінностей. Водночас він ґрунтувався на ідеологічному принципі, був зорієнтований
на русифікацію, атеїстичне виховання молодших школярів, що відносимо до
негативних тенденцій.
Важливо, що паралельно із розробкою нових програм відбувалася підготовка
нових більш якісних підручників для молодших школярів, зокрема з української й
російської мов, а також з природознавства. До їх створення, як зазначає
Я. П. Кодлюк, були залучені не тільки провідні вчені у галузі початкової освіти, а й
викладачі факультетів педагогіки і методики початкового навчання педагогічних
інститутів та вчителі початкових класів. Прикметно, що на початку 70-х рр. ХХ ст.
підручниковий фонд збагатився навчальною літературою з т. зв. «другорядних»
предметів – образотворчого мистецтва та музики. Позитивною тенденцією уважаємо те, що підручники та посібники для шкіл з українською мовою навчання, за
винятком навчальних книг з математики, підготовлено українськими авторами
(Т. Ю. Горбунцова, Г. П. Коваль, М. М. Миронов, Л. К. Нарочна, В. І. Помагайба,
В. І. Проців, О. Г. Раввінов, Г. І. Савицька, Б. С. Саженюк, Н. Ф. Скрипченко та ін.)
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[264, с. 80-81]. Обкладинки та окремі сторінки деяких підручників представлені у
Додатку Т.
Отже, оновлений зміст освіти ґрунтувався на матеріальному (дидактичний
матеріалізм) та формальному (дидактичний формалізм) підходах із домінуванням
першого. В основу його побудови було покладено такі принципи: навчання на більш
високому рівні складності, прискорення темпу засвоєння навчального матеріалу,
збільшення питомої ваги теоретичних знань, розвивальний характер навчання, що
дозволяло

забезпечити

максимальний

розвиток

пізнавальних

можливостей

молодших школярів. Ці зміни відносимо до позитивних тенденцій досліджуваного
періоду. Схвально оцінюємо, що трансформації у змісті початкової освіти
здійснювалися на наукових засадах, з урахуванням результатів теоретичних та
експериментальних досліджень вітчизняних учених. Однак зміст початкової освіти,
як і попередньо, визначався на загальносоюзному рівні, залишався уніфікованим для
всіх республік СРСР, був пронизаний ідеологічним спрямуванням.
Результати навчання молодших школярів за новим змістом освіти вперше на
науковому рівні проаналізовано на Міжреспубліканському симпозіумі, що відбувся
1970 р.

у

м. Києві.

Вивчення

матеріалів

симпозіуму

свідчить,

що

вчені

(Г. С. Костюк, Н. О. Менчинська, О. В. Скрипченко та ін.) позитивно оцінювали
новий зміст початкової освіти; підкреслювали, що він створює кращі можливості
для розвитку учнів [291, с. 4; 350, с. 24-27; 762, с. 157].
У період масового переходу початкових класів на новий зміст освіти
МО УРСР, НДІ педагогіки УРСР та НДІ психології УРСР, ІУВ ретельно вивчали
рівень знань молодших школярів. Результати перевірок засвідчили, що більшість
учнів опанувала навчальний матеріал, визначений новими програмами; у них
сформувалися більш досконалі вміння спостерігати, порівнювати, аналізувати,
синтезувати [823].
Згодом на колегії МО УРСР (грудень 1975 р.) акцентувалося на позитивному
впливі нових програм і підручників на якість навчання в початкових класах, на
розвиток розумових здібностей молодших школярів, активізацію їхньої пізнавальної
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діяльності. Було підтверджено правомірність більш раннього уведення елементів
теоретичних знань у початковому навчанні [35, с. 29; 869, с. 5]. Моніторинг
результатів навчальних досягнень учнів І-ІІІ класів, проведений МО УРСР і
відділом початкового навчання НДІ педагогіки УРСР, свідчив про успішне
засвоєння ними програмного матеріалу з української та російської мов; про високі
показники

оволодіння

сформованості

математичними

обчислювальних

і

знаннями;

про

вимірювально-графічних

підвищення
навичок,

рівня
уміння

розв’язувати задачі. Оновлений зміст освіти загалом відповідав соціальним запитам
та потребам розвитку учнів, забезпечував їхню належну підготовку до оволодіння
основами наук у середніх класах школи. Водночас певні труднощі в молодших
школярів викликали: розв’язування рівнянь, оволодіння уміннями позатабличного
ділення, засвоєння нумерації багатозначних чисел тощо. Суттєвий недолік було
виявлено у викладанні природознавства, зокрема дублювання на цих уроках форм і
методів роботи, що використовувалися на уроках з читання [35, с. 29-30; 873, с. 5].
Відтак процес удосконалення нового змісту освіти не призупинявся. МО УРСР
періодично готувалися рекомендації про вилучення із програм та підручників
ускладненого матеріалу, про зміни у розподілі навчального матеріалу за роками
навчання тощо. За даними Я. П. Кодлюк, останні такі вказівки були скеровані до
шкіл через 16 років після запровадження нового змісту початкової освіти
[264, с. 78].
Звернемо увагу, що в середині 70-х рр. ХХ ст. в умовах соціальноекономічного та культурного розвитку, науково-технічного прогресу черговий раз
постало питання про необхідність підвищення рівня підготовки випускників
загальноосвітніх шкіл з іноземної мови. Одним із шляхів його розв’язання було
повернення вивчення іноземної мови у початкових класах, що зумовило проведення
відповідного експериментального дослідження. Його завдання полягали у перевірці
доцільності вивчення іноземної мови в початковій ланці школи на основі таких
методичних принципів: функціональний підхід до засвоєння фонетичного,
лексичного і граматичного матеріалу; оперування засвоєним матеріалом у типових
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ситуаціях спілкування, наближених до життя школярів; широка опора на
мимовільне запам’ятовування; організація активної мовної практики кожного учня
на уроці.
Експеримент здійснювався протягом трьох років (ймовірно 1975/76 –
1978/79 н. р.) у середній школі № 29 м. Полтави. Отримані дані засвідчили: в учнів
початкових класів, які навчалися за експериментальною програмою, сформувалися
уміння і навички усного спілкування, що перевершили відповідні програмні вимоги
до рівня підготовки учнів VІІІ класу загальноосвітніх шкіл; вони мали сталі навички
читання, вільно обговорювали зміст прочитаного, значних успіхів досягли у письмі,
зокрема у викладі засвоєного матеріалу [392, с. 141]. Тому колегія МО УРСР
(13 червня

1979 р.),

розглянувши

результати

експериментального

навчання

англійської мови в початкових класах, дала їм позитивну оцінку. Колегія
зобов’язала Управління шкіл МО УРСР і Полтавський облВНО відкрити в цій школі
дві паралелі І-V класів з вивченням англійської мови за програмою шкіл з
викладанням низки предметів іноземною мовою. НДІ педагогіки УРСР було
запропоновано створити робочі групи з підготовки відповідних підручників,
навчальних посібників та дидактичних матеріалів для І-ІІІ класів шкіл з
викладанням низки предметів іноземною мовою [610, с. 29]. Проте іноземна мова як
навчальний предмет так і не потрапила до навчальних планів початкових класів
масових шкіл.
Наступний етап оновлення змісту початкової освіти пов’язуємо із прийняттям
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення навчання,
виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці» (22 грудня 1977 р.)
[535]. Зокрема, у ній визначалися такі завдання: перегляд навчальних планів,
програм, підручників, що мали забезпечити політехнічну, трудову і виховну
спрямованість навчальних предметів, їх доступність, внутрішню наступність і
логічну послідовність на всіх ступенях навчання; розвантаження навчальних
програм і підручників від надмірно ускладненого та другорядного навчального
матеріалу; приведення методів навчання і виховання у відповідність до змісту освіти
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та вимог життя; встановлення граничного навчального навантаження школярів у
І-ІІІ класах – 24 год. на тиждень [535, с. 49-51].
На виконання означеної постанови МО УРСР спільно з НДІ педагогіки УРСР
здійснили коригування програм і підручників з української й російської мов,
математики та природознавства для початкових класів. Позитивно, що з них було
вилучено занадто складний і другорядний матеріал, що вміщував деталізацію або
невиправдане дублювання інших розділів і курсів. Це дозволяло класоводам
використовувати вивільнений навчальний час для більш ґрунтовного вивчення
окремих складних тем, для узагальнення та повторення навчального матеріалу,
проведення підсумкових занять, виконання практичних завдань [564, с. 3]. Водночас
припускаємо, що розвантаження програм здійснювалося з метою збільшення
навчального часу на опанування російської мови, адже з 1980/81 н. р. її вивчення
вводилося з І класу [676, с. 29]. У навчальних планах, за якими початкові класи
почали працювати з цього часу, збільшилася також кількість годин на опанування
російської мови в ІІ і ІІІ класах. Унаслідок цього зростало й тижневе навантаження
учнів (І і ІІ клас – на 1 год., ІІІ клас – на 2 год.) (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Навчальний план для І-ІІІ класів шкіл
з українською мовою навчання (1980/81 н. р.) [379, с. 4]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Кількість годин на навчальний тиждень
Назва предметів
Українська мова
Російська мова
Математика
Природознавство
Образотворче
мистецтво
Музика
Фізична культура
Трудове навчання
Усього

І кл.
13/11
1/3
6
1

ІІ кл.
8
5
6
1
1

1
2
1
25

1
2
1
25

ІІІ кл.
8
6
6
2
1
1
2
1
27

У школах з російською мовою навчання (табл. 3.6) вивчення української мови
розпочиналося, як і раніше, з ІІ класу. Причому кількість годин на її опанування не
змінилася. Натомість кількість години на вивчення російської мови було збільшено
(І і ІІІ клас – на 2 год., ІІ клас – на 1 год.).
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Таблиця 3.6
Навчальний план для для І-ІІІ класів
шкіл з російською мовою навчання (1980/81 н. р.)* [834, с. 16-17]
№
з/п
1
2

Кількість годин на навчальний тиждень
Назва предметів

І кл.
14
-

Російська мова
Українська мова

ІІ кл.
10
3

ІІІ кл.
11
3

*відрізняється від попереднього навчального плану кількістю годин на вивчення мов

Відповідно до оновленого навчального плану колегією МО УРСР (13 квітня
1979 р.) затверджено нову програму з російської мови. Програма складалася з
чотирьох розділів, серед яких з’явився новий – «Теми навчально-виховної роботи»,
спрямований на виховання «любові» до російської мови. Про це красномовно
свідчить назва теми «Наша російська мова», з якої розпочиналося опанування
навчального предмета [675, с. 75]. Основне завдання вивчення російської мови в
І класі полягало у нагромадженні мовного досвіду, формуванні бази, необхідної для
вивчення російської мови у наступних класах школи. Відтак усі уроки проводилися
в усній формі, письмові види робіт не застосовувалися. Програмою для ІІ і ІІІ класів
з російської мови передбачалося розширення та активізація словникового запасу;
вдосконалення навичок правильної вимови; засвоєння елементарних відомостей з
фонетики, морфології й синтаксису як основи усвідомлення складу й структури
російської мови; розвиток умінь словотворення й слововживання, навичок будувати
словосполучення, речення і зв’язні висловлювання; удосконалення навичок читання
й розвиток писемної російської мови; розвиток мовних умінь і навичок [699].
На початку 80-х рр. ХХ ст. відбулося чергове оновлення змісту початкової
освіти в межах загальносоюзної ідеологічної парадигми. ХХVІ з’їзд КПРС (1981)
проголосив «нові» завдання шкільної освіти (підвищення якості навчання,
трудового й морального виховання в школі, зміцнення зв’язку навчання з життям
тощо) [33, с. 299]. Тож МО УРСР і НДІ педагогіки УРСР було підготовлено т. зв.
удосконалені програми, за якими початкові класи почали працювати з 1981/82 н. р.
Їх характерними ознаками було більш чітке структурування навчальних курсів,
підвищення

їх

спрямованості;

ідейно-виховного
розвантаження

потенціалу,

навчальних

трудової

предметів

від

та

політехнічної

ускладненого

та
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другорядного матеріалу; посилення міжпредметних зв’язків тощо. Принципово
новим в удосконалених програмах було визначення переліку знань та умінь, якими
мали оволодіти молодші школярі упродовж кожного навчального року [398, с. 33].
Розглянемо зміни, які відбулися в програмах для початкових класів. З
української мови, вони стосувалися передусім внутрішньої структури курсу. Їх
основна мета – забезпечити сприятливі умови для повнішої і всебічної реалізації
методичного принципу – вивчення мови як цілісного явища та розвитку мовлення.
Тому в програмі виокремлено підрозділи «Лексична робота» та «Стилістична
робота». У структуру програми внесено також зміни, що пов’язані зі створенням
оптимальних умов для зіставлення і протиставлення мовних понять, підвищення
ступеня узагальненості засвоєння знань. З огляду на це було дещо зближено в часі
вивчення окремих тем, що мали спільні елементи; здійснено відповідне
перегрупування навчального матеріалу. Так, до розділу «Звуки і букви» (ІІ клас)
долучено попереднє ознайомлення з дзвінкими і глухими звуками. Удосконалено
структуру програмового матеріалу з теми «Дієслово». У програмі з читання чітко
визначено тематику, що мали опрацювати учні кожного класу; окреслено уміння, які
необхідно було сформувати в молодших школярів на цих уроках [699].
Суттєвих трансформацій зазнала і програма з російської мови, про що йшлося
вище.
Уважаємо позитивним спрощення програми з математики. Зокрема, в І класі
не передбачалося розв’язання задач алгебраїчним способом; у ІІІ класі залежність
між результатами і компонентами арифметичних дій вивчалася не «на рівні правил»,
а на рівні розгляду окремих задач. З програми вилучено завдання, спрямовані на
формування у молодших школярів умінь ділити багатоцифрові числа на трицифрові.
Водночас посилилася увага до формування у них обчислювальних умінь і навичок;
до міцного засвоєння табличних результатів дій додавання, віднімання, множення та
ділення. Одним із головних завдань стало вироблення уміння розв’язувати
арифметичні задачі [699].
На відміну від програм з мов та математики, зміст програми з
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природознавства не зазнав істотних змін. Дещо спрощено вивчення навчального
матеріалу в ІІІ класі з тем «Зміна дня і ночі» та «Зміна пір року», а також розділ
«Будова організму людини і охорона здоров’я». Натомість у програмі посилено
увагу до ознайомлення учнів із сезонними змінами в неживій і живій природі [699].
У подальшому ці програми були взяті за основу для розроблення змісту освіти
для чотирирічної початкової школи, перехід до якої відбувся у 1986 р. Відтак
розпочався новий етап у розвитку початкової освіти, що зумовив створення нових
навчальних планів, програм і підручників з урахуванням іншої тривалості та вікової
межі початку систематичного шкільного навчання.
Отже, наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. відбувалося чергове
оновлення змісту початкової освіти в контексті ухвалених партійно-урядових
рішень і постанов. Коригування програм і підручників для початкових класів
здійснювалося за активної участі МО УРСР та НДІ педагогіки УРСР. З одного боку,
ці заходи сприяли удосконаленню змісту освіти (забезпечення більшої доступності
навчального матеріалу віковим можливостям молодших школярів, наступності та
послідовності у вивченні навчального матеріалу, більш чітке структурування
навчальних курсів, розвантаження навчальних програм і підручників від складного
та другорядного навчального матеріалу, посилення міжпредметних зв’язків,
визначення переліку ЗУН, якими мали оволодіти молодші школярі), а з іншого –
посилювали його ідеологічний складник, русифікацію молодших школярів.
Підбиваючи підсумок, підкреслимо, що в розвитку змісту початкової освіти
досліджуваного періоду можна виділити такі позитивні тенденції: розроблення та
експериментальна перевірка змісту освіти, побудованого на принципово нових
дидактичних принципах (навчання на більш високому рівні складності, прискорення
темпу засвоєння навчального матеріалу, збільшення питомої ваги теоретичних
знань, розвивальний характер навчання); уведення в курс початкового навчання
нових предметів (математика, трудове навчання); вивчення науковцями впливу
нового змісту освіти на якість навчання та розвиток учнів початкових класів,
удосконалення програм і підручників на основі моніторингу навчальних досягнень
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молодших школярів (зменшення навчального навантаження, вилучення складного й
другорядного матеріалу, більш чітке структурування навчальних курсів, посилення
міжпредметних зв’язків). Уважаємо кроком уперед те, що змістові перетворення,
хоча і регулювалися партійно-урядовими постановами, здійснювалися на наукових
засадах, спиралися на результати психолого-педагогічних досліджень радянських
українських і російських учених. Важливу роль у підготовці, апробації, реалізації,
перевірці ефективності нових програм і підручників для молодших школярів
відіграли наукові співробітники відділу початкового навчання НДІ педагогіки
УРСР. Водночас уніфікацію змісту освіти, посилення його ідеологізації та
русифікації, атеїзацію розглядаємо як негативні тенденції досліджуваного періоду.
Реформування змісту початкової освіти вимагало трансформацій в організації
навчально-виховного процесу, зумовлювало перегляд методів, засобів і прийомів
навчання, удосконалення форм організації навчання, про що йтиметься далі.

3.3. Удосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі

Перехід початкової освіти до трирічного терміну навчання, оновлення змісту
освіти вимагали трансформацій у навчально-виховному процесі, його організації,
методах, формах навчання, контролі та оцінюванні знань молодших школярів. Передусім простежимо чи відбулися вони в організації навчально-виховного процесу,
тобто структурі та тривалості навчального року, наповнюваності класів, організації
навчального дня й тижня. Проаналізувавши нормативні документи МО УРСР,
бачимо, що тривалість навчального року для учнів початкових класів з 1966/67 н. р.
збільшилася на один тиждень та упродовж наступних десятиліть залишалася незмінною. Так, навчальний рік традиційно розпочинався 1 вересня і завершувався для
молодших школярів 30 травня (тривав 35 навчальних тижнів). Протягом останнього
тижня для них проводилися навчальні екскурсії в природу, на виробництво, в
колгоспи і радгоспи. Також учні могли працювати на шкільних навчально-дослідних
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ділянках [375, с. 2; 378, с. 16; 382, с. 3]. У 1981/82 н. р. та 1982/83 н. р. екскурсії
наприкінці навчального року передбачалися і для учнів підготовчих класів [544, с. 3;
541, с. 3]. Незмінною залишалася й структура навчального року: поділ на 4 чверті
та канікули з тривалістю – осінні – 5 днів, зимові – 12 днів, весняні – 8 днів. У
сільських школах згідно зі Статутом середньої загальноосвітньої школи весняні
канікули залежно від місцевих умов могли переноситися на інші строки [659, с. 6].
Гранична наповнюваність початкових класів, як і в попередній період, становила 40 учнів [551, с. 3; 791, с. 6]. Незважаючи на значне зменшення контингенту
молодших школярів у 70-х рр. ХХ ст., норми комплектування початкових класів не
були переглянуті. Натомість органи управління освітою зобов’язувалися не
допускати функціонування класів з невеликою чисельністю учнів [616, с. 5].
Незважаючи на інтенсивне шкільне будівництво, й, відповідно, збільшення
кількості учнівських місць, школи працювали в дві, а деякі навіть у три зміни. На
підтвердження цього факту наводимо архівні дані за окремі роки: у 1969/70 н. р. у
другу зміну навчалося 586,2 тис. (17,6 %) учнів початкових класів, у третю – 2,5 тис.
(0,07 %); у 1980/81 н. р. – 240,3 тис. (11,2 %) та 0,8 тис. (0,04 %) відповідно
[956, арк. 1; 1001, арк. 23]. Причому в третю зміну молодші школярі навчалися
винятково в міських школах [956, арк. 1; 1001, арк. 23]. Отже, неодноразові рішення
уряду про перехід початкових класів на однозмінне навчання не виконувалися, що
розглядаємо як наростання стагнаційних явищ в освітній галузі.
Задля оптимізації навчально-виховного процесу в початкових класах на
початку 80-х рр. ХХ ст. на державному рівні було порушено питання про
реструктуризацію навчального тижня (переходу з шестиденного до п’ятиденного
навчального тижня). У межах експерименту з уведення навчання дітей шестирічного
віку, здійснюваного в 1981–1985 рр., досліджувалося й питання можливості
переходу учнів початкових класів на п’ятиденний навчальний тиждень з
урахуванням скорочення кількості навчальних годин у І-ІІІ класах до 23-х на
тиждень [580]. Результати дослідження показали, що в умовах п’ятиденного
навчального тижня учні підготовчих і І-ІІІ класів успішно оволодівали навчальним
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матеріалом на рівні програмних вимог [1060, арк. 8]. Фізіологи й гігієністи, які
поряд з психологами й педагогами брали участь у дослідженні, засвідчили, що
реструктуризація навчального тижня певним чином сприяла попередженню
перевантаження молодших школярів та дозволяла зменшити їхню втомлюваність
наприкінці

навчального

тижня.

98 %

батьків,

діти

яких

навчалися

в

експериментальних класах, позитивно оцінили перехід до п’ятиденного навчального
тижня, адже, на їхню думку, це більше відповідало суспільному ритму праці й
відпочинку та посилювало виховні функції сім’ї [939, арк. 19]. Та, незважаючи на
переваги, доведені під час експерименту, реструктуризацію навчального тижня не
було здійснено. Загалом констатуємо, що всупереч потребам шкільної практики в
організації навчально-виховного процесу не відбулося змін.
Перейдемо до розгляду методів навчання, які використовувалися у навчальновиховному процесі. Аналіз джерел показав, що у навчанні молодших школярів
застосовувалися словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (вправи, практичні роботи, досліди), наочні (ілюстрація, демонстрація, спостереження) методи,
робота з книжкою, за допомогою яких розв’язувалася більшість завдань початкової
освіти, реалізувався окреслений зміст освіти [681; 682; 684-687].
Дані психологічних і педагогічних досліджень, розпочатих наприкінці
50-х рр. ХХ ст., досвід роботи вчителів довели, що учні свідоміше сприймають і
надовше запам’ятовують той матеріал, який засвоюється в процесі активної
пізнавальної діяльності [821, с. 19]. Тому особлива увага науковців і практиків у
досліджуваний період була сфокусована на проблемі активізації пізнавальної та
самостійної навчальної діяльності учнів. Важливим теоретичним підґрунтям у
цьому питанні стала концепція розвивального навчання, що передбачала як, власне,
й реалізація нового змісту початкової освіти, розширення застосування методів, які
активізували б пізнавальну діяльність учнів, спрямовувалися на стимулювання
їхньої творчої активності й самостійності.
Значний інтерес у цьому зв’язку викликало проблемне навчання, що почало
досліджуватися у педагогічній теорії у 60-х рр. ХХ ст. як метод активізації
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навчально-виховного процесу, поступово перетворюючись на тип навчання
[459, с. 164]. Розкриваючи сутність проблемного навчання, український ученийдидакт А. М. Алексюк зазначав, що воно спрямоване на всебічний розвиток
самостійності й творчості учнів та реалізується завдяки створенню проблемних і
пошукових ситуацій на уроці [5, с. 28]. Однак учений застерігав від універсальності
його значення, від протиставлення «традиційному» навчанню. Він розглядав
проблемне навчання як один із засобів піднесення ефективності навчання, частину
його цілісної системи. Тому А. М. Алексюк радив учителям оптимально поєднувати
пошукову діяльність учнів, що має розпочинатися вже з І класу, з інформаційними
повідомленнями знань [5, с. 30]. Подальші дослідження науковців і практиків
підтвердили можливість застосування проблемного навчання та його елементів
(проблемних запитань і завдань) у початкових класах під час вивчення різних
предметів (мови, математики, природознавства) як важливий засіб підвищення
пізнавальної активності молодших школярів. Звичайно, в його успішній реалізації
важлива роль відводилася вчителю, який мав продумувати зміст проблемних
ситуацій, запитань, завдань, використовувати різні прийоми їх подання, врахувавши
при цьому своєрідність пізнавальної діяльності учнів, рівень їхніх здібностей і
підготовки [9, с. 51-52, 58; 329, с. 45; 844, с. 38-39].
У контексті активізації навчальної діяльності учнів увага педагогічної
громадськості в 60-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. була прикута до програмованого
навчання, що дало змогу індивідуалізувати навчально-виховний процес, раціоналізувати керівництво та контроль за якістю набуття знань учнями. У розвитку
програмованого навчання виокремилися дві тенденції. Перша була пов’язана з його
комплексним використанням у поєднанні з іншими ТЗН (кіно, телебачення, засоби
звукозапису тощо). Для другої тенденції розвитку програмованого навчання, що
окреслилася наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст., була характерна подальша
поглиблена розробка його теоретичних засад [438, с. 239].
Доцільність упровадження програмованого навчання (початок і форма
запровадження, вплив на розвиток мислення учнів, їхню активність і самостійність,
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особливості програмованого посібника) в процесі навчання молодших школярів
досліджувалася з кінця 60-х рр. ХХ ст. Простежуємо, що науковці й практики
доводили ефективність використання елементів програмованого навчання в
початкових класах, зокрема на уроках мови та математики. Було помічено, що воно
дозволяє

активізувати

розумову

діяльність

учнів,

зацікавити

їх,

досягти

максимальної самостійності у навчальній діяльності, пришвидшити виконання
значних за обсягом завдань, ущільнити уроки, здійснити диференційований підхід у
навчанні [217, с. 59; 469, с. 25; 865, с. 45-46]. Також було зроблено висновок, що
елементи

програмованого

навчання

значно

полегшують

роботу

вчителів

малокомплектних шкіл, сприяють кращій організації роботи учнів на уроці,
підвищують результативність їхньої діяльності [217, с. 59; 469, с. 25].
Програмоване навчання передбачало застосування контролюючих машин і
автоматизованих класів. Однак реалізувати це скрізь було неможливо. Тому поряд із
машинним програмуванням уводилося безмашинне, доступне кожній школі та
вчителю. Реалізація програмованого навчання у початкових класах найчастіше
здійснювалася за допомогою засобів безмашинного програмованого навчання
(перфокарти, кодокарти, сигнальні картки та ін.), що виготовлялися самими
вчителями. Їх застосування дозволяло частіше й швидше перевіряти знання учнів,
виявляючи прогалини у засвоєнні певних розділів, опитувати значно більшу
кількість учнів, здійснювати індивідуальну роботу з ними, забезпечувати швидкий,
оперативний зворотний зв’язок: учень-учитель [360, с. 83-85; 148, с. 33-34;
157, с. 29-31] (Додаток У).
Активізувати навчальну діяльність молодших школярів, як йшлося у
програмах для початкових класів, публікаціях фахівців у галузі початкової освіти,
окрім нових, дозволяли й відомі та застосовувані в навчально-виховному процесі
методи. У цьому зв’язку посилювалася увага до використання практичних і
пошукових робіт, спостережень, дослідів, особливо на уроках природознавства
[396, с. 55; 262, с. 57]. Наголошувалося, що заміняти ці методи читанням,
розповіддю вчителя не можна. Останні мали виступати як допоміжні [685, с. 81].
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В активізації навчальної діяльності учнів важливу роль відігравали й наочні
методи навчання. Зверталася увага на їх урізноманітнення та, окрім використання
образної наочності, застосування й символічної, наприклад: схематичних малюнків,
опорних схем [397, с. 41; 338, с. 48].
Усе більшого значення набувала гра як метод навчання, що допомагала
активізувати учнів під час навчальних занять. Важливо, що цей метод почав
застосовуватися не для розваги молодших школярів, а як такий, що дозволяв
підвищити якість навчання, сформувати певні уміння й навички, збудити інтерес до
процесу пізнання, запобігти втомі учнів [838, с. 54; 517, с. 34-35]. У програмах
учителям рекомендувалося використовувати гру не лише на уроках природознавства
та фізкультури, а й в процесі вивчення інших предметів, зокрема математики
[684; 685].
Важливим

завданням

навчально-виховного

процесу

був

розвиток

самостійності у молодших школярів, що передбачав оволодіння раціональними
прийомами праці, уміннями планувати й організовувати свою роботу, навичками
самоконтролю і самоперевірки; формування ініціативності та бажання досягати
поставленої

мети.

Серед

основних

шляхів

їх

формування

розглядалася

систематична, організована самостійна робота учнів та спеціальна робота над
формуванням умінь навчатися. Тому в програмах йшлося про широке використання
у процесі навчання самостійних завдань, про формування уявлень і понять на основі
спостережень та раніше вивченого матеріалу. Важливо, що у проблемі розвитку
самостійності молодших школярів у навчальній діяльності з’явилися нові аспекти,
зокрема оволодіння учнями пізнавальними прийомами порівняння, спостереження,
узагальнення,

конкретизації,

уміння

працювати

з

книжкою,

алгоритмами

навчальних дій, які передбачали застосування самоконтролю й самоперевірки.
Посилилася увага загалом до застосування самостійної роботи як методу навчання.
Зокрема, на уроках природознавства застосовувалися його різні види: робота з
підручником, постановка дослідів, спостереження на уроках, тривалі спостереження
[248, с. 49]. Водночас у практичній діяльності часом спостерігалися невиправдано
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велика кількість самостійних завдань репродуктивного характеру (списати,
прочитати, повторити тощо), невміння вчителя правильно визначити послідовність,
самостійність завдань протягом уроку і вивчення всієї теми, нечіткий інструктаж,
що змушував учнів звертатися до вчителя за додатковими поясненнями [3, с. 4].
Зустрічаємо інформацію і про те, що в окремих школах молодші школярі мало
працювали самостійно, рідко проводили досліди, а здебільшого слухали виклад
навчального матеріалу вчителем та відповіді однокласників [248, с. 49; 718, с. 14].
Закцентуємо, що над проблемою активізації самостійної пізнавальної
діяльності молодших школярів у досліджуваний період плідно працювала відомий
фахівець у галузі початкової освіти О. Я. Савченко. Найефективнішими способами
та засобами розвитку пізнавальної самостійності молодших учнів, за висновками
вченої, є система пізнавальних задач, евристична бесіда (за умови готовності учнів
до участі в бесіді), дидактична гра, наочність, самостійна робота, творчі завдання
на розвиток уяви тощо [730, с. 5-8; 744, с. 36-53].
Важливо, що в навчально-вихований процес широко увійшли та активно
використовувалися

технічні

засоби

навчання:

фільмоскопи,

магнітофони,

програвачі, епідіаскопи, кіноапарати, телебачення, радіо, електрифіковані таблиці
(Додаток Ф). Наприкінці 60-х рр. ХХ ст. для початкових класів було підготовлено
близько 40 діафільмів з читання, української мови, математики, природознавства;
кінофрагменти з ручної праці. Українське радіо систематично проводило для
молодших школярів передачі, тематика яких охоплювала майже всі розділи
навчальної програми. Українська студія телебачення демонструвала передачі
пізнавального характеру [806, с. 2]. Сторінки педагогічних журналів рясніли
публікаціями класоводів, де висвітлювався досвід використання тих чи інших
засобів навчання [74, с. 40-43; 303, с. 77; 325, с. 64; 326, с. 36; 334, с. 34-36;
388, с. 61; 820, с. 31-32; 842, 43-45]. Причому зверталася увага на їх систематичне,
цілеспрямоване, підпорядковане навчально-виховним завданням застосування, з
окресленням конкретних вимог [268, с. 40]. Звичайно, не в усіх школах приділялася
належна увага використанню ТЗН. Щоб допомогти вчителям оволодіти цією
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методикою, працівниками Республіканського навчально-методичного кабінету
технічних засобів навчання та навчально-наочних посібників було підготовлено
«Анотований каталог навчальних кіно-, діафільмів і грамзаписів для 1-3 класів», а
також низку відповідних методичних листів [806, с. 3].
У 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. початкова освіта збагатилась низкою
нових наочних засобів навчання. Для кожного класу були створені комплекти
демонстраційних посібників (таблиці з математики і мови, набори картин за темами
програм з читання й природознавства, різні колекції тощо) та аудіовізуальних
(навчальні кінофільми та кінофрагменти, діафільми, діапозитиви, звукозаписи тощо;
диференційовані завдання з математики та російської мови (картинки, картки з
завданнями) [364, с. 68]. З’явились також кодоскопи, які дозволяли демонструвати
малюнки, схеми, креслення, виготовлені класоводом.
Однак, як і в попередній період, найчастіше виготовленням засобів навчання,
зокрема для програмованого вивчення навчальних предметів, займалися самі
класоводи, про що свідчить низка статей, опублікованих у журналах «Радянська
школа» та «Початкова школа» упродовж 1964–1984 рр. [7, с. 37; 8, с. 92-93;
333, с. 32; 343, с. 44-45; 427, с. 33; 514, с. 43-44; 722, с. 61; 875, с. 30; 876, с. 30]
(Додаток Х).
Загалом застосування нових засобів навчання, елементів проблемного та
програмованого навчання у поєднанні з іншими методами значно підвищувало
ефективність навчання, розвиток самостійності учнів, викликало інтерес до
отримання знань, активізувало інтелектуальну діяльність молодших школярів,
сприяло

раціоналізації

навчально-виховного

процесу,

підвищенню

його

продуктивності.
Трансформації в початковій освіті вимагали удосконалення форм організації
навчання (Додаток Ц). Важлива увага науковців і практиків була прикута до
піднесення якості уроку як основної форми організації навчання в початкових
класах, удосконалення його структури та методики проведення. Так, суттєві зміни у
структурі уроку окреслилися наприкінці 60-х рр. ХХ ст. У практиці досвідчених
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учителів вона стала відрізнятися більшим взаємозв’язком компонентів; вивчення
нового матеріалу краще поєднувалося з повторенням; на етапі закріплення
порушувалися та розв’язувалися нові проблеми [438, с. 242]. Наукові співробітники
відділу початкового навчання НДІ педагогіки УРСР наголошували, що урок в
початкових класах повинен мати гнучку, динамічну структуру, оскільки кожен має
свій зміст та рівень технічного обладнання [3, с. 7]. Ніяка структура уроку, хоч і
вдало апробована, не може бути придатною для всіх уроків [670, с. 7].
Спеціальні дослідження, досвід педагогів-практиків показали, що для піднесення ефективності уроку необхідно звертати увагу на правильне, обґрунтоване
визначення його цілей; продумувати прийоми і засоби посилення його виховного й
розвивального впливу; забезпечувати оптимальний вибір і поєднання методів та
прийомів навчання і розвитку молодших школярів; при визначенні структури уроку
врахувати специфіку предмета, зміст навчального матеріалу, підготовленість учнів;
створювати відповідне «емоційне забарвлення» уроку [465, с. 8].
Важливо, що у досліджуваний період загалом змінилося співвідношення між
роботою вчителя, учня, класу на уроці на користь самостійної діяльності, яка
здійснювалася майже на всіх його етапах. Також змінювалася й роль вчителя на
уроці. Окреслився перехід від суб’єкт–об’єктних стосунків між учителем і учнем до
суб’єкт–суб’єктних. Водночас посилювалася увага до виховних завдань уроку з
огляду на ідеали радянського суспільства, які мали реалізовуватися не лише на
уроках читання, а й у процесі вивчення всіх навчальних предметів [670, с. 7].
З розвитком телебачення, наприкінці 70-х рр. ХХ ст. у навчально-виховний
процес початкових класах увійшов новий тип уроку – телеурок. Тематика й анотації
телеуроків і телепередач друкувалися на сторінках журналу «Начальная школа»
[328, с. 32; 756, с. 81].
Посилилася увага науковців і до питання оптимального режиму навчальної
праці на уроці, а саме: чергування видів діяльності, тривалості етапів уроку та
окремих завдань, залежність активності сприймання, уваги і працездатності учнів.
Так, дослідження психологів довели, що надто ущільнені уроки, на яких учні
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протягом усіх 45 хвилин працюють з максимальною віддачею призводять до їхнього
надмірного збудження і втомлюваності [670, с. 5].
Актуальним залишалося й питання тривалості уроку. Нагадаємо, що у
Положенні про восьмирічну школу у І класах за відповідних умов і рішенням
педагогічної ради школи тривалість уроку могла становити 35 хвилин [477, с. 4].
Однак з 1966/67 н. р. відбулося повернення до попередньо встановлених норм
[375, с. 3]. Урок у всіх класах мав тривати 45 хвилин [791, с. 7]. Навіть у підготовчих
класах, які набули поширення з кінця 70-х рр. ХХ ст., урок відбувався протягом
45 хвилин, щоправда з мов і математики він складався з двох частин із
п’ятихвилинною перервою [380, с. 6]. І лише з 1982/83 н. р. у підготовчих класах
урок було скорочено до 35 хвилин [381, с. 6]. Проте в публікаціях науковців
черговий раз наголошувалося на встановленні оптимальної тривалості уроку,
зокрема для першокласників – 30-35 хвилин. Окрім цього, йшлося про необхідність
подовження перерв, раціональної організації уроку, чергування праці й відпочинку,
переключення діяльності з одного виду на інший, проведення фізкультхвилинок,
урахування рівня працездатності учнів протягом тижня і навчального дня [209, с. 69;
822, с. 71-72].
Незважаючи на особливу увагу органів управління освітою, науковців до
підвищення якості уроків на практиці частина вчителів зводили їх проведення до
універсальної

традиційної

схеми:

опитування,

пояснення,

повторення;

перебільшували свою роль і керівництво на уроці; вдавалися до крайнощів
(копіювання відомих поурочних розробок без урахування особливостей учнів та
рівня власної педагогічної майстерності; проведення уроків-калейдоскопів, що
нагадували виставу з демонструванням найрізноманітніших педагогічних засобів і
прийомів) [3, с. 7; 465, с. 8].
Поряд з уроком у навчально-виховному процесі широко застосовувалися
екскурсії. У поєднанні з методами й іншими формами організації навчання вони
сприяли активізації пізнавальної діяльності

молодших школярів. Екскурсії
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проводилися як протягом навчального року, так стали й обов’язковими наприкінці
навчального року [684; 685].
Удосконалення

навчально-виховного

процесу

потребувало

покращення

організації домашньої навчальної роботи, оскільки, як зазначала О. Я. Савченко, у
процесі її виконання учень мав закріпити, поглибити та розширити свої ЗУН;
підготуватися до активного сприймання нового матеріалу; оволодівати уміннями й
навичками самостійної роботи [737, с. 66]. Тому науковці рекомендували вчителям
дотримуватися таких вимог: уникати як перевантаження, так і недовантаження учнів
домашніми завданнями (обсяг домашніх завдань мав становити третину класної
роботи); працювати над розвитком у них навичок самостійного виконання
навчальних вправ; ураховуючи рівень підготовки, вікові та індивідуальні
особливості молодших школярів, диференціювати завдання для домашньої роботи
[714, с. 9]. Однак на практиці виявлялося, що у значній частині шкіл домашні
завдання не стали ефективним засобом формування в молодших школярів навичок
самостійної навчальної роботи, визначалися наспіх, нерідко після уроків. Учителі не
завжди дотримувалися встановленого обсягу домашніх завдань (у І класі – до 1 год.,
у ІІ класі – до 1,5 год., у ІІІ класі – до 2 год.); часто пропонували їх виконання на
вихідні, святкові та канікулярні дні тощо [622, с. 3-5].
Перейдемо до розгляду питання контролю та оцінювання в навчальновиховному процесі. Проаналізовані джерела засвідчили, що завдання контролю й
оцінювання знань молодших школярів полягали у виявленні якості засвоєння
учнями вивченого матеріалу згідно з основними вимогами програми до кожного
розділу з усіх навчальних предметів. Спостерігаємо, що вони почали виконувати не
лише освітню й виховну функції, а й стимулювальну [301, с. 64]. Усе більшого
значення набували психологічні аспекти контролю та оцінювання в навчанні,
стосунки між учителем та учнями у процесі перевірки та оцінювання знань.
Розробляючи критерії та норми оцінювання ЗУН молодших школярів, наукові
співробітники

НДІ педагогіки

УРСР

аргументували

важливість

здійснення

індивідуального підходу. Н. Ф. Скрипченко зазначала, що вчитель має керуватися не
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тільки встановленими вимогами, а й знати та враховувати особливості кожної
дитини, її розвиток, можливості. Він завжди має думати про те, як оцінка
стимулюватиме учня, як впливатиме на його емоційний стан, здоров’я, розвиток
інтересу до навчання [766, с. 32].
Основними видами контролю, як і в попередній період, були поточний
(отримання чітких відомостей про успішність кожного учня і класу загалом, про
прогалини у ЗУН та їх причини) і підсумковий (перевірка реалізації шкільної
програми за певний період роботи класу) [301, с. 64]. У теорії і практиці
досліджуваного періоду як більш стабільні та найчастіше застосовувані визначилися
такі методи та форми контролю ЗУН учнів: усний (усне індивідуальне та
фронтальне опитування, усні вправи, контрольна робота), письмовий (письмові
вправи, диктанти, перекази, твори, контрольні роботи, самостійні роботи),
практичний (практичні роботи, досліди, робота з картою, ведення календаря
природи), графічний (виконання малюнків, графічних завдань із трудового
навчання) [297, с. 78, 81-83; 301, с. 75; 302, с. 47-48]. Поряд із уже усталеними
методами та формами контролю у шкільну практику в 70-х рр. ХХ ст. увійшли нові:
машинний і безмашинний програмований контроль [286, с. 40; 871, с. 30]. Водночас і
науковці, і практики визнавали, що резерви традиційного контролю знань (усне
опитування, диктанти, контрольні роботи тощо) ще не вичерпані.
Вище ми зазначали, що перехід до нового змісту початкової освіти вимагав
ретельного вивчення його впливу на якість навчання, тому особлива увага
приділялася проведенню поточних і підсумкових контрольних робіт. Причому
нормативними документами регламентувався час їх проведення та кількість
[461, с. 87-90; 462, с. 69;

542, с. 8-9].

На

початку

80-х рр. ХХ ст.

варіанти

підсумкових контрольних робіт з української й російської мов публікувалися у
журналі «Початкова школа» [467; 466]. Принагідно зазначимо, що жорстка
регламентація стосувалася й учнівських зошитів (їх кількості, оформлення, порядку
ведення, термінів перевірки класоводами) [542, с. 10-14; 208, с. 7-12].
Покращенню роботи з контролю та оцінювання знань учнів сприяло уведення
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у практику шкіл, затверджених МО УРСР, «Критеріїв та норм оцінки знань, умінь і
навичок учнів» (1972), де враховувалася вимоги нових програм, специфіка окремих
навчальних предметів, психологічні особливості учнів. Схвально оцінюємо, що в
І чверті у І класі підсумкові оцінки з усіх предметів не виставлялися [297; 766]
(Додаток Ш). Поточні ж оцінки у цей період рекомендувалося ставити в зошитах і
класному журналі винятково позитивні – «4» і «5» [301, с. 75; 302, с. 47-49]. Норми
оцінювання

ЗУН

учнів

протягом

досліджуваного

періоду

неодноразово

уточнювалися [82; 301; 302; 411].
Звернемо увагу, що, як і раніше, річні оцінки виставлялися на основі оцінок за
чверті з урахуванням фактичного рівня ЗУН учня на кінець навчального року.
Важливо, що у нормативних документах наголошувалося, що підсумкові оцінки не
повинні бути середнім арифметичним, а мають відповідати справжньому рівню
знань учнів [301, с. 64]. До наступного класу переводилися учні, які мали позитивні
оцінки з усіх предметів незалежно від оцінок зі співів і малювання та за умови
звільнення за станом здоров’я від уроків праці та занять фізичною культурою. На
початку 70-х рр. ХХ ст. зі співів та фізкультури успішність учнів могла оцінюватися
«зараховано» або «не зараховано», що вважаємо позитивним зрушенням, адже
формування певних умінь і навичок у процесі вивчення цих навчальних предметів
залежали від природних здібностей учнів, наприклад, голосових даних [791, с. 7].
Однак у нормативних документах з питань оцінювання, затверджених наприкінці
70-х – 80-х рр. ХХ ст., спостерігаємо повернення до п’ятибального оцінювання
знань молодших школярів зі співів і фізкультури, щоправда оцінки «2» та «1»
рекомендувалося ставити за виняткових обставин [301, с. 75; 302, с. 47-49].
Як і в попередній період, молодші школярі, які мали відмінну (з 1970/71 н. р. –
«зразкову») поведінку і одержали з усіх предметів оцінки «5», за винятком співів і
музики,

образотворчого

мистецтва,

фізкультури,

брали

активну

участь

у

громадському житті школи, нагороджувалися у І-ІІІ класах – книгами, а в ІV класі –
похвальними

грамотами

(з

1969/70 н. р.

–

учні

всіх

початкових

класів

нагороджувалися похвальними грамотами (Додаток Щ), а з 1972/73 н. р. –
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похвальними листами (Додаток Ю) [235, с. 161]). За традицією радянського часу при
нагородженні враховувалася думка піонерської організації та органів учнівського
самоврядування [229, с. 4; 230, с. 4, 27].
Задля упередження такого негативного явища, як другорічництво, що набуло
поширення у 50-х – 70-х рр. ХХ ст., учні І класів (з 1977/78 н. р. – І-ІІ класів, з
1981/82 н. р. – І-ІІІ класів) залишалися на другий рік у виняткових випадках
[36, с. 68-75; 229, с. 4; 230, с. 4]. Підставою для цього могла бути довготривала
хвороба учня, яка не дозволяла навчати його ні в школі, ні вдома, ні в лікарні, а
також неуспішність з трьох предметів (рідної мови, читання, математики) [229, с. 4].
Молодші школярі, які мали незадовільні річні та підсумкові оцінки не більше як з
двох навчальних предметів, одержували з них завдання на літо. Питання про їх
переведення до наступного класу вирішувалося залежно від виконання літніх
навчальних завдань і результатів осінніх екзаменів [230, с. 4].
Поряд з оцінкою за успішність усім учням виставлялася оцінка за поведінку.
Головним критерієм тут було виконання обов’язків, встановлених «Правилами для
учнів». Однак іноді класоводи, виставляючи учневі оцінку за поведінку, брали до
уваги якість виконання ним навчальних завдань і навпаки – оцінюючи навчальні
досягнення учня, класоводи враховували, наприклад: наявність зошита, виконання
домашнього завдання, дисциплінованість [792, с. 65]. Принцип виставлення оцінки
за поведінку був такий же, як при оцінюванні знань учня, а саме: до уваги бралися
не досягнення учня, а кількість допущених помилок, порушень дисципліни.
Ймовірно, задля спрощення оцінювання поведінки учнів з 1970 р. замість
п’ятибальної системи введено такі оцінки: «зразкова», «задовільна», «незадовільна».
Перші дві вважалися позитивними, остання – негативною. Учні, які одержували
річну «незадовільну» оцінку, переводилися до наступного класу умовно. При
повторному одержанні річної «незадовільної» оцінки з поведінки, а також при
«систематичному непідкоренні» вчителям і керівникам школи, грубих порушеннях
дисципліни педагогічна рада розглядала питання про виключення учня зі школи
[230, с. 26]. І хоча в нормативних документах оцінка за поведінку розглядалася як
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засіб зміцнення дисципліни, на практиці вона часто перетворювалася в інструмент
покарання учнів та не завжди мала об’єктивний характер.
Проаналізовані джерела показали, що в контролі та оцінюванні знань
молодших школярів мали місце суттєві недоліки: порушення установлених
критеріїв, необ’єктивність в оцінюванні внаслідок низького методичного рівня
класоводів, використання оцінки як засобу покарання, виставлення підсумкових
оцінок за середньоарифметичним принципом, гонитва за високими кількісними
показниками, що поглибило таке негативне явище, як процентоманія [84, с. 3;
301, с. 64; 539, с. 1; 794, с. 3].
Підсумовуючи,

зазначимо,

що

структурно-змістові

трансформації

в

початковій освіті спричинили удосконалення існуючих і пошук нових методів,
засобів, форм організації навчання, зорієнтованих на активізацію пізнавальної та
самостійної діяльності молодших школярів у навчально-виховному процесі;
контролю й оцінювання знань учнів. Водночас в організації навчально-виховного
процесу не відбулося змін. Схвально оцінюємо актуалізацію питання щодо
реструктуризації навчального тижня у початкових класах; уведення у навчальновиховний процес елементів проблемного та програмованого навчання; посилення
уваги до застосування практичних і самостійних робіт, спостереження, дослідів, гри;
використання нових ТЗН; підвищення ролі учня в навчально-виховному процесі;
відхід від єдиної структури уроку; уведення нових засобів контролю знань учнів.
Уважаємо прорахунками досліджуваного періоду велику наповнюваність класів,
багатозмінність

навчання,

повернення

до

45-хвилинного

уроку

в

І класі,

переобтяження учнів домашньою навчальною роботою, поглиблення процентоманії.
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3. 4. Організаційно-змістова перебудова початкової освіти як об’єкт
наукових досліджень українських педагогів і психологів
Об’єктивна потреба у перебудові початкової освіти зумовила необхідність
здійснення ґрунтовних наукових досліджень у цій галузі. Їх розгортання було
уможливлене завдяки послабленню партійно-ідеологічного тиску на психологічну
та педагогічну науки. Цьому також сприяло, як зазначає Л. В. Пироженко,
посилення державної підтримки теоретичних та експериментальних досліджень у
психології й педагогіці [459, с. 76].
Нагадаємо, що наприкінці 50-х рр. ХХ ст. відділом початкової освіти НДІ
загальної та політехнічної освіти АПН СРСР, лабораторією навчання та розвитку
НДІ теорії та історії АПН СРСР під керівництвом Л. В. Занкова, лабораторією
психології дітей молодшого шкільного віку Інституту психології АПН РРФСР під
керівництвом Д. Б. Ельконіна та ін. організовані дослідження, спрямовані на
встановлення зв’язку між психічним розвитком дитини та побудовою процесу
навчання; на з’ясування того, чи є розвиток молодших школярів в умовах
традиційної моделі навчання межею їхніх можливостей. У результаті теоретичних
узагальнень, а також проведених експериментальних досліджень стало очевидним,
що чинна система та зміст початкової освіти не забезпечували необхідного
інтелектуального та психічного розвитку молодших школярів [459, с. 174]. Тому
вчені вважали за необхідне відійти від традиційної системи навчання, орієнтованої
на оволодіння учнями навичками грамотного письма, читання і початкової лічби, та
закцентувати увагу на розвитку молодших школярів, ефективніше використовуючи
їхні природні можливості. Незважаючи на різні підходи до розв’язання цього
завдання, більшість дослідників пропонували підвищити темп проходження
навчальних програм, увести в курс початкової освіти вивчення елементарних
теоретичних знань, застосовувати доступні учням узагальнення, здійснювати більш
цілеспрямовану роботу над розвитком їхньої активності й самостійності.
Передбачалося, що ці зміни сприятимуть підвищенню ефективності навчання та
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уможливлять скорочення курсу початкової освіти до трьох років [259, с. 33]. Отже,
намітилися контури якісно нових засад у розвитку початкової освіти.
3.4.1. Експериментальні

дослідження

українських

учених

щодо

структурно-змістових трансформацій у початковій освіті (середина 60-х –
початок 70-х рр. ХХ ст.)
Окреслені новації знайшли підтримку серед науковців і практиків та дали
потужний імпульс для розгортання експериментальних досліджень з питань
організаційно-змістової перебудови початкової ланки школи. Так, у середині
60-х рр. ХХ ст. у Радянському Союзі експериментувалося близько 15 варіантів
програм навчання в початкових класах, а саме: психолого-педагогічними
лабораторіями під керівництвом Л. В. Занкова, Д. Б. Ельконіна, М. А. Мельникова,
С. М. Язикова; кафедрами педагогіки і психології Ленінградського педагогічного
інституту ім. О. І. Герцена, НДІ педагогіки УРСР та НДІ психології УРСР та ін.
[52, с. 37]. Тож проблема організаційно-змістової перебудови початкової освіти
виокремилася в особливий напрям теоретичних та експериментальних досліджень
вітчизняних учених у галузі педагогіки й психології.
Розглянемо організаційно-змістові аспекти та результати експериментів,
здійснюваних українськими вченими. У 1963/64 н. р. науковими співробітниками
відділу

початкового

І. З. Василенко,

навчання

НДІ

Н. І. Волошанівська,

педагогіки

УРСР

Т. Ю. Горбунцова)

(М. В. Богданович,
під

керівництвом

С. С. Коваленко розпочато експериментальне дослідження в І класах середніх шкіл
№ 71 (створено два експериментальні класи, у яких навчалося 76 учнів) і № 129
(створено два експериментальні класи, у яких навчалося 73 учні) м. Києва та
Горінській середній школі Києво-Святошинського району Київської області
[261, с. 4]. Згодом у дослідженні взяли участь також учні початкових класів
середньої школи № 1 (створено один експериментальний клас, у якому навчалося
39 учнів) м. Волновахи Донецької області.
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В основу експерименту було покладено систему навчання, розроблену
відділом початкового навчання НДІ загальної та політехнічної освіти АПН РРФСР.
Водночас враховувалися положення теорії розвивального навчання Л. В. Занкова та
специфіка навчання в школах УРСР (одночасне вивчення української та російської
мов)

[1018, арк. 63].

Завдання

дослідної

перевірки

полягали

у

вивченні

можливостей виконання програм початкового навчання за три роки; визначенні
обсягу та змісту навчального матеріалу з мов та арифметики в І-ІІІ класах;
виявленні можливостей підготовки учнів до оволодіння систематичним курсом
основ наук, починаючи з ІV класу [1110, арк. 16].
Наукові співробітники відділу початкового навчання НДІ педагогіки УРСР
розробили експериментальні програми з української і російської мов та арифметики.
У них порівняно з чинними усунено зайвий концентризм та збільшено обсяг
теоретичних знань. Під час їхнього укладання відбирався навчальний матеріал, що
був посильний для учнів початкових класів і водночас мав пізнавальне значення,
сприяв більш інтенсивному інтелектуальному розвитку школярів, стимулював їх до
активної творчої й самостійної діяльності [261, с. 6-7; 1110, арк. 19]. Програма з
української мови складалася переважно за лінійним принципом, що зумовило
розширення обсягу навчального матеріалу. Особлива увага приділялася розвитку
мовлення учнів. Програма з російської мови будувалася так, щоб у ній не
повторювалися відомості, вивчені на уроках української мови. Це давало змогу
більш раціонально використовувати навчальний час, оскільки акцент робився на
вивченні відмінного в українській та російській мовах [1050, арк. 5-6]. Програма з
арифметики передбачала більш раннє вивчення математичної термінології;
включення елементів алгебри, що мали формувати в учнів уміння розв’язувати
прості рівняння і на цій основі раціоналізувати процес розв’язання арифметичних
задач; здійснення більш тісного зв’язку арифметики з вимірюванням і кресленням;
розширення обсягу геометричного матеріалу тощо [1110, арк. 22]. Однак під час
експерименту програми з цих навчальних предметів постійно коригувалися.
Здійснюючи експериментальну перевірку оновленого змісту початкової
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освіти, дослідники приділяли особливу увагу методам навчання та організації
навчальної діяльності молодших школярів. Завідувач відділу початкового навчання
та науковий керівник дослідження С. С. Коваленко в публікаціях і виступах на
вченій раді НДІ педагогіки УРСР акцентувала: «Найдосконаліший зміст програм
при застарілих методах і неправильній системі навчання втрачає свою силу і не дає
потрібного ефекту» [1110, арк. 39]. Тому в експериментальних класах широко
застосовувалися «активні» методи навчання: дидактичні ігри, досліди, практичні та
самостійні роботи, а також проводилися екскурсії, читацькі конференції. Важливе
значення надавалося й раціональному використанню навчального часу на уроці. Так,
класоводи найчастіше поєднували в один етап уроку ознайомлення учнів з новими
знаннями, їх повторення й перевірку; виносили на самостійне опрацювання
нескладний навчальний матеріал. Відтак звільнявся час для виконання на уроці
різноманітних вправ, що сприяли розумовому розвитку учнів, проведенню
практичних і творчих робіт. За таких умов основне навчальне навантаження
припадало на урок. Обсяг домашніх завдань скорочувався [75, с. 60; 152, с. 66;
266, с. 39; 429, с. 45].
Висока активність, напружена діяльність протягом усього навчального дня,
насиченість уроку, чергування різних видів роботи стали основними ознаками
навчання в експериментальних класах. У зв’язку з цим на засіданнях вченої ради
НДІ педагогіки УРСР, де обговорювався перебіг дослідної роботи, порушувалося
питання про вплив інтенсифікації навчання на психофізичний стан учнів. Як
відзначали організатори експерименту та вчителі, навчання, побудоване на інтересі,
не позначалося на здоров’ї учнів, не викликало в них перевтоми. Водночас вони
наголошували на важливості дослідження цього питання фахівцями [1110]. Тож з
другого року експерименту науковими співробітниками відділу школознавства НДІ
педагогіки УРСР спільно з викладачами кафедри гігієни Київського медичного
інституту ім. О. О. Богомольця систематично вивчався стан здоров’я та фізичний
розвиток учнів експериментальних класів, рівень їхньої працездатності й втомлюваності. У результаті проведеного дослідження відхилень у фізичному розвитку

258

школярів, порушень у їхній працездатності не було виявлено [851, с. 6;
1018, арк. 65].
Закцентуємо, що важлива увага перед початком проведення дослідження
приділялася добору вчителів, які мали апробувати нові програми навчання в
експериментальних класах. Так, заступник директора середньої школи № 129
м. Києва Л. Ф. Панчук зазначала: «Ми вибрали маяків нашої школи та нашого
району, які використовують усі новинки методичної літератури, усі крихти досвіду,
які є в інших школах, й не тільки нашого міста. Вчителі докладали великі зусилля.
Буквально до кожного етапу уроку готувалися, брали консультації, де тільки могли»
[1110, арк. 36-37]. Водночас, незважаючи на великий ентузіазм учителів, їхній
педагогічний досвід, творчий підхід до навчання і виховання учнів, вони зіткнулися
з низкою труднощів у апробуванні нового змісту освіти. Зокрема, С. С. Коваленко
на одному із засідань вченої ради НДІ педагогіки УРСР (4 листопада 1964 р.)
констатувала, що уведення в програми з арифметики елементів алгебри й геометрії
викликало труднощі в учителів, оскільки вони не володіли знаннями з цих
предметів. Слушною була пропозиція вченої про необхідність перегляду навчальних
планів і програм підготовки майбутніх класоводів відповідно до структурнозмістових трансформацій у початковій освіті; про доцільність проведення науковопрактичних конференцій, де порушувалися б питання підготовки вчителів до
викладання за новими програмами [1091, арк. 50-51]. Отже, реформування змісту
початкової освіти викликало потребу у відповідній теоретичній та методичній
підготовці класоводів.
Вивчення звітів учителів експериментальних класів, а також стенограм
засідань вченої ради НДІ педагогіки УРСР свідчить, що здійснення експерименту
ускладнювалося через відсутність підручників, що відповідали б оновленому змісту
освіти. Тому в експериментальних класах доводилося використовувати чинну
навчальну літературу для двох років навчання, наприклад: у І класі учні працювали
за підручниками для І і ІІ років навчання [75, с. 61]. Імовірно, відсутність
навчальних книг стала однією із причин через яку не були розширені масштаби
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експерименту. З другого року дослідження планувалося апробувати нові програми в
30-40 школах,

переважно

сільських

[1091, арк. 23].

Припускаємо,

що

до

експерименту мали долучитися малокомплектні школи, оскільки здійснити перехід
до трирічного навчання та нового змісту в цих типах навчальних закладів було
набагато складніше. Не випадково питання організації навчання в малокомплектних
школах за новою структурою і змістом освіти стали предметом обговорення
педагогічної громадськості [52, с. 37-38].
Зазначимо також, що експеримент здійснювався малою кількістю науковців.
Т. Ю. Горбунцова, яка взяла активну участь у проведенні дослідження, зокрема
вивчала питання викладання української мови, наголошувала: «У нас досить важка
справа, бо там (у АПН РРФСР – Т. Г.) ведуть роботу цілі лабораторії, а ми ведемо
поодинці. Це дуже важко. І тому, вірогідно, ми упускаємо багато важливих справ»
[1092, арк. 101]. Окрім того, наукові співробітники відділу початкового навчання,
під керівництвом яких відбувалося дослідження, внаслідок роботи над іншими
дослідними темами відділу, мали змогу працювали в експериментальних класах
лише періодично. Відтак щоденне спостереження та аналіз навчальних занять
здійснювали самі вчителі, що не завжди дозволяло отримувати об’єктивну
інформацію [1110, арк. 23-24].
У 1966 р. експеримент було завершено. Директор НДІ педагогіки УРСР
В. І. Чепелєв у доповідній записці до колегії МО УРСР «Про експериментальне
дослідження системи і змісту навчання початкових класів» (1966) писав:
«Контрольні роботи з української і російської мов та арифметики, які проводилися в
експериментальних третіх класах і контрольних четвертих класах за однаковими
текстами, показали, що учні експериментальних класів повністю засвоїли програму
за четвертий клас, виявивши навіть кращі знання, ніж учні ІV контрольних класів.
Загальний розвиток в учнів експериментальних класів вищий, ніж у контрольних.
(…) Ці учні краще уміють працювати самостійно, застосовувати набуті знання на
практиці» [1018, арк. 64-65] (Додаток Я).
У результаті всіх учнів експериментальних класів шкіл № 71 м. Києва та № 1
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м. Волновахи Донецької області, підготовлених до вивчення систематичних курсів
основних навчальних предметів, переведено до ІV класів. Вони продовжили
навчання за експериментальною програмою, розробленою відділом початкового
навчання НДІ педагогіки УРСР. Майже всі учні експериментальних класів школи
№ 129 м. Києва за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків переведені до
V класу, де вони навчалися за чинними програмами [75, с. 61-63].
У цілому результати проведеного науковими співробітниками відділу (з
1965 р. – сектор) початкового навчання НДІ педагогіки УРСР експериментального
дослідження протягом 1963–1966 рр. засвідчили, що пізнавальні можливості учнів
початкових класів дозволяють забезпечити більш високий рівень їхнього розвитку.
Дослідники та вчителі експериментальних класів були одностайні у тому, що обсяг
навчального матеріалу, пропонований чинними програми для І-ІV класів, може бути
засвоєний за 3 роки. Апробовані програми з мов та арифметики оцінювалися як такі,
що забезпечують не лише засвоєння більшого обсягу знань, а й відкривають шлях до
творчості, розвитку ініціативності та самостійності учнів, стимулюють їхню
допитливість. Водночас, як зазначав завідувач відділу дидактики НДІ педагогіки
УРСР В. І. Помагайба на засіданні вченої ради інституту (24 листопада 1966 р.), де
обговорювалися результати експерименту в початкових класах, ці програми
потребували уточнення й обговорення педагогічною громадськістю: «Зараз треба їх
ще раз переглянути, надрукувати кожну по 500 примірників на ротапринті і
розіслати по кафедрах, факультетах і початкових класах і прохати надавати
зауваження щодо їх змісту, після цього вважати, що вони є тими проектами програм,
за якими будуть працювати початкові класи нашої школи» [1103, арк. 18].
Паралельно із педагогічними експериментальними дослідженнями у галузі
початкової освіти здійснювалися й психологічні. Так, у центрі уваги наукових
співробітників НДІ психології УРСР під керівництвом О. В. Скрипченка перебувала
проблема вивчення рівня пізнавальних можливостей учнів початкових класів.
Принагідно зазначимо, що експериментальна робота над цією проблемою була
розпочата О. В. Скрипченком ще в 1960 р. Зокрема, вченим досліджувалися
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можливості засвоєння учнями ІІІ-ІV класів узагальнених способів розв’язання
арифметичних задач за допомогою рівнянь [775, с. 50]. У результаті проведеного
експерименту вчений дійшов висновку, що навчальні можливості учнів початкових
класів значно більші, ніж їх зазвичай використовують [779, с. 48].
Тож

метою

експерименту,

розпочатого

в

1964 р.,

стало

виявлення

можливостей молодших школярів в оволодінні програмним матеріалом на більш
високому теоретичному рівні, дослідження співвідношення навчання і розумового
розвитку учнів, вивчення динаміки цього розвитку [779, с. 48]. Розробляючи
програму та методику експерименту, дослідники спиралися на ідеї Г. С. Костюка
про взаємозв’язок навчання, виховання та розумового розвитку, про єдність змісту,
операцій і мотивів пізнавальної діяльності учнів, а також ураховували результати
психолого-педагогічних
Л. В. Занковим,

досліджень,

Д. Б. Ельконіним,

проведених

російськими

Г. О. Люблінською,

вченими

Н. А. Менчинською,

А. С. Пчолко, Н. С. Рождественським та ін. [779, с. 48].
В експерименті, здійснюваному протягом 1964–1967 рр., взяли участь учні
чотирьох початкових класів (усього 154 особи) середніх шкіл № 149 і № 166
м. Києва. Їхні навчальні досягнення й розвиток на всіх етапах навчання
порівнювалися з досягненнями учнів контрольних класів, які навчалися за чинними
програмами [776, с. 58]. В експериментальних класах дослідження здійснювали: з
мови – Н. Ф. Скрипченко, з арифметики – О. В. Скрипченко, з ручної праці –
В. Г. Ткаченко, з музики – В. П. Лапченко [777, с. 89].
Задля реалізації цілей та програми експерименту дослідниками розроблено
програми з української і російської мов, арифметики, ручної праці та музики. З
природознавства використано проект програм, запропонований АПН СРСР. Зі
змісту освіти було вилучено навчальний матеріал, що не мав істотного
пізнавального значення, зокрема низку тренувальних вправ, та запропоновано
вивчення уявлень і понять, необхідних для загального розвитку учнів. Так, у
програму з арифметики уведено вивчення елементів теорії арифметики, алгебраїчної
та геометричної пропедевтики та ін.; з мови – поняття про споріднені слова,
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ненаголошені голосні, елементи морфологічних знань – про іменник, прикметник,
дієслово та ін.; з природознавства – елементарні уявлення про форму Землі, сушу,
воду, частини світу, деякі біологічні явища тощо [776, с. 63]. Наголосимо, що
дослідники не прагнули зменшити тривалість початкової освіти, як пропонував
російський вчений Л. В. Занков і науковці відділу початкового навчання НДІ
педагогіки УРСР. «З цими висновками Занкова, – зазначав О. В. Скрипченко, – ми
не погоджуємося, бо вони не тільки не розв’язують актуальних проблем школи, а
навпаки – створюють ряд додаткових труднощів (…). Ми прагнемо хоч би частково
привести у відповідність до вікових можливостей навчальний матеріал для ІІV класів, (…) підняти (…) загальний інтелектуальний розвиток дітей» [777, с. 89].
Як бачимо, українські вчені-психологи не погоджувалися з висновками російських
учених, чим, фактично, суперечили партійно-урядовому курсу, зорієнтованому на
скорочення тривалості початкової освіти.
Особлива увага в експериментальних класах зверталася на розвиток усної та
писемної мови учнів; формування у них умінь аналізувати, порівнювати,
узагальнювати. Уроки, як правило, проходили в швидкому темпі, з використанням
ігрових моментів. На виконання домашніх завдань учні експериментальних класів
витрачали менше часу, ніж учні контрольних. Задля зменшення навчального
навантаження у ІV чверті в експериментальних класах практикувалися дні без
домашніх завдань. У результаті, як констатував О. В. Скрипченко, за однакову
кількість навчальних годин учні експериментальних класів засвоювали більший
обсяг навчальної інформації, що мала до того ж важливіше значення для їхнього
розвитку [776, с. 59-61].
Звернемо увагу, що в межах цього експерименту з 1964/65 н. р. у середній
школі № 166 м. Києва, за ініціативи вчителя одного з експериментальних класів
Г. Т. Телегень та за підтримки фахівця у галузі початкової освіти Н. Ф. Скрипченко,
здійснено експериментальну перевірку навчання письма за новою програмою
[768, с. 75]. Нагадаємо, що згідно з чинними програмами для початкових класів
формування каліграфічних навичок відбувалося протягом двох років на спеціальних
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уроках з каліграфії (один раз на тиждень). Учні навчалися писати в зошитах у різну
«розліновку» дерев’яними учнівськими ручками з відповідною градацією пер.
Навчальний

рукописний

шрифт,

що

використовувався,

зберігав

елементи

каліграфічного письма, т. зв. краснопису, характерного для початку ХХ ст.:
квітчастість різних елементів літер, 14 видів натисків різної форми, волосні лінії та
ін. [681] (Додаток АА).
В основу експериментальної перевірки навчання письма учнів початкових
класів школи № 166 було покладено програму, запропоновану російськими
науковцями Е. Н. Соколовою (ініціали подано російською мовою – Т. Г.) й
Н. В. Архангельською (ініціали подано російською мовою – Т. Г.), апробовану в
окремих школах м. Москви й м. Ленінграда та презентовану в «Методичних
вказівках до експериментального навчання письма в початкових класах» (1964)
[786]. Ця програма ґрунтувалася на принципах (спрощення накреслення літер;
нівелювання натисків та волосних ліній, допоміжної розліновки зошитів;
прискорення швидкості письма; формування безвідривного письма), розроблених
радянським ученим-психологом, завідувачем лабораторії праці Інституту психології
АПН РРФСР Є. В. Гур’яновим [165], та передбачала, що вже з початкового етапу
навчання письма учні пишуть в зошитах в одну лінійку, привчаються до
безвідривного та безнажимного письма чорнильною авторучкою [768, с. 75].
Для навчання письма в експериментальних класах Н. Ф. Скрипченко було
адаптовано зразки спрощеного російського шрифту до української абетки (усунено
нажимні та волосні лінії, додаткові прикрашальні елементи, крапки на початку
літер), що відповідало природному процесу письма. На відміну від чинних програм,
послідовність вивчення рукописних літер збігалася з порядком розташування літер у
букварі. Починаючи з другого півріччя І класу, робота над удосконаленням
графічних навичок здійснювалася на всіх уроках з української мови протягом
8-12 хвилин. Тож щоденне нетривале виконання каліграфічних вправ дозволяло
попередити перевантаження учнів й водночас прискорювало формування навичок
письма [768, с. 75].
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У результаті застосування нового підходу до формування графічних навичок,
як констатувала Н. Ф. Скрипченко, а також змін у самому змісті навчального
матеріалу, темп письма в учнів експериментальних класів був майже удвічі
швидшим, ніж в учнів контрольних класів. Таке підвищення швидкості виконання
письмових робіт давало змогу збільшувати обсяг завдань, урізноманітнювати види
роботи, а в підсумку – покращити якість ЗУН учнів з інших предметів [768, с. 79].
Принагідно зазначимо, що навчання учнів початкових класів за новою
системою письма чорнильними авторучками здійснювалося також у деяких школах
міст Києва, Харкова, Львова, Полтави, Дніпропетровська [860, с. 82]. Наукові
співробітники відділу теорії навчання НДІ педагогіки УРСР, вивчивши ставлення
26 педагогічних колективів шкіл (які апробували нову систему навчання письма –
Т. Г.), педагогічних кабінетів початкового навчання обласних ІУВ щодо нової
системи навчання письма, дійшли висновку про доцільність її упровадження.
Водночас масове поширення такої системи, як зазначалося у доповідній записці
«Про покращення навчання письма за спрощеним шрифтом» (1966) до заступника
міністра освіти УРСР П. Л. Миргородського (Додаток АБ), могло бути здійснено за
таких умов: уточнення й затвердження графіки нового спрощеного рукописного
шрифту; забезпечення усіх учнів, починаючи з І класу, технічно досконалими
чорнильних

авторучками;

визначення

питання

щодо

розліновки

зошитів;

нівелювання уроків каліграфії й відповідно посилення вимог до каліграфічного
письма з усіх предметів; організація попереднього дослідного навчання письма за
новою системою в 1967/68 н. р. у 40–50 школах кожної області; проведення
відповідної підготовки вчителів тощо [926, арк. 5-6].
Перехід до нової системи навчання письма планувалося здійснити в
1968/69 н. р. [926, арк. 6]. Однак, імовірно, через полемічність питання, цього не
відбулося. Тому дослідження щодо формування графічних навичок у молодших
школярів було продовжено.
Повертаючись до експерименту, здійснюваного науковими співробітниками
НДІ психології УРСР, звернемо увагу на його результати. Проведене дослідження
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засвідчило, що підвищення теоретичного рівня навчання прискорює розумовий
розвиток учнів. Науковці також з’ясували, що зміст і методи навчання мають
суттєвий вплив не тільки на якість знань, а й на розвиток мислення молодших
школярів, на формування у них узагальнених умінь розв’язувати навчальні
завдання, а також на темп переходу від диференціювання до інтегрування
мисленнєвих структур [778, с. 77-78]. Важливо, що піднесення якості навчання
молодших школярів відбувалося завдяки забезпеченню «зворотних зв’язків»,
урахуванню

їхніх

індивідуальних

і

природних

можливостей,

здійсненню

диференційованого навчання, встановленню оптимальної складності завдань на
кожному етапі навчання, прискоренню темпу виконання завдань, поєднанню
практичних і розумових дій (особливо на уроках арифметики та ручної праці).
О. В. Скрипченко зазначав, що дослідження посприяло визначенню реальних
вікових можливостей учнів початкових класів; дало відповідь на питання, як
побудувати навчально-виховний процес, щоб саме навчання якнайбільше виступало
джерелом розумового розвитку і пізнавальних інтересів учнів; як сформувати у
дітей раціональні прийоми мисленнєвої діяльності, зважаючи на їхні вікові
можливості, прищепити елементарні навички самостійного набуття знань завдяки
спостереженню, дослідам, практичним роботам, навчити застосовувати набуті ЗУН
у різноманітних життєвих ситуаціях [778, с. 77].
Результати експериментів за керівництва О. В. Скрипченка, за твердженням
сучасної дослідниці Л. М. Калініченко, було практично втілено в нових програмах
для початкової школи, виданих на початку 70-х рр. ХХ ст. Зокрема, в програми з
математики

введено

вивчення

алгебраїчної

пропедевтики

(розв’язування

арифметичних задач арифметичним способом, вивчення буквених виразів). У
подальшому ці

новації

стали

«педагогічними

аксіомами

змісту навчання

математики» молодших школярів і набули творчого розвитку в підручниках з
математики для початкових класів, підготовлених М. В. Богдановичем [241, с. 69].
Маємо звернути увагу, що експериментальні дослідження щодо оновлення
змісту початкової освіти проводилися й іншими науковими колективами. Так,
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кафедрою психології Харківського університету вивчалися можливості й умови
засвоєння учнями початкових класів теоретичних знань [715, с. 35]. В Одеському
педагогічному інституті досліджувалися експериментальні програми початкового
навчання, розроблені в Сибірському філіалі АН СРСР. НДІ педагогіки УРСР
експериментувалися проекти нових програм з трудового навчання [851, с. 6].
Отже, експериментальні дослідження, здійснювані українськими педагогами й
психологами в середині 60-х рр. ХХ ст., засвідчили, що пізнавальні можливості
молодших школярів дають змогу забезпечити більш високий рівень їхнього
розвитку, засвоєння складних за змістом і більших за обсягом теоретичних знань.
Окрім того, за висновками наукових співробітників відділу початкового навчання
НДІ педагогіки УРСР (що, власне, підтвердили результати досліджень російських
учених В. В. Данилова, Л. В. Занкова, Д. Б. Ельконіна, Н. А. Менчинської та ін.
[458, с. 194]), оновлений зміст освіти уможливлював скорочення часу на опанування
курсу початкової освіти до трьох років.
Апробування змісту освіти, побудованого на принципово нових засадах
(навчання на високому рівні труднощів, підвищення теоретичного рівня навчання,
прискорення темпу вивчення навчального матеріалу, розвивальний характер
навчання), показало необхідність запровадження активних методів навчання, зміни
підходів до організації навчальної діяльності учнів; важливість підготовки вчителів
до реалізації новацій. Розглядаємо дослідження середини 60-х рр. ХХ ст. як перший
етап експерименту українських учених щодо структурно-змістової перебудови
початкової освіти, а їх результати як такі, що створили змістовний базис для
подальших пошуків й експериментувань у цьому напрямі.
Наступний і головний етап експерименту щодо структурно-змістової
перебудови початкової освіти визначила постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР
«Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи»
(1966). Як уже зазначалося, у документі ставилося завдання про перехід початкової
ланки школи до нового змісту та терміну навчання. МО УРСР, НДІ педагогіки УРСР
та НДІ психології УРСР зобов’язані були розробити й запровадити науково
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обґрунтовані навчальні плани і програми, взявши за основу підготовлені АН СРСР і
АПН СРСР рекомендації щодо змісту шкільної освіти [550, с. 4]. З метою якісної
підготовки до переходу початкових класів на нові навчальні плани, програми і
підручники НДІ педагогіки УРСР спільно з Програмно-методичним управлінням
МО УРСР, облВНО та ІУВ Івано-Франківської та Дніпропетровської областей
організовано їх масову експериментальну перевірку [565, с. 6].
Основні завдання широкомасштабного експерименту передбачали перевірку
доцільності побудови навчальних планів, програм і підручників для трирічної
початкової школи, а також відповідність змісту навчального матеріалу рівневі
підготовки та розвитку молодших школярів [55, с. 4]. Загальне керівництво всією
експериментальною роботою покладалося на Програмно-методичне управління
МО УРСР, НДІ педагогіки УРСР та НДІ психології УРСР [759, с. 9].
Підкреслимо, що, на відміну від попереднього етапу (середини 60-х рр.),
експерименту передувала значна підготовча робота. По-перше, особлива увага
приділялася його навчально-методичному забезпеченню. Так, науковими співробітниками НДІ педагогіки УРСР, зокрема сектору початкового навчання, відповідно
до рекомендацій Державної комісії з визначення змісту шкільної освіти, підготовлено проекти нових програм. Їх особливостями стало зменшення концентризму,
а також суворе дотримання принципу поступового ускладнення навчального матеріалу. У програмі з мови порівняно з чинною скорочено добукварний і букварний
періоди; збільшено обсяг матеріалу для читання; уведено вивчення елементів теорії
мови – ознайомлення з деякими фонетичними властивостями голосних і приголосних звуків, вживання апострофа, м’якого знака і наголосу тощо. Нова програма з
математики передбачала підвищення рівня узагальнення навчального матеріалу,
розуміння учнями загальних принципів і законів, які є основою вивчення математичних фактів; уведення вивчення елементів алгебри та геометрії [1044, арк. 4].
Для проведення експерименту НДІ педагогіки УРСР та Програмнометодичним управлінням МО УРСР у школи було надіслано проекти нових програм
для І-ІІІ класів з української та російської мов, математики, природознавства та
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трудового навчання; календарні плани з української і російської мов, математики,
природознавства, трудового навчання, фізичного виховання, малювання, співів і
музики; зошити з друкованою основою з математики; методичні вказівки щодо
проведення експерименту [1044, арк. 1].
Для учнів експериментальних класів підготовлено 10 нових оригінальних
підручників і навчальних посібників з навчання грамоти, читання, української та
російської мов і природознавства, а саме: Буквар (авт. Б. С. Саженюк), Українська
мова, І, ІІ, ІІІ кл. (авт. С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк) (за основу взято підручники
С. Х. Чавдарова, що видавалися для початкових класів у першій половині 60-х рр.
ХХ ст.),

Читанка,

І кл.

(укл. Т. Ю. Горбунцова,

Н. Ф. Скрипченко,

О. Ф. Шинкаренко); Читанка, ІІ кл. (укл. Т. Ю. Горбунцова, Н. Ф. Скрипченко,
О. Ф. Ткаченко);

Читанка,

ІІІ кл.

(укл.

Л. К. Балацька,

Т. Ю. Горбунцова,

М. М. Миронов); Російська мова, ІІ кл. (авт. Н. І. Волошанівська, Г. П. Коваль,
В. І. Помагайба);

Російська

мова,

ІІІ кл.

(авт. Г. П. Коваль,

В. І. Помагайба,

Г. І. Савицька); Природознавство (авт. Л. К. Нарочна, А. М. Низова). Важливо, що
ця навчальна література була укладена українськими авторами. З математики, як і
раніше, підручники перекладалися з російського видання: Математика, І, ІІ, ІІІ кл.
(авт. М. Г. Моро, М. О. Бантова, О. С. Пчолко). До кожної навчальної книги
науковими співробітниками НДІ педагогіки УРСР розроблено методичні вказівки,
календарні та поурочні плани; підготовлено діафільми [1044, арк. 2].
По-друге, особлива увага зверталася на підготовку педагогічних працівників,
які брали участь у дослідженні. Так, для вчителів експериментальних класів перед
початком навчального року проводилися двотижневі семінари з питань методики
роботи за новими навчальними планами, програмами та підручниками; семінарипрактикуми з питань виготовлення наочності й дидактичного матеріалу [1, с. 26].
По-третє, ВНО та керівники шкіл, де здійснювалося дослідження, вжили
заходів щодо покращення навчально-матеріальної бази експериментальних класів,
забезпечення їх необхідними наочними посібниками, приладдям, технічними
засобами відповідно до вимог нових програм [759, с. 9].
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По-четверте, для того, щоб об’єктивно оцінити доступність нових програм та
ефективність роботи за ними, вчителями вивчався стан готовності майбутніх
першокласників до навчання в школі та визначався рівень їхнього розвитку
[1043, арк. 6].
По-п’яте, під час підготовчого етапу дослідження проводилася робота з
батьками учнів експериментальних класів, спрямована на ознайомлення їх із
завданнями

експерименту,

особливостями

нових

програм

навчання

тощо

[1043, арк. 3]. Отже, експеримент з перевірки нового змісту і структури навчання
був добре підготовлений в організаційному та змістовому аспектах.
1 вересня 1967/68 н. р. розпочалася масова експериментальна перевірка нових
програм і підготовлених за ними підручників для І класу. Експеримент здійснювався
в усіх без винятку школах з українською мовою навчання Калуського району ІваноФранківської області та Павлоградського району Дніпропетровської області. У
наступному 1968/69 н. р. він тривав у І і ІІ класах, а в 1969/70 н. р. – у І, ІІ і ІІІ класах
зазначених шкіл [759, с. 8]. Протягом першого року дослідженням було охоплено
75 класів (61 школа) Павлоградського району, де навчалося 1108 учнів і 82 класи
(59 шкіл) Калуського району, де навчалося 2136 учнів [1044, арк. 1]. Завдання
експериментальної перевірки у цих школах полягали в отриманні об’єктивних даних
про якість, ефективність і доступність нових програм та підручників; у їх
удосконаленні; у збагаченні методів навчання; в накопичені досвіду, необхідного для
масового впровадження нового змісту освіти; в передбаченні труднощів, що могли
при цьому виникнути, та їх запобіганні [759, с. 9].
Зазначимо, що до експерименту поетапно долучалися школи й інших
областей. Так, з 1968/69 н. р. експериментування нових програм і підручників
здійснювалося в І класах усіх базових шкіл педучилищ, а також шкіл з українською
мовою навчання одного з районів кожної області, в яких функціонували міські й
сільські початкові (у тому числі малокомплектні), восьмирічні та середні школи. У
1969/70 н. р. експеримент продовжувався в ІІ класах, а в 1970/71 – в ІІІ класах.
Розширення масштабів дослідження було пов’язано із необхідністю залучити до
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удосконалення нових програм і підручників якомога більшу кількість учителів, а
також накопичити досвід роботи для запровадження їх (нових програм і підручників
– Т. Г.) у 1969/79 н. р. у І класах усіх шкіл УРСР [759, с. 8, 12]. Отже, експеримент
вирізнявся масштабним характером: до нього було залучено велику кількість
педагогічних працівників, учнів, батьків. У цьому, на наш погляд, його унікальність.
Уважаємо позитивним, що пріоритет у його проведенні віддавався саме школам з
українською мовою навчання.
Хід і наслідки експерименту систематично вивчалися та обговорювалися на
нарадах учителів експериментальних класів, на засіданнях облВНО і райВНО та
обласних ІУВ, на вчених радах НДІ педагогіки УРСР, на колегіях МО УРСР, на
науково-практичних конференціях (протягом експерименту лише в м. Калуші ІваноФранківської області проведено 4 конференції [21, с. 95]). Завдяки цьому своєчасно
надавалася допомога вчителям експериментальних класів, удосконалювався зміст
освіти, методи та форми організації навчання молодших школярів [759, с. 10].
Результати дослідження схвально оцінювалися колегією МО УРСР. Так, у
постанові колегії «Про наслідки експериментальної перевірки нових програм для
перших класів у школах Павлоградського району Дніпропетровської області і
Калуського району Івано-Франківської області» (11 жовтня 1968 р.) зазначалося, що
експериментальна перевірка нових програм і підручників підтвердила низку їхніх
істотних переваг порівняно з чинними, а саме: можливість збільшити обсяг знань і
навичок учнів з граматики, правопису і особливо з математики; підвищити
теоретичний рівень навчання; забезпечити вищий рівень розвитку молодших
школярів; розширити їхній кругозір тощо. Досвід роботи експериментальних класів
свідчив про доцільність включення до програм І класу нового навчального
матеріалу: з української мови – ознайомлення з правописом дзвінких і глухих
приголосних, з назвами предметів, дій і ознак; з математики – ознайомлення з
назвами арифметичних дій, вивчення додавання і віднімання в межах 100,
залежності компонентів і результатів дій при додаванні і відніманні, розширення
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геометричного матеріалу. Учителі, які працювали за новими програмами, в
основному оцінили їх позитивно [572, с. 23].
Водночас, проаналізувавши стенограми засідань вченої ради НДІ педагогіки
УРСР, колегії МО УРСР (1968–1969), а також публікації, де висвітлювалися
результати дослідження, бачимо, що поряд із досягненнями було виявлено низку
недоліків, а саме:
– у змісті нових програм (надмірне ускладнення окремих розділів програм,
перевантаження їх навчальним матеріалом, обмеження часу для належного
закріплення вивченого матеріалу, для виконання в достатній кількості
тренувальних вправ) та підручників (недостатня кількість вправ для
самостійної роботи, особливо в підручнику з математики; часткова
невідповідність новій програмі «Букваря» і підручника з української мови;
наявність у «Букварі» методичних помилок, відсутність матеріалу для
ознайомлення учнів з елементами граматики);
– в організації навчально-виховного процесу (проведення додаткових занять у
позаурочний час; заміна уроків малювання, співів, трудового навчання,
фізичного виховання уроками мови й математики; збільшення часу на
виконання домашніх завдань; ускладнення роботи вчителів малокомплектних
шкіл; відсутність систематичного медичного нагляду за станом здоров’я учнів,
контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі);
– у навчально-матеріальному забезпеченні (недостатня кількість навчальних і
методичних посібників, дидактичних матеріалів, технічних засобів навчання
тощо);
– у теоретичній і методичній підготовці учителів до роботи за новими
програмами [1; 394; 759; 825; 1112].
Внаслідок цього навчання за новими програмами виявилося непосильним для
частини учнів. На одному із засідань вченої ради НДІ педагогіки УРСР (10 жовтня
1968 р.) завідувач відділу дидактики та один із керівників експерименту
В. І. Помагайба, доповідаючи про результати дослідження, звертав увагу на появу в
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експериментальних класах значної кількості «невстигаючих» учнів. Розв’язати цю
проблему педагог пропонував завдяки здійсненню підготовки дітей до навчання в
школі, що було підтримано учасниками засідання [1112, арк. 75-76].
З метою усунення окреслених недоліків колегія МО УРСР зобов’язала
Програмно-методичне управління та НДІ педагогіки УРСР та НДІ психології УРСР
покращити наукове керівництво експериментальною роботою; доопрацювати
програми; підготувати та випустити методичні листи й посібники для вчителів,
серію навчальних діафільмів; розробити та опублікувати критерії оцінювання знань
учнів; апробувати різні варіанти організації навчальних занять у малокомплектних
школах тощо. Окрім того, колегія зобов’язала Управління вищих і середніх
педагогічних навчальних закладів внести зміни до програм підготовки майбутніх
класоводів відповідно до нового змісту початкової освіти [572, с. 23].
Вивчення результатів наступних років дослідження показало, що «нові
програми мають вищий науковий і теоретичний рівень, ніж діючі, відповідають
інтелектуальному розвитку учнів і посильні для них. Загальний розвиток, обсяг і
якість знань учнів експериментальних класів значно вищі, ніж звичайних класів.
Поширеною серед вчителів є думка, що за новою програмою працювати краще,
цікавіше, хоч і важче» [758, с. 42-43]. Систематичне спостереження за ходом
експерименту, перевірка рівня знань учнів, що здійснювали наукові співробітники
НДІ педагогіки УРСР, засвідчили доступність для молодших школярів програм з
української мови, математики, трудового навчання, фізичної культури. Водночас
рекомендувалося переробити програму з російської мови, а також вилучити з
програми природознавства складні для учнів теми [1105, арк. 4-5].
Звернемо увагу, що під час дослідження окреслилася така проблема, як
недосконалість методів навчання. Зокрема, частина вчителів, не зовсім правильно
розуміючи завдання розвивального навчання, «зловживала усними формами роботи
на уроках і не завжди відводила належне місце вправам та іншим роботам з метою
формування навичок й умінь» [758, с. 44]. Окрім того, особливо відчутною стала
проблема підготовки дітей до систематичного шкільного навчання, забезпечення
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наступності у роботі дошкільних закладів і початкової ланки школи [758, с. 44-45].
Однак у її розв’язанні не відбулося зрушень. Як уже зазначалося, підготовка дітей
до систематичного шкільного навчання почала масово здійснюватися лише
наприкінці 70-х рр. ХХ ст.
Уважаємо позитивним, що в процесі експерименту вивчалося питання про
вплив нових умов навчання на стан здоров’я і розумову працездатність учнів.
Дослідження, проведене медичними працівниками у школах Івано-Франківської
області, показало, що істотних відмінностей у даних про стан здоров’я учнів
експериментальних і контрольних класів не виявлено. А от показники розумової
працездатності були дещо вищими в учнів експериментальних класів. З метою
попередження

перевантаження

учнів

експериментальних

класів

фахівці

рекомендували вчителям зменшити обсяг домашніх завдань, а відтак час на їх
виконання; забезпечити перебування дітей на свіжому повітрі; скласти розклад
уроків з урахуванням гігієнічних вимог; правильно організовувати перерви;
проводити оздоровчі та лікувально-профілактичні заходи [443, с. 63].
Водночас із апробацією нового змісту початкової освіти науковими
співробітниками НДІ педагогіки УРСР, зокрема Н. Ф. Скрипченко, було продовжено
експериментальну перевірку нової системи навчання письма та письмового
приладдя (окрім чорнильних авторучок, у дослідженні вже було використано й
кулькові ручки). Отримані дані засвідчили, що графічні навички успішно
формуються за допомогою чорнильної авторучки або кулькової ручки. Адже
звичайну шкільну ручку протягом 30–35 хвилин роботи учням доводилося 35–
45 разів вмочати в чорнильницю, що уповільнювало темп письма, а також
гальмувало формування навички безвідривного письма. Визнано за раціональне
навчання письма за спрощеним рукописним шрифтом; уведення з другого півріччя
І класу, замість уроків каліграфії, 5–8-хвилинних вправ з каліграфічного письма на
уроках мови; навчання письма в зошитах в одну лінію або без розліновки. Такі
зміни, як зазначала Н. Ф. Скрипченко, давали змогу сформувати у 75–80 %
першокласників правильне чітке письмо, збільшити його темп майже вдвічі
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[763, с. 72-74]. Водночас залишалася низка питань, що потребувала остаточного
вирішення: розліновка зошитів, письмове приладдя, порядок вивчення рукописних
літер, доцільність використання спеціальних прописів,

рукописний шрифт

української абетки, методика викладання каліграфічного письма тощо [763, с. 75].
Проблема навчання письма (шрифт, розліновка зошитів, письмове приладдя)
молодших школярів була порушена на засіданні колегії МО УРСР (14 січня 1970 р.).
Розглянувши та обговоривши пропозиції Програмно-методичного управління,
Управління шкіл, НДІ педагогіки УРСР, учителів, викладачів педагогічних училищ
та інститутів, колегія прийняла постанову «Про часткову зміну вимог до навчання
учнів письма та використання автоматичних ручок у початкових класах» (14 січня
1970 р.), де визнано за можливе внести зміни до вимог навчання письма учнів
початкових класів [668, с. 11-12]. Зокрема, поряд із чинним рукописним шрифтом,
допускалося

використання

спрощеного

шрифту.

Право

вибору

шрифту

(традиційного чи нового) надавалося школам. Починаючи з І класу, дозволялося
використовувати для письма автоматичні ручки і спеціальне чорне, синє або темнофіолетове чорнило до них, а також кулькові автоматичні ручки марки РШ-49. Окрім
того, в І класі учні могли писати в зошитах з двома горизонтальними лініями з
рідкими похилими, а в ІІ класі – в зошитах в одну лінію [94, с. 75; 668, с. 11]. Уважаємо, що ця постанова стала прогресивним кроком у навчанні молодших школярів,
уможливила введення поряд з традиційною нової системи навчання письма.
Отримані під час експериментального дослідження

результати

щодо

удосконалення системи навчання письма учнів початкових класів почали
реалізовуватися в шкільній практиці на початку 70-х рр. ХХ ст. Однак не всі
класоводи позитивно сприйняли окреслені новації. А. К. Клишка у статті «Деякі
проблеми навчання письма» (1972) зазначала: «Ще не всі прийняли новий шкільний
шрифт. Гарним здається декому натиск. (…) І тепер проти користування учнів
авторучкою часом можна почути такі ж голоси, які сто років тому лунали проти
сталевого пера на захист гусячого» [253, с. 75]. Як бачимо, втілення нових ідей
сповільнювалося через консерватизм учителів, небажання вносити зміни у зміст і
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методи навчання. Певне гальмування у впровадженні нової системи навчання
письма було пов’язано також із недостатньою розробленістю методичних питань.
Експериментальна перевірка нового змісту освіти для трирічної початкової
школи завершилася у 1970/71 н. р. Її результати показали, що навчання за новими
програмами сприяло кращому розвитку учнів, свідомому оволодінню ними уміннями
і навичками; забезпечувало належну підготовку молодших школярів до вивчення
основ наук у середніх класах школи [613, с. 3-4]. Як йшлося у підсумковій статті
М. В. Богдановича та Н. Ф. Скрипченко «Трирічний експеримент завершено»
(1970), систематичні спостереження та аналіз роботи експериментальних класів
показали позитивні зрушення у розумовому розвитку молодших школярів порівняно
з контрольними класами, які працювали за чинними програмами. Про це насамперед
свідчили такі досягнення учнів експериментальних класів: високий рівень
узагальнених умінь, зокрема у розв’язанні математичних задач; здатність точніше й
швидше знаходити у відповідних умовах необхідні об’єкти, відтворювати сигнали;
прискорення розвитку мислення і мовлення; значно вищий темп переходу від
наочно-мовних до понятійно-мовних способів узагальнення; підвищення рівня
теоретичних знань, особливо з математики. Ці зміни, на думку педагогів, відбулися
не тільки завдяки новому змісту освіти, а й застосуванню таких методів навчання,
що «дозволяють краще розкривати потенційні можливості розумового розвитку
молодших школярів, навчають дитину спостерігати, аналізувати, синтезувати,
робити посильні висновки, розвивати усну й писемну мову, набувати необхідних
навичок і вмінь» [55, с. 4]. Результати дослідної перевірки показали, що абсолютна
більшість учнів експериментальних класів цілком задовільно засвоїла навчальний
матеріал за новими програмами [55, с. 5].
Водночас виявлені в ході експериментальної перевірки недоліки у змісті нових
програм і підручниках, у розподілі навчального матеріалу за роками навчання, у
підготовці вчителів, у організації навчально-виховного процесу в малокомплектних
школах, у подоланні неуспішності частини учнів та ін. потребували подальшого
вирішення [55, с. 10-11; 720, с. 3-4].
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Загалом результати експериментальної роботи довели, що нова система
початкового навчання виправдала себе. Тому з 1971/72 н. р. всі початкові класи
УРСР перешли на новий зміст освіти та термін навчання.
Отже, експериментальні дослідження у галузі початкової освіти, здійснювані в
УРСР у середині 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. переважно під впливом
російської педагогічної й психологічної думки та в контексті партійно-урядових
постанов, зумовили структурно-змістові трансформації цієї ланки школи
(скорочення тривалості до трьох років, оновлення змісту освіти). У результаті
проведених досліджень в основу побудови нового змісту початкової освіти було
покладено такі принципи: навчання на більш високому рівні складності, прискорення
темпу засвоєння навчального матеріалу, збільшення питомої ваги теоретичних
знань, розвивальний характер навчання, що дозволяло забезпечити максимальний
розвиток пізнавальних можливостей молодших школярів. Водночас упровадження
нового

змісту

початкової

освіти

викликало

низку

проблем:

недостатня

підготовленість класоводів до реалізації нововведень, ускладнення роботи вчителів
малокомплектних шкіл, перевантаження учнів навчальною роботою, збільшення
кількості «невстигаючих» школярів тощо. Це, у свою чергу, спонукало науковців і
практиків до подальших пошуків та експериментувань.
3.4.2. Експериментальні

дослідження

українських

учених

щодо

організаційних змін у початковій освіті (середина 70-х – перша половина
80-х рр. ХХ ст.)
Структурно-змістові трансформації в початковій освіті, що відбулися на
початку 70-х рр. ХХ ст., з одного боку, створили сприятливі умови для розвитку
більш здібних учнів, а з іншого – збільшили кількість школярів, які мали проблеми в
навчанні та потребували систематичної додаткової допомоги вчителя. Відтак
актуалізувався пошук оптимальних форм навчання, насамперед «невстигаючих»
учнів. Оскільки в умовах звичайних класів надто складно було організувати
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індивідуальну роботу з цією категорією школярів, пропонувалося здійснювати їх
навчання

у

спеціально

створених

класах,

що

дістали

назву

–

класи

індивідуалізованого навчання, або, як їх найчастіше називали, – класи вирівнювання.
Назва останніх відображала їх основне завдання – «вирівняти (…) освітні
можливості слабких учнів, створити для них найсприятливіші умови» навчання,
виховання та розвитку [249, с. 5].
Зауважимо, що вперше класи вирівнювання в Радянському Союзі відкрилися в
Естонській РСР у 1969 р. та функціонували як експериментальні. До них
зараховувалися учні V-VII класів, які мали проблеми в навчанні. Результати
трирічного експерименту показали, що подолати прогалини у знаннях та не відстати
від програмних вимог вдалося лише 50 % школярів. Відтак естонські дослідники
дійшли висновку, що підвищити ці показники можна за умови, коли корекційна
робота з «невстигаючими» учнями розпочинатиметься ще в початкових класах
[250].
Ураховуючи результати досліджень естонських колег, а також з метою
посилення уваги до роботи із «невстигаючими» та педагогічно занедбаними учнями
початкових класів, для ліквідації прогалин у їхніх знаннях, подолання відставання і
другорічництва у липні 1975 р. колегія МО УРСР ухвалила рішення про організацію
експериментальних класів вирівнювання знань у восьми школах Донецької області.
Експериментальна перевірка доцільності функціонування цієї форми навчання
розпочалася з 1975/76 н. р. у середніх школах № 7, 32, 89 м. Донецька, № 1, 4, 23, 25
м. Жданова та восьмирічній школі № 29 м. Горлівки [582, с. 25]. Керівництво
експериментом здійснювала група наукових співробітників НДІ педагогіки УРСР та
НДІ психології УРСР: М. В. Богданович, Ю. З. Гільбух, І. С. Дьоміна, А. П. Коваль,
В. В. Кумарін, Г. Ф. Кумаріна, Н. Ф. Скрипченко та ін. До складу групи увійшли
фахівці з дидактики, виховання, окремих методик, психології, фізіології, логопедії
[310, с. 44, 47]. Окрім того, активну участь в організації та проведенні експерименту
взяли працівники Донецького облВНО та методисти кабінету початкового навчання
Донецького обласного ІУВ [582, с. 25; 868, с. 50]. Це уможливило комплексне,
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системне та різнобічне вивчення ефективності нової форми навчання в подоланні
відставання та неуспішності молодших школярів.
На початковому етапі експерименту класи вирівнювання формувалися з учнівдругокласників, які внаслідок тимчасової затримки в розвитку, педагогічної
занедбаності, ослабленого фізичного здоров’я та інших причин відстали в навчанні з
т. зв. «основних» предметів. Попередньо учні обстежувалися обласною медикопедагогічною комісією та переводилися до класів вирівнювання за згодою батьків.
Діти зі значними відхиленнями у психофізичному розвитку направлялися до
спеціальних навчальних закладів [310, с. 45].
Проаналізувавши відомості про учнів, зарахованих до експериментальних
класів вирівнювання (характеристики, складені попередніми вчителями; дані,
отримані під час обстеження учнів; результати безпосередніх спостережень за ними
в процесі навчальної діяльності, лабораторного вивчення їхнього психічного
розвитку), дослідники виявили у них низку таких особливостей: яскраво виражене
негативне ставлення до навчання, до школи взагалі; невпевненість у своїх силах;
підвищена втомлюваність, низька працездатність; низька навчальна здатність,
нерозвиненість пізнавальних інтересів [310, с. 45].
Окрім того, у більшості учнів спостерігалося уповільнене сприймання, поверхове інертне мислення, слабка пам’ять, нерозвинена мова, що значно ускладнювало
їхнє навчання. Окреслені особливості цієї категорії молодших школярів стали
«відправним пунктом» у визначенні організаційних і психолого-педагогічних умов
їхнього навчання, виховання та розвитку, а також завдань дослідження [310, с. 46].
Розглянемо їх. Так, задля можливості здійснення індивідуалізованого
навчання

«невстигаючих»

учнів

наповнюваність

експериментальних

класів

вирівнювання порівняно зі звичайними зменшувалася удвічі та становила від 16 до
20 осіб. Їхній склад міг бути рухомим, зокрема, у випадках, якщо учень долав
відставання у знаннях, він достроково переводився до звичайного класу, а на його
місце міг бути зарахований інший «невстигаючий» учень. До роботи зі школярами з
проблемами в навчанні залучалися кваліфіковані досвідчені вчителі, які мали
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відповідну підготовку. При кожному класі вирівнювання відкривалася група
подовженого дня. Найчастіше вихователями у них працювали класоводи, що розширювало їхні можливості вчасно надавати індивідуальну допомогу учням [311, с. 32].
Навчання в експериментальних класах вирівнювання здійснювалося за
чинними навчальними планами і програмами для початкових класів загальноосвітніх
шкіл, що уможливлювало здобуття початкової освіти «невстигаючими» учням
одночасно з їхніми однолітками зі звичайних класів. У межах програми вчителю
дозволялося маневрувати навчальним часом. Завдяки цьому він міг приділяти
більше уваги вивченню складних тем з мови, читання, математики.
З огляду на підвищену втомлюваність школярів, уроки планувалися так, щоб
найефективніше використовувати період їхньої активної уваги. Зокрема, засвоєння
нового матеріалу здійснювалося на початку уроку, а перевірка знань учнів не
виділялася як окремий етап навчання (відбувалася побіжно протягом уроку та під
час занять у групі подовженого дня). Основні дидактичні завдання (засвоєння
навчального матеріалу, його усвідомлення, закріплення та застосування), як
правило, розв’язувалися в урочний час. Додаткові заняття широко практиковані під
час індивідуальної роботи з «невстигаючими» учнями в звичайних класах, в
експериментальних класах вирівнювання не проводилися. Адже така форма роботи
призводила до збільшення навчального навантаження учнів, внаслідок чого в них
виникала розумова втома, погіршувалося здоров’я, розвивався шкільний негативізм
тощо. Уповільнений темп засвоєння знань, характерний для «невстигаючих» учнів,
«компенсувався не екстенсивним шляхом – за рахунок збільшення навчального
часу, а інтенсивним – за рахунок підсилення навчальної функції кожної одиниці
навчального часу й, передусім, усього часу уроку» [249, с. 23]. Цьому, зокрема,
сприяли зошити з друкованою основою (на уроках з математики), перфокарти (на
уроках з мови) [310, с. 46].
Одним зі шляхів у розв’язанні проблем, характерних для «невстигаючих»
учнів, була зміна підходів до оцінювання їхніх ЗУН. Так, в оцінних судженнях
учителя фіксувалися не помилки школяра, а його досягнення у навчальній
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діяльності. Педагоги намагалися підкреслити кожний, навіть незначний успіх учня
[310, с. 47]. Отже, оцінка перетворилася із «карального інструменту» в засіб
мотивації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності школярів.
Позитивно оцінюємо, що в експериментальних класах вирівнювання відбувалося культивування спокійної доброзичливої атмосфери; зацікавлене ставлення
вчителя до результатів навчальної діяльності учнів; прагнення виявити у кожного з
них нерозкриті здібності, визначити позитивні риси особистості та опертися на них
у навчально-виховному процесі; створити ситуацію успіху для кожної дитини. Тож
у класах вирівнювання забезпечувалися умови для розвитку позитивної мотивації
учіння, для активізації пізнавальної діяльності учнів тощо. Розглядаємо такі зміни як
крок до гуманізації та дитиноцентрованості навчально-виховного процесу.
Під час експерименту було встановлено, що важливим фактором ефективності
роботи класів вирівнювання є відносно однорідний склад учнів. Це уможливлювало
організовувати навчально-виховний процес, зокрема фронтальну роботу на уроці, з
урахуванням темпу засвоєння знань, характерного для відповідної групи учнів;
здійснювати диференційований та індивідуальний підхід під час пояснення нового
матеріалу, в процесі актуалізації засвоєних знань, при ліквідації виявлених
прогалин, під час повторення і закріплення навчального матеріалу; реалізовувати
розвивальну функцію навчання. Окрім того, відносно однаковий рівень навчальних
можливостей учнів став для них своєрідним психологічним захистом від
невпевненості та приниження [310, с. 46].
Як зазначалося вище, на початку експерименту класи вирівнювання
комплектувалися з «невстигаючих» учнів ІІ класів. Відтак учителям доводилося
паралельно з вивченням програми відповідного класу ліквідовувати прогалини в
знаннях учнів за попередній період; вдаватися до їхнього перенавчання і
перевиховання; відновлювати бажання навчатися, ходити до школи тощо. Тому вже
на першому році експерименту дослідники дійшли висновку про нераціональність
такого підходу. Пріоритетним завданням діяльності класів вирівнювання, на їхню
думку, мало бути не подолання неуспішності, а попередження цього негативного
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явища. На науково-практичній конференції, що відбулася в м. Донецьку в червні
1976 р., через рік після початку експерименту, визнано доцільним відкривати класи
вирівнювання з першого року навчання [309, с. 70-71]. Тож з 1976/77 н. р.
експериментальні класи вирівнювання комплектувалися з дітей, які на момент
вступу до школи виявилися непідготовленими до систематичного навчання в
звичайних класах, а також із учнів І-ІІ класів, які не встигали з двох і більше
предметів [310, с. 50]. За такого підходу полегшувалася і робота вчителів.
Зібраний протягом чотирирічного експерименту фактичний матеріал (дані
контрольних робіт, результати психологічних зрізів, щоденники спостережень,
матеріали анкетування батьків, протоколи бесід з учителями та учнями,
безпосереднє спостереження за школярами) дозволив науковцям зробити висновок
про ефективність нової форми навчання. Так, 82 % молодших школярів, які
навчалися у класах вирівнювання, наприкінці ІІІ класу перейшли у категорію
«встигаючих». Дослідження також показало, що більшість учнів може засвоювати
програму початкової школи у встановлений трирічний термін навчання [309, с. 70].
Результати першого етапу експерименту (1975–1979) були позитивно оцінені
колегією МО УРСР (13 квітня 1979 р.). Визнано за доцільне продовжити дослідження, розширивши мережу класів вирівнювання у Донецькій області, а також
відкривши їх у обласних центрах УРСР [612, с. 3]. З 1979/80 н. р. їхня діяльність
регламентувалася Положенням про експериментальні класи вирівнювання знань
середньої загальноосвітньої школи Української РСР (14 серпня 1979 р.) [483, с. 27].
Під час другого етапу експерименту (1979–1982) було підтверджено, що
важливими умовами успішної роботи експериментальних класів вирівнювання є:
відносна однорідність складу учнів, можливість маневрувати навчальним часом,
здійснення

навчально-виховного

процесу

вчителями

високої

кваліфікації,

зменшення наповнюваності класів [187, с. 20-22]. Організація класів вирівнювання,
як з’ясувалося під час експерименту, створила сприятливі умови для роботи
звичайних класів. Оскільки останні не мали у своєму складі «невстигаючих» учнів,
учителі отримали можливість зосередити увагу на підвищенні ефективності
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навчання і виховання інших учнів. Отже, з’явилася реальна можливість підвищити
ефективність навчальної та виховної роботи в масштабах усієї початкової школи,
інтенсифікувати процес навчання у звичайних класах.
Водночас під час експерименту так і не були розв’язані питання щодо
методики відбору дітей до класів вирівнювання, ефективної підготовки вчителів,
науково-методичного

забезпечення,

доцільності

переходу

учнів

класів

вирівнювання у звичайні класи в середній школі тощо. Окрім того, розширення
масштабів дослідження (у 1982/83 н. р. функціонувало 118 експериментальних
класів вирівнювання, де навчалося 2050 учнів [611, с. 17]) актуалізувало питання
забезпечення класів вирівнювання висококваліфікованими вчителями, логопедами;
створення належного матеріально-технічного оснащення навчально-виховного
процесу тощо [187, с. 25].
Загальні результати багаторічного дослідження остаточно підтвердили, що
експеримент у класах вирівнювання, розпочатий у школах Донецької області, а
пізніше – поширений в усіх областях УРСР, повністю виправдав себе. Отримані дані
переконливо довели, що у загальноосвітніх школах доцільно за потреби створювати класи вирівнювання як ефективну форму індивідуалізації навчання, подолання
й попередження відставання в навчанні та розвитку учнів І-ІІІ класів [187, с. 26].
З 1983 р. результати експерименту запроваджувалися у масову шкільну
практику УРСР, а також стали підґрунтям для здійснення подібних досліджень в
інших республіках СРСР. Діяльність класів вирівнювання при загальноосвітніх
школах Української РСР визначалася новим Положенням (9 вересня 1983 р.), що
уточнювало попередній документ у питаннях комплектування класів, організації
навчально-виховного процесу, керівництва їхньою роботою [491]. Проте, видана
вже через рік постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів «Про дальше вдосконалення
загальної середньої освіти молоді та поліпшення умов роботи загальноосвітньої
школи» (1984), поставила класи вирівнювання в один ряд зі спеціальними школами,
в яких здійснювалося навчання дітей із порушеннями психічного розвитку
[412, с. 40]. Відтак вони втратили своє первісне значення і в загальноосвітніх
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школах почали закриватися [870, с. 3]. Припускаємо, що це відбулося внаслідок
того, що класи вирівнювання як форма диференціації та індивідуалізації навчання
молодших школярів суперечила тогочасній одноманітній, єдиній за змістом і
формами навчання системі освіти. Своєрідне друге народження класів вирівнювання
відбулося

наприкінці

внутрішньошкільної

80-х рр.

ХХ ст.

диференціації

в

навчання

контексті
в

апробування

початкових

системи

класах.

Воно

здійснювалося науковими співробітниками лабораторії шкільної психодіагностики
НДІ психології УРСР під керівництвом відомого українського вченого-психолога
Ю. З. Гільбуха, який брав активну участь у розглядуваному вище експерименті.
Структурно-змістові трансформації в початковій освіті, як уже зазначалося,
призвели до перевантаження молодших школярів, особливо першокласників. Відтак
постала потреба пошуку резервів навчального часу для опанування на належному
рівні оновленим змістом початкової освіти. Розв’язати цю проблему пропонувалося
за рахунок зниження віку вступу дітей до школи. Тому в 1971 р. сектором
початкового навчання НДІ змісту і методів навчання АПН СРСР під керівництвом
М. В. Антропової, Л. Г. Вороніна, М. П. Кашина та А. М. Пишкала розпочато
експеримент з навчання дітей шестирічного віку за програмою І класу в школі
м. Пущино-на-Оці

Московської

області.

Завдання

дослідження

полягали

у

з’ясуванні пізнавальних можливостей цієї вікової категорії дітей у процесі навчання
за класно-урочною системою в умовах загальноосвітньої школи. Його кінцевою
метою була підготовка навчального плану та програм, визначення режиму занять,
педагогічне забезпечення переходу на навчання дітей з шестирічного віку в масовій
школі. Не вдаючись до висвітлення організаційно-змістових аспектів експерименту,
зазначимо, що його результати засвідчили можливість більш раннього навчання
дітей у школі та успішність проходження ними програми, призначеної для
семирічних дітей [438, с. 72-73; 458, с. 206-207].
Результати зазначеного дослідження стали підґрутням для проведення
масштабних експериментів у республіках СРСР, у т. ч. в УРСР. У 1976 р.
НДІ педагогіки УРСР та Управління шкіл МО УРСР ініціювали проведення
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експерименту щодо можливості систематичного навчання дітей з шестирічного віку
(Додаток АВ). Його завдання полягали у визначенні й перевірці змісту освіти,
методів і форм роботи, оптимального режиму навчання і розвитку дітей шестирічного віку, системи підготовки вчителів до роботи з цією віковою категорією
учнів. Науковими співробітниками сектору початкового навчання НДІ педагогіки
УРСР було розроблено теоретичні положення експерименту, підготовлено проекти
навчальних планів і програм, підручник з навчання грамоти, матеріали з
математики, варіанти режиму дня для шестиліток тощо [1024, арк. 16-17].
З метою здійснення наукового супроводу експерименту в НДІ педагогіки
УРСР було створено лабораторію навчання і виховання дітей шестирічного віку, до
складу якої увійшли провідні науковці й практики (Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко,
Л. П. Кочина,

Н. І. Підгорна,

О. Ю. Прищепа,

Н. Ф. Скрипченко

(завідувач

лабораторії), І. О. Школьна) [767, с. 10; 1012, арк. 3-4] (Додаток АГ). За період
функціонування лабораторії (1976–1985) науковими співробітниками складено
програми для підготовчих класів з усіх видів навчальної діяльності (навчання
читання, письма, роботи з дитячою книжкою, математики, ознайомлення з
навколишнім світом, ручної праці, фізичного й естетичного виховання); створено
підручники та навчальні посібники для шестирічних учнів, які здобували освіту
українською мовою; підготовлено методичні посібники для вчителів; опубліковано
значну кількість статей з проблем навчання дітей шестирічного віку; організовано
підготовку вчителів, вихователів, керівників шкіл для навчання і виховання цієї
категорії дітей [767, с. 10-11]. Тож співробітники лабораторії зробили вагомий
внесок у пропедевтику початкового навчання, створили умови для початку
систематичної навчальної діяльності дітей з шести років.
У 1977 р. за наказом МО УРСР «Про відкриття підготовчих класів
загальноосвітньої школи та організацію роботи в них» в окремих школах
Закарпатської, Кіровоградської, Одеської, Черкаської, Чернівецької областей
організовано підготовчі класи для дітей шестирічного віку, які мали навчатися за
спеціально створеними навчальним планом і програмами [530, с. 13]. Основними
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завданнями підготовчих класів були визначені такі: фізичне, моральне, трудове та
естетичне виховання дітей, розвиток їхнього мислення і мовлення, формування
навичок спостереження, аналізу явищ природи й суспільного життя, розвиток
інтересу до навчання, формування уміння поводити себе в колективі [691, с. 2].
Згідно з навчальним планом (табл. 3.7), майже 70 % навчального часу відводилося
на заняття з фізичної культури, ритміки, музики і співу, малювання і ліплення,
художнього і технічного конструювання та моделювання, художнього читання.
Таблиця 3.7
Навчальний план підготовчих класів
загальноосвітніх шкіл (1977/78 н. р.) [530, с. 15 ]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Навчальні заняття
Рідна мова (навчання грамоти, розвиток мовлення)
Підготовка до вивчення математики
Ознайомлення з навколишнім середовищем
Фізкультура, рухливі ігри
Малювання, ліплення, аплікація
Конструювання
Музика, співи, ритміка
Усього

Програмою

підготовчих

класів

Кількість годин на
навчальний тиждень
4
3
4
5
3
2
3
24

передбачалася

також

цілеспрямована

підготовка до вивчення рідної мови та математики в І класі. З метою загального та
соціального розвитку дітей у навчальний план уведено новий інтегрований курс
«Ознайомлення з навколишнім середовищем» (авт. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль)
[691, с. 3-4]. Отже, зміст освіти в підготовчих класах був зорієнтований на формування ЗУН (на доступному для дітей матеріалі, з урахуванням їхніх психофізичних
особливостей), що створювали основу для успішного навчання в І класі.
Ураховуючи вікові особливості шестирічних дітей, у підготовчих класах
передбачалися особливі умови організації навчально-виховного процесу, а саме:
наповнюваність класу до 25 осіб, зменшення тривалості уроку до 35 хвилин,
проведення динамічних пауз, відсутність оцінок і домашніх завдань, домінування
ігрової діяльності, уведення додаткових канікул, функціонування при класах груп
подовженого дня, обов’язковий денний сон, триразове харчування, тривалі
прогулянки на свіжому повітрі тощо [691, с. 5]. Уважаємо позитивним, що в роботі
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підготовчих класів широко використовувався досвід В. О. Сухомлинського щодо
специфіки навчання шестирічних дітей [767, с. 10].
Під час першого етапу експерименту (1977–1981), нагромаджено досвід навчання шестирічних дітей; окреслено зміст освіти, форми, методи та прийоми навчання
в підготовчих класах; розроблено та апробовано навчально-методичне забезпечення;
визначено організаційні, матеріально-технічні умови навчання цієї категорії дітей
[764, с. 42]. Загалом науковцями і практиками було підготовлено ґрунт для переходу
дітей шестирічного віку до систематичного навчання в школах УРСР.
Наступний етап експерименту розпочався в 1981 р. Його проведення
визначила постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про переведення в порядку
досліду учнів початкових класів ряду загальноосвітніх шкіл на п’ятиденний
навчальний тиждень і введення навчання дітей з 6-річного віку» [580]. Протягом
другого етапу експерименту вчені мали розв’язати такі завдання: перевірити
можливість і доцільність навчання дітей шестирічного віку в умовах п’ятиденного
навчального тижня в загальноосвітніх школах і дошкільних закладах; розробити та
апробувати навчальні плани і програми для чотирирічної початкової школи з
українською і російською мовами навчання, навчально-методичні комплекси з усіх
предметів; створити ефективне методичне забезпечення навчально-виховного
процесу для чотирирічної початкової школи; визначити раціональний режим
навчання дітей шестирічного віку; з’ясувати вплив навчання на їхнє здоров’я та
загальний розвиток [939, арк.13-14].
Науково-методичне

керівництво

експериментом

здійснювали

науковці

НДІ педагогіки УРСР та НДІ психології УРСР (Додаток АД). У ньому взяли участь
122 школи

та

31 дошкільний

заклад

Ніжинського

району

Чернігівської,

Волноваського району Донецької, Радехівського району Львівської, м. Орджонікідзе
Дніпропетровської областей. Дослідним навчанням було охоплено понад 15 тис.
дітей шестирічного віку [1060, арк. 8].
Розробляючи зміст освіти для шестирічних учнів, які мали навчатися в
чотирирічній початковій школі, вчені значно посилили увагу до розвивальної та
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виховної функцій навчання, до формування наукових знань, загальнонавчальних
умінь і навичок, до практичної спрямованості навчання, до реалізації внутрішньо- та
міжпредметних зв’язків. Важливо, що перехід до чотирирічної початкової освіти
відбувався не шляхом механічного перерозподілу навчального матеріалу з трьох
років навчання на чотири роки. У ході цього процесу здійснювалися важливі якісні
зміни в структурі та змісті навчальних програм і підручників. Підготовлені для
проведення експерименту навчальні плани, програми, підручники, методичні
посібники, зошити з друкованою основою, дидактичні матеріали у подальшому були
покладені в основу створення нових навчально-методичних комплексів для
чотирирічної початкової школи [939, арк. 16].
Апробування нового змісту початкової освіти показало, що учні підготовчих і
І-ІІІ класів загалом успішно оволодівали навчальним матеріалом, а у важливих
загальнонавчальних уміннях (способи та темп читання, розвиток мовлення)
випереджали молодших школярів, які навчалися за чинною програмою для
трирічної початкової школи [939, арк. 17]. За період навчання у підготовчих класах
у 92 % учнів правильно сформувалися способи читання складами та словами; темп
читання наприкінці навчального року у 60 % дітей був вищий за встановлені норми,
у 18 % – відповідав вимогам. Наприкінці четвертого року навчання близько 90 %
школярів читали новий текст словами, 98 % – повністю розуміли прочитане, за
темпом читання більшість із них перевищувала вимоги програми. Водночас
отримані дані засвідчили, що формування навички читання є надто складним
процесом для шестирічних дітей.
Позитивні результати були досягнуті в розвитку граматичних умінь учнів.
Водночас сформованість орфографічних навичок переважно залишилася на тому ж
рівні, що і в трирічній початковій школі. Відповідав установленим вимогам і рівень
математичної підготовки учнів підготовчих і І-ІІІ класів, зокрема обчислювальні
навички, уміння розв’язувати задачі [939, арк. 18-19].
У процесі експериментальної роботи особлива увага приділялася навчанню
дітей в діяльності; перевірялися різні способи поєднання ігрової діяльності з
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навчальною, трудовою та художньою; здійснювалися пошуки оптимальної
тривалості та структури уроку, ефективних режимів дня. Учені підтвердили
висновки попереднього етапу експерименту щодо умов організації навчальновиховного процесу: 35-хвилинний урок з обов’язковими фізкультхвилинками,
відсутність

оцінок

і

домашніх

завдань,

домінування

ігрової

діяльності,

функціонування при класах груп подовженого дня, 1,5–2-годинний денний сон,
тривалі прогулянки на свіжому повітрі, триразове харчування тощо [764, с. 47].
Під час експерименту було проведено значну роботу зі створення та зміцнення
матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів. Для кожної групи шестирічних учнів
створено класну кімнату та кімнату для відпочинку. Більш ніж у 40 % шкіл були
також обладнані ігрові кімнати. На подвір’ї шкіл відкривалися спортивно-ігрові
майданчики та «зелені класи». Усі школи та частину дошкільних закладів
забезпечили ТЗН (програвачами, магнітофонами, діапроекторами) [764, с. 42-43;
939, арк. 16].
Спостереження педагогів і психологів свідчили про позитивний вплив
систематичного навчання на розвиток дітей шестирічного віку. Так, вони успішно
оволодівали навичками навчальної діяльності. У більшості з них на достатньому
рівні формувалися мисленнєві операції, уміння встановлювати логічні зв’язки;
інтенсивніше розвивалася увага, пам’ять, збагачувалася уява. Діти цієї вікової
категорії здатні були усвідомлювати взаємозв’язки явищ у природі та суспільстві.
Вивчення мотиваційних орієнтацій шестирічних дітей показало, що у них
формувалося позитивне ставлення до школи, спостерігалося зростання пізнавальної
активності та зацікавленості навчанням. Діти успішно оволодівали необхідними у
шкільній ситуації формами довільної поведінки, соціальними якостями, засвоювали
моральні норми [1060, арк. 9].
За висновками фізіологів і гігієністів, які брали участь у дослідженні, уведення
додаткового навчального року та реструктуризація навчального тижня дали змогу
значною мірою уникнути перевантаження дітей, зменшити їхню втомлюваність
наприкінці навчального тижня. Схвально оцінили ці зміни і батьки дітей, залучених
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до експерименту [939, арк. 19].
Результати дослідження, здійснюваного протягом 1981–1985 рр. в умовах
п’ятиденного навчального тижня, показали, 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.
Водночас під час експерименту було виявлено низку проблем організаційного,
психологічного та науково-методичного характеру [939, арк. 20] (Додаток АЕ).
Загалом

результати

тривалого

комплексного

масштабного

експериментального дослідження (1977–1985) довели можливість і доцільність
систематичного навчання дітей із шестирічного віку в

умовах школи та

дошкільного закладу. Відтак з 1986/87 н. р. відбувся перехід до навчання у школі
дітей з шестирічного віку [412, с. 36]. Досягненням цього експерименту слід
уважати розроблення українськими вченими змісту освіти, зокрема створення
підручникового фонду, для навчання молодших школярів з урахуванням природних
особливостей української дитини, що почав реалізовуватися наприкінці 1980-х рр. у
період демократичних змін в освітній сфері.
Експериментальні дослідження в галузі початкової освіти, здійснювані
українськими вченими в середині 70-х рр. – першій половині 80-х рр. ХХ ст.,
зумовили організаційні трансформації в початковій ланці школи УРСР (збільшення
її тривалості до чотирьох років шляхом зниження вікової межі початку
систематичного шкільного навчання); можливість здійснення індивідуалізації та
диференціації навчання в початкових класах завдяки відкриттю класів вирівнювання.
Як і в середині 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст., вони визначалися партійноурядовими постановами, а також рішеннями МО УРСР. До речі, дослідження
зарубіжних учених (країн колишнього соціалістичного табору (Болгарія, НДР,
Польща, Угорщина, Чехословаччина та ін.)) були суголосні тим, що розв’язували
українські освітяни, а саме: модернізація змісту початкової освіти, особливості
навчання дітей шестирічного віку, зміст і методи викладання математики та рідної
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мови в початкових класах тощо [120, с. 54-55].
Отже, експериментальні дослідження, здійснювані українськими вченими у
галузі початкової освіти в середині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. можна
поділити на такі два етапи, акцентуючи увагу на характерних особливостях кожного
з них: середина 60-х – початок 70-х рр. ХХ ст. – розробка та експериментальна
перевірка змісту освіти для трирічної початкової школи, побудованого на
принципово нових засадах (навчання на більш високому рівні складності,
прискорення темпу засвоєння навчального матеріалу, збільшення питомої ваги
теоретичних знань, розвивальний характер навчання); середина 70-х – перша
половина 80-х роках ХХ ст. – обґрунтування та експериментальна перевірка нової
форми навчання – класів вирівнювання, спрямованої на подолання й попередження
неуспішності молодших школярів; експериментальна перевірка можливості та
доцільності навчання в школі дітей шестирічного віку; визначення змісту, методів і
форм

організації

навчання

цієї

вікової

категорії

дітей.

Специфіку

експериментальних досліджень українських учених у галузі початкової освіти в
окреслений період узагальнено та висвітлено у Додатку АЖ.
Експериментальні дослідження окресленого періоду здійснювалися за такою
схемою: 1) ініціювання, розробка та апробування, як правило, певних новацій
українськими

й

російськими

вченими;

2) їх

уточнення,

адаптування

до

республіканських особливостей, кількарічне локальне апробування окремими
групами українських учених; 3) визначення важливості проведення дослідження
партійно-урядовими постановами (окрім класів вирівнювання), кількарічний
масштабний (в усіх областях УРСР) комплексний (за участю педагогів, психологів,
фізіологів, гігієністів та ін. фахівців) експеримент, намагання підвести результати
дослідження під поставлені державні завдання, схвально оцінити результати
досліджень; 4) упровадження в масову шкільну практику.
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Висновки до розділу 3

1.

Структурно-змістові трансформації початкової освіти в Радянській

Україні у 1964–1984 рр. відбувалися в контексті: педагогічного (ухвалення нових
освітніх документів – Статут середньої загальноосвітньої школи (1970), Основ
законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту (1973); вплив
педагогічної

й

психологічної

наук

на

розвиток

освіти,

розгортання

експериментальних досліджень у галузі початкової освіти, підвищення рівня
професійної підготовки педагогічних працівників і водночас стагнаційний характер
системи освіти, позбавлення педагогічної громадськості можливості брати участь в
обговоренні трансформацій в освіті), а також суспільно-політичного (монополізм
КПРС, ідеологічний диктат, відверта русифікація) та соціально-економічного
чинників (відставання економіки від науково-технічного прогресу, прискорення
урбанізації, деградація села).
З’ясовано, що початкова освіта перестає інтерпретуватися як «школа умінь і
навичок», а розглядається як фундамент, що створює умови для здобуття освіти й
визначає успіх у подальшому навчанні та житті особистості. Під впливом теорії
розвивального

навчання

та

здійснюваних

радянськими

результатів

експериментальних

досліджень,

російськими

(В. В. Давидов,

Л. В. Занков,

Д. Б. Ельконін, Н. А. Менчинська та ін.) й українськими (М. В. Богданович,
І. З. Василенко,

М. С. Вашуленко,

Т. Ю. Горбунцова,

С. С. Коваленко,

Н. Ф. Скрипченко, О. В. Скрипченко, О. Я. Савченко та ін.) вченими, до кола
завдань початкової освіти, поряд із освітніми та виховними, уведено розвивальні
(розвиток

мислення,

уяви,

мовлення,

пам’яті,

пізнавальних

здібностей,

спостережливості, самостійної діяльності учнів), а також формування інтегрального
уміння вчитися, що розглядаємо як здобутки досліджуваного періоду. Водночас
значно посилювалася увага до розв’язання початковою освітою ідеологічних
завдань (формування «радянської людини» з відповідним набором якостей і
цінностей).
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Часткові зміни простежуємо у принципах (вилучення принципу політехнізації;
закріплення на законодавчому рівні принципу наступності, що зумовив розгортання
мережі підготовчих класів та охоплення передшкільною освітою значної частини
майбутніх учнів; посилення, особливо наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст.,
принципів радянізації та русифікації) та організації початкової освіти (перехід від
чотирирічного до трирічного терміну навчання, що спричинив низку негативних
наслідків (соціальні,

організаційно-фінансові, психофізіологічні, педагогічні);

покращення навчально-матеріального забезпечення (створення класів-кабінетів,
кімнат для трудового навчання, облаштування спортивно-ігрових майданчиків і
майданчиків спостережень за природою, безкоштовне користування з 1978/79 н. р.
підручниками) початкової освіти. Основним типом навчального закладу для
здобуття початкової освіти з кінця 60-х рр. ХХ ст. стала середня школа. Більшість
молодших школярів (до 65%) навчалася у міській місцевості. Внаслідок багаторічної
цілеспрямованої політики русифікації значне скорочення не лише шкіл, а й
контингенту учнів початкових класів, які навчалися українською мовою.
2.

Виявлено, що підвищення культурного та освітнього рівня населення і,

як наслідок, зростання пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку,
послаблення тиску на психологічну та педагогічну науки, зменшення тривалості
початкової освіти зумовили реформування змісту початкової освіти на наукових
засадах. Над цим питанням працювали АПН РРФСР, а також НДІ педагогіки УРСР
та НДІ психології УРСР, загальносоюзна та республіканська комісії з розробки
змісту освіти. У результаті плідної роботи науковців у змісті початкової освіти
відбулися такі зміни:
– поєднання теорій матеріальної і формальної освіти з домінуванням першої;
– до принципів добору та структурування змісту початкової освіти уведено –
відповідність соціальним запитам і потребам розвитку учнів, науковість,
навчання на більш високому рівні складності, прискорення темпу засвоєння
навчального матеріалу, підвищення питомої ваги теоретичних знань,
розвивальний характер навчання;
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– в навчальному плані вилучено вивчення історії; замість арифметики уведено
математику,

замість

ручної

праці

–

трудове

навчання;

вивчення

природознавства розпочато з ІІ класу; через посилення політики радянізації та
русифікації вивчення російської мови в 1980 р. запроваджено з І класу;
– в програмах підвищено рівень складності та узагальнення навчального
матеріалу; прискорено темп його засвоєння; збільшено питому вагу
теоретичних
спрямування

знань;

посилено

навчального

розвивальний

матеріалу;

характер

започатковано

та

практичне

наступність

і

перспективність у змісті навчальних предметів, здійснення міжпредметних
зв’язків; більш чітко структуровано навчальні курси, підвищено їх ідейновиховне спрямування; з початку 80-х рр. ХХ ст. розвантажено навчальні
предмети від ускладненого й другорядного матеріалу, визначено перелік знань
та умінь, якими мали оволодіти молодші школярі упродовж кожного
навчального року;
– українськими авторами підготовлено більш якісну навчальну літературу, за
винятком математики.
3.

Установлено, що в організації навчально-виховного процесу (структурі та

тривалості навчального року, наповнюваності класів, організації навчального дня)
не відбулося змін.
У контексті активізації пізнавальної та самостійної навчальної діяльності
учнів посилювалася увага науковців і практиків до застосування у навчальновиховному процесі таких методів навчання, як: практичні роботи, самостійні
роботи, спостереження, досліди. У навчанні молодших школярів почали
використовуватися елементи проблемного та програмованого навчання, нові технічні
та наочні засоби навчання. Важлива увага зверталася на піднесення якості уроку,
удосконалення його структури та методики проведення.
З’ясовано, що у контролі та оцінюванні знань молодших школярів відбулися
такі зміни: актуалізація стимулюючої функції; використання нових методів –
машинний і безмашинний програмований контроль; розробка норм та критеріїв
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перевірки й оцінки ЗУН з урахуванням вимог нових програм, специфіки навчальних
предметів, психолого-педагогічних особливостей молодших школярів; нівелювання
в І чверті у І класі підсумкових оцінок з усіх предметів.
Обґрунтовано,

що

розвиток

початкової

освіти

в

окреслений

період

супроводжувався експериментальними дослідженнями українських учених, які
зумовили такі зміни в: структурі та організації початкової освіти – запровадження
трирічної у 1971 р. та чотирирічної у 1986 р. початкової освіти, зниження вікової
межі початку систематичного шкільного навчання до шести років; змісті
початкової освіти – навчання на більш високому рівні складності, прискорення
темпу засвоєння навчального матеріалу, збільшення питомої ваги теоретичних
знань, розвивальний характер навчання; організації навчально-виховного процесу –
диференціація та індивідуалізація навчання молодших школярів завдяки відкриттю
класів вирівнювання.
Важливу роль в організації, здійсненні та впровадженні результатів
експериментальних досліджень відіграли наукові співробітники відділу початкового
навчання та лабораторії навчання і виховання дітей шестирічного віку НДІ
педагогіки УРСР (Н. М. Бібік, М. В. Богданович, І. З. Василенко, М. С. Вашуленко,
Т. Ю. Горбунцова, С. С. Коваленко, Л. П. Кочина, Г. Ф. Кумаріна, В. І. Помагайба,
О. Я. Савченко, Н. Ф. Скрипченко та ін.), а також наукові співробітники НДІ
психології УРСР (Ю. З. Гільбух, О. В. Скрипченко та ін.). Вироблені ними в процесі
тривалих взаємопов’язаних і взаємозумовлених експериментальних досліджень нові
засади добору й структурування змісту початкової освіти, а також створені науковометодичні передумови для навчання дітей шестирічного віку, для здійснення
внутрішньошкільної диференціації в початковій освіти, набули розвитку в період
зародження демократичних змін в освітній галузі в другій половині 80-х рр. ХХ ст.
З огляду сьогодення можна критично оцінювати досліджуваний період
(«епоха застою», стагнаційний характер системи освіти), адже в розвитку початкової
освіти простежуємо такі негативні тенденції, як: посилення принципів радянізації та
русифікації, зменшення тривалості початкової освіти до трьох років, позбавлення
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педагогічної громадськості брати участь в обговоренні освітніх трансформацій,
ігнорування потреб шкільної практики в організації навчально-виховного процесу,
визначення важливості здійснення досліджень у галузі початкової освіти партійноурядовими постановами. Поряд з цим можна окреслити й низку позитивних
тенденцій: актуалізація та реалізація розвивальних завдань початкової освіти;
охоплення значної частини дітей передшкільною освітою завдяки відкриттю
підготовчих класів; організація системної роботи щодо підвищення рівня підготовки
класоводів, упровадження для них моральних і матеріальних стимулів, піднесення
статусу й авторитету вчителя у суспільстві; розроблення змісту початкової освіти на
наукових засадах; моніторинг якості навчання і розвитку молодших школярів за
новими навчальними планами, програмами й підручниками; застосування у
навчально-виховному процесі елементів проблемного й програмованого навчання,
нових засобів навчання; передування експериментальних досліджень упровадженню
новацій в початковій освіті з подальшим моніторингом якості здійснених змін.

Основні наукові положення розділу 3 висвітлено в опублікованих працях
автора [95; 96; 99; 103-107; 110; 117; 118; 120; 122; 124; 128; 131; 136; 139; 142; 143;
890; 891; 894; 895; 898; 899].
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РОЗДІЛ 4
ПОЧАТКОВА ОСВІТА В РУСЛІ ПЕРЕБУДОВЧИХ ПРОЦЕСІВ
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ (1984–1991)
На зміну «епосі застою» прийшов період «перебудови» – лавиноподібний,
насичений трансформаціями в усіх сферах суспільного життя, що став переломним в
історії України. Ці роки позначилися в суспільно-політичній сфері деградацією та
падінням тоталітарного режиму; крахом комуністичної ідеології; зародженням
демократизації, лібералізації та гласності в суспільному житті; пожвавленням
громадської активності; національним відродженням; зміною пріоритетів у мовній
політиці; духовним розкріпаченням суспільства; розпадом Радянського Союзу; в
соціально-економічній

–

поглибленням

економічної

кризи,

особливо

після

Чорнобильської катастрофи (1986); відставанням економіки від науково-технічного
розвитку; занепадом села; погіршенням демографічної ситуації; наростанням
соціального напруженням внаслідок зниження життєвого рівня населення,
зростання цін та дефіциту товарів, загострення житлової проблеми тощо
[308, с. 285-312].
На тлі окреслених процесів зароджувалися демократичні зміни в освітній
галузі: проголошення реформи загальноосвітньої й професійної школи та її часткова
реалізація, зокрема в початковій освіті; активізація громадсько-педагогічного руху
за оновлення школи; розвиток педагогіки співробітництва; перші кроки з перебудови освіти на засадах деідеологізації, деуніфікації, національної спрямованості;
розробка проектів національного освітнього законодавства (Концепція середньої
загальноосвітньої національної школи України; Закон УРСР «Про освіту»); відродження національної школи; відновлення національного компоненту в змісті освіти.
Водночас загострювалися проблеми фінансування освітньої галузі, шкільного
будівництва, збереження навчальних закладів у сільській місцевості, належного
навчального та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу,
соціального захисту освітян, збереження престижу педагогічної професії тощо. У
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таких умовах відбувалося формування нової національної системи освіти «в рамках
формально діючої радянської системи» [33, с. 331-332]. Закономірно, що суспільнополітичні, соціально-економічні та педагогічні перетворення впливали на розвиток
початкової освіти загалом та її складників зокрема.
4.1. Вплив перебудовчих процесів на оновлення теоретичних засад
діяльності початкової освіти
Згідно з партійними рішеннями (ХХVІ з’їзду КПРС та червневого (1983)
Пленуму ЦК КПРС) спеціальною комісією ЦК КПРС були розроблені «Основні
напрями реформи загальноосвітньої та професійної школи» та згодом схвалені
квітневим (1984) Пленумом ЦК КПРС та Верховною Радою СРСР [434]. І хоча
ініційована «згори» реформа носила декларативний характер і стала «останньою
спробою радянського уряду зберегти уніфіковану систему освіти» [33, с. 308], на
наш погляд, вона фактично визначила новий період у розвитку початкової освіти.
Відповідно до прийнятих документів (Основні напрями реформи загальноосвітньої
та професійної школи, 1984; Про подальше удосконалення загальної середньої
освіти молоді та поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи, 1984) перша
ланка школи поверталася до чотирирічного терміну навчання, а здобуття освіти в
ній передбачалося розпочинати з шести років [434, с. 18; 412, с. 35-36], що, у свою
чергу, вимагало перегляду її цілей, принципів, організаційних засад, змісту освіти,
методів і форм організації навчання та ін.
Проаналізувавши низку постанов, де висвітлено основні напрями реформи,
спостерігаємо, що у них уперше, порівняно з попередніми нормативними
документами, визначено цілі та завдання початкової освіти. Так, початкова освіта
як базовий ступінь загальної середньої освіти мала «закласти основи всебічного
розвитку дітей, забезпечити формування міцних навичок швидкого, усвідомленого,
виразного читання, рахунку, грамотного письма, розвиненої мови, культури
поведінки» [412, с. 35]. Водночас нагальні завдання початкової освіти, окреслені
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вченими та практиками у 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. (про це йшлося у
підрозділі 3.1) – формування у молодших школярів уміння вчитися, розвиток
їхнього світогляду, пізнавальних процесів, самостійності у процесі навчання, – не
було відображено в нормативних документах. Про розвивальні завдання, що
рельєфно означилися на початку 70-х рр. ХХ ст., у цих документах не згадувалося.
У початковій школі згідно із прийнятими документами мало виховуватися
сумлінне ставлення до навчання та суспільно корисної праці, любов до радянської
Батьківщини [412, с. 35]. Пріоритетним напрямом виховання учнів залишалося
«ідейно-політичне»

(«формуванні

свідомого

громадянина

з

міцними

комуністичними переконаннями», здатного «вести рішучу боротьбу проти
буржуазної ідеології, захищати ідеали комунізму»), на реалізацію якого мали
«працювати всі елементи навчально-виховного процесу, все суспільне життя
школи» [434, с. 22]. У формуванні «нової радянської людини» важливе значення
мали

також

такі

напрями

виховання:

моральне

(виховання

колективізму,

вимогливості до себе та інших, чесності, правдивості, доброти, принциповості,
стійкості

та мужності

характеру),

художньо-естетичне

(розвиток

почуття

прекрасного, формування «високих естетичних смаків», уміння розуміти та цінувати
твори мистецтва, красу та багатство рідної природи), фізичне (зміцнення здоров’я,
фізичного розвитку, формування гігієнічних навичок) та трудове («прищеплення
любові» до праці та поваги до людей праці, формування трудових умінь і навичок,
залучення до участі в суспільно корисній праці) [434, с. 23-25].
Отже, цілі та завдання початкової освіти, визначені в нормативних документах
про реформу загальноосвітньої і професійної школи, загалом повторювали цілі та
завдання, задекларовані ще в період освітньої реформи 1958 р. Початкова ланка
ототожнювалася зі «школою умінь і навичок». У прийнятих постановах черговий
раз акцентувалося на важливості та посиленні комуністичного виховання молодших
школярів. Кожна радянська дитина мала бути не лише носієм знань, а передусім –
громадянином соціалістичного суспільства, активним будівником комунізму з
відповідним набором моральних, естетичних, фізичних і трудових якостей та
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цінностей. Як і в попередні періоди, за реалізацією цих завдань втрачалася
особистість дитини з її інтересами та потребами, національними особливостями.
З приходом до влади М. С. Горбачова (1985) проголошувався курс на
докорінні зміни в усіх сферах життя суспільства, що дістав назву «перебудова».
Перебудовчі процеси торкнулися й освітньої галузі. Їхньому прискоренню сприяла
активізація громадсько-педагогічного руху, представники якого виступали за
оновлення шкільної освіти на засадах демократизму та гуманізму. Стрижнем
громадсько-педагогічного піднесення стала загальносоюзна «Учительська газета»
(видавалася російською мовою – Т. Г.), очолювана В. Ф. Матвєєвим. Навколо цього
видання об’єдналися педагоги-новатори, передові вчені та вчителі, які висунули
нову педагогічну ідеологію – педагогіку співробітництва. Її сутність полягала у
гуманному ставленні до дитини, демократизації взаємин між учителем і учнем.
Критикуючи тогочасну школу, цілі якої спрямовувалася на отримання учнями ЗУН,
представники педагогіки співробітництва прагнули створити школу, що розвивала б
дитину, викликала у неї бажання отримувати освіту [33, с. 314]. Їхні погляди,
безперечно, вплинули на розвиток початкової освіти, зокрема визначення її цілей.
Під

тиском

громадсько-педагогічного

руху

офіційна

педагогіка

проголошувала курс на демократизацію освіти, перебудову змісту, методів і форм
навчання. Проте кардинальні зміни в системі освіти почали відбуватися після
лютневого Пленуму ЦК КПРС (1988), на якому визначені недоліки чинної освіти та
окреслені шляхи її перебудови з огляду на вимоги педагогів-новаторів на засадах
деідеологізації, деуніфікації, національної спрямованості [33, с. 318].
У контексті цих змін українські освітяни одержали змогу висловлювати творчі
ідеї, розробляти концепції розвитку української школи, зокрема її початкової ланки,
де передусім зверталася увага на її оновлення цілей і завдань. В авторській
Концепції школи І ступеня загальної середньої освіти (1990) завідувача лабораторії
навчання і виховання молодших школярів НДІ педагогіки УРСР О. Я. Савченко
(Додаток АК) підкреслювалося, що тогочасне суспільство було зацікавлене в
початковій освіті, що могла «гарантувати: 1) засвоєння всіма учнями кінцевих
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результатів навчання з кожного предмета; 2) різнобічний загальний розвиток та
вихованість особистості молодших школярів; 3) формування у них бажання й
уміння навчатися» [747, с. 2]. Як бачимо, О. Я. Савченко вперше порушено питання
про важливість досягнення кожним учнем освітніх результатів, що, на наш погляд,
мало перспективний і прогностичний характер, зокрема у започаткуванні
компетентнісного підходу в початковій освіті.
Услід за В. О. Сухомлинським учена вкотре наголошувала, що до пріоритетних цілей початкової освіти слід віднести формування у молодших школярів
бажання й уміння вчитися, адже їх наявність є одним із чинників успіху особистості
у здобутті подальшої освіти [747, с. 2]. Певною мірою суголосні цілі початкової
освіти простежуємо і в проектах концепцій середньої загальноосвітньої школи,
запропонованих колективами науковців і практиків [245; 280; 281; 284; 285]. Так, у
проекті Концепції української національної школи (1990), підготовленому творчою
групою педагогів Львівської області, визначаючи цільовий компонент початкової
освіти, автори апелювали до поглядів В. О. Сухомлинського, погоджуючись із
педагогом у тому, що її головне завдання – навчити учнів учитися [284, с. 39].
У проекті Концепції середньої загальноосвітньої національної школи України
(1990), розробленому МНО УРСР та НДІ педагогіки УРСР, визначалися такі цілі
початкової освіти: сприяння подальшому становленню особистості дитини,
цілеспрямований вияв і розвиток її здібностей, формування уміння і бажання
вчитися; створення умов для самовираження в різних видах діяльності, для
морального й естетичного розвитку, для оволодіння основами особистої гігієни та
здорового способу життя, культури мови і поведінки, для формування початкових
загально-навчальних і загальнотрудових умінь і навичок; залучення до суспільно
корисної праці; розвиток інтересу до художньої і технічної творчості [280, с. 35]. У
такому формулюванні вони відображені в проекті Концепції середньої загальноосвітньої школи Української РСР, схваленому колегією МНО (10 серпня 1990 р.)
[1028, арк. 98]. Принагідно зазначимо, що окреслені цілі, але в більш узагальненому
вигляді, зафіксовано в програмах для трирічної початкової школи (1990) [696, с. 4].
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Відтак, можна припустити, що вони почали реалізовуватися вже з 1990 р.
Отже, наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. на тлі перебудовчих
процесів у освітній галузі, що ґрунтувалися на засадах деідеологізації, деуніфікації,
національної спрямованості, у цілях і завданнях початкової освіти під впливом
педагогічної думки відбулися суттєві зміни. Визначаючи цілі початкової освіти,
науковці та практики в центр уваги поставили дитину. Відтак одним із пріоритетних
завдань початкової освіти стало формування особистості молодшого школяра,
створення умов для її самовираження, розвитку інтересів і здібностей. Значні зміни
простежуємо

в

освітніх

завданнях

–

оволодіння

поряд

із

предметними

загальнонавчальними уміннями й навичками, орієнтація на результати навчання.
Важливо, що відходили у минуле ідеологічні завдання, а виховні (формування
моральних та естетичних якостей, здорового способу життя, трудових умінь тощо) –
набували національного забарвлення та відповідали вимогам суспільства. У єдності
з розвивальними нові освітні й виховні завдання почали реалізовуватися в
початковій ланці школи з 1990 р.
Таким чином, упродовж 1984–1991 рр. відбулося трансформування цілей і
завдань початкової освіти. Визначені МНО УРСР спільно з педагогічною
громадськістю цілі та завдання початкової освіти в концентрованому вигляді
віддзеркалили як вимоги суспільства, так і потреби самої особистості дитини
молодшого шкільного віку, були зафіксовані у програмах для початкових класів і
почали реалізовуватися в практичній площині.
Перейдемо до розгляду принципів, на яких ґрунтувалася початкова освіта в
1984–1991 рр. Подальшого розвитку набули вихідні положення попередніх періодів
– обов’язковість, доступність, безкоштовність, спільне навчання дітей обох
статей, зв’язок школи з життям, наступність, а також єдність навчання та
комуністичного виховання, світськість, єдність системи освіти, трансформовані ще в
30-х рр. ХХ ст. в радянізацію, атеїзацію та уніфікацію. Про це свідчить Закон СРСР
«Про затвердження основ законодавства СРСР і союзних республік про народну
освіту», оновлений у 1985 р. відповідно до Основних напрямів реформи
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загальноосвітньої та професійної школи [422].
Незмінною засадою у середині 80-х рр. ХХ ст. залишалася і русифікація.
Наполегливо й послідовно реалізуючи цю політику уряду, МО УРСР у 1985 р.
схвалило додаткові напрями русифікації шкільної освіти, зокрема її початкової
ланки (створення нових програм з російської мови для І-ІV класів одинадцятирічної
школи з українською, молдавською, угорською мовами навчання; видання
посібників для вчителів та учнів з навчання російської мови тощо) [1077, арк. 34;
1054, арк. 37-38]. Проте реалізувати ці заходи не вдалося, адже у руслі відродження
української державності Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про мови в
Українській РСР» (28 жовтня 1989 р.), що юридично закріплював статус української
мови як державної та зобов’язував її вивчення всіма учнями [566].
МНО УРСР (27 грудня 1989 р.) у терміновому порядку було затверджено
першочергові заходи щодо його імплементації, які стосувалися й початкової ланки
школи [1057, арк. 108]. Зокрема, створення умов для здійснення поступового
переходу на «україномовний режим роботи» насамперед І класів шкіл. З 1 вересня
1990 р. передбачалося розпочати систематичне вивчення української мови в І класах
трирічної і чотирирічної початкової школи з російською мовою навчання,
забезпечити функціонування в кожному мікрорайоні міст шкіл (класів) з
українською мовою навчання, додатково відкрити та відновити відповідні класи в
школах з російською мовою навчання [1046, арк. 109-110].
Позитивно оцінюємо скасування з 1989/90 н. р. поділу класів, у т. ч.
початкових, на групи для вивчення російської мови у школах з українською мовою
навчання, які створили нерівні можливості у вивчення мов і викликали справедливі
нарікання вчителів і батьків. З 1 вересня 1989 р. уводився поділ класів на групи для
вивчення української мови в школах з російською мовою навчання [1075, арк. 182].
До речі, молодші школярі, які прибували до загальноосвітніх шкіл УРСР з інших
республік, мали вивчати українську мову нарівні з іншими учнями класу, чого не
вимагалося раніше [1059, арк. 126].
Як бачимо, наприкінці 80-х рр. ХХ ст. відбулося нівелювання принципу
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русифікації, що міцно закріпився у шкільній освіті з початку 30-х рр. ХХ ст.
Вагомим досягненням цього періоду слід уважати зміни у мовній політиці та
відродження у початковій освіті принципу національної спрямованості, зміст якого
передбачав невідривність освіти від національного ґрунту, її органічний зв’язок з
національною

історією,

культурою,

традиціями,

формування

у

школярів

національної свідомості та гідності, відродження ролі школи в розвитку культури
народу. Важливо, що цей принцип закріплювався в проектах національного
освітнього

законодавства

–

Концепції

середньої

загальноосвітньої

школи

Української РСР (1990) та Законі УРСР «Про освіту» (1991) [1028, арк. 92;
944, арк. 27]. В основу національної початкової школи згідно із зазначеними
документами покладалися також принципи, проголошені ще на початку ХХ ст.:
демократизації (передбачав перетворення школи з відомчої ідеологічної установи в
громадсько-державний інститут, відхід від жорсткого одержавлення і регламентації
її діяльності, самостійність навчальних закладів у своєму розвитку, залучення
громадськості до визначення й здійснення шкільної політики); гуманізації
(спрямовувався на утвердження людини як найвищої цінності суспільства,
створення умов для всебічного розкриття її здібностей і талантів, розвиток
особистості учня); деполітизації (означав усунення впливу політичних організацій
на систему освіти, їх невтручання в навчально-виховний процес); світськості
(полягав у відокремленні церкви від школи, світський і відкритий характер освіти,
навчання релігії за бажанням батьків індивідуально або у створених релігійними
організаціями навчальних закладах і групах); безперервності й різноманітності
освіти (передбачав цілісність і наступність навчання, різноманітність навчальних
закладів, створення можливостей для їх вибору).
Окреслені принципи в сукупності формували нову парадигму освіти та зреалізовувалися в період відродження української державності в національній початковій
школі. Водночас засуджувалися та відкидалися принципи радянізації, уніфікації,
атеїзації, які тривалий час домінували в системі освіти [1028, арк. 92-95;
944, арк. 27].
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Отже, упродовж досліджуваного періоду під впливом перебудовчих процесів в
освітній системі відбулися трансформації у принципах, на яких ґрунтувалася
початкова

освіта.

Відроджувалися

принципи

національної

спрямованості,

демократизму, гуманізму, світськості, безперервності й різноманітності початкової
освіти, усувалися – русифікації, радянізації, уніфікації, атеїзації. Водночас
початкова

освіта

продовжувала

розвиватися

на

принципах

доступності,

обов’язковості, безкоштовності, спільному навчанні дітей обох статей, зв’язку
школи з життям.
Зупинимося на висвітленні трансформацій, що відбулися в організації
початкової освіти в 1984–1991 рр. Як йшлося вище, у контексті проголошеної
реформи загальноосвітньої та професійної школи запроваджувалися зміни в
структурі початкової освіти. З 1986 р. планувалося поступове перетворення
трирічної початкової школи у чотирирічну з метою забезпечення ґрунтовнішого
навчання учнів читанню, письму та лічбі, елементарним трудовим навичкам й
водночас зменшення їхнього навантаження та полегшення подальшого засвоєння
основ наук у середніх класах школи [434, с. 18].
Перехід до чотирирічної початкової освіти здійснювався за рахунок зниження
вікової межі початку систематичного шкільного навчання до шести років, що
розглядаємо як новаційну тенденцію досліджуваного періоду. Важливо, що
можливість і доцільність навчання у школі дітей шестирічного віку було доведено
під час майже десятирічного експериментального дослідження (про організаційнозмістові аспекти та результати цього дослідження йшлося у підрозділі 3.4).
Організований перехід до систематичного навчання дітей шестирічного віку
розпочався в 1986/87 н. р. З урахуванням побажань батьків, рівня розвитку дітей,
стану їхнього здоров’я, наявності відповідних умов навчання та підготовлених
учительських кадрів до І класів чотирирічної початкової школи було прийнято
358,3 тис. шестирічних учнів (50,2 % від їхньої загальної кількості) [1023, арк. 26].
Паралельно до І класів зараховувалися діти семирічного віку, які здобували
початкову освіту впродовж трьох років. Динаміка чисельності дітей, прийнятих до
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І класів трирічної та чотирирічної початкової школи протягом 1986/87 –
1990/91 н. р., представлена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Динаміка чисельності дітей, прийнятих до І класів трирічної та
чотирирічної початкової школи в 1986/87 н. р. – 1990/91 н. р. (тис. осіб)
[1006, арк. 25 зв.; 988, арк. 22 зв.; 986, арк. 1 зв.; 985, арк. 3 зв.; 991, арк. 1 зв.]
З наведеного рисунка бачимо, що масового переходу до навчання дітей з
шестирічного віку у чотирирічній початковій школі не відбулося. Найбільша
кількість першокласників, прийнятих до цього типу початкової школи, зафіксована
у 1988/89 н. р. – 450,6 тис. [986, арк. 1 зв.], хоча і цей показник був далекий від
запланованих. З 1989/90 н. р. спостерігалося стійке скорочення чисельності дітей,
зарахованих до чотирирічної початкової школи [985, арк. 3 зв.]. Ця тенденція була
характерна також для 90-х рр. ХХ ст.
Аналіз

джерел

засвідчив,

що

окреслені

трансформації

(перехід

до

чотирирічного терміну навчання, зниження вікової межі вступу до школи до шести
років) не мали передусім належної матеріально-технічної підтримки. Створення
учнівських місць для шестирічних учнів найчастіше відбувалося за рахунок
ущільнення, у результаті чого зросла кількість учнів, в т.ч. і початкових класів, які
займалися у другу зміну. У пошуках додаткових площ для створення належних умов
навчання та відпочинку шестирічних учнів почали використовуватися актові зали,
піонерські та вчительські кімнати, шкільні бібліотеки. Уже на початку 1987/88 н. р.,
тобто через рік після приходу до школи шестирічних учнів, ресурси навчальних
закладів для створення необхідних умов навчання в чотирирічній початковій школі
було вичерпано [1052, арк. 54]. Відтак поставлене ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР
перед МО УРСР завдання щодо завершення переходу на навчання в школі дітей
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шестирічного віку в сільській місцевості протягом 1986–1990 рр., у містах – 1986–
1993 рр. [553, с. 20] не виконувалося.
Продовжуючи розгляд питання щодо тривалості початкової освіти та віку
вступу дітей до школи, підкреслимо, що на етапі створення Концепції середньої
загальноосвітньої національної школи в Україні протягом 1990 р. авторами проектів
концепцій пропонувалася модель початкової школи з чотирирічним терміном і
початком навчання у ній з шести років [280; 281; 284; 285].
Розробляючи

концептуальні

засади

школи

І ступеня

О. Я. Савченко,

пропонувала, враховуючи індивідуальний розвиток дітей, різні варіанти тривалості
початкової освіти та віку вступу до школи (табл. 4.1) [747, с. 3].
Таблиця 4.1
Варіанти тривалості початкової освіти
та віку вступу дітей до школи (за О. Я. Савченко)
Тип навчання
Основний
Інтенсивне навчання з 6 років
Коригуюче навчання
Інтенсивне навчання з 7 років

І клас
6
6
7
-

Вік учнів
ІІ клас
ІІІ клас
7
8
7
8
8
9
7
8

ІV клас
9
10
9

На думку вченої, основним типом для здобуття початкової освіти мала бути
чотирирічна школа з початком навчання у 6 років. Водночас могли функціонувати
класи прискореного (з тривалістю 3 роки для дітей шестирічного віку, які виявили
високі пізнавальні здібності), коригуючого (з тривалістю 4 роки для дітей
семирічного віку, які були непідготовленими до школи через хворобливість,
педагогічну занедбаність, низькі розумові здібності тощо) та інтенсивного навчання
(з тривалістю 3 роки для дітей, які не відвідували дошкільні заклади, але в умовах
сім’ї оволоділи навичками читання й письма та мали достатній загальний розвиток).
Важливо, що Олександра Яківна наголошувала на тому, що запропоновані варіанти
тривалості початкової освіти мали зберігати не різнорівневий (характерний для
загальносоюзних концепцій), а «повний обсяг засвоєння кінцевих знань результатів
навчання. Адже смисл різних термінів початкової ланки – дати можливість усім
дітям фундаментально оволодіти програмами. Тому й стоїть питання про
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неможливість переходу учня до середньої ланки, якщо він не спромігся опанувати
цей обсяг» [747, с. 2-3].
Ці ідеї було покладено в основу проекту Концепції середньої загальноосвітньої школи Української РСР (1990). Зокрема, у документі йшлося, що тривалість навчання в початковій школі зумовлювалася передусім рівнем готовності дітей
до систематичного шкільного навчання та становила 3 або 4 роки [1028, арк. 98].
Підтримуючи такий гнучкий підхід до отримання початкової освіти дітьми з
різним рівнем підготовки й розвитку та розглядаючи його як такий, що не втратив
актуальності й сьогодні, зазначимо, що його реалізація, на наш погляд,
ускладнюється через необхідність створення різних умов організації освітнього
процесу, розроблення методичної літератури; потребує відповідної підготовки та
перепідготовки вчителів, залучення додаткових фінансових ресурсів тощо.
Отже, з 1986 р. в Україні функціонували два типи початкової школи:
трирічна з початком вступу до неї у 7 років та чотирирічна – з 6 років. Двотипність
початкової школи зберігалася до 2001 р. Схиляємося до думки, що в такій ситуації у
батьків з’явилася реальна можливість вибору віку вступу дітей до школи та терміну
здобуття початкової освіти.
Розглянемо типи навчальних закладів, що забезпечували початкову освіту.
Більшість дітей молодшого шкільного віку, як і в 50-х – 70-х рр. ХХ ст., навчалася в
масових (у 80-х рр. паралельно вживалося також поняття «денних») загальноосвітніх
школах. Залежно від місцевих умов окремо функціонували початкові, неповні
середні та середні загальноосвітні школи, що зберігали єдність і наступність освіти
між собою [422]. Про динаміку їх розвитку йтиметься нижче.
Для молодших школярів, батьки яких працювали та не могли забезпечити
належне виховання й догляд за ними впродовж дня, як і в попередні періоди,
функціонували школи подовженого дня. Вони створювалися на базі масової
загальноосвітньої школи за наявності необхідної кількості учнів і відповідних
навчальних і матеріально-технічних умов. Мережа шкіл подовженого дня порівняно
з 60-ми – 70-ми рр. ХХ ст., а також протягом досліджуваного періоду, розширилася
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та охопила початковою освітою більший контингент молодших школярів. Так, якщо
у 1984/85 н. р. їх кількість становила 9973, де навчалося 1121,6 тис. учнів
початкових класів [1004, арк. 24 зв.], то у 1990/91 н. р. – 15213 та 1314,8 тис.
відповідно [990, арк. 49]. Поряд зі школами подовженого дня у більшості масових
загальноосвітніх шкіл для молодших школярів організовувалися класи (переважно
для шестирічних учнів) та групи подовженого дня, кількість яких також інтенсивно
збільшувалася. Для підтвердження цього наведемо такі статистичні дані: у
1984/85 н. р. функціонувало 38880 груп та класів подовженого дня, які відвідувало
784,1 тис. молодших школярів [1004, арк. 24 зв.], у 1990/91 н. р – 55797 та 975,3 тис.
відповідно [990, арк. 49]. Пов’язуємо зростання означених показників зі вступом до
школи дітей шестирічного віку.
Для дітей молодшого шкільного віку, які потребували соціальної допомоги
(діти, які не мали необхідних умов виховання в сім’ї; діти, над якими
встановлювалася опіка чи піклування; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;
діти одиноких матерів; діти-сироти; діти, які залишилися без піклування батьків),
продовжували функціонувати загальноосвітні школи-інтернати [546, с. 19-20].
Наведемо деякі статистичні дані: у 1984/85 н. р. у 327 таких типах навчальних
закладів у підготовчих та І-ІІІ класах навчалося 30,9 тис. учнів [1004, арк. 10]; у
1990/91 н. р. у 295 загальноосвітніх школах-інтернатах у І-ІІІ (ІV) класах початкову
освіту здобувало 22,3 тис. дітей молодшого шкільного віку [990, арк. 9]. Тож
чисельність молодших школярів, які потребували соціальної допомоги, у
досліджуваний період зменшилася, що, безумовно, було позитивною тенденцією.
Учні початкових класів, яким було необхідне тривале лікування, навчалися у
загальноосвітніх санаторно-лісових школах, санаторних школах-інтернатах.
Навчальні заняття з ними проводилися також у лікарнях, санаторіях та вдома [422].
Як і в попередні періоди, дітям з вадами фізичного або розумового розвитку, що
перешкоджали їхньому навчанню у масовій школі, початкова освіта надавалася у
спеціальних загальноосвітніх школах та школах-інтернатах. Протягом досліджуваного періоду вони щорічно охоплювали початковим навчанням близько 30 тис.
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учнів [1004, арк. 23-23 зв.; 990, арк. 44-45]. Для молодших школярів із затримкою
психічного розвитку діяли класи вирівнювання. Про експериментальну перевірку
цієї форми навчання докладно йшлося у підрозділі 2. 4. Доречно нагадати, що класи
вирівнювання втратили своє первісне значення – попередження й подолання
неуспішності слабопідготовлених дітей до навчання в школі та «невстигаючих»
учнів початкових класів. Вони фактично прирівнювалися до спеціальних шкіл
[412, с. 40] та передбачали навчання дітей із затримкою психічного розвитку за
спеціальними програмами, опанування яких у початковій школі було збільшено на
рік [386, с. 42-43]. У 1984/85 н. р. у класах вирівнювання навчалося 947 молодших
школярів, причому винятково в міських школах [1004, арк. 11].
Важливо, що державна освітня політика, особливо наприкінці 80-х рр. ХХ ст.,
спрямовувалася на розвиток здібностей та обдарувань учнів. Тому набули
поширення школи (класи) та школи-інтернати з поглибленим теоретичним і
практичним вивченням навчальних предметів. Їх кількість протягом досліджуваного
періоду зросла майже втричі та на початку 1990/91 н. р. становила близько 6 тис.
[990, арк. 36]. Хоча поглиблене вивчення навчальних предметів мало розпочинатися
з VІІ класу [506, с. 4], проте, як і в 60-х – 70-х рр. ХХ ст., у навчальних закладах з
поглибленим вивченням іноземної мови цей предмет учні опановували вже з І класу.
Так, у 1988/89 н. р. у них навчалося 66,2 тис. молодших школярів (з них 47,4 тис.
учнів вивчали англійську мову, 9,6 тис. – німецьку, 6,7 тис. – французьку, 2,2 тис. –
іспанську, 0,3 тис. – китайську) [988, арк. 30]. У 1988 р. МО УРСР було затверджено
навчальні плани для шкіл (класів) з поглибленим вивченням з І класу музики та образотворчого мистецтва [374, с. 21-23, 27-31]. На жаль, кількісні показники учнів, які
здобували початкову освіту в цих типах навчальних закладів, відсутні. Принагідно
зазначимо, що з 1989 р. внаслідок творчих пошуків педагогічних колективів у
великих містах на базі вищих навчальних закладів і наукових установ почали
створюватися спеціалізовані заклади нового типу для роботи з обдарованими дітьми
й молоддю – гімназії та ліцеї [936, арк. 15; 194, с. 5]. Проте у них не передбачалося
отримання початкової освіти.
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Демократизація в освіті стала імпульсом до збільшення кількості авторських
шкіл (О. А. Захаренко, М. П. Гузик, М. І. Чумарна та ін.), а також шкіл, які
працювали за індивідуальними та експериментальними навчальними планами. У
них учителі мали змогу творчо розвивати й реалізовувати педагогічні ідеї. У
1990/91 н. р. функціонувало понад 300 таких навчальних закладів, у яких поряд з
іншими рівнями загальної середньої освіти надавалася й початкова [936, арк. 15].
Новацією досліджуваного періоду стало відкриття у сільській місцевості, а
згодом і в містах навчальних закладів «школа–дитячий садок», що здійснювали
навчання та виховання дітей дошкільного й молодшого шкільного віку. Вони почали
створюватися у 1983 р. у малонаселених районах УРСР. Протягом першого року
функціонування їх відвідувало вже 2 тис. дітей. Навчальні комплекси швидко
набули популярності, про що свідчать документи МО УРСР. Так, якщо у
1983/84 н. р. відкрилося 72 такі установи в Хмельницькій області (хмельницькі
освітяни ініціювали створення та вперше в УРСР організували у сільських
малокомплектних початкових і восьмирічних школах навчальні заклади «школадитячий садок») [1074, арк. 65; 858, с. 29], то на початку 1991/92 н. р. їх
нараховувалося 1043 по всій території України [937, арк. 15]. Діяльність цих
навчальних закладів регулювалася Положенням про порядок створення та
організацію роботи закладів «школа–дитячий садок» (1985) [475, с. 25].
Проаналізувавши

низку публікацій, де

висвітлювалася

робота нових

навчальних закладів, простежуємо, що їх функціонування дозволило: охопити
дошкільним вихованням тисячі дітей у віддалених селах, де не було й не
планувалося створення дошкільних закладів, а відтак – створити умови для
працевлаштування жінок-матерів; підготувати дітей до систематичного шкільного
навчання; зекономити ресурси на спорудження дошкільних закладів; зберегти й
зміцнити «неперспективні» малокомплектні школи; забезпечити наступність у
роботі дошкільної і початкової ланок освіти; покращити організацію навчальновиховного процесу; раціонально використовувати навчальну та матеріальнотехнічну базу; організувати гаряче харчування дошкільнят і молодших школярів
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тощо [204, с. 3; 342, с. 5-7; 473, с. 73-76; 526, с. 45; 843, с. 54; 858, с. 30]. Отже,
відкриття навчальних закладів «школа-дитячий садок» сприяло розв’язанню не
лише організаційно-педагогічних, а й соціально-економічних проблем.
Вагомим досягненням вважаємо відродження на початку 90-х рр. ХХ ст. після
більш ніж сімдесятирічної перерви приватної освіти. Свідченням цього став
запропонований Кабінетом Міністрів СРСР проект постанови «Про порядок
організації та функціонування приватних шкіл» (1991). Він з незначними
корективами був схвально оцінений Кабінетом Міністрів УРСР [914, арк. 39].
Приватні школи, що стали альтернативою єдинообразній державній школі, набули
поширення у період державної незалежності України.
Проаналізувавши щорічні статистичні звіти МО УРСР, ми не знайшли
інформації про здобуття початкової освіти дітьми-переростками та молоддю, що
було характерно для 50-х – початку 80-х рр. ХХ ст. Тож можна стверджувати, що
цей рівень освіти надавався винятково дітям молодшого шкільного віку.
Отже, в 1984–1991 рр. були створені умови для здобуття початкової освіти
різними категоріями дітей молодшого шкільного віку (фізично і психічно 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) з урахуванням особливостей
їхнього інтелектуального, фізичного та психічного розвитку, здібностей і нахилів у
різних типах класів і навчальних закладів. Як бачимо, у початковій освіті порівняно
з

попередніми

періодами

більшого

поширення

набувала

міжшкільна

та

внутрішньошкільна диференціація за такими критеріями: за структурою (початкові,
неповні середні та середні загальноосвітні школи, школа-дитячий садок); за
соціальним забезпеченням (школи, класи та групи подовженого дня; загальноосвітні
школи-інтернати); за здібностями учнів (школи (класи) та школи-інтернати з
поглибленим вивченням навчальних предметів, зокрема іноземної мови, музики або
образотворчого мистецтва); за психофізичним станом учнів (загальноосвітні
санаторно-лісові школи, санаторні школи-інтернати, спеціальні загальноосвітні
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школи та школи-інтернати, класи вирівнювання для дітей із затримкою психічного
розвитку); за концептуальною основою (масові та авторські школи).
Позитивною тенденцією досліджуваного періоду вважаємо відходження від
єдиної одноманітної школи, посилення диференційованого підходу в початковій
освіті завдяки розширенню мережі шкіл з поглибленим вивченням навчальних
предметів та авторських шкіл, відродженню приватних шкіл. Схвально оцінюємо й
те, що початкова освіта надавалася винятково дітям молодшого шкільного віку.
Важливо, що за структурною ознакою навчальні заклади поповнилися новим типом
–

«Школа-дитячий

садок», який сприяв вирішенню низки

організаційно-

педагогічних проблем у початковій освіті. Поряд із досягненнями, звернемо увагу й
на такий, на наш погляд, непродуманий крок державної освітньої політики, як
трансформування класів вирівнювання у форму навчання дітей із затримкою
психічного розвитку та ототожнення їх зі спеціальними навчальними закладами.
Як і в попередніх розділах, проаналізуємо розвиток мережі масових шкіл, де
здобувала початкову освіту більшість дітей молодшого шкільного віку (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Динаміка мережі початкових, неповних середніх і середніх
загальноосвітніх шкіл у 1984/85 н. р. – 1990/91 н. р. [1004, арк. 11; 1005, арк. 18;
1006, арк. 25; 988, арк. 23; 986, арк. 1; 985, арк. 1; 990, арк. 35]
З наведеного рисунка бачимо позитивну динаміку в розвитку масових шкіл.
Уперше з 1962/63 н. р. їх мережа, хоча і повільно, але почала зростати та протягом
1984/85 – 1990/91 н. р. збільшилася на 461 школу (2,7 %) [1004, арк. 11; 990, арк. 35].
Це відбувалося за рахунок відкриття нових середніх шкіл і відновлення діяльності
початкових шкіл. Як і в 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст., частка неповних середніх
шкіл щорічно зменшувалася, що пов’язуємо з їх реорганізацією у середні школи.
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Прокоментуємо динаміку розвитку мережі початкових шкіл. Наведені
статистичні дані свідчать, що в 1987/88 н. р. їх кількість досягла рекордно низьких
показників за всю радянську добу – 2938 шкіл [988, арк. 23]. Але з 1988/89 н. р.
відбувалося своєрідне «друге народження» початкових шкіл, особливо в сільській
місцевості. Протягом наступних трьох років їх мережа збільшилася на 225 (7,7 %) та
у 1990/91 н. р. нараховувала 3163 школи [990, арк. 35]. Відродження початкових
шкіл у сільській місцевості давало змогу забезпечити більш сприятливі умови для
навчання молодших школярів, адже їм уже не доводилося їздити в інші села для
здобуття початкової освіти. У населених пунктах, де відкривалися початкові школи,
організовувалися колгоспи, відновлювалася робота сільських рад. Внаслідок цього
місцеве населення вже не мігрувало, а навпаки – починало повертатися у рідні
місця. Тому, на наш погляд, відновлення початкових шкіл у сільській місцевості
мало не лише важливе педагогічне, а й соціальне та економічне значення.
Звернемо увагу, що чисельність молодших школярів, які навчалися у середніх
школах, зростала та відповідно – зменшувалася у неповних середніх школах. У
1984–1991 рр. контингент учнів, які навчалися у початкових школах, фактично не
змінився та був дуже низький. Отже, основним типом навчального закладу для
здобуття початкової освіти, як і в 70-х рр. ХХ ст., була середня загальноосвітня
школа, що охопила початковим навчанням у 1984/85 н. р. 76,7 % учнів [1004,
арк. 11 зв.], а в 1990/91 н. р. – уже 82,4 % [987, арк. 1 зв.] (рис. 4. 3).

Рис. 4.3. Розподіл учнів початкових класів за типами масових шкіл у
1984/85 н. р. і 1990/91 н. р. (%) [1004, арк. 11 зв.; 987, арк. 1 зв.]
Перейдемо до характеристики масових шкіл за територіальним критерієм.
Проаналізувавши щорічні статистичні звіти МО УРСР, доходимо висновку, що, як і
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в 50-х – 70-х рр. ХХ ст., кількість сільських шкіл значно перевищувала кількість
міських шкіл. Протягом 1984–1991 рр. у їх співвідношенні відбулися ледь помітні
зміни (Додаток АЛ). Припускаємо, що незначне зростання (на 0,9 %) сільських шкіл
та відповідно зменшення (на 0,9 %) міських шкіл відбулося за рахунок відновлення
у сільській місцевості початкових шкіл. Та, незважаючи на перевагу в кількісному
та відсотковому показниках сільських шкіл, у них здобувало освіту лише близько
34 % молодших школярів, решта навчалися у міських школах (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Чисельність учнів початкових класів у міських і сільських
школах у 1984/85 н. р. і 1990/91 н. р. (%) [1004 арк. 11 зв.; 987 арк. 1 зв.].
Така диспропорція пояснюється функціонуванням у сільській місцевості
значної частини малокомплектних шкіл. Для підтвердження цього факту наводимо
архівні дані: на початку 1990/91 н. р. у кожній із 860 сільських шкіл навчалося до
10 молодших школярів, у 586 – до 15, у 564 – до 20, у 463 – до 30 [985, арк. 1].
За мовним критерієм школи, як і раніше, поділялися на одномовні (українська,
російська, молдавська, угорська, польська, з кінця 80-х рр. ХХ ст. – румунська,
кримськотатарська), двомовні та тримовні. Одномовні школи складали близько
98 %, серед яких до 1988/89 н. р. домінували школи з російською мовою навчання. У
середині 80-х рр. ХХ ст. русифікаторська політика радянського уряду досягла свого
апогею. За даними МО УРСР, у 1987/88 н. р. лише 46 % учнів початкових класів
навчалися українською мовою. Причому левову частку з них становили молодші
школярі сільських шкіл. У містах і промислових районах початкова освіта майже
цілковито була зрусифікована [988, арк. 23]. У цей час дещо зменшилася мережа
шкіл для дітей національних меншин. У 1987/88 н. р. функціонувало 122 школи з
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молдавською, 62 – з угорською та 2 – з польською мовами навчання, що складали
близько 1 % від загальної кількості шкіл [911, арк. 133]. Учнів початкових класів, які
здобували освіту цими мовами, нараховувалося 0,8 % [988, арк. 23].
Вище ми зазначали, що наприкінці 80-х рр. ХХ ст. сталися відчутні зміни в
мовній політиці, зокрема у формуванні мережі загальноосвітніх шкіл за мовною
ознакою. Так, з 1988/89 н. р. кількісні показники шкіл з українською мовою навчання
щорічно неухильно зростали, натомість зменшувалися – шкіл з російською мовою
навчання [934, арк. 8]. Лише протягом 1989–1990 рр. було відновлено та відкрито
близько 460 шкіл з українською мовою навчання. Інтенсивно розвивалася мережа
відповідних класів у школах з російською мовою навчання, які дозволялося утворювати за мінімальної наповнюваності – 8–10 учнів у класі. Наприклад, у м. Києві на
початку 1990/91 н. р. у 26 таких школах здійснено прийом учнів до 34 перших класів
лише з українською мовою навчання [1026, арк. 72]. Звернемо увагу, що в окремих
містах (Донецьк, Харків, Кіровоград, Сімферополь, Суми) мережа шкіл і класів з
українською мовою навчання розвивалася повільно. У населених пунктах Сніжному, Харцизьку, Селідово, Єнакієво, Ясинуватій, Авдіївці, а також Володарському,
Новоазовському, Ясинуватському районах Донецької області не функціонувало
жодної школи або класу з українською мовою навчання [937, арк. 21].
У цей час було також звернуто увагу на здобуття початкової освіти дітьми
національних меншин. Поряд зі школами з молдавською, угорською та польською
мовами

навчання

почали

функціонувати

школи

з

румунською

та

кримськотатарською мовою навчання. У низці масових загальноосвітніх шкіл для
дітей національних меншин в початкових класах уведено вивчення новогрецької,
болгарської, гагаузької та єврейської мов [987, арк. 24].
Позитивні зрушення у мовній політиці наприкінці 80-х рр. ХХ ст. сприяли
зростанню показників учнів початкових класів, які навчалися українською мовою,
та, відповідно, зменшення молодших школярів, які навчалися російською мовою.
Привертає увагу збільшення, хоча і незначне, кількості молодших школярів, які
навчалися польською мовою; поява учнів, які здобували початкову освіту

316

румунською та кримськотатарською мовами. Зміни у співвідношенні учнів
початкової ланки школи за мовою навчання протягом досліджуваного періоду
представлено на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Розподіл учнів початкових класів за мовою навчання у
1984/85 н. р. та 1990/91 н. р. (%) [1004, арк. 22-22 зв.; 987, арк. 24]
Отже, для масових загальноосвітніх шкіл, власне як і для інших типів шкіл, що
надавали початкову освіту, як і в 50-х – 70-х рр. ХХ ст., була характерна зовнішня
диференціація навчання за такими критеріями: структурний (початкові, неповні
середні та середні школи), територіальний (сільські та міські школи) та мовний,
частково національний трансформований наприкінці 80-х рр. ХХ ст. у національний
(школи та класи з українською, російською, молдавською, угорською, польською,
румунською, кримськотатарською мовами навчання). Більша частина молодших
школярів навчалася в середніх загальноосвітніх школах у міській місцевості.
Позитивним зрушенням досліджуваного періоду уважаємо збільшення шкіл і класів
з українською мовою навчання, а також створення умов для здобуття початкової
освіти дітям не лише молдавської, угорської, польської національностей, а й
румунської та кримськотатарської.
Звернемо увагу, що в цілому контингент учнів початкових класів, які
навчалися в масових загальноосвітніх школах (Додаток АМ), протягом 1984–
1991 рр. зріс на 373,8 тис., що складало 16,4 % (рис. 4.6). Це відбувалось за рахунок
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збільшення кількості дітей у підготовчих класах, а з 1986/87 н. р. – переходу до
чотирирічної початкової освіти.

Рис. 4.6. Динаміка чисельності учнів початкових класів у 1984/85 –
1990/91 н. р. [1004, арк. 11 зв.; 1005, арк. 18 зв.; 1006, арк. 25 зв.; 988, арк. 23 зв.;
986, арк. 1 зв.; 990, арк. 3 зв.; 987, арк. 1 зв.]
Для молодших школярів колегією МО УРСР відповідно до Основних напрямів
реформи затверджено нові Правила для учнів, які запроваджувалися в школах з
1 вересня 1985 р. [519, с. 4] (Додаток АН). Проаналізувавши їх зміст, спостерігаємо,
що, як і попередньо прийняті, вони виконували роль соціального навігатора для
учнів початкових класів. Згідно з Правилами учні мали сумлінно навчатися,
старанно працювати, брати активну участь у корисних справах свого класу,
жовтенятської групи, піонерського загону, допомагати товаришам краще вчитися й
працювати. Зверталася увага і на важливість їхнього розумового, фізичного,
морального, трудового та естетичного виховання, що, безперечно, було позитивним.
Водночас Правила, ретельно вивірені, однозначні, сформульовані у наказовій формі,
спрямовувалися насамперед на формування «радянської людини» з притаманними
їй властивостями й цінностями, а також на регламентацію поведінки молодших
школярів у школі, вдома та в громадських місцях.
Учні

зобов’язувалися

«неухильно

виконувати»,

«дотримуватися»,

«слухатися», «завжди бути», «зразково поводитися», при цьому не маючи жодних
прав й тим більше власного «Я» [519, с. 4-5]. Ці Правила, на наш погляд, стали ще
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одним підтвердженням того, що радянська система освіти нівелювала особистість
дитини вже з перших років навчання у школі. Учень мав ідентифікувати себе з
жовтенятською зіркою, піонерською ланкою, класним колективом. Мабуть, не
випадково велика увага зверталася на упровадження нових Правил в освітньому
просторі початкової школи, на проведення роз’яснювальної роботи серед молодших
школярів щодо їх дотримання. Про це, зокрема, свідчить низка статей,
опублікованих на сторінках журналу «Початкова школа [247, с. 58; 861, с. 17].
На противагу державній освітній політиці представники громадськопедагогічного руху за оновлення школи, зокрема педагогіки співробітництва
(Ш. О. Амонашвілі, І. П. Волков, Є. М. Ільїн, С. М. Лисенкова, В. Ф. Шаталов),
відомі українські вчені (Ю. З. Гільбух, С. У. Гончаренко, О. Я. Савченко та ін.)
виступали за подолання знеособленості учня, акцентували на необхідності поваги до
його особистості, урахуванні потреб та інтересів, створенні умов для розкриття й
розвитку його здібностей та обдарувань. Ці ідеї набули подальшого розвитку та
реалізації в педагогічній думці й освітньому процесі незалежної України.
У контексті досліджуваної проблеми доречно зупинитися на кількісному
аналізі та якісному складі вчителів початкових класів. Збільшення кількості дітей,
які вступали до І класів, нові умови комплектування класів (скорочення їх
наповнюваності з 40 до 30 учнів) викликали проблему кадрового забезпечення
початкової ланки школи. Її розв’язання здійснювалося таким чином: більш
раціональний розподіл випускників педагогічних училищ і педагогічних інститутів,
особливо у віддалені школи сільської місцевості; вивільнення для роботи в
початкових класах вихователів, старших піонервожатих та інших педагогічних
працівників, які мали відповідну фахову підготовку; залучення до роботи в
початковій школі студентів-заочників старших курсів факультетів підготовки
вчителів початкових класів; залишення або повернення в школи класоводів
пенсійного віку [927, арк. 44-45]. Окрім того, з 1984 р. щорічно збільшувався
прийом майбутніх учителів початкових класів у педагогічні училища та педагогічні
інститути, насамперед за рахунок позаконкурсного набору абітурієнтів за цільовим

319

направленням [1055, арк. 11; 1029, арк. 130; 1030, арк. 104]. Для прискорення
підготовки кваліфікованих фахівців для початкової ланки школи додатково було
відкрито

3 педагогічні

училища

[1053, арк. 3].

У

1986 р.

їх

готували

у

44 педагогічних училищах та 23 педагогічних інститутах [650, с. 28].
Здійснені заходи сприяли щорічному зростанню чисельності класоводів. Так,
упродовж 1984/85 – 1990/91 н. р. їхній контингент збільшився на 40,4 тис. осіб або
на 47,5 %, що ілюструє рис. 4.7.

Рис. 4.7. Динаміка чисельності вчителів початкових класів у 1984/85 –
1990/91 н. р. (тис. осіб) [1004, арк. 13; 1005, арк. 25; 1006, арк. 27, 28; 988, арк. 35;
989, арк. 27, 33; 985, арк. 22; 991, арк. 15, 21]
Водночас відбувалося, хоча і повільне, зростання кількості фахівців, які
викладали у початкових класах музику, образотворче мистецтво, трудове навчання
та фізичну культуру. У 1990/91 н. р. вони складали 20,9 тис. осіб [990, арк. 49].
Залучення цих учителів до навчання молодших школярів сприяло підвищенню
якості викладання предметів естетичного та фізкультурно-оздоровчого циклів.
Державна освітня політика спрямовувалася й на покращення якісних
показників підготовки класоводів (рис. 4.8). Якщо у 1984/85 н. р. відсоток учителів
початкових класів з вищою освітою складав 49,8, то у 1990/91 н. р. – 56,7 % [1004,
арк. 13; 991, арк. 15, 21]. Водночас спостерігалася міжрегіональна диспропорція
педагогів із вищою освітою. Аутсайдером у цих показниках, як і раніше, а також і в
подальшому, залишалася Закарпатська область. У 1985/86 н. р. у цьому регіоні на
посаді вчителя початкових класів працювало лише 26,2 % осіб з вищою освітою.
Низькі показники були характерні і для Львівської (37,8 %) та Кримської (38,6 %)
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областей. Натомість, наприклад, в Чернігівській області відсоток класоводів з
вищою освітою сягнув 70,9 [915, арк. 104 зв.; 1126, арк. 82].
%
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45,6
39,3
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4,6

4

0
вища освіта

неповна вища освіта
1984/85 н.р.

середня педагогічна
освіта

1990/91 н.р.

Рис. 4.8. Освітній рівень учителів початкових класів у 1984/85 н. р. і
1990/91 н. р. (%)[1004, арк. 13; 991, арк. 15, 21].
Позитивно оцінюємо, що на посаді вчителя початкових класів згідно з наказом
МО СРСР (21 квітня 1986 р.) мали право працювати ті педагоги, які мали відповідну
фахову підготовку [415, с. 43].
Новацією досліджуваного періоду стала підготовка вчителів початкових
класів у педагогічних інститутах з додатковою спеціальністю «Образотворче
мистецтво», «Музика» [1031, арк. 38] або «Українська мова та література»
[935, арк. 5]. Це питання порушувалося ще у другій половині 50-х рр. ХХ ст., коли
було відроджено підготовку класоводів у системі вищої освіти.
Продовжувала

реалізовувалася

програма

систематичного

підвищення

кваліфікації учителів початкових класів. Значну допомогу в цьому надавали обласні
ІУВ. У зв’язку зі вступом до школи шестирічних учнів особлива увага приділялася
учителям, які працювали з цією віковою категорією школярів. Для них
організовувалися курси, лекції, семінари, конференції та інші форми роботи [755,
с. 41; 880, с. 55-56]. Обов’язкову підготовку майбутніх класоводів до роботи з
учнями шестирічного віку було введено у педагогічних училищах і педагогічних
інститутах [1025, арк. 12; 1029, арк. 130]. Республіканським навчально-методичним
кабінетом з вищої та середньої педагогічної освіти на допомогу класоводам,
викладачам, студентам та учням педагогічних навчальних закладів підготовлено
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навчально-методичну літературу з питань організації навчально-виховної роботи з
шестирічними учнями: Психолого-педагогічні основи організації навчальновиховного процесу з учнями шестирічного віку / уклад. О. Я. Савченко;
Риженко Г. М. Фізіолого-гігієнічні вимоги до навчання дітей шестирічного віку;
Пасечник Я. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з
шестирічками та ін. (література видана російською мовою – Т. Г.) [1030, арк. 105106]. У науково-методичному журналі «Початкова школа» уведено рубрику
«Вчителю чотирирічної школи». У 80-х рр. ХХ ст. продовжено видання серії
«Бібліотека вчителя початкових класів». Звичайно, здійснені заходи сприяли
підготовці класоводів до роботи з шестирічними учнями. Проте новації у початковій
освіті, як і раніше, випереджали підготовку до них учителів.
Як і в попередні періоди, вживалися заходи щодо підвищення суспільного
престижу вчителів, покращення умов їхньої праці та побуту. З 1984 р., передусім
для класоводів, запроваджувалися нові підвищені ставки заробітної плати і
посадових окладів [416]. Позитивними стали зміни в педагогічному навантаженні
учителів початкових класів. Так, ставка заробітної плати почала виплачуватися не за
24 год., а за 20 год. викладацької роботи протягом навчального тижня. Схвально
оцінюємо і встановлення доплати за класне керівництво в обсязі 20 крб. на місяць, а
також збільшення доплати за перевірку зошитів – 15 крб. на місяць [416]. Але
педагогічне навантаження вчителів початкової ланки школи продовжувало
залишатися більшим, ніж в учителів середньої і старшої школи, а доплати за класне
керівництво та перевірку зошитів – меншими. Тож статус класоводів залишався
нижчим, ніж в учителів-предметників.
З урахуванням підвищених ставок заробітної плати та посадових окладів і
різних видів доплат заробітна плата вчителів початкових класів у середньому зросла
більше ніж на 50 %. Однак вона постійно відставала від рівня заробітної плати
робітників і службовців у народному господарстві та складала в середньому зі
встановленими доплатами 165 крб. на місяць проти 218 крб. загалом в УРСР
[903, арк. 7]. І хоча з 1 вересня 1991 р. оплата праці вчителів початкових класів була
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підвищена [937, арк. 19], це вже не рятувало ситуацію в умовах галопуючої інфляції,
і в 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку з економічною кризою вона лише загострювалася.
Протягом досліджуваного періоду на державному та місцевому рівнях
приділялася увага питанням будівництва житла для вчителів, ремонту їхніх квартир,
забезпечення паливом, продуктами харчування тощо. Водночас значна частина
педагогів, особливо сільських шкіл, проживала в незадовільних житлово-побутових
умовах;

погіршувалися

медичне обслуговування

та оздоровлення

вчителів

[936, арк. 18]. Окрім того, деструктивно впливали на стан класоводів і, відповідно,
на педагогічну працю та її результати такі чинники: зниження престижу
вчительської професії; велика завантаженість справами, що не стосувалися
навчально-виховного процесу; суворий контроль за роботою педагога; постійні
перевірки; нездорове суперництво між учителями; «культ директора» тощо
[859, с. 3-4]. Отже, недостатня соціальна захищеність учителів початкових класів,
складні умови їхньої праці та побуту спричинили плинність кваліфікованих
фахівців, старіння викладацького складу, посилення фемінізації педагогічного
корпусу (у 1988/89 н. р. на посаді вчителя початкових класів працювало 98,3 %
жінок [988, арк. 35]). Невідповідність між об’єктивно високим соціальним і
економічним значенням педагогічної праці та її реальними умовами негативно
відбивалися на авторитеті вчителя в суспільстві, роботі шкіл, освітньому рівні учнів.
Перейдемо до характеристики навчального та матеріально-технічного
забезпечення початкової освіти, яке планомірно зміцнювалося за рахунок державних
капіталовкладень, коштів місцевого бюджету, а також завдяки активній допомозі
підприємств, колгоспів, радгоспів. Так, протягом 1984–1987 рр. уведено в дію
1100 нових шкіл, добудовано 3 тис. класних кімнат, 402 їдальні, 313 спортзалів,
1,2 тис. спалень та ігрових кімнат для шестирічних учнів тощо [1119, арк. 48]. За
рахунок коштів колгоспів і радгоспів здійснювалося роз’єднання класів-комплектів
у початкових школах сільської місцевості. Лише у Вінницької області в 1990 р.
завдяки базовим господарствам вдалося роз’єднати більше 75 % початкових класівкомплектів [936, арк. 11].
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Однак з року в рік, особливо наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.,
темпи шкільного будівництва уповільнювалися, низка новобудов приймалася з
великими недоробками, хронічним недоліком залишався капітальний ремонт і
підготовка шкіл до роботи в зимових умовах [935, арк. 8]. Унаслідок залишкового
принципу фінансування освітньої галузі невирішеними залишалися й інші питання.
Наприклад,

у

1989 р.

8369 (40 %) шкіл

не

мали

центрального

опалення,

2002 (9,6 %) школи – водопроводу, 8233 (39,4 %) школи – спортзалів, 2443 (11,7 %)
школи – їдалень, 11664 (55,8 %) школи – кімнат для трудового навчання молодших
школярів. Такі навчальні заклади розташовувалися переважно в сільській місцевості
[913, арк. 28].
У 1990 р. загострилася проблема із забезпеченням учнів щоденниками,
зошитами, письмовим приладдям. Не всі школи одержували необхідну кількість
класних журналів та іншої документації. Через брак паперу, слабку поліграфічну
базу видавництво «Радянська школа» несвоєчасно видавало навчальні програми,
підручники та посібники для молодших школярів. Ускладнювалося постачання
підручників у школи з українською мовою навчання [936, арк. 20]. Звернемо увагу й
на недостатнє забезпечення вчителів початкових класів методичною літературою, на
нестачу наочних посібників, на повільне оновлення ТЗН у початковій ланці школи
[312, с. 5]. Закономірно, що відсутність належного навчального та матеріальнотехнічного забезпечення початкової освіти негативно позначалася на організації та
якості навчально-виховного процесу.
Отже, під впливом перебудовчих процесів в освітній галузі відбулося
оновлення теоретичних засад дільності початкової освіти, зокрема цілей і завдань
(акцентування уваги на розвитку особистості учня, актуалізація формування
загальнопредметних умінь і навичок, досягнення кожним учнем освітніх результатів
на завершення початкового навчання), принципів (визнання пріоритетними
принципів національної спрямованості, демократизму, гуманізму, деполітизації,
безперервності й різноманітності освіти, диференціації, дитиноцентризму, їх
закріплення в проектах освітнього законодавства), організації (перехід до
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чотирирічної початкової освіти з початком навчання у шість років, розширення
мережі шкіл з поглибленим вивченням навчальних предметів з І класу, створення
нового типу навчального закладу «школа-дитячий садок», зростання шкіл та учнів,
які навчалися українською мовою), що вимагало змін у змісті освіти та навчальновиховному процесі.

4.2. Зміст початкової освіти та його навчально-методичне забезпечення за
функціонування двох типів початкової школи
На початку 80-х рр. XX ст. зміст початкової освіти певною мірою був
перевантаженим, навчальний матеріал ускладненим. Нерозв’язаною залишалася
проблема наступності змісту освіти між дошкільною і початковою, початковою і
середньої ланками освіти. Окремі підручники, зокрема з математики, нагадували
методичні посібники, що призначалися не лише для учнів, а й вчителів
[264, с. 86-87]. Тож в черговий раз постало питання про перебудову змісту
початкової освіти. На виконання партійно-урядових постанов про реформу школи
(1984) МО СРСР і АПН СРСР розробили нові типові навчальні плани та програми
для загальноосвітньої школи, на основі яких МО УРСР та НДІ педагогіки УРСР
підготували перехідні навчальні плани (за ними школи УРСР працювали протягом
1986–1990 рр.), а також програми для шкіл УРСР, що визначили зміст початкової
освіти на найближчі роки.
Нагадаємо, з 1986/87 н. р. функціонували два типи початкової школи:
трирічна та чотирирічна. Відтак вони працювали за різними навчальними планами,
програмами та підручниками, що ускладнювало роботу укладачів і вимагало
додаткових фінансових ресурсів задля їхнього видання.
Перейдемо до розгляду навчальних планів, програм і літератури для трирічної
та чотирирічної початкової школи. Проаналізувавши навчальні плани для трирічної
початкової школи, приходимо до висновку, що вони фактично не змінювалися від
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1980/81 н. р. до 1988/89 н. р. (табл. 4.2), за винятком запровадження в 1986/87 –
1987/88 н. р. у ІІ і ІІІ класах по 1 год. на навчальний тиждень обов’язкових занять із
суспільно корисної праці [383, с. 8-9; 384, с. 22-23]. Їх уведення здійснювалося з
метою покращення трудового виховання, навчання та профорієнтації молодших
школярів; формування у них «усвідомленої потреби» в праці. Основними
напрямами суспільно корисної праці учнів початкових класів були визначені такі:
роботи із благоустрою своєї школи, з охорони природи, зі збору вторинної сировини
[476, с. 208-209].
Таблиця 4.2
Навчальний план для трирічної початкової школи
з українською мовою навчання (1986/87 н. р.) [383, с. 8-9]
№
з/п

Назва предметів

Українська мова
Російська мова
Математика
Природознавство
Образотворче мистецтво
Музика
Фізична культура
Трудове навчання
Усього
Обов’язкові заняття суспільно
корисною працею
1
2
3
4
5
6
7
8

Кількість годин на навчальний
тиждень
І кл.
ІІ кл.
ІІІ кл.
13/11
8
8
1/3
5
6
6
6
6
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
25
25
27
-

1

1

У навчальних планах для чотирирічної початкової школи, на відміну від
навчальних планів для трирічної школи, зменшено тижневе навантаження школярів
у І і ІІ класах; суттєво змінено розподіл годин на вивчення української та російської
мов за роками навчання (майже вдвічі зменшено кількість годин на вивчення мов у
І класі, скасовано одночасний початок опанування двох мов, початок вивчення
російської мови перенесено з першого до другого півріччя І класу, у ІІ-ІV класах
дещо збільшено час на вивчення української мови та зменшено на вивчення російської мови); відведено більше часу на предмети естетичного циклу (образотворче
мистецтво та музику) й трудове навчання; уведено вивчення в І-ІІ класах нового
інтегрованого курсу «Ознайомлення з навколишнім світом» [383, с. 8] (табл. 4.3).
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Таблиця 4.3
Навчальний план для чотирирічної початкової школи
з українською мовою навчання (1986/87 н. р.) [706, с. 16]
№
з/п
1
2
3
4

Назва предметів

Українська мова
Російська мова
Математика
Ознайомлення з
навколишнім світом
5 Природознавство
6 Образотворче мистецтво
7 Музика і співи
8 Фізична культура
9 Трудове навчання
Усього
Обов’язкові заняття суспільно
корисною працею

Кількість годин на навчальний тиждень
І кл.
ІІ кл.
ІІІ кл.
ІV кл.
7/6
8
9/8
9
0/2
3
4/5
5
4
6
6
6
1

1

-

-

2/1
2
2
2
20

1
1
2
2
24

1
1
1
3
2
27

1
1
1
1
2
27

-

1

1

1

Як бачимо, зміст освіти як для трирічної, так і для чотирирічної початкової
школи мав багатопредметний характер.
Відповідно до нових навчальних планів були розроблені програми для
трирічної (1985) та чотирирічної (1986) початкової школи [698; 702]. Вище
зазначалося, що вони укладалися МО УРСР за активної участі наукових співробітників НДІ педагогіки УРСР, зокрема лабораторії навчання і виховання молодших
школярів, на основі типових програм для початкових класів, розроблених МО СРСР
і АПН СРСР з урахуванням специфіки шкіл УРСР. У порівнянні з програмами, виданими на початку 80-х рр. ХХ ст., в нових – посилено виховну, світоглядну, політехнічну та практичну спрямованість навчальних предметів, уточнено їх зміст і обсяг,
повніше відображено досягнення науки та практики [167, с. 3]. Особлива увага, як і
раніше, приділена формуванню у молодших школярів матеріалістичного світогляду.
Програми з усіх предметів мали єдину структуру: пояснювальна записка,
тематичний зміст навчального курсу з орієнтовним розподілом годин за темами
(розділами), перелік основних понять і провідних ідей, міжпредметні зв’язки.
Підкреслимо, що до структури програм уводився новий складник: вимоги до ЗУН
учнів. Це, на наш погляд, сприяло зміцненню знань у молодших школярів,
формуванню у них умінь і навичок, які створювали фундамент для оволодіння
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основами наук у наступних класах, а також застерігало класоводів від формалізму й
лібералізму в оцінюванні навчальної діяльності учнів. Принагідно зазначимо, що
програма «Формування загальнонавчальних умінь і навичок» була розроблена
О. Я. Савченко та вперше опублікована в 1984 р. [264, с. 90].
Проаналізувавши

нові

програми

спостерігаємо

зменшення

у

них

концентризму, зокрема у вивченні основних розділів з мов і математики, посилення
лінійного принципу розміщення навчального матеріалу [698; 699]. Поділяємо думку
О. Я. Савченко, що в цілому це забезпечувало певний резерв часу та сприяло
більшій систематичності й наступності у навчанні молодших школярів [728, с. 60].
Поряд із позитивними змінами, що відбулися у змісті початкової освіти, маємо
акцентувати й на недоліках. Зміст освіти «змінювався без наукового обґрунтування,
за вказівками партії» [735, с. 3] та залишався уніфікованим. Окрім того, МО УРСР,
реалізовуючи урядову освітню політику, посилювало заходи у напрямі русифікації
змісту початкової освіти. У підрозділі 4.1 йшлося, що колегією МО УРСР (14 серпня
1985 р.) ухвалено план додаткових заходів про покращення викладання російської
мови в національних загальноосвітніх школах [1054, арк. 37-38].
Як уже попередньо зазначалося, з 1986 р. відбувся перехід до навчання у
початковій школі дітей з шести років. Ці зміни серед іншого спричинили й перегляд
змісту освіти, що мав відповідати віковим особливостям шестирічних учнів,
специфіці їхнього сприймання, пам’яті, мислення тощо. Тому доречно розглянути
особливості побудови та структурування змісту освіти для чотирирічної
початкової школи, що відображено у відповідних навчальних програмах.
Розробляючи зміст освіти для чотирирічної початкової школи, наукові
співробітники НДІ педагогіки УРСР взяли за основу вдосконалені програми для
трирічної школи, видані в 1981 р. Водночас у визначенні змісту та обсягу
навчальних предметів ураховувалися вимоги типових програм, розроблених в
лабораторії початкового навчання НДІ змісту та методів навчання АПН СРСР [817];
результати

експерименту

з

навчання

шестирічних

дітей,

здійснюваного

українськими науковцями протягом 1981–1985 рр., та результати дидактичних і
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методичних досліджень у галузі початкової освіти [1019, арк. 120]. Укладаючи
навчальні програми для чотирирічної початкової школи, науковці прагнули
розв’язати такі завдання:
– створити більш сприятливі умови для загального розвитку учнів;
– підвищити роль предметів естетичного циклу та фізичного виховання;
– закласти у програмах таке співвідношення теоретичного матеріалу й
практичних вправ, щоб забезпечити формування у всіх учнів міцних та
усвідомлених умінь і навичок, які є фундаментом для подальшої освіти;
– подолати існуюче в трирічній школі перевантаження програм, позбутися
невиправданого ускладнення теоретичного матеріалу;
– досягти науково обґрунтованої систематичності навчання;
– значно повніше реалізувати у цілісній системі початкового навчання
внутрішньо- та міжпредметні зв’язки;
– забезпечити наступність змісту дошкілля та початкової школи у реалізації
освітніх, виховних і розвивальних функцій [472, с. 26; 728, с. 59-60].
Важливо, що програми для чотирирічної початкової школи були не просто
«розтягнуті» на більш тривалий термін. Цілі вивчення нового змісту освіти, його
розподіл за класами, методична реалізація мали суттєві відмінності. Як зазначає
О. Я. Савченко, задля досягнення кращих результатів у розвитку дитини було
розширено й змінено склад компонентів змісту освіти, що передбачав цілеспрямоване формування навчальної діяльності, ЗУН предметного змісту, соціальних
і моральних знань та досвіду поведінки учнів, їхньої оцінювальної діяльності. Реалізація цих компонентів в межах чотирирічної початкової школи «допомагала урізноманітнити форми навчальної діяльності, закласти основи самостійного учіння» [728,
с. 60]. Отже, спостерігаємо, що у добір і структурування змісту початкової освіти
був покладений такий принцип, як багатокомпонентність, що, власне, відповідало
тогочасним науковим результатам досліджень у теорії змісту шкільної освіти. Нагадаємо, що відомими радянськими дидактами (В. П. Беспалько, В. В. Краєвський,
І. Я. Лернер, М. М. Скаткін) у 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. обґрунтовано
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чотирикомпонентну теорію змісту освіти, спрямовану на формування у свідомості
учня певної картини світу (знання), здатності до збереження соціальної культури
(способи діяльності, уміння), перетворення дійсності (досвід творчої діяльності),
формування потреб і мотивів до діяльності (досвід емоційно-ціннісного ставлення).
За твердженням Л. В. Пироженко, ця теорія й сьогодні є однією із найбільш відомих
і використовуваних у процесі формування змісту освіти [459, с. 236-237].
Перейдемо до аналізу програм із різних навчальних предметів, що вивчалися в
чотирирічній початковій школі, та окреслимо особливості їх структурування і
змістового

наповнення

з

урахуванням

зниження

вікової

межі

початку

систематичного шкільного навчання.
Центральне місце у змісті освіти чотирирічної початкової школи за значущістю належало українській мові, оволодіння якою залишалося не лише метою, а й
засобом подальшого навчання. Програма з цього предмета укладена з урахуванням
досягнень тогочасної лінгводидактики. Її структура та зміст визначалися провідним
лінгводидактичним принципом, що передбачав вивчення мовних явищ у взаємозв’язку і взаємозумовленості та забезпечення на цій основі розвитку мислення і
мовлення молодших школярів. Важливим складником курсу української мови, як і
на початку 50-х рр. ХХ ст., став розвиток мовлення учнів. Його не лише було виділено в окремий розділ, але й передбачено наскрізне представлення в усіх розділах
програми для об’єднання всіх аспектів мовленнєвої діяльності молодших школярів.
Суттєвою відмінністю програм для чотирирічної початкової школи стало значне
збільшення тривалості навчання для опанування розділу «Навчання грамоти» (від
3,5 місяців до одного року). Причому навчання грамоти не зводилося лише до
формування в учнів умінь читати й писати, а спрямовувалося на створення бази для
подальшого вивчення мови у ІІ-ІV класах, зокрема на розвиток мовлення, на уміння
працювати з книжкою тощо [702, с. 2-5]. Позитивним, на наш погляд, стало
спрощення

рукописного

шрифту

для

навчання

письма

першокласників

загальноосвітніх шкіл з українською та російською мовами навчання. Згідно із
рішенням колегії МО УРСР (31 липня 1985 р.) було внесено корективи в графіку
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прописних літер А, Б, В, Г, Д, К, Н, П, Р, Т, Ю та рядкових – и, ю [1056, арк. 129].
Програма з російської мови ґрунтувалася на тих же лінгводидактичних
принципах, що й програма з української мови. Пріоритетним завданням вивчення
цього навчального предмета залишалося формування у молодших школярів мовленнєвих умінь і навичок. Окрім того, зміст програми спрямовувався на реалізацію
завдань ідейно-політичного, естетичного, трудового та морального виховання [702,
с. 45-46]. Позитивно оцінюємо розвантаження програми, зокрема скорочення
матеріалу з граматики; зменшення обсягу вимог до знань і умінь, пов’язаних із
лінгвістичним аналізом, із застосуванням правил ускладненого алгоритму. Як
йшлося вище, вивчення російської мови згідно з новими навчальними планами та
програмами у чотирирічній початковій школі починалося із другого півріччя І класу.
У програмі з математики посилено увагу до практичної й виховної
спрямованості змісту навчального матеріалу, до формування у молодших школярів
умінь і навичок виконувати усно й письмово арифметичні дії та розв’язувати задачі.
У структурному плані курс математики чотирирічної школи був дещо відмінний від
трирічної, зокрема у розподілі навчального матеріалу за роками навчання. У
методичних підходах до вивчення нумерації та арифметичних дій було враховано
зниження вікової межі молодших школярів. З програми вилучено розв’язання
простіших рівнянь у дві дії та в цілому змінено підхід до розгляду питань
алгебраїчної

пропедевтики. З

метою

підвищення

навчальних,

виховних

і

розвивальних функцій у програмі акцентовано на необхідності цілеспрямованого
здійснення міжпредметних зв’язків у навчанні математики з образотворчим
мистецтвом, трудовим навчанням, природознавством [702, с. 74-78].
У І-ІІ класах чотирирічної початкової школи уводилося вивчення нового інтегрованого курсу «Ознайомлення з навколишнім світом». Витоками курсу, як зазначали його автори – науковці лабораторії навчання і виховання молодших школярів
Н. М. Бібік та Н. С. Коваль, можна вважати уроки-подорожі у світ природи, започатковані В. О. Сухомлинським і впроваджені ним у роботі з дітьми шестирічного віку
в Павлиській середній школі. До речі, подібні курси були введені до змісту почат-
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кової освіти і в зарубіжних країнах. Наприклад, у Чехословаччині молодші школярі
вивчали «Prvouka» (у перекладі – «Найперше»), у Болгарії – «Родинузнание» (у
перекладі – «Родинознавство»), в Югославії – «Познаване природы и друштва» (у
перекладі – «Пізнання природи та суспільства») [472, с. 211-212].
Новий курс «Ознайомлення з навколишнім світом», на відміну від тих, що
традиційно викладалися в початкових класах, був широким за своїми завданнями та
багатоплановим за змістом. Так, серед його основних завдань можна виокремити
такі: формування у молодших школярів готовності й інтересу до навчання,
створення у них цілісного уявлення про навколишній світ, підготовка учнів до
виконання пізнавальних і практичних завдань у різноманітних навчальних і
життєвих ситуаціях, розвиток їхніх морально-вольових якостей, формування
розумових і трудових умінь. Відтак у цьому курсі синтезувалися знання з
природознавства, краєзнавства, суспільствознавства, етики, естетики, гігієни.
Проаналізувавши зміст програми, простежуємо два тематичні напрями, де
окреслено коло первинних знань, уявлень, понять про навколишню дійсність.
Перший напрям передбачав ознайомлення учнів із суспільним життям, із природою
шляхом безпосередньої взаємодії з нею, залучення молодших школярів до сфери
людських взаємин, праці; другий – розкривав красу та багатство природи,
передбачав формування уявлень про природу рідного краю, виховання дбайливого
ставлення до її об’єктів, організацію посильної допомоги учнів в охороні природи
[702, с. 87-94].
Програму «Ознайомлення з навколишнім світом» побудовано за концентричним принципом, що сприяло розвитку, розширенню, систематизації уявлень
молодших школярів про явища навколишньої дійсності, збагаченню їхнього морального досвіду, формуванню необхідних умінь і навичок [702, с. 90-94]. Методична
нестандартність нового курсу дозволяла попереджувати перевантаження учнів,
створювати позитивне емоційне тло навчання, стимулювала інтерес першокласників
до школи, сприяла швидшій адаптації до шкільних вимог, забезпечувала можливість
формування загальнопредметних умінь і навичок [472, с. 212].
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«Природознавство», вивчення якого у чотирирічній початковій школі перенесено в
ІІІ-ІV класи. Його мета полягала у цілісному, комплексному пізнанні природи та
суспільства. Важливу увагу під час вивчення природознавства звернуто на
формування у молодших школярів практичних умінь і навичок; на організацію,
проведення та узагальнення їхніх безпосередніх спостережень за природою і працею
людей своєї місцевості; на ознайомлення із питаннями гігієни та загартування.
Уперше акцентовано на необхідності формування в учнів ціннісного ставлення до
природи – умінь взаємодіяти з довкіллям та опануванні знань щодо охорони
природи. До позитивних змін відносимо також і те, що в основу програмового матеріалу покладено краєзнавчий принцип, який орієнтував на ознайомлення молодших
школярів із природними об’єктами своєї місцевості. Адже вивчення матеріалу
місцевої природи є найдоступнішими для учнів початкових класів [702, с. 94-102].
Суттєвих змін зазнала програма з трудового навчання. Передусім це
стосувалося її структури. Так, програма складалася зі стабільної (спільна для всіх
загальноосвітніх шкіл) і варіативної (визначалася навчальним закладом) частин.
Остання – передбачала організацію трудового навчання з урахуванням місцевих
умов і трудових традицій, наявності навчально-матеріальної бази школи,
підготовленості вчителя до окремих видів робіт. Тож уперше, після 20-х рр. ХХ ст.,
було застосовано варіативний підхід у вивченні навчального матеріалу. Уважаємо
позитивним, що до програми з трудового навчання уведено розділ «Побутова праця
і самообслуговування». Його зміст спрямовувався на те, щоб привчити учнів до
самостійності, сформувати у них уміння догляду за одягом, взуттям, приміщенням.
З метою полегшення календарно-тематичного планування та підготовки вчителя до
уроків у межах окремих розділів програми навчальний матеріал розподілено на
теми, до яких визначено зміст теоретичних відомостей, питань профорієнтації,
реалізації міжпредметних зв’язків, проведення спостережень і дослідів. У кожному
розділі передбачено практичні трудові завдання [702, с. 102-139].
Структура програми з «Музики» для чотирирічної початкової школи порівняно

333

з трирічною мала низку особливостей, а саме: тематичний матеріал за чвертями
розподілявся самим учителем залежно від музичної підготовленості класу та
узгоджувався з матеріалом зі співів і слуханням музики; у І класі провідна роль
відводилася хоровому співу; уводилося вивчення основ музичної грамоти та
оволодіння практичними навичками з сольфеджіо, гру на елементарних музичних
інструментах та гру на хроматичній сопілці, виконання музично-ритмічних рухів
[702, с. 186-189].
У програмі «Образотворче мистецтво» першорядне значення відведено
розвитку образного сприймання та мислення учнів. Поряд із цим до змісту
навчального предмета включено нові для початкової школи напрями роботи:
ознайомлення з різними пластичними техніками, матеріалами, їх властивостями,
особливостями художньо-образної мови. Програма з образотворчого мистецтва
ґрунтувалася на принципах: від простого до складного, від елементарних вправ до
складної композиції, від дійсності через мистецтво до життя, єдність навчальної та
творчої діяльності, систематичного розвитку в учнів здібностей сприймання
художнього образу в мистецтві й житті та відображення його у самостійних роботах.
Новим у програмі стало розкриття змісту предмета в усіх класах із чотирьох
основних розділів: «Сприймання та аналіз естетичних явищ у житті та мистецтві»,
«Вправи», «Навчально-пізнавальна та творча практична робота», «Творча робота на
площині та в об’ємі». Важливо, що на кожному уроці передбачався час для
естетичного розвитку учнів [702, с. 139-140].
Певних змін зазнала й програма з «Фізичного виховання», зокрема для І класу.
Враховуючи вікові особливості дітей шестирічного віку, у змісті програми для цього
класу значна увага приділялася руховому режиму учнів, виконанню великої
кількості загальнорозвивальних вправ з предметами та без предметів, навчанню
правильно бігати, стрибати, штовхати тощо. Уся робота з шестирічними
першокласниками на уроках з фізичної культури спрямовувалася на зміцнення
їхнього здоров’я, на загартування організму дітей, на розвиток їхніх рухових
навичок, орієнтації у просторі [702].
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Проаналізувавши навчальні програми для чотирирічної початкової школи,
доходимо висновку, що їх структура та зміст визначалися відповідно до вікових
особливостей учнів, а також з урахуванням досягнень тогочасної дидактики та
методики викладання окремих предметів. Суттєвими особливостями програм стало
вилучення навчального матеріалу, що не відповідав пізнавальним можливостям
молодших школярів, зокрема шестирічним першокласникам, його перерозподіл за
роками навчання; посилення розвивального й практичного спрямування змісту
навчальних предметів; підвищення уваги до міжпредметніх зв’язків; формування,
окрім предметних, загальнонавчальних ЗУН як фундаменту для оволодіння
основами наук у наступних ланках школи; започаткування варіативності в змісті
навчального матеріалу.
Підкреслимо, що на допомогу вчителям у реалізації нових програм їх
укладачами, авторами навчальної літератури, провідними фахівцями у галузі
початкової освіти підготовлено низку методичних керівництв, виданих окремими
брошурами. Окрім того, у періодичних виданнях опубліковано інструктивнометодичні листи щодо викладання навчальних предметів у початкових класах, а
також статті науковців і практиків про особливості та зміст нових програм,
календарне планування навчального матеріалу з різних предметів, методику
викладання окремих розділів і тем.
Одночасно з розробленням нових навчальних планів і програм для початкових
класів здійснювалася робота над удосконаленням чинних та підготовкою нових
підручників у комплекті з навчальними посібниками й дидактичними матеріалами.
Важливо, що навчальна література практично з усіх предметів (перекладеними
залишалися окремі підручники з математики) готувалася українськими авторами. За
даними Я. П. Кодлюк, суттєвих змін зазнали передусім підручники для трирічної
початкової школи. Зокрема, для молодших школярів, які навчалися у цьому типі
школи, створено новий Буквар (авт. Н. Ф. Скрипченко, М. С. Вашуленко) (1985);
навчальний посібник «Читаємо самі» (авт. М. С. Вашуленко, В. Ф. Вашуленко)
(1986);

Читанка,

ІІІ кл.

(авт. М. А. Білецька,

В. В. Спасенко)

(1987);
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Природознавство, ІІ, ІІІ кл. (авт. Л. К. Нарочна, А. М. Низова, В. О. Онищук) (1987)
та ін. [264, с. 89].
Однак

основна

увага

науковців-методистів

і

провідних

учителів

концентрувалася на створенні навчальної літератури для чотирирічної початкової
школи (Додаток АП). Протягом 1985–1989 рр. для І-ІV класів шкіл з українською,
російською, угорською, молдавською та польською мовами навчання підготовлено
та видано 215 назв підручників і робочих зошитів загальним тиражем 31 млн.
примірників [780, с. 73]. Як повідомляє Я. П. Кодлюк, нова навчальна література
принципово відрізнялася від тієї, що використовувалася у трирічній початковій
школі. В основу її побудови покладено принцип єдності змістового та операційного
компонентів навчання [264, с. 92].
Важливо, що автори, створюючи підручники для шестирічних учнів,
врахували результати експериментального навчання дітей цього віку, досліджень
психологів з питань особливостей засвоєння ними навчального матеріалу;
досягнення вітчизняних і зарубіжних учених у галузі методики навчання молодших
школярів. Більшість підручників для І класу чотирирічної початкової школи
апробувалася у підготовчих класах загальноосвітніх шкіл. Наприклад, Буквар
(авт. Н. Ф. Скрипченко, М. С. Вашуленко) та Математика (авт. М. В. Богданович,
Л. П. Кочина) використовувалися як пробні підручники у підготовчих класах з
1978 р. та отримали схвальну оцінку вчителів, методистів початкового навчання,
викладачів педучилищ і педінститутів, батьківської громадськості [1020, арк. 125;
1021, арк. 128]. За підручником з математики протягом чотирьох років навчалися
учні шестирічного віку дослідних шкіл Волноваського, Ніжинського, Радехівського
районів і м. Орджонікідзе. Принагідно зазначимо, що в 1984 р. на Всесоюзному
конкурсі «Мистецтво книги» він був відзначений спеціальним дипломом ВЦРПС за
кращу масову книжку року [1020, арк. 125-126].
Поряд із традиційними для початкової школи підручниками з навчання
грамоти, читання, української та російської мов, математики, природознавства,
підготовлено оригінальні за своєю структурою та змістом навчальні книги з нового
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інтегрованого курсу «Ознайомлення з навколишнім світом» – Світ навколо тебе,
І кл., ІІ кл. (авт. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль) (1986, 1987). До речі, вони не мали
аналогів на той час у інших республіках СРСР [1088, арк. 147]. Для першокласників
підручник було представлено у двох частинах: стабільна (власне підручник) та
вкладка (на зразок робочого зошита). Ураховуючи те, що шестирічні учні ще не
вміли читати, автори відтворили зміст курсу за допомогою близько 500 малюнків та
ілюстрацій. З метою організації продуктивної діяльності першокласників у підручнику запропоновано систему пізнавальних завдань і логічних вправ у малюнках, яка
поступово ускладнюється. Задля створення емоційного відгуку на зміст навчальної
книги уведено казкових персонажів, жарти, алогізми [43]. У підручнику «Світ
навколо тебе» для ІІ класу суттєве значення надавалося текстовому матеріалу [44].
До створеного комплекту навчальної літератури увійшли також пробні
посібники з трудового навчання «Умілі руки» для І, ІІ та ІІІ класів (1986–1988),
автором яких був викладач Корсунь-Шевченківського педагогічного училища
І. Т. Міщенко. Вони представлені у вигляді комплектів роздаткових кольорових
карток інформаційного та інструктивного характеру. Наприклад, на картках наочно
демонструвався порядок роботи з окремими матеріалами, містилися вказівки щодо
виготовлення різних виробів тощо [357].
Підкреслимо, що важлива увага в 1984–1991 рр. зверталася на створення із
кожного предмета навчально-методичного комплексу, що вміщував навчальну і
методичну літературу, дидактичні матеріали, таблиці, карти та інші засоби
навчання. Органічним складником навчально-методичного комплексу для учнів
трирічної та чотирирічної початкової школи стали зошити з друкованою основою.
На відміну від підручників, вони не закладалися у бібліотечні фонди, а друкувалися
щорічно, практично для кожного навчального предмета. До кожного підручника
видавалися методичні розробки.
Позитивно, що навчально-методичні комплекси з більшості предметів
(читання, українська та російська мови, математика, ознайомлення з навколишнім
світом, природознавство) створювалися переважно одними й тими ж авторами. На
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думку Я. П. Кодлюк, це дозволяло більш «повноцінно реалізувати принцип наступності у пред’явленні навчального матеріалу» [264, с. 92]. Отже, в середині 80-х рр.
ХХ ст. відбулося суттєве оновлення підручникового фонду для початкової школи.
Зміна політичного курсу, демократизація суспільного життя наприкінці
80-х рр. ХХ ст. викликали зрушення як в початковій освіті загалом, так і в її
змістовому складнику зокрема. Перші кроки реалізації нових підходів у побудові
змісту початкової освіти відображено в перехідних навчальних планах на
1989/90 н. р. (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Навчальний план для трирічної та чотирирічної початкової школи
з українською мовою навчання (1989/90 н. р.) [184, с. 5]
№
з/п

Назва предметів

Українська мова
Російська мова
Математика
Ознайомлення
з
навколишнім світом
5
Природознавство
6
Образотворче
мистецтво
7
Музика
8
Фізкультура
9
Трудове навчання
Сумарне навантаження
Індивідуальні та групові
заняття
Гранично допустиме
навантаження
1
2
3
4

Кількість годин на тиждень за класами
трирічна
чотирирічна
початкова школа
початкова школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
12/11
8
8
8/7
8
8
9
1/2
5
5
0/2
3
4
5
5
5
6
4
5
5
5
-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1/2

1

1

1

1
2
1
23

1
2
1
24

1
2
1
25

2
2
1
20

2
2
1
23

2
2
1
24

1
2
1
25

1

1

2

1

1

1

2

24

25

27

21

24

25

27

Передусім привертає увагу започаткування варіативності змісту освіти. Так,
МНО УРСР на 1989/90 н. р. запропоновано використовувати поряд з базовим,
додатковий варіант навчального плану для трирічної та чотирирічної початкової
школи з українською мовою навчання [369, с. 10] (Додаток АР). Важливо, що в
ньому зведено до мінімуму обов’язкове тижневе навантаження учнів за рахунок
упровадження інтегрованих курсів («Художня праця», замість «Образотворчого
мистецтва» і «Трудового навчання»; «Музика і рух», замість «Музики» і «Фізичної
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культури»; «Людина і навколишній світ», замість «Ознайомлення з навколишнім» і
«Природознавства») та, відповідно, збільшено час на проведення індивідуальних і
групових занять з учнями. Вибір варіанта навчального плану дозволялося
здійснювати раді школи, зважаючи на інтереси та потреби учнів, наявність
відповідної навчально-матеріальної бази, підготовку педагогічних кадрів [369, с. 4].
Згодом колегією МНО УРСР затверджено навчальні плани для шкіл (класів) з
поглибленим вивченням циклу навчальних предметів (іноземна мова, музика,
образотворче мистецтво), що вивчалися з І класу [373, с. 9-13].
Упровадження варіативних навчальних планів, на наш погляд, стало
втіленням ідей побудови змісту початкової освіти на засадах демократизму,
гуманізму та диференціації, а також розширило можливості для індивідуалізації
навчання відповідно до запитів і нахилів учнів. Запропоновані варіанти навчальних
планів стали перехідними для поступового реформування змісту початкової освіти у
незалежній Україні першої половини 90-х рр. ХХ ст.
Підкреслимо, що педагогічні колективи шкіл отримали право не лише обирати
один із запропонованих варіантів навчальних планів, а й безпосередньо долучатися
до їх розробки. Широкі можливості для цього забезпечувала принципово нова
структура навчального плану, що з 1989 р. включала союзно-республіканський та
шкільний

компоненти.

Перший

компонент

формувався

на

союзно-

республіканському рівні та був зорієнтований на забезпечення необхідного обсягу й
рівня ЗУН молодших школярів. До його складу увійшли обов’язкові для вивчення
предмети мовного (українська і російська мови), математичного (математика),
природничо-суспільствознавчого

(ознайомлення

з

навколишнім

світом,

природознавство), художньо-естетичного (образотворче мистецтво, музика) та
оздоровчо-трудового (фізична культура, трудове навчання) циклів. Протягом 1988–
1991 рр. відбувся перерозподіл навчального часу між ними. За рахунок скорочення
(на 5,5 %) мовного (переважно годин на вивчення російської мови), математичного
та оздоровчо-трудового (вдвічі зменшено години з трудового навчання) циклів
збільшився час (на 5,1 %) на вивчення предметів художньо-естетичного циклу
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(табл. 4.5) [385, с. 8; 369, с. 10; 370, с. 4]. Розглядаємо ці зміни як крок до
гуманітаризації навчання, а також підвищення уваги до естетичної освіти й
виховання молодших школярів.
Таблиця 4.5
Співвідношення предметних циклів
чотирирічної початкової школи з українською мовою навчання
наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.
Предметні цикли
Мовний
Математичний
Природничосуспільствознавчий
Художньо-естетичний
Оздоровчо-трудовий

Співвідношення навчального часу (%)
1988/89 н. р.
1989/90 н. р.
1990/91 н. р.
47,2
49,5
46,6
22,6
20,7
20,5
4,1
4,3
4,5
9,7
16,4

12,5
13

14,8
13,6

Принципово новий компонент навчального плану – шкільний, визначався
радою школи та спрямовувався на забезпечення індивідуалізації й диференціації
навчання молодших школярів, на реалізацію у змісті початкової освіти регіональнонаціональних особливостей. Ці години відводилися на індивідуальні й групові
заняття та консультації, що могли використовуватися для роботи з різною кількістю
учнів. За рахунок шкільного компонента рекомендувалося передусім надавати
допомогу «невстигаючим» учням, а також проводити заняття за інтересами
школярів,

посилювати

вивчення

окремих

предметів

(«Українська

мова»,

«Математика», «Музика», «Трудове навчання» та ін.) або уводити нові курси
(«Ритміка», «Рідний край» та ін.) [369, с. 2-3; 370, с. 4]. І хоча часові межі, відведені
на шкільний компонент, були незначні (5,2 % від загальної кількості годин) [369,
с. 9]), його виокремлення у навчальних планах стало кроком до деуніфікації змісту
початкової

освіти,

сприяло

варіативності

навчального

процесу,

дозволяло

враховувати індивідуальні особливості, інтереси та потреби молодших школярів.
Окрім того, окреслені зміни розглядаємо і як шлях до децентралізації у початковій
освіті. Адже педагогічним радам шкіл надавалося право в межах виділеного часу з
урахуванням особливостей навчального закладу вносити зміни до розподілу годин
на вивчення окремих предметів [370, с. 4].
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Демократичні зміни в суспільстві, прийняття Верховною Радою УРСР низки
документів (Закон про мови в УРСР, Декларація про держаний суверенітет України)
сприяли відродженню національної школи, посиленню уваги до вивчення
української мови. Так, у навчальних планах на 1989/90 н. р. порівняно з попередніми
дещо більше часу відводилося на опанування української мови в початкових класах.
Наголосимо, що з цього навчального року розподіл годин на вивчення рідної та
другої мов у початкових класах шкіл з українською та російською мовами навчання,
як і до 1960/61 н. р., став однаковий [369, с. 8].
Намагання наблизити зміст початкової освіти до світової практики, відійти від
жорсткого предметоцентризму в змісті початкової освіти зумовило впровадження
інтегрованих навчальних курсів: «Музика і рух», «Художня праця», «Людина і
навколишній світ». Їх уведення, як зазначає О. Я. Савченко, дозволило формувати у
молодших школярів якісно нові знання, «досягти різнобічного розгляду об’єкта,
показати

взаємозв’язок

явищ,

інтенсивно

формувати

аналіз,

порівняння,

узагальнення» [743, с. 7]. Водночас з’явилася реальна можливість скоротити
тижневе навантаження в початкових класах, зменшити кількість навчальних
предметів, а відтак – усунути перевантаження молодших школярів.
За рішенням ради школи до навчальних планів могли бути уведені нові
навчальні курси. Так, у межах викладання «Музики» або як самостійний предмет
пропонувалося вивчення «Ритміки». Цей курс спрямовувався на розвиток почуття
ритму, музичних здібностей, творчих і виконавських умінь у молодших школярів
[1064,

арк. 3].

ознайомлення

Відродження
молодших

культуротворчої

школярів

із

функції

національною

школи,

необхідність

історією,

культурою,

традиціями тощо актуалізувало включення до навчального плану таких предметів,
як: «Рідний край» і «Народознавство» [370, с. 4].
З 1989/90 н. р. на виконання постанови Ради Міністрів УРСР «Про заходи по
дальшому розвитку дизайну і розширенню його використання для поліпшення
якості промислової продукції та вдосконалення об’єктів житлової, виробничої і
соціально-культурної сфери» (1989) як експеримент у 15 середніх загальноосвітніх
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школах УРСР (з І класу трирічної та ІІ класу чотирирічної початкової школи) за
рахунок уроків з образотворчого мистецтва та трудового навчання до навчальних
планів уведено новий предмет «Основи дизайну» [533, с. 9; 947, арк. 183]. Його
вивчення спрямовувалося на розвиток художньо-конструкторських і творчих
здібностей учнів, їхнього естетичного смаку тощо [705, с. 3]
Науково-технічний прогрес, широке застосування електронно-обчислювальної
техніки у багатьох галузях народного господарства актуалізували питання комп’ютерної грамотності підростаючого покоління, що почала набувати статусу складника
загальної культури особистості. Реагуючи на виклики часу, з 1986 р. у старшій
школі започатковано вивчення курсу «Основи інформатики і обчислювальної
техніки» [383]. Водночас науковці (О. Ф. Догадіна, М. М. Левшин, А. Олійник,
Л. Ф. Ткачук, С. В. Уткіна, Т. О. Фадєєва, З. Є Файчак, Н. І. Чураєва та ін.) неодноразово порушували питання про вивчення елементів комп’ютерної грамотності з
перших років навчання дітей у школі задля формування у них початкових уявлень
про можливості обчислювальної техніки (збереження інформації, опрацювання
текстів, моделювання), навичок роботи з клавіатурою тощо [185; 428; 819; 830; 836].
Над проблемою визначення змісту та методів навчання комп’ютерної
грамотності молодших школярів, використання електронно-обчислювальної техніки
як засобу навчання у початковій школі працювали наукові співробітники
лабораторії навчання і виховання молодших школярів НДІ педагогіки УРСР.
Науковці вважали, що формування комп’ютерної грамотності в учнів початкових
класів повинно мати пропедевтичних характер та реалізовуватися в курсі
математики [1138, арк. 16-17]. Ця ідея згодом знайшла відображення у підручнику
«Математика»

–

ІV кл.

для

чотирирічної

початкової

школи

(1989)

(авт. М. В. Богданович, Л. П. Кочина, М. М. Левшин) [54] та Концепції курсу
математики для I-IV класів (1990) (авт. М. В. Богданович) [50, с. 10-11].
Важливо, що науковий співробітник зазначеної лабораторії М. М. Левшин на
основі проведеного експериментального дослідження (1985–1990) довів можливість
і доцільність уведення в курс початкової освіти навчального предмета «Початкова
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інформатика», спрямованого на формування у молодших школярів первинних
навичок інформаційної культури та початків інформаційної грамотності [320, с. 1920]. До речі, до аналогічних висновків у результаті здійснених досліджень дійшли
вчені різних країн (Японія, Швеція, Фінляндія, США, Угорщина та ін.) [428, с. 3].
Задля навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку основним
концепціям програмування у лабораторії штучного інтелекту Массачусетського
технологічного інституту під керівництвом Сеймура Пейперта ще в 1967 р. було
створено мову програмування Лого (англ. Logo). Вона активно використовувалася в
процесі навчання дітей у початкових школах США [71, с. 73], а в подальшому і в
навчальних закладах інших країн. На жаль, вивчення інформатики як окремого
навчального курсу в початкових школах України розпочато лише з 2013 р., що, на
наш погляд, було здійснено із значним запізненням.
Звернемо увагу, що, як і на початку 60-х рр. та в середині 70-х рр. ХХ ст.,
постало питання про початок вивчення іноземної мови в масових загальноосвітніх
школах. У тезах МО СРСР «Перебудову школи на рівень сучасних вимог» (1987),
укладених за матеріалами учительських з’їздів і конференцій, публікацій у пресі,
листів освітян та запропонованих для обговорення педагогічною громадськістю,
передбачалося, що викладання іноземної мови буде розпочинатися з І класу
[448, с. 3]. Питання про більш раннє вивчення іноземної мови порушено
українським

ученим-мовознавцем

В. М. Плахотником

на

сторінках

газети

«Радянська освіта» у статті «Іноземна мова з п’яти років» (1987). На думку вченого,
діти мали опановувати іноземну мову з п’ятирічного віку в дошкільних закладах і
продовжувати її вивчення як обов’язковий предмет у початкових класах школи
[470, с. 3]. Ця ідея викликала активну дискусію серед освітян, що розгорнулася на
сторінках газети «Радянська освіта» в рубриці «На перехресті думок «Іноземна мова
з п’яти років» та тривала майже протягом року. Проаналізувавши публікації,
доходимо висновку про неоднозначне сприйняття цієї ідеї [37; 304; 337; 716].
Отже, у навчальних планах 1989–1991 рр., хоча і в концентрованому вигляді,
але досить конкретно, відображалися нові принципи конструювання змісту почат-
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кової освіти: методологічні – деуніфікація, національна спрямованість, гуманізація,
та дидактичні – диференціація, варіативність, інтеграція, гуманітаризація.
Окреслені зміни вимагали оновлення навчальних програм, однак цей процес
відбувався дещо уповільнено. Навчальні програми для трирічної та чотирирічної
початкової школи, опубліковані в 1990 р., порівняно з попередніми зазнали
незначних змін. Вони стосувалися насамперед програми з української мови, зокрема
читання та розвитку мовлення. У ній було вилучено деякі тексти ідеологічного та
політичного змісту («Пісня про піонерів» В. Сосюри, «Зліт юних» З. Біленка,
«Завжди напоготові» І. Муратова та ін.) [696; 703]. Учителям рекомендувалося
критично і творчо підходити до змісту навчального матеріалу, самостійно визначати
доцільність його вивчення з урахуванням соціально-економічних і політичних змін,
що відбувалися в суспільстві [183, с. 9].
Звернемо увагу, що в 1990 р. окремою брошурою видано програми з
інтегрованих курсів «Музика і рух» (авт. О. В. Комісаров, А. П. Тараканова) та
«Художня праця» (авт. В. М. Вільчинський) [1064]; у журналі «Початкова школа»
надруковано програму з «Народознавства» (авт. З. О. Сергійчук) [757] та проект
програми інтегрованого курсу «Людина і світ» (авт. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль) [42].
Демократизація в освіті сприяла появі перших варіативних програм для
початкових класів, що публікувалися для обговорення педагогічною громадськістю
на сторінках часопису «Початкова школа». Так, у 1989 р. запропоновано програму з
музики

для

чотирирічної

початкової

школи,

складену

А. Т. Авдієвським,

А. Г. Болгарським, І. М. Гадаловою, З. З. Жофчаком за участю вчителів музики,
методистів, представників творчих спілок республіки. В основу програми покладено
методологічну, культурологічну та соціологічну концепції, що ґрунтувалися на
таких вихідних положеннях: українська музична культура має самобутні
національні особливості і водночас є частиною вітчизняної та європейської
культури; сучасна музична культура є системою, що містить різні види музики
(народна, академічна, масова популярна музика), культурні й регіональні традиції;
визначальне місце в системі музичної культури посідає музичний фольклор.
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Суттєво, що в програмі широко представлена українська музика (як народна, так і
авторська) [678]. У 1991 р. в журналі також надруковані варіативні програми
«Трудове навчання» (авт. Г. І. Перевертень) для І класу чотирирічної початкової
школи [450] та «Художня праця» (авт. Л. В. Бабенко, Н. В. Богданова, О. Л. Суржан)
для І-ІІІ класів трирічної початкової школи [13].
Розроблення змісту початкової освіти на нових методологічних і дидактичних
засадах вимагало оновлення навчальної літератури для молодших школярів.
Передусім було переглянуто зміст букварів, читанок, підручників з мов і
підготовлено їх до перевидання протягом 1991–1993 рр. [168, с. 9]. За оновленими
підручниками з читання (авт. Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко) молодші школярі
мали змогу навчатися вже з 1990/91 н. р. У читанках було збільшено кількість
доступних для дітей цього віку творів українських письменників і поетів, посилено
роль усної народної творчості – уведено чимало казок, народних пісень, прислів’їв,
колисанок, щедрівок, колядок [769; 770]. Наприклад, у читанці для ІV класу
фольклорний матеріал представлено не лише наскрізно, а й згруповано у великий
розділ «Усна народна творчість» [752, с. 15]. Важливо, що в навчальних книгах з
читання

зменшено кількість текстів політичного

та ідеологічного

змісту.

Декларативна поезія Н. Забіли, М. Познанської, М. Рильського замінювалася
високохудожніми творами для дітей сучасних (для того часу) поетів і письменників,
світової класики. Водночас спостерігаємо в читанках твори на революційну та
ленінську тематики, які з об’єктивних причин за такий короткий час ще не могли
відійти у минуле [769; 770].
Прикметно, що з 1990 р. уперше з часу паралельного функціонування
трирічної та чотирирічної початкової школи молодші школярі почали працювати за
єдиними для цих типів шкіл підручниками: Читанка, ІІІ(ІІ) кл. (авт. Н. Ф. Скрипченко,
О. Я. Савченко)

(1991);

Українська

мова,

ІV(ІІІ) кл.

(авт. Л. О. Варзацька,

М. С. Вашуленко (ред.), О. І. Мельничайко, Л. В. Скуратівський) (1990, 1991)
[264, с. 320, 324, 336].
Поряд із досягненнями в підручникотворенні для початкової освіти наприкінці
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80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. спостерігалися й негативні тенденції: підготовка й
видання навчальних книг відставали від швидкоплинних освітніх процесів,
книгодрукування

ускладнювалося

через

недосконалість

поліграфічної

бази,

хронічний дефіцит паперу, різке зростання цін на нього [168, с. 10].
З метою оновлення змісту загальної середньої освіти, спільною постановою
колегій МНО УРСР, Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
Державного комітету УРСР з питань преси та Президії АН УРСР (червень 1991 р.)
оголошувався конкурс на створення нового покоління підручників, навчальних
посібників і програм для загальноосвітніх шкіл, що мав тривати протягом 1991–
1995 рр. Для початкових класів шкіл з українською мовою навчання планувалося
підготувати такі підручники: «Буквар», «Рідна мова», «Читанка», «Російська мова»,
«Математика» та «Людина і світ», а також навчальні програми з усіх предметів і
курсів (українська та російська мови, математика, природознавство, трудове
навчання, образотворче мистецтво, музика, людина і світ, художня праця, музика і
рух), окрім фізичної культури. До цього процесу передбачалося широке залучення
досвідчених учителів-практиків, методистів, викладачів вищих навчальних закладів,
учених, письменників [637, с. 3, 5-7].
Паралельно МНО УРСР була розроблена цільова комплексна програма
«Навчальна книга», спрямована на створення й видання якісно нового покоління
навчальної й методичної літератури, на комплексне розв’язання проблем
забезпечення

загальноосвітніх

шкіл

новими

підручниками

і

навчальними

посібниками [1063, арк. 57]. Програмою вперше передбачалося створення для
початкових класів навчально-методичних комплексів з інтегрованих курсів, для
прискореного

навчання;

альтернативних

і

різнорівневих

навчальних

книг

[1118, арк. 78-80], що стало важливим кроком на шляху до гуманізації, інтеграції та
диференціації змісту початкової освіти.
Отже, суспільно-політичні, соціально-економічні та педагогічні трансформації,
що відбувалися в УРСР у середині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст., суттєво
вплинули на зміст початкової освіти та його навчально-методичне забезпечення. У
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цьому процесі простежуємо такі тенденції: розробка навчальних планів, програм і
підручників для трирічної та чотирирічної початкової школи; структурування змісту
навчального матеріалу переважно за лінійним принципом; створення нових
підручників для початкових класів, підготовлених українськими методистами;
започаткування з кінця 80-х рр. розроблення змісту початкової освіти на нових
методологічних

(деполітизація,

національна

спрямованість)

й

дидактичних

(варіативність, диференціація, інтеграція, гуманізація, гуманітаризація) засадах. Ці
зміни стали основою змісту української початкової школи та відображені в
законодавчих і нормативних документах, у навчальній літературі незалежної
України у 90-х рр. ХХ ст.

4.3. Варіативність навчально-виховного процесу в різних організаційнопедагогічних умовах
Зі вступом до школи дітей шестирічного віку постало питання про перегляд не
лише цілей, організації та змісту початкової освіти, а й навчально-виховного
процесу (його організаційних основ, форм і методів навчання, здійснення контролю
та оцінювання). Водночас зміни, що відбувалися загалом у системі початкової
освіти,

вимагали

трансформацій

і

в

навчанні

та

вихованні

семирічних

першокласників, а також молодших школярів, які навчалися в інших класах. Тому,
акцентуючи увагу на особливостях здійснення навчально-виховного процесу для
дітей шестирічного віку, розглядатимемо його і в цілому на рівні всієї початкової
освіти.
Зупинимося на питанні організації навчального-виховного процесу (умовах
навчання, структурі й тривалості навчального року, наповнюваності початкових
класів, організації навчального дня молодших школярів). Як уже зазначалося у
попередньому

розділі,

результати

тривалого

експерименту,

здійснюваного

українськими науковцями, довели можливість більш раннього початку навчання
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дітей у школі, його позитивний вплив на всебічний розвиток шестирічних учнів.
Проте реалізація цієї новації без шкоди для здоров’я дітей, зі збереженням їхнього
емоційного благополуччя могла відбуватися лише з урахуванням сукупності
організаційних, гігієнічних, психологічних і педагогічних умов [741, с. 28]. Так,
навчально-виховний

процес

мав

здійснюватися

у

спеціально

обладнаних

приміщеннях (Додаток АС), що мали зв’язок зі шкільною ділянкою; класи повинні
розташовуватися на першому або другому поверхах, мати зручний зв’язок з
їдальнею, спортивною та актовою залами, кабінетом лікаря. Для шестирічних
першокласників необхідно було облаштувати класну, спальну та ігрову кімнати,
туалети, роздягальню для верхнього одягу, їдальню. Важлива увага приділялася
також навчальному обладнанню, що мало відповідати їхнім віковим анатомофізіологічним особливостям; розміщенню шкільних меблів; створенню умов для
ігрової діяльності та повноцінного відпочинку; забезпеченню рухової активності;
перебуванню на свіжому повітрі та інших умов [431, с. 14].
Значна робота щодо реалізації окреслених завдань здійснювалася ВНО та
педагогічними колективами загальноосвітніх шкіл і дошкільних закладів. За
активної участі промислових і сільськогосподарських підприємств відбувалася
велика програма добудови нових, реконструкції та ремонту існуючих приміщень; у
навчальних закладах обладнувалися класні, ігрові та спальні кімнати для шестирічок
[927, арк. 66-70; 1058, арк. 57; 1086, арк. 76-77]. Водночас під час перевірки МО
УРСР було виявлено поспішність переходу окремих навчальних закладів на
навчання дітей цієї вікової категорії, які не враховували реальні умови та
можливості населених пунктів.
Не меншого значення надавалося питанню комплектування І класів. До них
могли прийматися тільки здорові діти, яким на 1 вересня поточного року
виповнилося 6 років [347, с. 112; 431, с. 14; 521, с. 4]. Однак не скрізь педагоги та
медичні працівники своєчасно й всебічно здійснювали диспансеризацію дітей.
Внаслідок цього виявлялася частина дітей «нешкільнозрілих, тобто за своїм
фізичним і психічним розвитком не готових до навчання» [741, с. 28].
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Залежно від місцевих умов навчально-виховний процес у І класі чотирирічної
початкової школи міг здійснюватися за такими варіантами: 1) навчання й
перебування учнів у другій половині дня на базі загальноосвітньої школи;
2) навчання проводиться у школі, у другій половині дня діти перебувають у
дошкільному закладі; 3) навчання й перебування учнів на базі дошкільного закладу;
4) навчання у специфічних умовах (стосувалося великих промислових міст, де один
із дошкільних закладів в мікрорайоні відводився для навчання шестирічних
першокласників) [421, с. 4; 431, с. 15]. Вивчення документів МО УРСР показало, що
2/3 шестирічних учнів навчалося на базі загальноосвітніх шкіл, решта – на базі
дошкільних закладів. Для підтвердження цього факту наводимо такі статистичні
дані: у 1986/87 н. р. 232 тис. дітей прийнято в І класи загальноосвітніх шкіл, 126 тис.
– у І класи при дошкільних закладах; у 1988/89 н. р. – 294,7 тис. та 148 тис.
відповідно; у 1990/91 н. р. – 308,7 тис. та 129,6 тис. [988, арк. 23 зв.; 990, арк. 3 зв.].
Отже, для шестирічних першокласників передбачалися особливі умови
організації навчально-виховного процесу. Погоджуємося із думкою О. Я. Савченко,
що у випадку впровадження «єдиної новації на освітянському полі держави владні
структури, педагогічна, психологічна наука ставилися з винятковою увагою, як до
події загальнодержавного значення» до переходу початкової школи на чотирирічне
навчання та вступу до неї дітей шестирічного віку. Водночас створення належних
умов для навчання шестирічних першокласників, концентрування фінансових
ресурсів навколо розв’язання цієї проблеми призвели до того, що вона вирішувалася
на шкоду інших учнів початкових класів. Зокрема, це спричинило перехід частини
загальноосвітніх шкіл, де навчалися шестирічки, на двозмінне навчання, закриття у
них окремих навчальних кабінетів тощо [741, с. 28].
Розглянемо питання структури й тривалості навчального року в початкових
класах. З урахуванням вікових особливостей шестирічних першокласників
навчальний рік скорочувався до 32 навчальних тижнів та завершувався 25 травня
[521]. Упродовж останнього тижня, як і для інших учнів початкових класів, для них
проводилися навчальні екскурсії та організовувалася робота на навчально-дослідних
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ділянках

[383, с. 4].

У

І класі

чотирирічної

початкової

школи

канікули

встановлювалися відповідно до режиму роботи школи. Окрім того, у середині
ІІІ чверті уводився додатковий канікулярний тиждень, початок і закінчення якого
визначалися місцевими органами народної освіти [385, с. 3]. Тож для шестирічних
першокласників була дещо змінена структура навчального року.
З 1990/91 н. р. для всіх учнів початкових класів збільшувалася тривалість
осінніх (з 5 до 8 днів) та весняних (з 8 до 10 днів) канікул. Відповідно тривалість
навчального року скоротилася на один навчальний тиждень і становила у І класі
чотирирічної школи – 31 тиждень, у інших початкових класах – 34 тижні. З цього
навчального року радам школи за погодженням з районною (міською) радою з
народної освіти дозволялося запроваджувати іншу структуру (при збереженні
встановленої тривалості навчального року), наприклад: один тиждень відпочинку
через кожні 6 навчальних тижнів [370, с. 2]. На наш погляд, вона була більш вдалою
у порівнянні з традиційною, адже навчальний рік поділявся на рівномірні періоди,
збільшувалася частота канікул. Проте ця альтернативна структура навчального року
фактично не реалізовувалася в практиці роботи загальноосвітніх шкіл.
Важливим досягненням в організації навчально-виховного процесу вважаємо
зміну норм наповнюваності класів з 40 до 30 учнів. Щоправда, ці зміни вводилися з
1 вересня 1986 р., починаючи з І класу. Щорічно додавалося по одному класу
[419, с. 116-117]. Тобто, початкова ланка школи мала повністю перейти до нових
норм наповнюваності класів лише з 1990 р. Водночас на державному та громадському рівнях наприкінці 80-х рр. ХХ ст. порушувалося питання про зниження зазначених норм. Так, у Тимчасовому положенні про середню загальноосвітню школу
СРСР (1989) гранична наповнюваність учнів у початкових класах встановлювалася
до 25 осіб [813, с. 1]. У контексті обговорення Концепції середньої загальноосвітньої школи України, а згодом – Положення про середню загальноосвітню
школу України освітяни висловили пропозицію про зменшення кількості учнів у
всіх початкових класах до 20 осіб, а також про недоцільність об’єднувати учнів у
початковій школі в класи-комплекти [480, с. 3; 502, с. 1; 828, с. 2].
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Зупинимося на змінах, які відбулися в організації навчального дня зі вступом
до школи шестирічних першокласників. З огляду на висновки фахівців про те, що
час найвищої працездатності учнів протягом дня припадає на період з 9-ї до
11-ї год., у нормативних документах акцентувалося на навчанні шестирічних учнів
винятково у першу зміну. Причому навчальні заняття мали розпочинатися не раніше
8.30 – 9.00 години, їм мала передувати ранкова гімнастика [431, с. 13]. Під час
тривалого експерименту щодо можливості систематичного навчання цієї вікової
категорії дітей було доведено, що найкращий функціональний стан організму і
висока працездатність спостерігається за 35-хвилинної тривалості уроку. Після
10-12 хвилин розумового навантаження доцільним було визнано проводити
динамічні фізкультпаузи протягом 2,5 – 3 хвилин або одну п’ятихвилинну – в
середині уроку. З урахуванням віку першокласників збільшувалася тривалість
перерв до 15-20 хвилин, що мали проводитися на свіжому повітрі в рухливих іграх і
розвагах [289, с. 16].
Навчальне навантаження шестирічних учнів становило 20 годин як при
п’ятиденному, так і шестиденному навчальному тижні. Розподіл тижневого
навантаження і складання розкладу рекомендувалося здійснювати з урахуванням
висновків фізіологів і гігієністів про те, що вівторок і середа – дні високої, понеділок
і п’ятниця – середньої, четвер і субота – низької працездатності [717, с. 76]. З огляду
на це пропонувалися різні варіанти організації навчання протягом тижня
(Додаток АТ) [431, с. 15-16].
І класи чотирирічної початкової школи в основному працювали за режимом
повного дня. Після навчальних занять шестирічні учні перебували в групі
подовженого дня, де був організований обов’язковий денний сон (1,5 – 2 год.) та
відпочинок на свіжому повітрі (2,5 – 3 год. щодня) [431, с. 15-16].
Нагадаємо, що під час масштабного експерименту (1981–1985), здійснюваного
українськими науковцями, було доведено доцільність реструктуризації навчального
тижня у початкових класах. Однак у досліджуваний період масового переходу до
п’ятиденного навчального тижня не відбулося.
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Отже, у другій половині 80-х рр. ХХ ст. започатковувалася варіативність
організаційних умов у навчально-виховному процесі, що було пов’язано зі вступом
до школи шестирічних учнів.
Демократичні зміни в освітній галузі, посилення уваги до розвитку здібностей
і нахилів учнів у навчально-виховному процесі зумовили підвищене зацікавлення
педагогів до індивідуалізації та диференціації навчання молодших школярів.
Важливо, що наприкінці 80-х рр. ХХ ст. це питання актуалізувалася на державному
рівні; категорії «індивідуалізація навчання», «диференціація навчання» почали
вживатися в нормативно-правових документах, незворотно увійшли в науковий обіг
і поширилися в освітньому просторі [24, с. 73-74]. Ця проблема теоретично
обґрунтовувалася українськими вченими (О. С. Дубинчук, Б. С. Кобзар, В. І. Лозова,
В. О. Онищук, О. Я. Савченко та ін.) [203, с. 18; 256, с. 56; 727, с. 162-169],
популяризувалася й водночас дискутувалася на сторінках педагогічної преси.
Творчо налаштовані вчителі початкових класів реалізовували індивідуальний і
диференційований підхід у практичній площині, ділилися результатами своїх
напрацювань

з

іншими

класоводами.

Так,

учитель

початкових

класів

Кіровоградської області С. П. Логачевська розробила та запровадила оригінальну
систему форм і прийомів диференціації навчальної діяльності молодших школярів у
гетерогенних

класах.

Серед

важливих

умов,

що

сприяли

ефективності

внутрішньокласної диференціації, педагог виділила такі:
– диференційований підхід здійснюється систематично, майже на кожному уроці
та позбавлений будь-якого формалізму, тобто зміст завдань залежить від теми
уроку, дидактичних цілей, етапів уроку й навіть психологічного стану учнів;
– диференціація здійснюється в межах фронтальної роботи з класом, коли учні
розв’язують загальні навчальні завдання, при цьому для кожної групи учнів
зміст і обсяг завдань визначається окремо, що дозволяє їм засвоювати
навчальний матеріал за однаковий період часу;
– учні умовно об’єднуються у динамічні тимчасові групи (причому один і той
самий учень під час засвоєння різних предметів може перебувати у різних
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групах), завдяки чому в класі створюється атмосфера взаємодопомоги та
співробітництва [327, с. 33-35].
За таких умов С. П. Логачевська пропонувала використовувати два види
диференційованих завдань: за ступенем складності (завдання, що вимагали різної
глибини узагальнення та висновків; завдання, розраховані на різний рівень
теоретичного обґрунтування роботи, що виконується; завдання репродуктивного та
творчого характеру) та за ступенем самостійності їх виконання (пропонувалися
завдання однакової складності, але при цьому диференціювалася міра допомоги
вчителя різним групам школярів) [327, с. 33]. Важливо, що така система дозволяла
ефективно здійснювати диференційований підхід у навчанні молодших школярів не
тільки в класах, де працювала С. П. Логачевська, а й у практиці роботи інших
класоводів [213, с. 7; 540, с. 31].
Незважаючи на актуальність індивідуалізації та диференціації в початковому
навчанні, це питання не набуло масового поширення у практичній площині. У
навчально-виховному процесі учителі початкових класів традиційно орієнтувалися
на «середнього учня». Диференційований підхід у навчанні обежувався найчастіше
збільшенням чи зменшенням кількості завдань для учнів [178, с. 20].
Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. активізувався пошук, експериментування й
упровадження нових форм і рівнів диференціації в початковій освіті. Так,
науковими співробітниками лабораторії шкільної психодіагностики НДІ психології
УРСР під керівництвом її очільника, відомого вченого Ю. З. Гільбуха було
розроблено психолого-педагогічну систему диференційованого навчання, що
передбачала створення в загальноосвітній школі, починаючи з першого року
навчання, трьох типів класів:
– класи вікової норми – організовувалися для навчання дітей, розумовий
розвиток яких відповідав їхньому паспортному віку, навчання здійснювалося
за чинними програмами чотирирічної школи – для шестирічних учнів і
трирічної – для семирічних учнів;
– класи прискореного навчання – створювалися для навчання дітей з підвищеним
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рівнем розумового розвитку, їхнє навчання здійснювалося за ущільненими
програмами

(навчальний

матеріал

подавався

великими

блоками,

ліквідовувалася його концентричність тощо), що дало змогу скоротити термін
початкового освіти на один рік;
– класи підвищеної індивідуальної уваги або класи вирівнювання – організовувалися для навчання дітей, які були недостатньо підготовлені до навчання
в школі, для педагогічно занедбаних дітей, а також дітей, які мали незначні
відхилення в психічному розвитку, їхнє навчання відбувалося за звичайними
програмами, але за значно меншої наповнюваності класу (16–18 учнів).
Важливо, що межі цих класів мали відносний характер, тобто учень залежно
від успіхів у навчанні міг бути переведений з класу одного типу до класу іншого
типу [178, с. 12-14].
Експериментальна перевірка запропонованої системи внутрішньошкільної або
покласної диференціації розпочалася з 1988 р. у десяти загальноосвітніх школах
УРСР. Результати дослідження засвідчили ефективність роботи диференційованих
класів. Водночас уже на початковому етапі експерименту було зроблено висновок
про недоцільність сумісного навчання у класах підвищеної індивідуальної уваги
педагогічно занедбаних учнів та учнів із затримкою психічного розвитку, адже
остання категорія молодших школярів потребувала уповільненого темпу опанування
навчальних програм (замість чотирьох років – п’ять, та замість трьох – чотири) та
зменшення наповнюваності класів до 12 учнів [1015, арк. 83] (Додаток АУ). Тому
з 1991 р. у школах, де була впроваджена внутрішньошкільна диференціація, почали
відкриватися класи для дітей із затримкою психічного розвитку [178, с. 22].
Забігаючи

наперед,

зазначимо,

що

запропонована

внутрішньошкільна

диференціація в початковій освіті отримала підтримку серед педагогічної
громадськості. Про це, зокрема, свідчить той факт, що в 1993/94 н. р. вона
упроваджувалася більше ніж у 2000 шкіл України та країнах колишнього СРСР
[178, с. 19]. З уведенням диференційованих класів були пов’язані великі надії:
підвищення якості початкової освіти, усунення перевантаження учнів, задоволення
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їхніх пізнавальних можливостей, вияв і розвиток їхніх здібностей тощо. Водночас,
як зазначала українська вчена О. С. Дубинчук, «перехід до диференційованого
навчання за принципом створення класів за здібностями, на жаль, не був
підготовлений належним чином: не розроблялися відповідні програми, підручники,
унаочнення» [202, с. 11]. Припускаємо, що саме це стало причиною певного
розчарування у внутрішньошкільній диференціації серед учителів і зумовило
згортання наприкінці 90-х рр. ХХ ст. диференційованих класів у початковій школі.
Перейдемо до розгляду методів навчання, що застосовувалися у роботі з
шестирічними першокласниками та школярами інших початкових класів. Так, у
роботі

з

шестирічними

та

іншими

учням,

вчителям

рекомендувалося

використовувати словесні, наочні та практичні методи навчання з урахуванням
специфіки віку дітей, зокрема такі «способи й прийоми, які робили процес навчання
привабливим, невимушеним, бажаним для всіх і водночас достатньо серйозним.
Діти мали зрозуміти, що навчання – це також і подолання труднощів, напруження
думки, волі, це – дорослішання» [472, с. 121].
Значне місце у роботі з шестирічними учнями відводилося словесним методам
(розповіді, поясненню, бесіді). Використовуючи розповідь як спосіб повідомлення
інформації першокласникам, С. Л. Коробко рекомендувала вчителям обирати
оптимальний темп викладу навчального матеріалу, включати фрази, побудовані за
типом дитячого мовлення, ідентичні йому; спрощувати синтаксичну конструкцію
речень [289, с. 28]. Прикметно, що серед словесних методів навчання пріоритетне
місце вчені (О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, С. Л. Коробко та ін.) відводили бесіді, під
час якої відбувалося ознайомлення шестирічок з усіма сторонами наколишнього
світу [472, с. 121].
Ураховуючи вікові особливості шестирічних учнів, зокрема домінування у них
ігрової діяльності, у навчально-виховному процесі широко використовувалися ігри
та ігрові прийоми. Особливістю гри стало уведення до неї казкових героїв (Буратіно,
Веселий олівець, Незнайко), різних звіряток, які немов вступали у діалог з
шестирічними учнями з приводу різних навчальних завдань – сперечалися,
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допомагали один одному, обговорювали те чи інше рішення, виконували прохання,
доручення [348, с. 33; 862, с. 44]. Діти шукали помилки у розв’язанні Незнайком
прикладів, прислуховувалися до порад горобця, який живе під вікном, разом з
Веселим олівцем училися писати літери й цифри. Дидактична гра найчастіше
використовувалася у процесі засвоєння нових знань та для закріплення навчального
матеріалу. Водночас, як зазначала С. Л. Коробко, спираючись на експериментальні
дослідження та практичний досвід, сфера застосування дидактичної гри в навчанні
обмежена, адже при засвоєнні значної частини навчального матеріалу учні не мають
потреби в підкріпленні ігровою мотивацією; відповідно до перспектив їх розвитку
слід формувати якості, які не перебувають у тісному зв’язку з грою і необхідні для
оволодіння способами навчальної діяльності [289, с. 30-31].
Важливо, що гра як метод навчання набула поширення і в інших початкових
класах. Включення у навчально-виховний процес ігрових форм роботи вносило
деякі зміни у звичну для школи організацію. Сувора регламентація поведінки дітей
поєднувалася із ситуаціями, в яких вони мали змогу взаємодіяти з іншими учнями, а
спілкування з учителем набувало невимушеного характеру [289, с. 32].
Перейдемо до розгляду форм організації навчання, які використовувалися у
роботі з молодшими школярами. Основною формою організації навчання, як і в
попередні та наступний періоди, залишався урок. Зі вступом до школи шестирічних
учнів істотних змін зазнала методика уроку. Усталена структура комбінованого
уроку для трирічної школи (перевірка домашнього завдання, підготовка до
засвоєння нового матеріалу, його пояснення, первинне закріплення, самостійне
застосування

знань,

їх

оцінювання,

визначення

домашньої

роботи)

стає

непридатною для навчання шестиліток. Це зумовлено скороченням тривалості уроку
до 35 хвилин, обов’язковим включенням динамічних пауз, відсутністю домашніх
завдань, специфікою оцінки результатів учнівської праці, своєрідністю керування
навчальною діяльністю шестирічних дітей. Фактично навчання на уроці відбувалося
у межах 30 хвилин, оскільки у його структуру включалися динамічні паузи, які
разом з організаційним моментом становили близько п’яти хвилин [732, с. 70].
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Принципова новизна у підготовці й проведенні цієї форми організації
навчання зумовлювалася не тільки зниженням віку учнів, а й завдяки розумінню
можливостей навчально-виховного процесу для формування особистості школяра,
що

виникло

внаслідок

розвитку

методичної

науки.

Зокрема,

вимагалася

максимальна цілеспрямованість уроку, органічне поєднання навчальної та ігрової
діяльності, постійна турбота про застосування системи різноманітних мотиваційних
прийомів і способів впливу на дитину, перевага практичної діяльності, що зумовило
зростання ролі індивідуальних і групових завдань, схематичної і знакової наочності
тощо. Усе це позначалося і на змінах у структурі уроку [215; 746; 749; 750; 751].
Аналіз джерел засвідчив, що в практичній діяльності на уроці вчителі
пропонували учням завдання, які вони мали виконувати в парах або міні-групах,
обґрунтовуючи такий підхід тим, що це активізувало спілкування учнів у процесі
навчання,

створювало

невимушену

атмосферу,

позитивно

позначалося

на

формуванні цілеспрямованості контролю і самоконтролю, оцінки і самооцінки,
посилювало виховний ефект навчання. Завдання і способи співробітництва
поступово ускладнювалися [255, с. 20; 289, с. 29-30; 732, с. 81]. Розглядаємо їх як
крок до запровадження інтерактивного навчання, що активно застосовується в
сучасній початковій школі.
Поряд із традиційним уроком учителі почали широко впроваджувати
нестандартні

уроки

(урок-дослід,

урок-роздум,

урок-відкриття,

урок-гра);

започатковувалося проведення олімпіад і навчальних конкурсів [252; 405; 750].
Перейдемо до розгляду змін, що відбулися в контролі та оцінюванні
навчальної діяльності молодших школярів. Як уже зазначалося в попередньому
розділі, наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. науковці висловлювали
критичні міркування щодо чинної системи контролю та оцінювання учнів і
наголошували на необхідності її суттєвих змін. Певні кроки у подоланні негативних
явищ були окреслені у постанові ЦК КПРС «Про дальше вдосконалення загальної
середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи» (1984),
що скасувала звітність шкіл про успішність учнів. Згідно з цим документом МО
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УРСР та органи народної освіти на місцях зобов’язувались «викоренити»
процентоманію й формалізм в оцінці праці учнів і вчителів [206, с. 39]. Цього ж року
МО УРСР підготувало методичний лист «Єдині вимоги до усного і писемного
мовлення, проведення письмових робіт і перевірки зошитів у початкових класах.
Критерії, норми оцінювання знань, умінь і навичок молодших школярів», де
наголошувалося, що контроль та оцінювання у початкових класах серед інших
мають виконувати виховну та спонукальну функції, зокрема заохочувати учнів
краще вчитися; мати комплексний та об’єктивний характер. Неприпустимим
вважалося заниження оцінки задля покарання молодших школярів за порушення
дисципліни. Пріоритетним поряд з оцінкою мала стати словесна характеристика
успіхів і недоліків учнів у навчанні. Важливо, що в умовах багатопредметності
початкового навчання та різноманітності його цілей, у методичному листі
окреслювалися об’єкти контролю та оцінювання навчальної діяльності учнів,
зокрема зверталася увага вчителів на необхідність урахування логічності та
послідовності думки учня, правильності викладу змісту навчального матеріалу,
умінні обґрунтовувати відповідь і застосовувати набуті знання у навчанні та праці
[206, с. 12-13].
Важливу роль у розробці контрольно-оцінювального складника навчальновиховного процесу, як власне й інших, відігравали науковці лабораторії навчання і
виховання молодших школярів. Протягом 80-х рр. ХХ ст. за завданнями МО УРСР
наукові співробітники лабораторії спільно з провідними методистами обласних ІУВ
під керівництвом М. В. Богдановича здійснювали систематичне масове вивчення
рівня ЗУН учнів початкових класів. Отримані дані розглядалися на колегіях
МО УРСР,

висвітлювалися

на

сторінках

журналу

«Початкова

школа»

та

обговорювалися на серпневих конференціях учителів [742, с. 11]. Результати
копіткої діяльності наукових співробітників лабораторії навчання і виховання
молодших школярів знайшли відображення у проектах методичних листів
«Перевірка і оцінювання знань, умінь і навичок учнів (1 клас одинадцятирічної
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школи» [451] та «Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок молодших
школярів» [300], підготовлених у 1987 р.
Сконцентруємо увагу на особливостях контролю та оцінювання знань
шестирічних учнів. З урахуванням їхніх вікових особливостей в І класі чотирирічної
початкової школи було скасовано бальну систему оцінювання. Навчальна діяльність
першокласників оцінювалася завдяки словесним заохоченням, роз’ясненням,
пропозиціям. Учителям рекомендувалося використовувати описову змістову оцінку,
доброзичливо ставитися до учня; позитивно оцінювати його зусилля, спрямовані на
розв’язання навчального завдання; здійснювати конкретний аналіз труднощів і
допущених помилок; давати чіткі пояснення щодо поліпшення досягнутого
результату [431, с. 19; 765, с. 183]. Оцінювання шестирічних першокласників
ґрунтувалося на гуманістичному та дитиноцентрованому принципах. Учитель мав
підтримувати навіть найменше просування учнів вперед, створювати «ситуації
успіху» для тих, які повільно оволодівали навчальним матеріалом. Водночас учені
застерігали, що гуманне ставлення до дітей зовсім не означало постійне вживання
таких словесних оцінок, як: «Молодець!», «Чудово виконано!», «Відмінна робота!»
тощо [472, с. 208]. Навпаки, учитель мав частіше звертатися до розгорнутої
змістовно-мотиваційній оцінки.
Зазначимо, що в другій половині 80-х рр. ХХ ст. у практиці роботи вчителів,
які працювали з першокласниками, набули поширення оцінки у вигляді символівзнаків (зірочки, прапорці, трикутники, колобки, медалі, різнокольорові фішки тощо).
Однак

науковці

застерігали

класоводів,

особливо

тих,

які

працювали

з

шестирічними учнями, від запровадження такого виду оцінок. На думку
Н. П. Зубалій, вони вносили у життя дітей, особливо із низьким і середнім рівнями
успішності, фактор тривожності, що негативно позначалося на формуванні у них
позитивного ставлення до навчання [220, с. 8]. Аналізуючи підходи до використання
системи оцінювання у початкових класах, О. Я. Савченко наголошувала, що має
домінувати оцінка у вигляді вмотивованого оцінного судження, позаяк це дає змогу
учневі усвідомити, як саме він впорався з роботою, що вийшло добре, в чому
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помилка, як її краще виправити. Учена також вважала помилковим і недоцільним
використання матеріальних замінників оцінок – усіляких рибок, зірочок, паперових
прапорців тощо [732, с. 81-83].
Аналіз джерел показав, що демократичні зміни в освіті сприяли не лише
широкому обговоренню проблеми контролю та оцінювання в навчанні, а й
поширенню в практиці роботи класоводів нових підходів: словесне оцінювання,
багатобальне оцінювання, взаємоцінювання та самооцінювання, відмова від негативних оцінок, безбальне оцінювання [169, с. 46; 349, с. 61; 403, с. 76; 841, с. 19-20].
Уважаємо негативною тенденцією досліджуваного періоду упровадження з
1985/86 н. р.

нової

системи

оцінювання

за

поведінку

задля

підвищення

відповідальності учнів за навчання, поведінку і працю, а також «зміцнення
навчальної, трудової і громадської дисципліни, розвитку колективізму». Поряд з
оцінкою за поведінку уводилася оцінка за старанність у навчанні та суспільно
корисній праці, що мала відображати міру відповідальності кожного учня за
навчання і працю, ступінь його сумлінності, старанності й ретельності. Вона могла
не збігатися з оцінкою за поведінку. Головним критерієм оцінки за поведінку стали
нові Правила для учнів (1985). Замість трибальної («зразкова», «задовільна»,
«незадовільна»),

запроваджувалася

чотирибальна

(«зразкова»,

«гарна»,

«задовільна», «незадовільна») система оцінювання [231, с. 7, 9]. На нашу думку,
незважаючи на визначені критерії, виміряти рівень поведінки та старанності учнів
було значно складно. Як і оцінка за навчальну діяльність, оцінки за поведінку та
старанність часто мали суб’єктивний характер, застосовувалися як засіб покарання,
залякування учнів, як інструмент влади над ними. Багато в чому вони залежали від
професійної компетентності та педагогічної культури вчителя. Тому вважаємо
позитивним моментом те, що на початку 90-х рр. ХХ ст. оцінка за старанність у
навчанні та суспільно корисній праці була нівельована, а оцінка за поведінку
виставлялася за рішенням педагогічної ради школи.
Отже, з урахуванням одночасного функціонування двох типів початкової
школи та початку систематичного шкільного навчання з шести- й семирічного віку в
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навчально-виховному процесі, зокрема його організації, методах, формах, контролі
та оцінюванні, запроваджувався варіативний підхід, що був характерний і надалі в
90-х рр. ХХ ст. до переходу в 2001 р. до єдиного чотирирічного терміну навчання в
початковій школі зі вступом до неї дітей шестирічного віку.

Висновки до розділу 4
1.

Установлено, що розвиток початкової освіти в УРСР у 1984–1991 рр., на

відміну від попереднього періоду, відбувався в контексті демократичних змін в
освітній галузі під впливом таких чинників: педагогічного (проголошення
радянським урядом «Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної
школи» (1984), розвиток української педагогічної науки, активізація громадськопедагогічного руху, проголошення дієвої перебудови шкільної освіти, відродження
національної школи, розроблення національного освітнього законодавства –
Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України, Закон УРСР
«Про освіту») у сув’язі з суспільно-політичним (зародження демократизації,
лібералізації

та

тоталітарного

гласності,

режиму,

пожвавлення

національне

громадської

відродження)

та

активності,

падіння

соціально-економічним

(поглиблення економічної кризи, зниження життєвого рівня населення).
На тлі перебудовчих процесів у Радянській Україні відбулися суттєві зміни в
цілях початкової освіти. Одним із пріоритетних завдань початкової освіти науковці й
практики визначили формування особистості молодшого школяра, створення умов
для його самовираження, розвиток його здібностей. В освітніх завданнях уведено
поряд з предметними уміннями й навичками оволодіння загальнонавчальними.
Українською вченою О. Я. Савченко вперше порушено питання про необхідність
досягнення кожним учнем освітніх результатів на завершення початкового
навчання. Завдання комуністичного виховання поступово знівелювалися.
Внаслідок

перебудови

освітньої

галузі

відбулися

трансформації

і

методологічних засад початкової освіти: відходили у минуле принципи радянської
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педагогіки (радянізація, уніфікація, русифікація, атеїзація); проголошувалися
принципи демократичного суспільства (національна спрямованість, демократизація,
гуманізація, деполітизація, дитиноцентризм, світськість, різноманітність освіти), які
стали підґрунтям для розбудови національної початкової школи та реалізовувалися
в незалежній Україні.
З’ясовано, що в організації початкової освіти відбулися такі зміни: у
структурі – перехід до чотирирічного терміну навчання, що через недостатнє
фінансування, відсутність належної матеріально-технічної бази не вдалося
здійснити у встановлені терміни, і, як наслідок, – паралельне функціонування двох
типів початкової школи: трирічної та чотирирічної; у початку систематичного
шкільного навчання – перехід до навчання дітей з шести років; у типах навчальних
закладів – спроби відійти від традиційної уніфікованої школи завдяки розширенню
мережі шкіл з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів та авторських
шкіл, відродженню приватних шкіл; створення нового типу навчального закладу
«школа-дитячий садок»; збільшення з кінця 80-х рр. шкіл і класів з українською
мовою навчання Покращувався рівень підготовки класоводів; зростала кількість
фахівців, які професійно викладали в початкових класах музику, образотворче
мистецтво, трудове навчання, фізкультуру. Водночас погіршувався соціальний
захист вчителів; загострювалася проблема забезпечення молодших школярів
навчальною літературою та шкільним приладдям.
2. Виявлено, що зміна політичного курсу, демократизація суспільного життя
викликали зрушення у змісті початкової освіти, зокрема у принципах його добору
та структурування: методологічних – деполітизація, національна спрямованість;
дидактичних – багатокомпонентність, взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку,
гуманізація, гуманітаризація, диференціація, інтеграція. Позитивним зрушенням
уважаємо поступове відмежування від «московського центру» у визначенні змісту
початкової освіти.
Особливістю досліджуваного періоду стало розроблення змісту освіти та його
навчально-методичного забезпечення для трирічної та чотирирічної початкової
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школи з урахуванням терміну навчання та вікових особливостей учнів. Встановлено
такі зміни в: навчальних планах – перехід від єдиних до варіативних; започаткування
нової структури, що включала союзно-республіканський і шкільний компоненти;
збільшення часу на опанування української мови та на вивчення предметів
художньо-естетичного циклу; відхід від жорсткого предметоцентризму завдяки
впровадженню інтегрованих курсів («Ознайомлення з навколишнім світом»,
«Музика і рух», «Людина і навколишній світ», «Художня праця»); уведення нових
навчальних предметів («Рідний край», «Народознавство», «Ритміка»); програмах –
посилення виховної, світоглядної, політехнічної та практичної спрямованості
навчальних предметів; уточнення їх змісту та обсягу; повніше відображення
досягнень науки та практики; зменшення концентризму, посилення лінійного
принципу розміщення навчального матеріалу; уведення нового структурного компоненту «Вимоги до знань, умінь і навичок учнів»; розширення й змінення складу
компонентів змісту освіти; навчальній літературі – суттєве оновлення підручникового фонду для трирічної початкової школи та створення навчальної літератури
для чотирирічної початкової школи українськими авторами; підготовка оригінальних за своєю структурою та змістом навчальних книг з нового інтегрованого
курсу «Ознайомлення з навколишнім світом» і пробних посібників з трудового
навчання; створення із кожного предмета навчально-методичних комплексів.
3.

Аргументовано, що різні організаційно-педагогічні умови навчання в

початкових класах спричинили варіативність навчально-виховного процесу, яка
простежувалася в усіх його складниках. Зокрема в організації навчального-виховного
процесу з урахуванням зниження вікової межі початку систематичного шкільного
навчання відбулися такі зміни: у структурі і тривалості навчального року –
скорочення у І класі чотирирічної початкової школи навчального року до 32 тижнів
(з 1990/91 н. р. – 31 тиждень), уведення для першокласників додаткових тижневих
канікул; у наповнюваності класів – зменшення граничної наповнюваності до
30 учнів; в організації навчального дня – проведення у І класах динамічних занять,
рухливих ігор на свіжому повітрі, збільшення тривалості перерв до 20 хвилин,
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проведення під час уроків фізкультхвилинок, скорочення тривалості уроку до
35 хвилин, відсутність домашніх завдань.
З урахуванням вікових особливостей шестирічних учнів важлива роль
відводилася грі як методу навчання. Усе більшої актуальності набували
індивідуалізація та диференціація навчання. Науковці та практики продовжили
роботу над удосконаленням структури й методики уроку. Важливу увагу було
звернено на дидактичні особливості уроку в І класі чотирирічної початкової школи.
Поряд з традиційним уроком учителі почали широко впроваджувати нестандартні
уроки

(урок-дослід, урок-роздум, урок-відкриття, урок-гра); започатковувалося

проведення олімпіад і навчальних конкурсів.
Зі вступом до школи шестирічних учнів відбулися зміни в контролі та оцінюванні
знань: у І класі замість оцінки в балах застосовувалася словесна, широко
використовувалися оцінки-символи (зірочки, сонечка тощо). Демократичні зміни в
освіті сприяли не лише широкому обговоренню проблем контролю та оцінювання в
навчанні, а й поширенню в практиці роботи класоводів нових підходів у їх
здійсненні (словесне оцінювання, відмова від негативних оцінок, безбальне
оцінювання та ін.).
Загалом

трансформація

навчально-виховного

процесу

цілей,

принципів,

початкової

організації,

освіти

в

змісту

період

освіти,

зародження

демократичних змін в освітній галузі створювала підґрунтя для її поступу в
незалежній Україні.
Здійснений аналіз дає підстави визначити позитивні тенденції у розвитку
початкової

освіти,

а

саме:

відновлення

в

початковій

освіті

принципів

демократичного суспільства, акцентування уваги на розвитку особистості учня,
повернення до чотирирічного навчання, зниження вікової межі вступу до школи,
функціонування двох типів початкової школи, створення навчальних закладів
«школа-дитячий

садок»,

розроблення

змісту

початкової

освіти

на

нових

методологічних і дидактичних засадах, підготовка навчальної літератури для
початкових класів українськими авторами, започаткування варіативності навчально-
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виховного процесу, скорочення норм наповнюваності початкових класів. Поряд із
досягненнями відзначимо і негативні тенденції: погіршення навчального та
матеріально-технічного забезпечення початкової освіти, відставання підготовки й
видання навчальної літератури для молодших школярів від швидкоплинних освітніх
процесів, уведення оцінки за старанність у навчанні та суспільно корисній праці.

Основні наукові положення розділу 4 висвітлено в опублікованих працях
автора [96; 103; 104; 117; 120; 122; 123; 125; 128; 135; 140; 142; 889; 891; 893].
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РОЗДІЛ 5
РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991–2001)
З проголошенням державної незалежності розпочалася нова доба в історії
України.

У

суспільно-політичному

житті

країни

відбувався

перехід

від

тоталітаризму до демократії. Однак методологічна, професійна та психологічна
непідготовленість державних структур до роботи в принципово нових умовах
призвела до економічної кризи, занепаду промисловості та сільськогосподарського
виробництва. Недосконала соціальна політика, падіння економіки спричинили
безробіття серед працездатного населення, погіршення рівня життя, стрімкого
зниження соціального захисту громадян, демографічної кризи, занепаду села,
наростання протестних настроїв у суспільстві. Тож ситуація в соціально-економічній
сфері виявилася надто складною [288, с. 185].
За таких умов відбувалося становлення національної системи освіти. Однак,
незважаючи на складну суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в
країні, в освітній галузі розпочалися активні законотворчі процеси, розроблення
Національних програм, концепцій розвитку загальної середньої освіти; розвиток
педагогічної науки зумовив оновлення змісту освіти на нових методологічних
засадах, підготовку нового покоління підручників і навчально-методичних посібників; створювалися умови для отримання освіти рідною мовою представниками
різних національностей; розширювалися міжнародні зв’язки; використовувався
зарубіжний педагогічний досвід в поєднанні з національними традиціями [400, с. 6].
Водночас на тлі політичної і глибокої економічної кризи окреслені в новому
освітньому законодавстві зміни не завжди вдавалося реалізовувати. Через
незадовільне фінансування освіти скорочувалося шкільне будівництво, руйнувалася
навчальна та матеріально-технічна база навчальних закладів, погіршувався
соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, систематично не виплачувалася заробітна плата вчителям [400, с. 6]. Безумовно, що зміни в суспільно-

366

політичній, соціально-економічній та освітній сферах впливали на розвиток початкової освіти, її цільовий, організаційний, змістовий та процесуальний складники.
5.1. Розбудова початкової освіти на нових законодавчо-нормативних і
концептуальних засадах
Розбудова національної

школи

у

1991–2001 рр.

зумовила інтенсивне

розроблення нормативно-правової бази (Закон України «Про освіту», 1991 (суттєво
оновлений у 1996 р.); Концепція середньої загальноосвітньої школи України, 1991;
Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), 1993; Закон
України «Про загальну середню освіту», 1999; Концепція загальної середньої освіти
(12-річна школа), 2001), де визначалися концептуальні засади розвитку початкової
освіти.
У перше десятиліття незалежності України формувався методологічний та
науково-методичний

супровід початкової освіти. Цьому, зокрема, сприяло

створення у 1992 р. АПН України як вищої галузевої державної наукової установи,
що розробляла методологію, теорію і методику освіти для всіх освітніх рівнів,
здійснювала науково-методичне забезпечення модернізації національної системи
освіти

[399,

с. 8].

До

складу

АПН України

увійшли

НДІ педагогіки

та

НДІ психології, згодом – Інститут проблем виховання та інші наукові установи,
колективи яких долучилися до визначення й обґрунтування концептуальних засад
розвитку початкової освіти.
Особливу роль у розбудові національної початкової освіти відіграли наукові
співробітники лабораторії навчання і виховання молодших школярів Інституту
педагогіки АПН України. Упродовж 1991–2001 рр. їхня науково-дослідна робота
була сфокусована на таких проблемах: «Науково-методичне забезпечення реалізації
концепції змісту навчання в національній школі першого ступеня» (1991–1995)
(наук. керівник Н. М. Бібік), «Розробка базового компонента змісту початкової
освіти

та

його

методичне

забезпечення»

(1996–1998)

(наук.

керівник
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М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік), «Зміст та методичне забезпечення державних
стандартів

початкової

освіти»

(1999–2001)

(наук.

керівник

Н. М. Бібік)

[1128; 1129, 1132, 1136; 1137].
Концептуальні засади розвитку початкової освіти знайшли відображення у
працях провідних українських фахівців у галузі початкової освіти, виданих
протягом

1991–2001 рр.,

а

саме:

О. Я. Савченко

«Дидактика

початкової

школи» [729], «Концептуальні засади реформування початкової школи» [736],
«Новий етап розвитку 4-річної початкової школи» [740], «Реформування змісту
початкової освіти» [743] та ін.; М. С. Вашуленка «Нові підходи до шкільної початкової освіти» [77], «Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах
переходу до 4-річного початкового навчання» [78]; Н. М. Бібік «Формування
пізнавальних інтересів молодших школярів» [40]; Т. М. Байбари «Теоретичні засади
розробки змісту навчального предмета для початкової школи» [19] та ін.
Задля оновлення змісту освіти в 1993 р. створено Управління змісту базової
освіти, що у співпраці з Інститутом системних досліджень із залученням творчих
колективів експертних комісій уперше розробляли зміст освіти для 11-річної школи
відповідно до вимог державних стандартів [237, с. 28-29].
Важливо, що до розбудови української початкової школи долучалися й окремі
педагоги, а також педагогічні колективи навчальних закладів, про що свідчать
документи, які зберігаються у відділі початкової освіти Інституту педагогіки НАПН
України [1131; 1133-1135; 1139; 1140; 1142]. Отже, протягом 1991–2001 рр.
українські науковці й практики брали активну участь у визначенні концептуальних
засад розвитку початкової освіти.
В умовах гуманізації та демократизації українського суспільства усе більше
зростала роль особистості. Саме тому вектор освіти спрямовувався у площину
особистісно орієнтованого навчання і виховання, особистісного розвитку учнів.
Закономірно, що ці засади відображено передусім у цільовому складнику освіти.
Серед цілей початкової освіти, окреслених у Концепції середньої загальноосвітньої
школи України (1991), пріоритетне місце посіли такі: формування особистості
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дитини, розвиток її природних задатків і здібностей, створення умов для
самовираження [282]. Згадані цілі були наскрізними в нормативних документах,
прийнятих протягом 1991–2001 рр. (Закон України «Про освіту», Державна
національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Закон України «Про
загальну середню освіту», Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) та
ін.) [593; 592; 173; 547; 278].
Освітні завдання І рівня загальної середньої освіти полягали в оволодінні
поряд з предметними (формуються в процесі вивчення окремих предметів,
наприклад: уміння читати, розуміти прочитане, рахувати, розв’язувати задачі,
характеризувати об’єкти природи) загальнонавчальними уміннями й навичками, із
домінуванням останніх. Розуміння початкової освіти як базового рівня освіти
вимагало

оволодіння

молодшими школярами

уміннями

й навичками, що

забезпечували б здійснення навчальної діяльності на подальших етапах навчання.
До складу цих умінь і навичок входили організаційні (оволодіння учнем
раціональними способами організації свого навчання), загальнопізнавальні (уміння
спостерігати,

розмірковувати,

запам’ятовувати

та

відтворювати

навчальний

матеріал), загальномовленнєві (формування основних елементів культури слухання
та мовлення), контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та
самоперевірки, оцінювання отриманих результатів). Загальнопредметні уміння й
навички мали міжпредметний характер та формувалися неперервно протягом усього
періоду початкового навчання відповідно до можливостей програмного матеріалу з
різних предметів та обов’язкового обліку попереднього рівня оволодіння ними.
Зміст загальнонавчальних умінь і навичок, його розподіл за роками навчання
вперше було відображено у програмах для початкових класів, виданих на початку
90-х рр. ХХ ст. [697, с. 3-4; 704, с. 3-4]. У сукупності загальнорозвивальні уміння й
навички сприяли формуванню розгорнутої навчальної діяльності – умінню вчитися
[278, с. 5], актуалізованому в 50-х рр. ХХ ст. В. О. Сухомлинським.
Принципово важливим, особливо в умовах різнотипності навчальних закладів,
стало визначення освітніх результатів початкової освіти. Нагадаємо, що на цьому
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наголошувалося в авторській Концепції школи І ступеня навчання (1990)
О. Я. Савченко. У Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) (2001),
затвердженої колегією МОН України та Президією АПН України, до освітніх
результатів початкової освіти були віднесені:
– повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні, фізкультурно-рухові уміння і
навички;
– узагальнені знання про реальний світ у його зв’язках і залежностях;
достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння;
– здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до
праці, мистецтва, здоров’я;
– уміння виконувати нескладні творчі завдання [278, с. 5].
Проаналізовані законодавчо-нормативні документи показали, що поряд з
освітніми

завданнями

початкова

освіта

мала

розв’язувати

й

комплекс

загальнорозвивальних, які полягали в інтелектуальному, фізичному, соціальному,
творчому розвитку молодших школярів [173; 547, с. 1; 278, с. 5].
Відродження української державності уможливило перегляд виховних завдань
початкової освіти. Передусім у молодших школярів мали формуватися риси
громадянина України, а також національна свідомість, любов до рідної землі, свого
народу, культури та історії рідного народу. Поряд із завданнями національного
виховання, позбавившись ідеологічного нашарування, нового звучання набули
моральне, фізичне, естетичне та трудове виховання [173; 547, с. 1; 278, с. 4].
Задля

більш

успішної

реалізації

окреслених

завдань,

якнайкращого

врахування вікових особливостей молодших школярів у Концепції загальної
середньої освіти (12-річна школа) вперше на рівні нормативних документів
акцентувалося на необхідності розрізняти у початковій освіті два мікроетапи:
І-ІІ класи, де навчаються діти 6–7-річного віку, і ІІІ-ІV класи [278, с. 5].
Перейдемо до розгляду принципів, що визначали діяльність початкової освіти
в перше десятиліття державної незалежності України. Нагадаємо, що вони
розроблялися ще в кінці 80-х рр. ХХ ст. та в 1991 р. були законодавчо закріплені
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[593]. Так, відходили у минуле основоположні принципи радянської системи освіти:
радянізація, уніфікація, інтернаціоналізація, зв’язок навчання

з практикою

комуністичного будівництва, колективізм. Почали утверджуватися принципи
деполітизації,

деідеологізації,

демократизації,

гуманізації,

національної

спрямованості, а також наукового і світського характеру освіти. На зміну
принципу уніфікації прийшов принцип різнотипності освіти. Принцип єдності
навчання і виховання, зорієнтований у радянський період передусім на формування
майбутнього «будівника комунізму», «радянської людини», в українській школі
спрямовувався на формування цілісної і всебічно розвиненої особистості, патріота
своєї Батьківщини. Як і раніше, початкова освіта мала ґрунтуватися на принципах
доступності

та

наступності.

Важливо,

що

в

українському

освітньому

законодавстві вперше визначалися принципи, які передбачали інтеграцію у світові
освітні структури, відповідність національної освіти міжнародному рівню.
Принципи – обов’язковість, безоплатність, спільне навчання дітей різної статі –
реалізовані в радянській школі, в нормативно-правових документах не відображені,
але продовжували здійснюватися в початковій освіті. Погоджуємося із думкою
Л. Д. Березівської, що визначені в українському освітньому законодавстві принципи
освіти зумовили перехід від авторитарної парадигми освіти та «у взаємозалежності і
взаємозумовленості формували нову освітню парадигму» [34, с. 19].
Простежимо як реалізовувалися вихідні положення, на яких ґрунтувалася
початкова освіта, в практичній площині. Так, принцип доступності, проголошений
ще в добу Української революції 1917–1921 рр. і міцно закріплений в радянський
час, в перше десятиліття незалежності України порушувався ще на етапі вступу
дитини до школи внаслідок проведення тестувань, співбесід, іспитів для перевірки
ЗУН майбутніх першокласників із базових предметів [620, с. 5]. Звернемо увагу, що
з

початку

90-х рр. ХХ ст.

правом

конкурсного

відбору

було

дозволено

користуватися спеціалізованим школам, де з початкових класів учні поглиблено
вивчали окремі предмети [501, с. 7]. Однак ця практика почала стрімко
поширюватися і в інших ЗНЗ, особливо у великих містах. До МО України

371

неодноразово надходили скарги від батьків про зарахування дітей до школи на
конкурсній основі. До того ж вступні випробування найчастіше проводилися без
використання науково обґрунтованих методик, некваліфікованими фахівцями. Поділ
дітей на «розумних» і «відсталих», що передбачав передусім конкурсний відбір,
принижував гідність дитини, нерідко завдавав їй і батькам моральної травми й,
відповідно, суперечив освітньому законодавству, Конвенції ООН про права дитини
(1989) [634, с. 52-53]. Реагуючи на цю ситуацію, МО України у своїх рішеннях,
наказах, інструктивно-методичних листах наголошувало на неприпустимості
конкурсного відбору при вступі дітей до І класу [534, с. 27; 579, с. 27; 585, с. 21;
601, с. 7; 620, с. 6; 633, с. 30; 634, с. 52-53].
Принагідно зазначимо, що МО України допускало проведення діагностичного
психологічного та педагогічного обстеження майбутніх першокласників з метою
визначення рівня їхнього розвитку, готовності до систематичного шкільного
навчання класоводом і психологом із подальшим використанням цих результатів
при формуванні І класів, внесення коректив у зміст і форми організації навчання,
попередження перевантаження одних і недовантаження інших учнів. Важливо, що
діагностичне обстеження дітей мало здійснюватися тільки після зарахування їх до
ЗНЗ, а його результати не вважалися підставою для відмови у вступі до школи
[430, с. 28]. Однак до 2001 р. так і не було розроблено науково-методичні
рекомендації з визначення готовності дітей до навчання у школі, що в т. ч. мали
використовуватися і в процесі діагностики майбутніх першокласників [665, с. 18].
Розглядаючи питання доступності початкової освіти, звернемо увагу і на
закриття шкіл, особливо в сільській місцевості, внаслідок складної економічної
ситуації в країні, зменшення народжуваності, проведення політики оптимізації
мережі навчальних закладів. Наприклад, на початку 1998/99 н. р. на 28,9 тис.
сільських населених пунктів функціонувало лише 14,9 тис. шкіл [191, с. 14]. Тому не
всі діти молодшого шкільного віку мали змогу навчатися за місцем проживання.
Про це постійно йшлося у документах МО України [188, с. 28; 197, с. 9].
Окрім того, у 90-х рр. ХХ ст. почала поширюватися неправомірна практика
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встановлення оплати за освітні послуги, що надавалися в межах навчальних планів і
програм та фінансувалися державою [585, с. 21].
Отже, через проведення конкурсного відбору при зарахуванні дітей до І класу,
закриття шкіл, особливо у сільській місцевості, уведення оплати за надання освітніх
послуг, порушувався законодавчо закріплений принцип доступності початкової
освіти.
Принцип наступності, актуалізований наприкінці 20-х рр. ХХ ст., розвинутий
у 50-х рр. ХХ ст., коли початкова освіта стала складником шкільної освіти, та
задекларований в «Основах законодавства СРСР і союзних республік про народну
освіту» (1973), набував особливого значення і в період державної незалежності
України. Проблема наступності початкової освіти порушувалася в працях провідних
фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти (А. М. Богуш, О. Я. Савченко), на
сторінках педагогічної преси, на науково-практичних зібраннях різного рівня. Проте
її реалізація в практичній площині дедалі ускладнювалася.
Наступність у навчанні й вихованні дошкільнят і молодших школярів, зокрема
в організаційному аспекті, утруднювалася передусім через руйнацію дошкільної
освіти. Так, з 1992 р. до 1995 р. кількість дошкільних закладів зменшилася на
1,8 тис.; у 1996 р. – на 1 тис., у 1997 р. – більше ніж на 700 одиниць [1062, арк. 11;
191, с. 19]. Тож у системі дошкільної освіти відбулося суттєве зменшення
контингенту дітей. Якщо у 1991 р. цей показник становив 55 %, то наприкінці
2000 р. – 37 % [432, с. 70]. До речі, у країнах колишнього соціалістичного табору та
пострадянського простору відсоток дітей від трьох до шести років, охоплених
дошкільною освітою, був вищим. Наприклад у 1996 р. у Чеській республіці він
становив 88,5 %, в Угорщині – 87 %, у Словаччині – 75,2 %, у Словенії – 65,1 %, у у
Білорусі – 64 %, у Росії – 55 %, Польщі – 46,8 %. Причому відсоткові показники з
1991 р. до 1996 р. або залишалися незмінним, або зростали. І лише в Молдові
чисельність дітей, які здобували дошкільну освіту, протягом цих років зменшилася з
58,7 до 32,1 % та була нижчою за показники в Україні [432, с. 23].
Окреслені негативні зміни призвели до перевантаження функціонуючих
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дошкільних закладів, що завдавало шкоди здоров’ю дітей, знижувало якість
виховної роботи з ними; позбавляло їх можливості повноцінно і різнобічно
розвиватися, належним чином готуватися до школи [1066, арк. 5].
Підготовчі класи, що надавали передшкільну освіту дітям, які, як правило, не
відвідували дошкільні заклади, фактично припинили своє існування ще в 1986 р. у
зв’язку з переходом до навчання дітей з 6 років. Кількість підготовчих класів, за
даними МО України, у 90-х рр. ХХ ст. коливалась від 8 до 29. Відповідно
чисельність учнів, які їх відвідували, була мізерною: від 133 до 467 осіб [981, арк. 6].
Як бачимо, значна частина дітей не отримувала дошкільної освіти, зокрема
підготовки до систематичного шкільного навчання, а, отже, у такому випадку про
наступність дошкільної та початкової освіти взагалі не йшлося.
Звернемо також увагу, що реалізація принципу наступності ускладнювалася
через неузгодженість змісту, методів і форм навчання в системах «дошкільна освіта
– початкова освіта» та «початкова освіта – середня освіта». Так, варіативність змісту
і методики навчання в дошкільних закладах, з одного боку, сприяла реалізації
індивідуального та диференційованого підходу до дітей, а з іншого – зумовила
появу значної кількості варіантів програм навчання і виховання дошкільників, що
мали різну структуру, зміст і форми навчання. Наприклад, розділ «Навчання
грамоти», який, до речі, є специфічним шкільним предметом, у третині програм не
був представлений, у решти – пропонувався для вивчення в підготовчих групах, а в
програмі «Дитина» – з 5 років. Тож більшість дітей вивчала один і той же матеріал
двічі: спочатку в дошкільному закладі, а згодом – у початковій школі. Певна
безконтрольність у реалізації програм дошкільної освіти призводила і до
використання форм навчання, характерних для початкової освіти; до навчання дітей
за шкільною методикою. Частково це пояснювалося необхідністю підготовки дітей
до проходження тестування при вступі до школи [61, с. 80-81]. Тому, як зазначала
А. М. Богуш, виникала нагальна потреба в розробці наскрізних програм навчання
дітей від трьох років до ІV класу і далі до випускного класу школи [61, с. 82].
Проблема наступності дошкільної та початкової освіти певною мірою
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розв’язувалася завдяки функціонуванню НВК «дитячий садок – початкова школа».
У них, як правило, діяли наскрізні програми, узгоджувалися форми, методи та
прийоми роботи з дітьми підготовчих груп і І класу. Діти, вихователі та вчителі
спілкувалися між собою, відвідували уроки та заняття, спільно проводили свята та
розваги. Аналогічна ситуація простежувалася і в застосуванні форм навчання.
Розв’язання проблеми наступності вимагало й відповідної підготовки
педагогів. Однак у цьому питанні існували значні проблеми. Для підтвердження
цього факту наведемо такий приклад. У Вінницькому обласному інституті
післядипломної освіти педагогічних працівників було проведено анкетування понад
180 вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів з питання їхньої
обізнаності зі змістом і специфікою програмних вимог до дошкільного виховання,
початкової та середньої освіти. З’ясувалося, що понад 70 % респондентів виявили
мінімальні знання про зміст і специфіку роботи навчальних закладів на
попередньому та наступному освітніх рівнях [317, с. 83].
Важливим кроком у забезпеченні методологічної єдності дошкільної та
початкової освіти стало затвердження Базового компоненту дошкільної освіти
(1998) та Державного стандарту початкової освіти (2000) [739, с. 4]. Зокрема, у
Державному стандарті наголошувалося на важливості продовження початковою
школою лінії дошкільного виховання, закріплення й розвиток в умовах шкільного
виховання надбань дошкільного дитинства [174]. У Концепції загальної середньої
освіти (12-річна школа), побудованої на засадах еволюційного розвитку людини на
всіх етапах навчання і виховання, акцентувалося на взаємоузгодженості у
визначенні цілей і домінант розвитку дитини в обох початкових ланках освіти
[278, с. 5].
Принцип різнотипності освіти, актуалізований наприкінці 80-х рр. ХХ ст. як
своєрідний виклик уніфікованій системі освіти, уможливив широкий вибір
навчальних закладів, форм і засобів навчання, що відповідали освітнім запитам
особистості; запровадження варіативного компоненту змісту освіти, диференціацію
та індивідуалізацію навчально-виховного процесу; створення мережі недержавних
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навчально-виховних закладів [173]. Тож у 90-х рр. ХХ ст. відкривалися навчальні
заклади, що надавали початкову освіту, використовуючи різні педагогічні системи, а
саме: школи загального розвитку (за дидактичною системою Л. В. Занкова); школи
розвивального навчання (за теорією В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна); школи, що
ґрунтувалися

на

ідеях

вільного

виховання

(за

системою

М. Монтессорі),

антропоцентризму (за системою Р. Штайнера – вальдорфські школи); на засадах
внутрішньокласної

диференціації

(розроблена

науковими

співробітниками

лабораторії шкільної психодіагностики НДІ психології УРСР під керівництвом
Ю. З. Гільбуха) [725, с. 3-4].
Поряд

із

авторськими

школами

В. О. Сухомлинського,

І. Г. Ткаченка,

О. А. Захаренка, М. П. Гузика, започаткованими в 50-х – 80-х рр. ХХ ст., у 90-х рр.
ХХ ст.

почали

працювати

авторські

школи

Н. Гонтаровської,

Я. Овсієнко,

А. І. Сологуба, Л. Терещенко, М. І. Чумарної та ін. [724, с. 9].
Одним

із

варіантів

інноваційних

освітньо-виховних

програм

став

Комплексний педагогічний експеримент «Програма розвитку дітей «Росток»
(авт. Т. О. Пушкарьова), започаткований у 1996 р. (на початку 10-х рр. ХХІ ст.
перетворився в комплексну програму та технологію для розвитку дітей, що набули
поширення майже у 500 школах України). Запропонована програма стала синтезом
творчості педагогічної науки і практики, оскільки розроблялася педагогами
Сумської

класичної

гімназії,

викладачами

кафедри

педагогічної

творчості

Сумського державного педінституту та педагогічними колективами навчальних
закладів Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших
областей. Головна мета та завдання Програми «Росток» полягали у створенні
необхідних психологічних і педагогічних умов для всебічного розвитку творчого
потенціалу учнів, становленні духовної, культурної особистості громадянина
України. Програма зорієнтовувалася головним чином на розвивальне навчання та
виховання учнів [712].
Як бачимо, у 90-х рр. ХХ ст. з’явилася реальна можливість вибору ЗНЗ
відповідно до потреб і запитів дитини. Проте різнотипність початкової освіти
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здебільшого спостерігалася у міській місцевості.
Розглянемо особливості реалізації принципу національної спрямованості в
початковій освіті. Прийняття Закону «Про мови в Українській РСР» (1989)
передбачало велику роботу щодо відродження мовної культури народів, які
мешкали на території України. Після проголошення державної незалежності
громадяни України різних національностей отримали право здобувати початкову
освіту рідною мовою. Так, у державі діяли школи з національною мовою навчання;
двомовні школи; школи, де в навчальному плані в шкільному компоненті
передбачалося вивчення предметів етнічного характеру (рідної мови, літератури,
культури, народних традицій тощо). Поряд з державними школами для дітей
національних меншин відкривалися й приватні. Наприклад, у м. Львові та м. Одесі
діяли початкові школи з єврейською мовою навчання. За ініціативи громадських
організацій створювалися недільні школи з вивчення мов, історії, традицій,
культури різних національностей [933, арк. 15]. Для задоволення освітніх потреб і
запитів

національних

забезпечувало

меншин

навчальні

МО України

заклади

розробляло

навчальні

навчально-методичною

плани,

літературою.

Проаналізовані джерела засвідчили, що в 90-х рр. ХХ ст. в України були створені
умови для навчання таких націй і народностей, як: росіяни, молдавани, кримські
татари, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, гагаузи [1067, арк. 63-64].
Важливо, що у 90-х рр. ХХ ст. було відроджено підготовку вчителів початкових класів для шкіл національних меншин (болгар, угорців, євреїв, румун,
кримських татар). Вона здійснювалася у Білгород-Дністровському (для болгарських
і угорських шкіл), Київському (для єврейських шкіл), Мукачівському (для угорських
шкіл) та Сімферопольському (для

кримськотатарських

шкіл) педагогічних

училищах [1067, арк. 63-64]. На основі угод з міністерствами освіти Молдови,
Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Ізраїлю педагоги підвищували свій фах у цих
країнах [933, арк. 16].
Водночас у документах МО України знаходимо інформацію про повільні
темпи відновлення українських шкіл, впровадження в навчально-виховний процес
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української мови, особливо в східному та південному регіонах України; про нестачу
навчальної літератури українською мовою; про викладання фізкультури, музики,
образотворчого мистецтва, трудового навчання в українських школах російською
мовою [538, с. 3-5; 654 с. 4]; про агітацію окремих керівників установ освіти проти
впровадження української мови в навчально-виховний процес [575, с. 7]. Тому вже у
1993 р. МО України було визнано за необхідне серед інших заходів комплектувати
українські навчальні заклади лише педагогічними працівниками, які могли
здійснювати навчання і виховання українською мовою [575, с. 9].
Принцип

обов’язковості

(вкорінений

у

50-х – 80-х рр. ХХ ст.

завдяки

створенню комплексу умов, які сприяли охопленню дітей молодшого шкільного
віку обов’язковою початковою освітою) у 90-х рр. ХХ ст. внаслідок економічної
кризи, а відтак неможливості забезпечити з боку держави необхідних умов для
навчання, особливо дітей, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, не завжди реалізовувався. Окрім того, через незбалансованість
мережі навчальних закладів в окремих регіонах, їх закриття, відсутність банку даних
про дітей молодшого шкільного віку, не всі діти були охоплені обов’язковою початковою освітою [648, с. 6; 601, с. 4]. Це негативне явище поглиблювалося з року в рік,
особливо в другій половині 90-х рр. ХХ ст. У результаті в 1998/99 н. р. 3,4 тис. дітей
молодшого шкільного віку опинилися поза навчальними закладами [654, с. 4;
656, с. 16]. Тому в документах МО України йшлося про необхідність проведення
роз’яснювальної роботи серед батьків щодо значення обов’язкової освіти, забезпечення повсюдного охоплення дітей різними формами навчання, приведення у відповідність мережі ЗНЗ до потреб учнів, встановлення персональної відповідальності
керівників навчальних закладів за залучення дітей шкільного віку до навчання, здійнення щоденної перевірки відвідування учнями навчальних занять тощо [579, с. 27].
Звернемо увагу й на порушення принципу світськості початкової освіти. У
документах МО України фіксуємо інформацію про те, що в окремих навчальних
закладах проводилася практично безконтрольна діяльність різних місіонерів,
уводилося необґрунтоване вивчення курсів релігійного спрямування [620, с. 5].
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Принцип демократизму, актуалізований наприкінці 80-х рр. ХХ ст., передусім
передбачав децентралізацію управління освітою, надання автономії навчальним
закладам у розв’язанні основних питань їхньої діяльності, перехід до державногромадської системи управління освітою. Проаналізовані документи МО України
показали, що в навчальних закладах утілювалися нові форми громадськодержавного управління, зокрема створювалися піклувальні ради, а до складу колегій
управлінь освіти і науки вводилися представники громадськості [608, с. 5]. ЗНЗ
отримали право самостійно планувати свою роботу. Основним документом, що
регулював навчально-виховний процес, був навчальний план, який укладався на
основі розроблених МО України базових навчальних планів. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно визначали програми, підручники,
засоби навчання і виховання [501, с. 6]. ЗНЗ отримали право обирати форми, засоби
і методи навчання і виховання у межах, закріплених законами України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту» та статутом навчального закладу [485, с. 6].
Отже, відродження української державності, національної системи освіти
спричинило визначення нових концептуальних засад розвитку початкової освіти, які
знайшли відображення у законодавчо-нормативних документах, ухвалених упродовж 1991–2001 рр. Верховною Радою України, МО/МОН України. У їх розробленні
брали активну участь українські науковці й практики. Перехід до особистісно орієнтованої парадигми навчання і виховання зумовив перенесення акценту з розв’язання
освітніх і виховних завдань початкової освіти на формування особистості дитини,
розвиток її здібностей, природних і національних особливостей. Поряд із цим не
втратили свого значення освітні, виховні та розвивальні завдання початкової освіти,
що уточнювалися відповідно до тогочасних вимог суспільства. Перехід від авторитарної до особистісно орієнтованої парадигми освіти окреслив нові засади розвитку
початкової освіти, а саме: демократизму, гуманізму, національної спрямованості,
світськості, різнотипності освіти. У сукупності з іншими (доступність, світськість,
обов’язковість, наступність) принципами вони визначали організаційний, змістовий
і процесуальний складники початкової освіти.
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5.2. Організаційні трансформації системи початкової освіти
У контексті дослідження проблеми організації початкової освіти (тривалість,
вік вступу дітей до школи, типи навчальних закладів, контингент молодших
школярів і класоводів, навчальне й матеріально-технічне забезпечення) зосередимо
увагу на тривалості цієї ланки освіти. Як уже зазначалося у попередньому розділі, з
1986 р. в Україні паралельно функціонувало два типи початкової школи – трирічна
та чотирирічна. Адже внаслідок низки причин (відсутність належної матеріальнотехнічної бази, небажання батьків віддавати дітей до школи в шість років та ін.)
планомірного переходу до чотирирічної початкової освіти не вдалося здійснити. А з
1992/93 н. р., зарахування учнів до І класів трирічної початкової школи почало
перевищувати набір до чотирирічної початкової школи (рис. 5. 1).

Рис. 5.1. Динаміка прийому дітей до І класів трирічної та чотирирічної
початкової школи в 1991/92 – 2000/01 н. р. (тис. осіб) [987, арк. 1 зв.;
1013, арк. 140; 980, арк. 1 зв.; 1090, арк. 118; 982, арк. 1 зв.; 983, арк. 8;
984, арк. 1 зв.; 790, с. 30]
Навіть із урахуванням різної тривалості початкової освіти чисельність учнів,
які навчалися у трирічній школі, у 1995/96 н. р. перевищила їх кількість у
чотирирічній. У другій половині 90-х рр. ХХ ст. ця тенденція ще більше
загострювалася. Для підтвердження цього факту наводимо рис. 5.2, укладений на
основі статистичних звітів МО України за окремі навчальні роки.
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Рис. 5.2. Динаміка чисельності учнів у трирічній та чотирирічній
початковій школі (тис. осіб) [980, арк. 1 зв.; 982, арк. 1 зв.; 983, арк. 8;
984, арк. 1 зв.]
У 90-х рр. ХХ ст., як зазначав академік М. С. Вашуленко, темпи переходу на
чотирирічне початкове навчання не просто знижувалися, «а навпаки, спостерігався
відступ від досягнутого: масово закривалися створені при школах 1-ші класи з
шестирічними учнями, помітно втрачалися створена матеріальна база і значною
мірою здобутий досвід» [77, c. 4].
Проблема тривалості початкової освіти неодноразово була предметом
обговорення на засіданнях колегії МО України, оскільки одночасне функціонування
трирічної та чотирирічної початкової школи призводило до додаткових витрат на
забезпечення навчально-виховного процесу [620, с. 4]. Тож МО України зобов’язало
Головне управління загальної середньої освіти спільно з Інститутом системних
досліджень вивчити до 1 січня 1996 р. та внести на розгляд колегії МО України
пропозиції про доцільність встановлення єдиного терміну навчання для здобуття
початкової освіти [620, с. 7]. Однак інформацію про результати виконання
окресленого завдання у проаналізованих документах МО України за 1996 р. не
зафіксовано. Водночас простежуємо, що в 1997 р. на колегії МО України під час
обговорення питання про тривалість початкової освіти були висловлені пропозиції
про встановлення єдиного чотирирічного терміну навчання [1065, арк. 25]. Згодом
така тривалість школи І ступеня знайшла відображення в Законі України «Про
загальну середню освіту» (1999) [547, с. 3]. Перехід до єдиної чотирирічної
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початкової школи відбувся в 2001/02 н. р.
Розглянемо питання віку вступу дітей до школи. Як йшлося вище, з 1986 р. до
І класу зараховувалися діти шести та семи років, які досягли шкільної зрілості.
Згідно

із

Положенням

про

середній

загальноосвітній

навчально-виховний

заклад (1993) шкільна зрілість майбутніх першокласників мала визначатися за
допомогою психодіагностичного обстеження, проведеного лікарем, учителем або
шкільним психологом [501, с. 6]. У разі неготовності дитини до навчання
зарахування її до школи могло відкладатися на один рік. До навчального закладу, як
виняток, могли приймати фізично й психічно розвинених дітей і більш раннього
віку (але не молодше за 5 років) [814, с. 7]. У статистичних даних МО України
знаходимо відомості про окремі випадки (до 100 учнів на навчальний рік),
зарахованих до І класів у п’ятирічному віці [982, арк. 1 зв.; 983, арк. 8].
Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» до І класу з
2001/02 н. р. зараховувалися діти, як правило, з шести років [547, с. 5]. За твердженням О. Я. Савченко, це був вагомий здобуток, «адже вирівнювалися можливості
дітей у здобутті освіти», яка ставала ґрунтовнішою й сучаснішою [740, с. 6].
Отже, впродовж першого десятиліття незалежності України для І ланки
загальної середньої освіти була характерна двотипність зі вступом до неї дітей з
шести та семи років. На наш погляд, це забезпечувало більш гнучкий підхід до
здобуття початкової освіти з урахуванням готовності дітей до навчання й водночас
створювало проблеми організаційного-змістового й фінансового характеру. Припускаємо, що через наявність окреслених проблем з 2001/02 н. р. відбувся перехід до
єдиної тривалості початкової освіти – 4 роки з початком навчання у 6 років.
Перейдемо до розгляду типів навчальних закладів, що надавали початкову
освіту в досліджуваний період. Найбільшим за кількістю типом була середня
загальноосвітня школа (паралельно використовувалося поняття «загальноосвітній
навчальний заклад») трьох ступенів: І – початкова школа, ІІ – основна школа, ІІІ –
старша школа (з прийняттям Закону України «Про освіту» (1991) початкові, неповні
та середні школи інтегрувалися в єдиний тип масової школи – середню
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загальноосвітню школу – та розглядалися як окремі ступені, а не типи). Залежно від
місцевих умов ці ступені могли функціонувати разом або самостійно [593, с. 11;
547, с. 2]. Про динаміку їх розвитку та чисельність молодших школярів, які
навчалися у них йтиметься нижче.
Важливо, що у 90-х рр. ХХ ст. вектор державної освітньої політики спрямовувався на розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей, зокрема молодшого
шкільного віку. Так, у жовтні 1991 р. було затверджено Комплексну програму
пошуку, навчання, виховання обдарованих дітей і молоді «Творча обдарованість».
Вона визначила принципово новий етап роботи з цією категорією дітей. Програмою
передбачалося створення оптимальної мережі навчальних закладів для здібних та
обдарованих дітей; розроблення навчальних планів, програм, підручників, науковометодичної літератури на нових дидактичних засадах, які забезпечували б розвиток
творчої особистості; здійснення підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів
для роботи з обдарованим дітьми; проведення фундаментальних і прикладних
досліджень з проблем обдарованості тощо [1027, арк. 16].
Реалізацію цих заходів простежуємо, зокрема, у значному розширенні мережі
навчальних закладів для розвитку здібностей і талантів дітей. Як і в попередні
періоди, для цієї категорії дітей функціонували спеціалізовані школи та школиінтернати (у радянський час – школи та школи-інтернати з поглибленим вивченням
окремих навчальних предметів) [547, с. 2]. Позитивно, що їх кількість у 90-х рр.
ХХ ст. збільшилася. При нових типах навчальних закладів – гімназіях, ліцеях (де, як
і в спеціалізованих школах, поглиблено вивчалися окремі предмети) для здобуття
початкової освіти утворювалися прогімназійні та проліцейні класи [485, с. 6].
Контингент молодших школярів у зазначених вище навчальних закладах
формувався на основі конкурсного відбору [186, с. 49]. Чисельність учнів, які
здобували початкову освіту за певним профілем, поглиблено вивчали окремі
навчальні предмети порівняно з 80-ми рр. ХХ ст. значно зросла. Так, якщо у
1988/87 н. р. вона становила близько 67 тис. осіб, то в 1994/95 н. р. – 156,8 тис.
[980, арк. 1 зв.]. Упродовж 90-х рр. ХХ ст. відсоток цих учнів складав близько 7 від
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загальної кількості молодших школярів [980, арк. 1 зв.; 981, арк. 10]. Звернемо
увагу, що найбільша кількість учнів початкових класів поглиблено вивчала іноземну
мову (82 %) та предмети естетичного спрямування (8 %). Решта (10 %) – навчалася у
класах, що мали такі профілі: філологічний, фізико-математичний, хімікобіологічний,

географічний,

економічний,

медичний,

спортивний,

технічно-

виробничий та ін. [981, арк. 10]. Як бачимо, спектр профілів навчання був достатньо
широкий. Проте започаткування цієї новації – профілізація навчання – в початкових
класах, розглядаємо як дискусійну тенденцію.
Для задоволення освітніх потреб, розвитку нахилів і здібностей здобувачів
освіти, зокрема учнів початкових класів, у досліджуваний період ЗНЗ інтегрувалися
з навчальними закладами інших ланок освіти, а також з організаціями,
підприємствами, установами та утворювали навчально-виховні комплекси (далі –
НВК) й об’єднання [593, с. 11; 501, с. 5; 547, с. 2]. Нагадаємо, що НВК були
започатковані в 80-х рр. ХХ ст. у складі шкіл і дошкільних закладів переважно у
сільській місцевості задля навчання та виховання дітей дошкільного й молодшого
шкільного віку. У досліджуваний нами період широкого розповсюдження набули
саме НВК «дитячий садок – початкова школа», які стали своєрідним вирішенням
проблеми отримання дошкільної та початкової освіти в сільській місцевості. У
1998/99 н. р. вони охопили початковою освітою 60,3 тис. учнів [191, с. 14].
Вище йшлося, що в 90-х рр. ХХ ст. розширилася мережа авторських шкіл
(Н. Гонтаровської, Я. Овсієнко, А. І. Сологуба, Л. Терещенко, М. І. Чумарної та ін.),
а також з’явилися навчальні заклади, які працювали за різними педагогічними
системами

(Р. Штайнера

М. Монтессорі

Л. В. Занкова,

В. В. Давидова,

Д. Б. Ельконіна та ін.). Поряд з іншими рівнями загальної середньої освіти вони
надавали й початкову освіту.
Проаналізувавши джерела, ми не знайшли інформацію про роботу в
90-х рр. ХХ ст. шкіл подовженого дня. Натомість спостерігаємо функціонування для
молодших

школярів

у

досліджуваний

період

груп

подовженого

дня.

У

1999/2000 н. р. вони охопили 317 тис. учнів початкових класів [981, арк. 3], що було
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втричі менше, ніж у 1990/91 н. р. [990, арк. 49]. Пов’язуємо такі зміни зі
зменшенням контингенту молодших школярів, а також закриттям окремих груп
подовженого дня у зв’язку зі складною економічною ситуацією.
Для дітей, які потребували соціальної допомоги (діти, які не мали необхідних
умов для виховання і навчання в сім’ї; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського
піклування),

початкова

освіта,

як

і

в

попередні

періоди,

надавалася

у

загальноосвітніх школах-інтернатах [484, с. 31]. У 1997 р. їх кількість складала
285 [1016, арк. 155], що було на 10 закладів менше порівняно з 1990 р. [990, арк. 9].
Проаналізувавши документи МО України (1991–2001), фіксуємо інформацію про
поширення такого негативного явища як соціальне сирітство [629, с. 3]. Тому
припускаємо, що відсоткові показники дітей, які здобували початкову освіту в
загальноосвітніх школах-інтернатах порівняно з 80-ми рр. ХХ ст. збільшилися.
Особлива увага з боку держави приділялася створенню умов для отримання
освіти,

передусім

початкової,

хворими

дітьми

та

дітьми

з

обмеженими

можливостями. У досліджуваний період для дітей, які потребували тривалого
лікування, продовжили роботу загальноосвітні санаторні школи-інтернати
[484, с. 31-32]. У 1997 р. їх кількість становила 67 [1016, арк. 155]. Навчальні заняття
для таких учнів могли також проводитися у лікарнях, санаторіях і вдома [593, с. 11].
Діти з обмеженими можливостями здобували початкову освіту у спеціальних
загальноосвітніх школах і школах-інтернатах для дітей з вадами фізичного або
розумового розвитку [504]. Для надання допомоги учням початкових класів з
вадами мовлення при загальноосвітніх школах організовувалися логопедичні пункти
[493, с. 13-14]. Задля забезпечення умов для отримання якісної загальної середньої
освіти, в т. ч. початкової, дітьми, що мали органічні та функціональні захворювання
внутрішніх органів і систем організму або вади психофізичного розвитку, з 1998 р.
створювалися заклади нового типу – навчально-реабілітаційні центри [495, с. 19].
Важливо, що колегією МО України (14 січня 1997 р.) було прийнято рішення про
вивчення питання щодо організації спеціальних класів для дітей з вадами фізичного
і психічного розвитку в режимі загальноосвітньої школи [655, с. 30]. Розглядаємо
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такі заходи як крок до інклюзивного навчання, що почало впроваджуватися з
2017/18 н. р. [591]
Новацією досліджуваного періоду стала зовнішня диференціаціація шкіл за
формою власності. ЗНЗ набули прав не лише державної, що було єдиним за
радянського часу, а й комунальної та приватної форм власності. Державні та
комунальні ЗНЗ створювалися відповідно центральними, місцевими органами
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування [547, с. 3]. Приватні ЗНЗ
організовувалися та утримувалися засновником (кооперативами, громадськими
організаціями, підприємствами, установами, фізичними особами) [501, с. 5] та мали
здійснювати свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому
законодавством України порядку [547, с. 2]. Проаналізовані статистичні дані
МО України дають підстави стверджувати про щорічне кількісне зростання
приватних шкіл. Так, якщо у 1993/94 н. р. їх функціонувало 28, у 1995/96 н. р. – 74,
то в 1997/98 н. р. – 147 [790]. На жаль, інформації про кількісні показники учнів, які
здобували початкову освіту в приватних школах, не знайдено.
Отже, в 1991–2001 рр. початкова освіта надавалася різним категоріям дітей
молодшого шкільного віку (фізично і психічно 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) з урахуванням
особливостей їхнього інтелектуального, фізичного та психічного розвитку,
здібностей і нахилів. У початковій освіті здійснювалася зовнішня міжшкільна та
внутрішньошкільна диференціація за такими критеріями: за структурою (середня
загальноосвітня школа різних ступенів: І – початкова школа, ІІ – основна школа та
старша школа; НВК); за здібностями учнів (спеціалізовані школи та школиінтернати, прогімназійні та проліцейні класи, НВК); за концептуальною основою
(масові та авторські школи); за соціальним забезпеченням (групи подовженого дня,
загальноосвітні школи-інтернати); за психофізичним станом учнів (загальноосвітні
санаторні школи-інтернати, спеціальні загальноосвітні школи та школи-інтернати
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для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні
центри); за формою власності (державні, комунальні та приватні школи).
Тож початкова освіта характеризувалася розгалуженістю типів навчальних
закладів, що, як зазначає О. Я. Савченко, «поряд з позитивним, мало чимало
прикладів «самодіяльності» у назвах навчальних закладів, необґрунтованого
надання статусу експериментальних, об’єднання різних установ під одним дахом
школи» [734, с. 12]. Тому прийняття Закону України «Про загальну середню
освіту» (1999) уніфікувало існуючі типи навчальних закладів, які надавали загальну
середню освіту, в т. ч. початкову, та чітко визначило їхню специфіку [734, с. 12].
Позитивною тенденцією досліджуваного періоду вважаємо створення умов
для здобуття освіти й розвитку обдарованих дітей; відхід від єдиної освіти завдяки
відкриттю приватних навчальних закладів, розширенню мережі авторських шкіл.
Схвально оцінюємо й поширення НВК «дитячий садок – початкова школа», що
створювали умови для отримання дошкільної та початкової освіти переважно у
сільській місцевості. Дискусійною тенденцією досліджуваного періоду вважаємо
профілізацію навчання у початкових класах. До числа негативних відносимо
невиправдане різноманіття у типах навчальних закладів.
Коротко схарактеризуємо динаміку мережі середніх загальноосвітніх шкіл, у
яких здобували початкову освіту більшість дітей молодшого шкільного віку
(рис. 5.3).

Рис. 5.3. Динаміка розвитку мережі середніх загальноосвітніх шкіл І, І-ІІ
та І-ІІІ ступенів у 1991/92 – 2000/01 н. р. [987, арк. 1, 1013, арк. 135-137;
1090, арк. 118; 982, арк. 1; 790, с. 7; 432, с. 48]
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Незважаючи на економічну кризу в країні та політику оптимізації навчальних
закладів,

у

перше

десятиліття

незалежності

України

кількість

середніх

загальноосвітніх шкіл зросла на 281 (1,3 %). З наведеного рисунка бачимо, що цей
процес відбувався за рахунок збільшення шкіл І-ІІІ ступенів, зокрема відкриття
закладів нового типу (гімназії, ліцеї, колегіуми). Натомість, як і в 70-х – 80-х рр.
ХХ ст., щорічно зменшувався показник шкіл І-ІІ ступенів. Кількість шкіл І ступеня
протягом першої половини 90-х рр. ХХ ст. дещо збільшилася (на 107 шкіл). Однак у
другій половині 90-х рр. ХХ ст. почала скорочуватися (на 184 школи), особливо у
сільській місцевості. Це було зумовлено насамперед зменшенням дітей молодшого
шкільного віку.
Трансформації в мережі середніх загальноосвітніх шкіл впливали на розподіл
учнів початкових класів за ступенями школи. Тож у школах І ступеня початкову
освіту здобувала найменша кількість молодших школярів (від 2,6 % до 5 %).
Більшість учнів початкових класів, як і в 1970-х – 1980-х рр. та в подальшому 2000-х
– 2010-х рр., навчалася у школах І-ІІІ ступенів. Розподіл молодших школярів за
ступенями середньої загальноосвітньої школи представлено на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Розподіл учнів початкових класів за ступенями середньої
загальноосвітньої школи у 1991/92 н. р. і 2000/01 н. р. (%) [987, арк. 1 зв.;
432, с. 75]
У розподілі шкіл за територіальним критерієм, як і за радянського часу,
значно переважала частка сільських шкіл (Додаток АФ). Проте частка міських шкіл,
хоча і повільно, але постійно зростала. З 1954/55 н. р. по 2000/01 н. р. вона
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збільшилася з 13,4 % до 31 % [948, арк. 1; 790, с. 8]. Скорочення сільських шкіл у
90-х рр. ХХ ст. відбувалося передусім через погіршення демографічної ситуації у
сільській місцевості. Наприклад, здебільшого через відсутність учнівських
контингентів, у 1997 р. було закрито 121 сільську школу, у 1998 р. – 52 [195, с. 13].
Окрім зазначеного фактору, до занепаду загальної середньої освіти, зокрема
початкової, в сільській місцевості призводив складний соціально-економічний стан
у країні. Ще більш разючою, аніж за радянського часу, стала відмінність у
методичному, кадровому, матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні
сільських шкіл [1061, арк. 21-22]. Відтак останні відставали від міських шкіл у
забезпеченні якості початкової освіти.
Задля створення належних умов роботи сільських шкіл у 1998 р. розроблено
комплексну програму «Сільська школа», а в 1999 р. при МОН України створено
Координаційну раду з питань реалізації Комплексного плану заходів щодо розвитку
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999–2005 рр.
[191, с. 14; 639, с. 7]. Також Законом України «Про загальну середню освіту»
передбачалася низка положень, які створювали законодавчу базу для суттєвого
покращення функціонування шкіл у сільській місцевості (збереження класів з
наповнюваністю не менше 5 осіб, навчання за індивідуально-груповою формою,
забезпечення безкоштовного підвозу учнів транспортом до місця навчання і додому)
[547, с. 3, 5].
Чисельність учнів початкових класів, які навчалися у сільських школах,
продовжувала зменшуватися, незважаючи на кількісну перевагу сільських шкіл
порівняно

з

міськими.

Ця

диспропорція

пояснювалася,

як

і

раніше,

функціонуванням у сільській місцевості переважно малокомплектних шкіл.
Водночас на початку 2000-х рр. спостерігаємо зворотну тенденцію – незначне
зростання молодших школярів у сільських школах (рис. 5.5). Припускаємо, що
цьому сприяли окреслені заходи стосовно розвитку освіти в сільській місцевості.
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Рис. 5.5. Чисельність учнів початкових класів у міських і сільських
середніх загальноосвітніх школах у 1991/92 н. р. і 2000/01 н. р. (%)
[987, арк. 1 зв.; 790, с. 13]
За національним критерієм середні загальноосвітні школи диференціювалися
на одномовні (українські, російські, кримськотатарські, молдавські, угорські,
польські, румунські, англійські [992, арк. 1, 5; 994, арк. 1]), двомовні (українськоросійські,

українсько-угорські,

українсько-польські,

українсько-румунські,

українсько-словацькі, російсько-польські, російсько-угорські, російсько-словацькі
[992, арк. 2, 6; 994, арк. 1]) та тримовні. Якщо у 50-х – 80-х рр. ХХ ст. показники
шкіл з кількома мовами навчання становили 1-2 %, то у 90-х рр. ХХ ст. вони сягнули
11 %. Проте найбільшу кількість складали одномовні загальноосвітні школи. Закономірно, що серед них домінували українські школи. Їх частка щорічно зростала та
у 1999/2000 н. р. становила 86,3 % [994, арк. 1]. Позитивно оцінюємо зменшення
чисельності шкіл (класів) з російською мовою навчання. Вони функціонували переважно в містах. Загалом на зламі століть діяло 2587 (13,7 %) одномовних шкіл для
дітей національних меншин (російських – 2399 (12,7 %), румунських – 99, угорських
– 67, молдавських – 11, кримськотатарських – 9, польських – 3) [994, арк. 1].
Протягом 1991/92 – 1998/99 н. р. відсоткові показники учнів початкових
класів, які навчалися українською мовою зросли до 71,5 %. Відповідно чисельність
молодших школярів, які навчалися російською мовою зменшилася до 27,4 %, що
вважаємо позитивною тенденцією. Певні зміни відбулися і в розподілі учнів, які
здобували початкову освіту іншими мовами. Зокрема, наприкінці 90-х рр. ХХ ст.
дещо збільшилася кількість молодших школярів, які навчалися польською,
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угорською, румунською та кримськотатарськими мовами; було нівельовано
навчання молдавською мовою, натомість знаходимо інформацію про учнів початкових класів, які навчалися болгарською та словацькою мовами [993, арк. 4, 36].
Також діти національних меншин, які навчалися в початкових класах українських
шкіл, мали змогу вивчати рідну мову як окремий предмет, а саме: російську,
молдавську,

кримськотатарську,

угорську,

польську,

болгарську,

єврейську,

новогрецьку, чеську, гагаузьку [992, арк. 3, 7; 993, арк. 4, 36]. Розподіл молодших
школярів за мовою навчання у досліджуваний період представлено на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Розподіл учнів початкових класів за мовою навчання у
1991/92 н. р. та 1998/99 н. р. (%) [987, арк. 24; 993, арк. 4, 36]
Проаналізовані джерела свідчать, що для масових середніх загальноосвітніх
шкіл, власне як і для інших типів шкіл, які надавали початкову освіту, була
характерна зовнішня диференціація навчання за такими критеріями: структурний
(середня загальноосвітня школа різних ступенів), територіальний (сільські та міські
школи) та національний (школи та класи з українською, російською, молдавською,
угорською,

польською,

румунською,

кримськотатарською,

болгарською,

словацькою мовами навчання). Більшість учнів початкових класів навчалася в
середніх загальноосвітніх школах у міській місцевості. Схвально оцінюємо
трансформування мовного критерію в національний. Важливо, що школи за своєю
суттю стали національними, а зміст освіти у них – наповнений національною
спрямованістю. До позитивних тенденцій слід віднести також і збільшення шкіл та
класів з українською мовою навчання, створення умов для здобуття початкової
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освіти дітям національних меншин завдяки функціонуванню відповідних шкіл або
класів.
Перейдемо до загальної кількісної характеристики учнів початкових класів
(Додаток АХ). У 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку з економічною кризою, різким зниженням
рівня життя й доходів широких верств населення, невпевненністю у майбутньому до
критичного рівня знизилася народжуваність. Для підтвердження цього факту
наведемо деякі статистичні дані. У 1997 р. у 2,7 тис. сільських населених пунктів не
зафіксовано жодного новонародженого, у 2,6 тис. – зовсім не було дітей
дошкільного віку. Лише за 1998 р. контингент першокласників зменшився на
4,5 тис. [197, с. 9].
Динаміку чисельності учнів початкових класів у 90-х рр. ХХ ст. ілюструє
рис. 5.7. На відміну від попередніх періодів, на ньому відображено статистичні дані
лише за окремі роки через відсутність інформації або її узагальнений характер.

Рис. 5.7. Динаміка чисельності учнів початкових класів у 1991/92 –
1999/2000 н. р. (тис. осіб) [432, с. 75]
Як бачимо, чисельність молодших школярів протягом 90-х рр. ХХ ст.
скоротилася на 584,4 тис. або на 22 %. Нагадаємо, що навіть у післявоєнний період
контингент учнів, які здобували початкову освіту, був вищим.
Окрім цієї негативної тенденції, спостерігаємо і загострення проблеми
соціального захисту молодших школярів. Зокрема, зменшувалася кількість груп
подовженого дня; погіршувалося забезпечення учнів безкоштовними підручниками,
транспортування їх школи. Комерціалізація соціальної сфери обмежила доступ дітей
до позашкільної освіти, задоволення їхніх культурних інтересів і спортивно-
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оздоровчих потреб, а отже, – організації змістовного дозвілля [188, c. 22; 629, с. 3;
607, с. 7]. Внаслідок скорочення шкільних їдалень, зростання вартості обідів
порушувався режим харчування молодших школярів (усі учні, за винятком
постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей, харчувалися за власні кошти [516, с. 4]) [629, с. 3].
Унаслідок глибокої соціально-економічної кризи, екологічних проблем,
критичного стану щодо забезпечення дітей раціональним харчуванням, слабкої
матеріально-технічної бази системи охорони здоров’я та освіти суттєве занепокоєння викликав стан здоров’я учнів. Вступаючи до школи, 60 % дітей мали ті чи
інші порушення соматичного та психічного характеру. Зростала кількість дітей, які
мали психоневрологічні захворювання, хвороби нервової системи і органів чуття.
10 % від загальної кількості дітей, які розпочинали шкільне навчання, мали
затримку психічного розвитку. У значної частини школярів спостерігалася недорозвиненість емоційно-почуттєвої, інтелектуальної та вольової сфер. Загострювалася
також проблема соціального сирітства [401; 629, с. 3; 630, с. 4]. Тож задля покращення становища дітей, зокрема молодшого шкільного віку, їхнього соціального
захисту, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального й духовного
розвитку, майбутньої повноцінної життєдіяльності та з метою координації дій,
пов’язаних з виконанням Конвенції ООН про права дитини, Указом Президента
України у 1996 р. було затверджено Національну програму «Діти України» [401].
З урахуванням того, що за межею пішохідної доступності перебували та
потребували підвезення 12 % школярів, зокрема початкових класів, Комплексним
планом заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999–2012 рр. передбачалася організація безоплатного регулярного підвезення до школи та зі школи
учнів, які проживали у сільській місцевості [275, с. 14]. У 2000 р. за ініціативи
Чернігівської облдержадміністрації була започаткована програма «Шкільний
автобус». Вона зорієнтовувалася на забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання та додому учнів і педагогічних
працівників спеціально створеним новим видом транспорту – шкільним автобусом
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[607, с. 8; 1127, арк. 181]. У 2003 р. ця програма була затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України та поширювалася в усіх областях України [671].
Позитивно, що Правила для учнів (укладені в 1944 р. та уточнювані кожне
наступне десятиліття), зорієнтовані на формування образу ідеального радянського
школяра, зміцнення дисципліни й порядку, авторитарного стилю керівництва
навчально-виховним процесом, які зобов’язували учнів, знеособлюючи їх, були
відмінені. У законодавчих документах передусім визначалися права школярів, що,
на наш погляд, демонструвало повагу до особистості. Так, учні мали право на:
– вибір

навчального

закладу,

форм

навчання,

індивідуальних

програм,

позакласних занять, доступ до інформації в усіх галузях знань;
соціальний захист (додаткова соціальна та матеріальна допомога, пільговий
проїзд пасажирським транспортом, забезпечення безкоштовного проїзду до
місця навчання і додому у сільській місцевості);
– охорону та зміцнення здоров’я (безпечні і нешкідливі умови навчання та
режим

роботи,

формування

здорового

способу

життя,

медичне

обслуговування, щорічний безкоштовний медичний огляд, моніторинг і
корекція стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів,
забезпечення якісним харчуванням);
– заохочення (різні види морального стимулювання, матеріального заохочення);
– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства,
від дій педагогічних, інших працівників, які порушували права або
принижували їхню честь і гідність [547, с. 5-6].
Звичайно, крім отриманих прав, учні мали низку зобов’язань, а саме:
систематично й глибоко оволодівати знаннями й практичними уміннями;
додержуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку навчальних закладів,
законодавчих і етичних норм [593, с. 15; 547, с. 6]. Як бачимо, в центрі навчальновиховного процесу постала особистість школяра.
Перейдемо до характеристики кількісних показників і якісного рівня
підготовки учителів початкових класів, особливостей їхнього соціального захисту.
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Проаналізовані статистичні дані МО України свідчать про скорочення чисельності
класоводів у досліджуваний період як у міських, так і в сільських школах. За
відсутності даних або через узагальнений характер статистичної інформації,
наводимо показники кількісного складу вчителів початкових класів за окремі роки
(рис. 5.8). Однак це не заважає простежити тенденцію зменшення класоводів у
90-х рр. ХХ ст. Пояснюємо її, по-перше, скороченням контингенту молодших
школярів, а, по-друге, збільшенням наповнюваності класів, що зумовило ліквідацію
значної частини класів-комплектів. У результаті вже в середині 90-х рр. ХХ ст.
загострилася проблема працевлаштування кваліфікованих учителів початкових
класів [189, с. 16; 190, с. 21; 601, с. 5; 943, арк. 10]. Водночас фіксуємо інформацію
про нестачу в 1996 р. 260 класоводів, незадовільне забезпечення цими фахівцями
шкіл

Дніпропетровщини,

Луганщини,

Одещини,

Рівненщини,

Автономної

Республіки Крим [196, с. 15].

Рис. 5.8. Динаміка чисельності вчителів початкових класів у 1990/91 –
2000/01 н. р. (тис. осіб) [432, с. 133; 1013, арк. 161 зв.; 790]
Незважаючи на відтік педагогічних кадрів через складну економічну ситуацію,
якісні показники учителів початкових класів покращувалися (рис. 5.9). Їх підготовка
в другій половині 90-х рр. ХХ ст. здійснювалася в 30 педагогічних училищах,
17 коледжах, 16 педагогічних інститутах, 7 педагогічних університетах, 4 класичних
університетах, а також 7 приватних інститутах. [787, с. 7]. В умовах економічної
кризи та погіршення демографічної ситуації в Україні скоротилося державне
замовлення на підготовку класоводів. Водночас розпочалося навчання майбутніх
учителів початкових класів на комерційній основі [140, с. 17]
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Рис. 5.9. Освітній рівень учителів початкових класів у 1991/92 н. р. і
1998/99 н. р. (%) [432, с. 133; 790]
Ураховуючи необхідність підготовки класоводів для роботи в сільських
малокомплектних школах, забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці, в
педагогічних інститутах і педагогічних університетах їх навчання здійснювалося за
подвійними спеціальностями, перелік яких у досліджуваний період значно
розширився (музика, образотворче мистецтво, дошкільне виховання, українська
мова, англійська мова, практична психологія, соціальна педагогіка) [140, с. 18].
Однак, на думку О. Я. Савченко, такий підхід до підготовки майбутніх учителів,
негативно відбивався на якості як базової освіти – вчитель початкових класів, так і
додаткової [748, с. 2].
Зміст підготовки майбутніх фахівців для початкової школи ґрунтувався на
нових методологічних (деполітизація, демократизація, гуманізація, національна
спрямованість) і дидактичних (багаторівневість, варіативність, гуманітаризація)
засадах. Водночас навчальні плани були досить «роздроблені», тобто включали
близько 50 обов’язкових навчальних дисциплін. Основний час у них відводився на
вивчення соціально-гуманітарного циклу, який найчастіше не був професійно
орієнтований, відповідно недостатньою була психолого-педагогічна та професійна
підготовка майбутніх класоводів. Як і в радянський час, зміст підготовки вчителів
початкових класів, йшов «у фарватері тих змін, які відбулися на практиці, із
запізненням реагував на потреби реформування школи» [748, с. 2].
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Державна освітня політика в перше десятиліття незалежності України
спрямовувалася на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема
вчителів початкових класів. Це завдання виконували обласні та міські ІУВ і курси
підвищення кваліфікації вчителів. Значна увага надавалася підготовці педагогів до
реалізації ідей національного виховання, принципів гуманізації, гуманітаризації та
диференціації, нового змісту початкової освіти; до роботи з обдарованими учнями
тощо [657, с. 3, 9].
Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» вперше було
встановлено єдину тарифну ставку – 18 навч. год. для учителів усіх рівнів загальної
середньої освіти [547, с. 6]. Погоджуємося із міркуваннями О. Я. Савченко, що ці
зміни

стали

встановленням

«соціальної

справедливості

стосовно

вчителів

початкових класів, праця яких нічим не поступається за складністю праці вчителяпредметника» [734, с. 15].
Поряд із окресленими досягненнями маємо звернути увагу й на суттєві
проблеми, що виникли у зв’язку зі складною економічної ситуацією в країні. Так,
середня заробітна плата педагогічних працівників перебувала на 44 із 48 місць серед
рейтингу

зарплат

працівників

інших

галузей,

що

призвело

до

відтоку

кваліфікованих педагогічних кадрів. У 1994 р. із ЗНЗ звільнилося 15 тис. учителів
[653, с. 10]. Особливої гостроти в другій половині 90-х рр. ХХ ст. набули проблеми,
пов’язані з несвоєчасною та не в повному обсязі виплатою заробітної плати. У
зв’язку з обмеженням фінансування освітньої галузі не забезпечувалися передбачені
Законом України «Про освіту» вимоги щодо соціального захисту вчителів, права на
пільги в отриманні ними житла, продуктів харчування, виплат надбавок за вислугу
років, допомоги на оздоровлення, надання щорічної грошової винагороди за
сумлінну працю тощо [646, с. 3; 648, с. 4].
Перейдемо до розгляду питання навчального та матеріально-технічного
забезпечення початкової освіти. Як уже неодноразово зазначалося, у 90-х рр. ХХ ст.
внаслідок економічної кризи в Україні загострилася проблема фінансування
освітньої галузі, що й до того відбувалося за залишковим принципом. Витрати на
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заробітну плату педагогічним працівникам, яка систематично затримувалася,
фактично поглинали бюджетні асигнування на освіту, не залишаючи коштів не лише
на розвиток навчальної та матеріально-технічної бази ЗНЗ, але й на підтримання та
збереження її у необхідному стані. Через це починалася руйнація матеріальної
основи освітньої галузі, зокрема початкової освіти, що суттєво впливало на якість
навчально-виховного процесу [188, с. 27-28]. Як повідомлялося у доповідній записці
МО України «Про початок 1997/98 навчального року в закладах освіти України» у
1997 р. обладнання навчальних кабінетів, спортзалів фактично було зношене й
морально

застаріле.

Незадовільне

забезпечення

меблями

не

дозволяло

укомплектувати класні приміщення партами у необхідній кількості відповідно до
зросту дітей, що негативно впливало на їхнє здоров’я. ЗНЗ не забезпечувалися
належним

чином

підручниками,

навчально-методичними

посібниками

і

дидактичними засобами, а також крейдою, електролампочками, миючими засобами
тощо [190, с. 3, 17-18; 646, с. 3; 653, с. 5; 658, с. 3]. Тому відбувався пошук
альтернативних механізмів і джерел фінансування ЗНЗ, шляхів переходу до їх
часткового самозабезпечення і самофінансування, запровадження платних освітніх
послуг, залучення до освітянських справ благодійних фондів, спонсорів, меценатів
[653, c. 5].
Таким чином, в організації початкової освіти відбулися такі трансформації: у
структурі – перехід з 2001 р. до обов’язкового чотирирічного терміну навчання; у
початку систематичного шкільного навчання – перехід до навчання з шести років;
у типах навчальних закладів – розгалуженість типів навчальних закладів для
здобуття початкової освіти, значне розширення мережі навчальних закладів для
розвитку здібностей і талантів молодших школярів, функціонування приватних
шкіл; у навчальному та матеріально-технічному забезпеченні – погіршення
комплектування шкіл навчальною літературою та засобами навчання, руйнація
навчальної та матеріальної бази навчальних закладів. До переваг досліджуваного
періоду слід віднести відхід від уніфікованої освіти завдяки розширенню мережі
авторських шкіл, відкриттю приватних шкіл; поширення НВК «дитячий садок –
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початкова школа»; збільшення шкіл і класів з українською мовою навчання;
створення умов для здобуття початкової освіти обдарованим дітям та дітям
національних меншин; визначення поряд з обов’язками прав учнів; зростання
чисельності вчителів з вищою освітою. Водночас в організації початкової освіти
були і значні недоліки: загострення проблеми соціального захисту учнів і вчителів;
систематична невиплата заробітної плати вчителям; відсталість у методичному,
кадровому, матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні сільських шкіл;
руйнація навчальної та матеріально-технічної бази навчальних закладів.

5.3. Етапи модернізації змісту початкової освіти
5.3.1. Конструювання змісту початкової освіти на нових методологічних і
дидактичних принципах (1991–1996)
З-поміж багатьох проблем, які постали перед початковою освітою в перше
десятиліття незалежності України, особлива роль відводилася модернізації змісту
освіти. Адже саме зміст освіти, як зазначала О. Я. Савченко, «є своєрідною моделлю
вимог суспільства до підготовки молодих поколінь до життя. У ньому в особливій
формі відображається матеріальна та духовна культура людства» [743, с. 6]. Основні
напрями оновлення змісту освіти були визначені в Концепції середньої
загальноосвітньої школи України (1991), а саме: відображення у змісті освіти
національної історії, духовної та матеріальної культури в органічній єдності зі
світовою історією, культурою; встановлення більш раціонального співвідношення
часу на вивчення предметів різних циклів; уведення низки інтегрованих курсів;
усунення

навчального

перевантаження

учнів;

урахування

інтересів

та

індивідуальних особливостей школярів; зорієнтованість змісту освіти на розвиток
здібностей та емоційно-ціннісного ставлення учнів до навколишнього світу, їхнього
наукового

світогляду

та

творчого

мислення;

посилення

гуманістичного,
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політехнічного

й

екологічного

спрямування

змісту

освіти;

запровадження

варіативності навчальних планів і програм [282, с. 15].
Прикметно, що окреслені напрями оновлення змісту освіти частково почали
реалізовуватися з 1989/90 н. р., про що йшлося у попередньому розділі, та набули
подальшого розвитку в перші роки незалежності України. У навчальних планах на
1991/92 н. р. (табл. 5. 1) порівняно з попередніми (1989) зменшилося тижневе навантаження молодших школярів. Це відбулося за рахунок скорочення навчальних годин
на вивчення мов й особливо російської (у кожному класі зменшився час на опанування російської мови, а її вивчення у чотирирічній початковій школі розпочиналося
з ІІ класу, в трирічній – з другого півріччя І класу), математику, образотворче
мистецтво. Поряд із цим збільшився навчальний час на вивчення музики.
Таблиця 5.1
Навчальний план для трирічної та чотирирічної
початкової школи з українською мовою навчання (1991/92 н.р.)
(основний) [371, с. 10-11]
№
з/п

Навчальні предмети

Українська мова
Російська мова
Математика
Ознайомлення
з
навколишнім світом
5
Природознавство
6
Образотворче
мистецтво
7
Музика
8
Фізкультура
9
Трудове навчання
Сумарне навантаження
Індивідуальні та групові
заняття
Гранично допустиме
навантаження
1
2
3
4

Кількість годин на тиждень за класами
трирічна
чотирирічна
початкова школа
початкова школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
11/9
8
8
8
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

2

1

1

1

1
2
1
21

2
2
1
24

2
2
1
24

2
2
1
20

2
2
1
21

2
2
1
23

2
2
1
24

2

2

2

2

2

2

2

23

26

26

22

23

25

26

Задля забезпечення органічної єдності державних, регіональних і місцевих
вимог до загальноосвітньої підготовки учнів, потреб особистості в освіті у структурі
навчального плану виокремлено державний і шкільний компоненти. Перший –
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передбачав соціально необхідний рівень знань і не залежав від регіональних умов та
індивідуальних особливостей учнів. Він уміщував обов’язкові для вивчення
предмети мовного (українська мова, російська мова, з 1992 р. – іноземна мова),
математичного (математика), суспільствознавчого (ознайомлення з навколишнім
світом, природознавство, з 1992 р. – людина і світ, рідний край), художньоестетичного (образотворче мистецтво, музика) та оздоровчо-трудового (фізична
культура, трудове навчання) циклів [371, с. 10-11; 368, с. 5].
Другий – шкільний компонент – спрямовувався на задоволення пізнавальних
інтересів молодших школярів, розвиток їхніх здібностей, на організацію діяльності
за захопленнями, на зміцнення здоров’я. Порівняно з попередніми (1989) у
навчальних планах на 1991/92 н. р. час на шкільний компонент (індивідуальні та
групові заняття) збільшився (з 5,2 % до 8,3 % від загальної кількості годин)
[369, с. 9; 371, с. 11]. Як бачимо, запровадження нової структури навчального плану
створило можливості для здійснення диференціації та індивідуалізації навчання у
початкових класах.
Поряд із основним навчальним планом МО України пропонувалися й
варіативні (Додаток АЦ). Їх характерною особливістю стало уведення до переліку
навчальних предметів інтегрованих курсів – «Людина і світ», «Народознавство»,
«Художня праця», «Музика і рух», за рахунок яких зменшувалося сумарне
навантаження молодших школярів. Вибір варіантів навчального плану здійснювала
рада школи з урахуванням інтересів і потреб учнів, наявності відповідної навчальної
та матеріально-технічної бази, підготовки педагогічних кадрів. Питання про
впровадження інтегрованих курсів вирішувалося педагогічними колективами. При
цьому можлива була реалізація не всіх, а лише окремих елементів інтеграції
[368, с. 9; 371, с. 4].
Усіляко заохочуючи варіативні підходи, пошуки педагогічних колективів і
окремих учителів щодо вдосконалення змісту освіти, творчої реалізації основних
ідей Концепції середньої загальноосвітньої школи України, розширювалися
повноваження ЗНЗ у його визначенні. З 1992/93 н. р., якщо жоден із запропонованих
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(базисний або варіативні) навчальних планів, підготовлених МО України, не
влаштовував ЗНЗ, йому надавалося право складати й затверджувати на педагогічній
раді робочий навчальний план, коригувати розподіл годин на опанування окремих
предметів,

встановлювати

інший

порядок

вивчення

російської

мови

або,

комбінуючи різні варіанти, обирати ступінь інтеграції навчальних курсів тощо.
Окрім того, ЗНЗ могли створювати індивідуальні та експериментальні навчальні
плани, які затверджувалися відповідним органом управління освітою [368, с. 5].
Отже, зміст початкової освіти ґрунтувався на демократичних засадах, адже
педагогічні колективи отримали можливість долучатися до його розроблення з
урахуванням регіональних особливостей, наявних умов і ресурсів.
На відміну від радянської доби, навчальні плани 90-х рр. ХХ ст. не
вирізнялися стабільністю, оскільки відбувався активний пошук шляхів оновлення
змісту початкової освіти, приведення до сучасних вимог суспільства та особистості
учня. Відтак на 1992/93 н. р. МО України запропоновано новий базисний (табл. 5.2)
та варіативні навчальні плани для трирічної та чотирирічної початкової школи.
Таблиця 5. 2
Базисний навчальний план для трирічної та чотирирічної
початкової школи з українською мовою навчання (1992/93 н. р.) [368, с. 5]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Навчальні предмети
Українська мова
Математика
Російська мова або іноземна мова*
Рідний край або Людина і світ
Музика
або Музика і рух
Фізкультура
Образотворче
мистецтво
або Художня праця
Праця
Сумарне навантаження

Шкільний компонент
Факультативні
та
додаткові
заняття
(індивідуальні та групові)
Гранично допустиме навантаження школяра
*вивчення другої з цих мов передбачалося з V класу

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

3

3

4

4

3

3

2

2

2

3

2

2

2

21

2223

2223

20

21

22

2223

3

3

3

3

3

3

3

24

26

26

23

24

25

25
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У них черговий раз скорочувалася кількість годин на вивчення російської
мови та збільшувалася – на предмети художньо-естетичного та оздоровчо-трудового
циклів. Схвально оцінюємо тенденцію перерозподілу навчального часу між
навчальними

циклами

та

його

зростання

на

користь

вивчення

музики,

образотворчого мистецтва, фізичної культури, праці, а відтак поступового зняття з
них штампу «другорядних». Окрім того, ці зміни розглядаємо і як один із шляхів
гуманітаризації змісту початкової освіти.
У навчальних планах на 1992/93 н. р. уведено нові навчальні курси: «Людина і
світ», «Іноземна мова», «Народознавство», «Рідний край», «Математика і основи
інформатики», «Українська мова і література», «Мистецтво» (музика, хореографія,
образотворче мистецтво) [368, с. 5]. Різними варіантами навчальних планів
передбачалося суттєве збільшення годин на шкільний компонент. Частину цих
годин поряд із проведенням індивідуальної роботи з учнями (переважно
слабовстигаючими або обдарованими) рекомендувалося виділити на вивчення
окремих предметів, наприклад, «Народознавство» та «Рідний край».
З урахуванням основних ідей і положень Державної національної програми
«Освіта»

(«Україна

ХХІ століття»)

(гуманізація,

диференціація,

інтеграція,

оптимальне поєднання гуманітарних і природничо-математичних складників освіти,
теорії і практики, органічний зв’язок з національною історією, культурою,
створення умов для розвитку здібностей школярів тощо [173]), творчого
використання

вітчизняного

та

зарубіжного

досвіду,

результатів

дослідно-

експериментальної роботи, Управлінням шкіл МО України підготовлено нові
базисний та варіативні навчальні плани на 1993/94 н. р.
Особливістю базисного навчального плану (табл. 5.3), як власне і варіативних,
стало скорочення обсягу державного компонента та визначення у ньому базових
предметів (українська мова, математика, музика, образотворче мистецтво, фізична
культура, трудове навчання). Натомість майже вдвічі (на 15-18 год. на тиждень у
трирічній і 20-27 год. у чотирирічній початковій школі або до 23-25 % усього
навчального часу) збільшився шкільний компонент. На наш погляд, ці зміни, з
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одного боку, сприяли варіативності змісту освіти, повнішому врахуванню
індивідуальних особливостей, інтересів і потреб молодших школярів, масовому
запровадженню п’ятиденного навчального тижня, а з іншого – збільшили розрив у
рівні підготовки молодших школярів.
Таблиця 5.3
Базисний навчальний план для трирічної та чотирирічної
початкової школи з українською мовою навчання (1993/94 н. р.) [166, с. 55]
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
5
5
4
4
4-5
4-5
3 Музика, образотворче мистецтво
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
4 Фізкультура
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
5 Трудове навчання
1
1
1
1
1
1
1
Разом
1818181616161620
20
20
18
18
19
19
Шкільний компонент
Вибірково-обов’язкові предмети
1 Українська мова
1-2
1-2
1-1
1-2
1-2
1-2
1-2
2 Мови народів України (російська,
(2-3) (2-3)
(2-3) (2-3) (2-3)
польська та ін.)
3 Рідний край; Людина і світ
1
1-2
1-2
1-2
1
1
1-2
4 Іноземна мова
(1-2) (2-3) 2-3 (1-2) (1-3) 2-3
2-3
5 Музика, хореографія
2
2
2
2
2
2
2
6 Народознавство
1
1
1
1
1
1
1
7 Охорона життя і здоров’я дітей
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Разом
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Загальне сумарне навантаження
2020201818181822
22
23
20
21
22
22
Курси за вибором
1
1
1
1
1
1
1
Додаткові заняття та консультації
2
2
2
2
2
2
2

Новацією стало включення до шкільного компоненту вибірково-обов’язкових
предметів, завдяки яким передбачалося поглиблення знань та умінь учнів
початкових класів насамперед з української мови; доповнення державного
освітнього мінімуму курсами «Народознавство», «Рідний край», «Людина і світ»;
уведення спеціальних занять з «Охорони життя і здоров’я учнів». Вибірковообов’язкові предмети, як і предмети державного компонента, вивчалися одночасно
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всім класом [166, с. 54]. Водночас у шкільному компоненті залишено час на
додаткові заняття та консультації.
Загалом

у

запропонованому

навчальному

плані

більш

раціонально

розподілено час між гуманітарними й природничо-математичними предметами,
зокрема на користь перших, не знижуючи рівня оволодіння другими. З незначними
корективами, внесеними у 1994/95 н. р. (уведення до обов’язкових предметів курсу
«Навколишній світ» та до вибірково-обов’язкових – «Основи валеології» [377, с. 2]),
ці навчальні плани стали перехідними для поступової модернізації змісту освіти та
використовувалися у початкових класах до 1997/98 н. р.
Отже, проаналізовані навчальні плани першої половини 90-х рр. ХХ ст.
свідчать про докорінні зміни в принципах добору змісту початкової освіти
(демократичний,
індивідуалізації,

національної
інтеграції

спрямованості,

знань,

варіативний,

гуманітаризації);

диференціації,

інтенсивний

пошук

їх

оптимальної структури та наповнення, співвідношення між предметними циклами;
відповідність напрямам реформування, окресленим у нормативних документах.
Згідно з навчальними планами розроблялися програми для трирічної та
чотирирічної початкової школи. Оновлені програми були підготовлені до початку
1992/93 н. р. науковими співробітниками лабораторії навчання і виховання
молодших школярів, лабораторії естетичного і фізичного виховання, лабораторії
трудового навчання НДІ педагогіки України [697; 704]. Їх аналіз показав, що, як і
раніше, програми зорієнтовувалися на формування у молодших школярів ЗУН, що
становили базис для здобуття подальшої освіти, мали пропедевтичний характер.
Водночас у них посилювалася увага до оволодіння учнями загальнонавчальними
уміннями й навичками (організаційні, загальнопізнавальні, загальномовленнєві,
контрольно-оцінні), які значною мірою визначали успішність у навчанні не тільки в
початкових, а й середніх і старших класах. Окреслені уміння та навички
функціонували в системі міжпредметних зв’язків і формувалися безперервно
протягом усього періоду початкового навчання відповідно до можливостей
програмного матеріалу з різних предметів [697, с. 3; 704, с. 3].
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Розбудова початкової освіти на нових концептуальних засадах (деполітизація,
демократизація, національна спрямованість, дитиноцентризм, гуманізація) сприяла
вилученню з програм навчального матеріалу політичного забарвлення радянської
доби. Натомість відбувалося максимальне насичення його національним компонентом з огляду на відродження національної школи [697; 704]. Важливо, що у
проаналізованих програмах наголошувалося на гуманітаризації й гуманізації змісту
початкової освіти, що виявлялося у посиленні уваги до внутрішнього світу дитини;
у сприянні розвитку її здібностей, моральних, естетичних та фізичних якостей; у
формуванні відповідального ставлення до природи і навколишнього світу; у
наповненні змісту навчальних предметів «олюдненими» знаннями [743, с. 6].
Ураховуючи різну підготовленість учнів і особливості класу, вчитель міг сам
визначати кількість годин, відведених на вивчення окремих розділів [697, с. 3;
704, с. 3]. Важливо, що всіляко заохочувалися варіативні підходи, творчі пошуки
вчителів щодо вдосконалення змісту програм, творчої реалізації основних ідей
Концепції середньої загальноосвітньої школи України [371, с. 5].
Простежимо зміни, які відбулися в програмах з окремих навчальних предметів
у першій половині 90-х рр. ХХ ст. У програмі з української мови докорінно
перероблено розділ «Читання і розвиток мовлення», зокрема вилучено всю
політичну та ідеологічну тематику. До кола читання уведено фольклорні твори
української та зарубіжної літератури, твори українських письменників. Тематика
читання спрямовувалася на формування у молодших школярів загальнолюдських і
національних цінностей: добро; вдячність; відповідальність за власні вчинки; любов
до рідної землі, мови, природи; шанобливе ставлення до батьків, людей старшого
покоління, національних традицій свого народу та культури інших народів
[697, с. 46-52; 704, с. 18-28].
Російська мова в початкових класах отримала статус практичного курсу, тому
основна увага в програмах концентрувалася на розвитку в молодших школярів
мовленнєвих умінь. Коло читання охоплювало твори про мову та книгу, досягнення
людської думки; про зв’язок людини та природи; про значення мистецтва в житті
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людини. Значна роль відводилася творам морального спрямування [697, с. 65-66;
704, с. 65-66, 100].
В основу програми з природознавства («Рідний край») покладено краєзнавчий
підхід, що орієнтував учителів на ознайомлення учнів з об’єктами своєї місцевості.
Важливе значення надавалося вихованню у молодших школярів «громадянської
відповідальності» за збереження природного середовища як одного із факторів
існування людини. Охорона рослинного й тваринного світу, водойм, лісів, ґрунтів
стала провідним принципом вивчення природи рідного краю, а в структурі програми
вперше з’явився розділ «Використання і охорона природи людиною». На відміну від
радянського часу (людина – цар природи, завойовує й панує над нею), в учнів
формувалося нове розуміння ставлення до природи – людина частина природи,
береже й примножує її багатства [697, с. 132-133; 704, с. 139-140]. Як бачимо,
вивчення предметів природознавчого циклу сприяло формуванню у молодших
школярів ціннісного ставлення до природи, навколишнього середовища, що не було
характерно для 50-х – початку 80-х рр. ХХ ст.
У збірниках програм для початкових класів уперше друкувалися програми з
навчальних курсів «Людина і світ» та «Народознавство». Новий інтегрований курс
«Людина і світ» було створено в результаті теоретичного пошуку, вивчення
передового педагогічного досвіду, аналізу досягнень і труднощів молодших
школярів у засвоєнні предметів, що закладали основи наукових знань про природу
(насамперед «Ознайомлення з навколишнім світом», «Природознавство»). Його
мета полягала у пізнанні природи й суспільства у їх єдності, взаємодії і
взаємозв’язках. Тому укладачі програми здійснили спробу синтезувати не лише
природничі

знання,

а

й

елементи

історії,

фольклору,

етнографії,

суспільствознавства, етики, естетики. Зміст і методичний апарат курсу мав
допомогти сформувати у молодших школярів загальнолюдські цінності у ставленні
до природи, інших людей, культурної спадщини свого народу. Важливо, що в
програмах уперше йшлося про формування таких цінностей, як: вияв поваги до
чужих думок, до іншого світосприйняття, до способу мислення (поняття

407

«толерантність» ще не вживалося). У змісті програми привертає увагу принципово
нове формулювання тематики занять у вигляді проблемних питань, наприклад: «Як
бути здоровим», «Як прибрати квартиру», «Як провести вихідний», «Чим можна
займатись у вільний час», «Чому та як треба берегти речі», «Про що можна
дізнатися, спостерігаючи за Сонцем», «Як стати сильним і спритним», «Що робити,
коли захворієш» та ін. [697, с. 141-151; 704, с. 149-161]. Вивчення таких тем, на наш
погляд, відповідало актуальним потребам дітей молодшого шкільного віку та
сприяло формуванню у них практичних умінь орієнтуватися у різноманітних
життєвих ситуаціях.
Курс «Народознавство» в початкових класах передбачав ознайомлення учнів
з

господарсько-культурною

спадщиною

українського

народу,

народними

традиціями і на цій основі формування у них етнічної самосвідомості, кращих
якостей національного характеру, прагнення до відродження національної культури.
Значна увага в новому курсі приділялася формуванню у молодших школярів
національних цінностей (усвідомлення приналежності до української нації,
національна гідність, повага до української мови, історії, культури, традицій)
[697, с. 152-160; 704, с. 161-170]. Отже, у програмах (1992) поряд з окресленими
вище змінами посилювалися виховний та аксіологічний складники.
Наголосимо, що з 1992/93 н. р. у початкових класах загальноосвітніх шкіл
уведено вивчення іноземної мови (англійської, німецької, французької або
іспанської). Проте запровадження цього предмета гальмувалося через відсутність у
навчальних закладах відповідних фахівців і належної навчально-матеріальної бази.
Також у процесі розробки перебував і навчально-методичний комплекс з іноземної
мови [359, с. 31].
З огляду на зростання кількості нещасних випадків з дітьми, дитячого
дорожньо-транспортного травматизму з 1993/94 н. р. у початкових класах уведено
новий навчальний предмет «Охорона життя і здоров’я учнів». Він охоплював
знання з Правил дорожнього руху, протипожежної та радіаційної безпеки [573, с. 20;
690, с. 3-10].
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У 1994 р. науковими співробітниками лабораторії навчання і виховання
молодших

школярів

Інституту

педагогіки

АПН

України

(Н. М. Бібік,

М. В. Богданович, М. С. Вашуленко, Н. С. Коваль, Л. П. Кочіна, Н. П. Листопад,
В. О. Мартиненко, О. Ю. Прищепа, О. Я. Савченко, В. П. Тименко) підготовлено
єдині програми для ІІІ(ІІ) та IV(ІІІ) класів з української мови, математики,
природознавства,

музики,

образотворчого

мистецтва,

трудового

навчання,

художньої праці) [701]. Вони використовувалися в початкових класах до 1997 р., за
винятком програми з математики, оновленої в 1995 р.
Розглянемо зміни, що відбулися у вивченні математики. Передусім у
програмах акцентувалося, що метою вивчення математики в початковій школі є не
лише підготовка до опанування її у наступних класах, а й засвоєння знань, які мають
стати надбанням на все життя. Фундаментом курсу визнано вивчення чисел.
Новацією програми з математики стало те, що її зміст міг викладатися та
засвоюватися на двох рівнях глибини й деталізації. Перший (нижчий) передбачав
обов’язкову математичну підготовку, якою мали оволодіти всі учні. Другий рівень
зорієнтовувався на учнів, які виявляли схильність та інтерес до математики. Для них
навчальних матеріал чинного курсу доповнювався системою змістовно-логічних
ігор, нестандартних задач і завдань розвивального характеру, арифметичними й
логічними задачами більш високого ступеня складності. Відповідно було
підготовлено дворівневі підручники. Тож молодші школярі навчалися за єдиною
програмою і однаковими підручниками для всіх учнів певного класу, при цьому
навчання могло здійсню-ватися на двох рівнях складності. У цьому виявлявся
провідний спосіб диференціації у навчанні математики. Серед ідей, покладених в
основу вивчення цього предмета, привертають увагу такі, як: створення в процесі
навчання ситуацій, коли обсяг і рівень викладання перевищує обсяг і рівень
обов’язкових вимог; орієнтація викладання на кінцевий результат, співвіднесений з
метою навчання математики [672, с. 3-6].
Демократизація в освіті сприяла появі поряд із пропонованими МО України
також варіативних програм. Вони створювалися як окремими науковцями й
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практиками, так і авторськими колективами. Сторінки журналу «Початкова школа»
рясніли варіативними програмами як з традиційних (природознавство, трудове
навчання), так і з нових навчальних предметів та курсів, запроваджених у
навчально-виховний процес (народознавство, рідний край) або перспективних
(інформатика, основи радіаційно-гігієнічних знань, музичне мистецтво, творчість,
українознавство, основи інформатики та обчислювальної техніки, образотворче
мистецтво з елементами дизайну, довкілля, основи практичної психології, основи
валеології та медичних знань) [45; 79; 170; 171; 226; 257; 340; 404; 441; 449; 673;
677; 710; 711; 785; 788; 818]. Загалом, позитивно оцінюючи тенденцію деуніфікації
змісту початкової освіти, запровадження його варіативності, маємо зазначити, що
пропоновані програми не завжди відповідали віковим можливостям молодших
школярів.
Особливої значущості на новому етапі розвитку змісту початкової освіти
потребувало

створення

навчальної

літератури

для

молодших

школярів

(Додаток АШ). Як уже зазначалося у попередньому розділі, перегляд змістового
наповнення підручників (букварів, читанок та підручників з мов) і підготовка їх до
перевидання розпочалися ще в 1990 р. Однак зробити це в короткі терміни з
урахуванням технології видання навчальної книги було вкрай складно. Тому
класоводам доводилося швидко реагувати на події життя, творчо використовувати
чинну навчальну літературу, інші джерела, вчасно вносити корективи до змісту
навчальних

предметів

[571, с. 33].

З

1992 р.

в

«Інформаційному збірнику

Міністерства освіти України» друкувалися переліки підручників і навчальних
посібників, придатних до використання в ЗНЗ, а також тих навчальних книг, які
через застарілість змістового наповнення підлягали вилученню зі шкільних фондів і
навчально-виховного процесу [453, с. 10-12; 454, с. 3-6; 789, с. 6].
Завдяки зусиллям окремих авторів і авторських колективів у 1994 р. для
початкових класів перевидано фактично всі підручники [264, с. 102]. Окрім того,
підручниковий фонд збагатився новими навчальними книгами з навчання грамоти –
Материнка (авт. Д. С. Чередниченко); Букварик (авт. Д. В. Луцик, М. М. Проць,
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А. С. Савшак); Буквар (авт. М. М. Чорна, Д. І. Грабар); з читання – Ластівка, ІІ кл.,
Біла хата, ІІІ кл., Писанка, ІV кл. (авт. Оксана Верес); Золоте джерельце, ІІ(І) кл.,
Чарівний струмок, ІІІ(ІІ) кл., Чиста криниця, ІV(ІІІ) кл. (авт. С. С. Жовнір-Коструба,
Н. С. Жовнір-Іватьо, О. Д. Жовнір); з курсу «Навколишній світ» – Віконечко, І кл.
(авт. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль); з природознавства – Природознавство, ІІІ(ІІ) та
ІV(ІІІ) кл. (авт. Н. С. Коваль); з образотворчого мистецтва – Образотворче
мистецтво, І-ІІІ кл. (авт. М. А. Кириченко) та ін.
Протягом 1991–1995 рр. продовжено підготовку й видання єдиних підручників
для трирічної та чотирирічної початкової школи, а саме: Читанка, ІІІ(ІІ) кл.
(авт. Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко); Читанка,

ІV(ІІІ) кл.

(Н. Ф. Скрипченко,

О. Я. Савченко, Н. Й. Волошина); Українська мова, ІІІ(ІІ) кл. (авт. М. С. Вашуленко,
О. І. Мельничайко);

Українська

мова,

ІV(ІІІ) кл.

(авт. Л. О. Варзацька,

М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Л. В. Скуратівський); Природознавство, ІІІ(ІІ)
та ІV(ІІІ) кл. (авт. Н. С. Коваль) [454, с. 3-6].
Згідно з новою програмою з математики, а також принципами відбору та
структурування навчального матеріалу, відомим ученим-методистом М. В. Богдановичем укладено нові підручники з математики. Істотною особливістю навчальних
книг стала їх дворівнева побудова [51]. Перший рівень передбачав обов’язкову
математичну підготовку, яку мали набути всі учні. Зміст і обсяг відповідного
матеріалу визначався навчальною програмою та був представлений в обов’язкових
або першого рівня завданнях. Другий рівень – поглиблене вивчення предмета
учнями, які мали математичні здібності й, відповідно, працювали у прискореному
темпі, оволодіння ними позапрограмовим матеріалом. Завдання другого рівня або
необов’язкові (позначалися зірочками) включали поширені програмові приклади й
задачі, нестандартні задачі й завдання більш високого рівня складності та вправи з
логічним навантаженням [53, с. 26]. Тобто, новий дворівневий тип підручника
дозволяв опановувати зміст навчального матеріалу «на різних ступенях деталізації»,
здійснювати диференційований підхід у навчанні.
Ґрунтування початкової освіти на демократичних засадах сприяло появі
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підручників з певного навчального предмета, підготовлених різними авторами, що
уможливило функціонування паралельних або альтернативних навчальних книг.
Так, у 1995/96 н. р. МО України було запропоновано для використання в
чотирирічній початковій школі 4 альтернативні букварі та 6 читанок, в трирічній –
4 і 4 відповідно [454, с. 3-6].
Зазначимо, що з початку 90-х рр. ХХ ст. навчальна література створювалася не
лише провідними фахівцями-методистами в галузі початкової освіти або за їхнього
співавторства. З’явилися нові прізвища авторів та авторські колективи. До процесу
формування змісту початкової освіти, крім науковців, долучилися викладачі
педагогічних навчальних закладів, учителі ЗНЗ, методисти ІУВ, а також
письменники, видавці та ін. Серед них були й такі, що мали досить абстрактне
уявлення про зміст початкової освіти, не володіли знаннями про теорію
підручникотворення. Тому, на думку О. Я. Савченко, особливої значущості набули
проблеми підвищення якості навчальної літератури, створення механізму її надійного
захисту від малопрофесійних і недостатньо сумлінних авторів [726, с. 2].
Загалом навчальна література першої половини 90-х рр. ХХ ст. вирізнялася
удосконаленою

структурою,

змістом,

методичним

апаратом,

національною

спрямованістю. Проаналізувавши низку читанок, простежуємо, що особливо
виразно у них представлений образ Батьківщини. Так, у підручниках з читання,
укладених провідними фахівцями у галузі початкової освіти – Н. Ф. Скрипченко та
О. Я. Савченко, а також Н. Й. Волошиною (співавтор читанки для ІV(ІІІ) класу),
тема

Батьківщини

поглибленням

і

наскрізно

розширенням

розглянута
її

в

змістового

кожному

класі

наповнення

з

поступовим

[771-774].

Образ

Батьківщини репрезентований у читанках, є синтезом «малої» і «великої»
Батьківщини та їхніх семантичних меж – минулого і сучасності, окремих постатей і
в цілому українського народу, що формуються у молодших школярів за допомогою
усіх структурних компонентів підручника [113].
Поряд із досягненнями в підручникотворенні зазначимо і недоліки. У зв’язку з
дефіцитом паперу та з кон’юнктурних причин дедалі більше загострювалася
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проблема видання навчальної літератури: низка підручників не друкувалася, а з
окремих

найменувань

зменшувалися

наклади.

Звичайно,

така

ситуація

ускладнювала роботу учнів і вчителів та не сприяла якості навчально-виховного
процесу. Тому особлива увага МО України зверталася на раціональний розподіл
навчальної літератури, закладання всіх підручників і навчальних посібників у
бібліотечні фонди, організацію роз’яснювальної роботи серед учнів і батьків щодо їх
збереження [471, с. 3].
Задля поліпшення підручникового забезпечення та підготовки принципово
нового покоління навчальної літератури, яка відповідала б науковому і методичному
рівням, укладалася на національній основі, була б більш досконалою за змістом та
поліграфічним виконанням, у 1992 р. МО України ініціювало створення цільової
комплексної програми «Навчальна книга». Вона передбачала розроблення нової
навчальної літератури, навчальних комплектів; формування науково обґрунтованих
вимог до підручників і навчальних посібників, їх типології, конструкції й технології
видання [621, с. 3].
Отже,

проаналізувавши

навчальні

плани,

програми,

підручники

для

початкової школи першої половині 90-х рр. ХХ ст., доходимо висновку, що
основними принципами добору та структурування змісту початкової освіти стали:
демократизація,

деполітизація,

деідеологізація,

національна

спрямованість,

дитиноцентризм, відповідність соціальним запитам суспільства, варіативність,
гуманітаризація, гуманізація, диференціація, інтеграція, зв’язок навчання, виховання
і розвитку, науковість і доступність. Багатокомпонентність змісту освіти сприяла
реалізації його розвивальних і виховних функцій. Досягненням цього етапу слід
уважати виокремлення в навчальних планах державного й шкільного компонентів,
створення варіативних навчальних планів і програм, появу нових типів підручників
– альтернативних і дворівневих, уведення вивчення нових предметів і курсів
людинознавчого спрямування, відхід від жорсткого предметоцентризму, наповнення
змісту освіти національною спрямованістю, посилення аксіологічного складника.
Водночас актуалізувалося питання про залучення фахівців до розроблення змісту
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початкової освіти, зокрема навчальної літератури; створення якісних підручників і
навчальних посібників, вчасне забезпечення ними молодших школярів.
5.3.2. Стандартизація

змісту

початкової

освіти,

створення

нового

покоління підручників для молодших школярів (1996–2001)
Наступний етап у модернізації змісту початкової освіти пов’язуємо з
прийняттям у 1996 р. нового Закону України «Про освіту», що активізував
підготовку державних стандартів загальноосвітньої підготовки учнів (питання
стандартизації як стратегічне завдання реформування змісту освіти окреслювалося в
Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 1993), проте
його розв’язання відбувалося повільно) [592]. Цього року колегією МО України
було затверджено Концепцію державного стандарту загальної середньої освіти. У
ній визначалися суть і структура стандарту [277, с. 4-5].
Науковою платформою для розроблення Державного стандарту початкової
загальної освіти стали положення теорії змісту початкової освіти, запропоновані
О. Я. Савченко, а саме:
– джерелами його формування є наука, виробничі технології, краєзнавство,
людинознавство, педагогічні й психологічні знання тощо;
– зміст початкової освіти є багатокомпонентним (система знань, система
способів діяльності,

досвід індивідуальної

творчої

діяльності, досвід

ставлення до навколишнього світу);
– пріоритетами його добору є спрямованість на загальний і різнобічний розвиток
дітей та повноцінне оволодіння всіма компонентами навчальної діяльності;
– зміст кожного навчального предмета має складатися з двох частин –
інваріантної, яка переглядається порівняно рідко, і варіативної, що підлягає
систематичному оновленню [743, с. 6, 8].
Зазначена концепція «закумулювала провідні ідеї загальної теорії змісту
шкільної освіти та результати психологічних досліджень вікових особливостей
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молодших школярів з урахуванням основних ознак домінуючої моделі процесу
навчання» [264, с. 102].
Проект Державного стандарту початкової загальної освіти був підготовлений
науковими співробітниками лабораторії навчання і виховання молодших школярів
Інституту педагогіки АПН України (Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, Н. С. Коваль,
Л. П. Кочіна, В. О. Мартиненко, О. Ю. Прищепа, О. Я. Савченко, В. П. Тименко,
О. Н. Хорошковська) та в 1997 р. презентований педагогічній громадськості [11; 76;
149; 294; 344; 807; 846]. Його обговорення відбувалося на різного рівня науковопрактичних конференціях, нарадах, науково-методичних комісіях, на сторінках
фахових видань.
Однак згодом робота над стандартом призупинилася у зв’язку з підготовкою
Закону України «Про загальну середню освіту». Після його ухвалення (1999)
розпочався новий етап у розробленні державних стандартів, оскільки у Законі
з’явилися принципові положення, що вимагали внесення суттєвих змін до ухваленої
Концепції стандарту [745, с. 12]. Принагідно зазначимо, що у згаданому документі
визначено,

що

добір

і

засвоєння

змісту

освіти

мали

ґрунтуватися

на

загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського
характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на
засадах гуманності, демократії, громадянської свідомості [547, с. 1]. Також у
документі вперше на законодавчому рівні розкривалися функції стандарту,
структура, вимоги й відповідальність за його додержання [547, с. 7-8].
Протягом 1999–2000 рр. з урахуванням пропозицій і зауважень обласних
інститутів післядипломної освіти та ІУВ, окремих колективів різних типів шкіл і
педагогів

[1130;

1131;

1133-1135;

1139-1143]

(Додаток АЩ),

науковими

співробітниками лабораторії навчання і виховання молодших школярів Інституту
педагогіки АПН України було доопрацьовано Державний стандарт початкової
загальної освіти. Згодом цей документ затверджено постановою Кабінету Міністрів
України та з 2001/02 н. р. упроваджено в школі І ступеня. Важливо, що стандарт
було розроблено відповідно до можливостей дітей молодшого шкільного віку та

415

спрямовано на їхній усебічний розвиток і виховання, формування у них
мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, бажання і вміння
учитися [174, с. 28]. Істотною особливістю змісту початкової освіти, закріпленою
стандартом, стало те, що, крім традиційних ЗУН, до нього додалися принципово
нові компоненти – досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення
до навколишнього світу [77, с. 4]. У доборі змісту освіти враховано його наступність
і неперервність, доступність і науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку
навчання, виховання і розвитку, реалізації принципів індивідуалізації, гуманізації
навчально-виховного процесу [174, с. 28].
Основним компонентом стандарту став Базовий навчальний план початкової
школи, що містив інваріантну та варіативні складові частини змісту початкової
освіти. Інваріантна частина формувалася на державному рівні та стала обов’язковою
для всіх ЗНЗ. Її зміст реалізовувався завдяки 6 освітнім галузям (мови і література,
математика, здоров’я і фізична культура, технології, людина і світ та мистецтво), які
конкретизувалися у програмах і підручниках завдяки окремим навчальним
предметам та інтегрованим курсам. Варіативна частина Базового навчального плану
формувалася ЗНЗ самостійно з урахуванням особливостей цього закладу та
індивідуальних освітніх потреб учнів. На основі Базового навчального плану, що
визначав загальні засади побудови початкової освіти, МОН України розроблялися
типові навчальні плани для ЗНЗ [174, с. 28].
Уважаємо, що стандартизація початкової освіти в умовах варіативності
освітньої системи дозволила забезпечити єдиний освітній простір у державі;
визначити обов’язковий і достатній рівень загальноосвітньої підготовки молодших
школярів, які навчалися у різних типах навчальних закладів; відійти від
предметоцентризму й представити зміст освіти цілісно.
Наголосимо, що важливу роль у розробленні Державного стандарту
початкової загальної освіти, створенні програм і підручників, що відповідали
вимогам стандарту, відіграли провідні українські вчені у галузі початкової освіти,
наукові співробітники лабораторії навчання і виховання молодших школярів
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Інституту педагогіки АПН України: Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, Н. С. Коваль,
Л. М. Кочіна, В. О. Мартиненко, О. Ю. Прищепа, О. Я. Савченко, В. П. Тименко,
О. Н. Хорошковська та ін.
Паралельно із розробленням стандарту відбувалася модернізація чинного
змісту початкової освіти. Як і в першій половині 90-х рр. ХХ ст., продовжували
оновлюватися навчальні плани. На 1997/98 н. р. затверджено базові навчальні плани
(табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Базовий навчальний план для трирічної та чотирирічної початкової школи з
українською мовою навчання (1997/98 н. р.) [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
5
5
4
4
4
4
3 Навколишній світ. Природознавство
1
1-2
1-2
1
1
1-2
1-2
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
1919171719
17
17
20
20
18
18
Шкільний компонент
Вибірково-обов’язкові предмети
1-2
1-2
1-2
2
2-3
2-3
3
Курси за вибором, додаткові заняття
1
1
1
1
1
1
1-2
Загальне сумарне навантаження
20
21
21
20
20
21
21
(обов’язкове)
Гранично допустиме навантаження (на
21
22
22
20
21
22
22
одного учня)

Порівняно з попередніми навчальними планами (1993, 1994) у них дещо
зменшено кількість годин на державний компонент за рахунок

музики,

образотворчого мистецтва та фізкультури; скорочено час на шкільний компонент;
усунуто конкретизацію обов’язково-вибіркових предметів. Загалом це дало змогу
зменшити тижневе навчальне навантаження школярів (при п’ятиденному режимі
навчання воно не повинно було перевищувати 20 год.) [15, с. 16, 19-20]. Поряд з
базовим МО України пропонувало навчальний план для шкіл з п’ятиденним
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навчальним тижнем (Додаток АЮ). Робочі навчальні плани мали складатися ЗНЗ на
основі базових і затверджуватися відповідним органом державного управління
освітою. Ймовірно, ці зміни мали сприяти збереженню єдиного освітнього простору
у державі, відігравати стабілізуючу та регламентуючу роль, як, власне, й державні
стандарти, що активно розроблялися у цей час.
Ще більш стримуючу роль у розробленні ЗНЗ змісту освіти відіграли типові
навчальні плани (табл. 5.5), за якими початкові класи почали працювати з
1998/99 н. р.
Таблиця 5.5
Типовий навчальний план для трирічної та чотирирічної
початкової школи з українською мовою навчання (1998/99 н. р.) [662, с. 15]
Кількість годин на тиждень за класами
№
трирічна
чотирирічна початкова
Навчальні предмети
з/п
початкова школа
школа
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
Інваріантна частина
Обов’язкові предмети
1 Українська мова
8,5
8
8
7,5
7,5
7
7
2 Математика
5
5
5
4
4
4
4
3 Навколишній світ. Природознавство.
1
1,5
1,5
1
1
1,5
1,5
Рідний край
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
7 Охорона життя і здоров’я
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Разом
20
20
20
18
18
18
18
Варіативна частина
Предмети та курси за вибором, додаткові
4
5
5
6
6
5
5
заняття
Гранично допустиме навантаження (на
22
23
23
21
22
23
23
одного учня)
Усього
24
25
25
22
24
24
24

У них було збережено традиційний перелік навчальних предметів і обсяг їх
вивчення з огляду на реальне навчально-методичне забезпечення; частково
перерозподілено час між інваріантною та варіативною частинами; встановлено
однакову кількість годин на інваріантну частину в кожному класі; комплекс занять з
«Охорони життя та здоров’я» віднесено до обов’язкових предметів; нівельовано
вибірково-обов’язкові предмети й водночас збільшено час на варіативну частину;
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гранично допустиме навантаження учнів знову зросло та наближалося до вимог
Державного стандарту. Як бачимо, назви структурних компонентів навчального
плану трансформувалися (державний компонент в інваріантну частину, шкільний –
у варіативну частину) відповідно до вимог Державного стандарту. Тож можемо
стверджувати, що окремі його положення поступово почали реалізовуватися ще до
впровадження у масову практику. Ці навчальні плани використовувалися в
початкових класах протягом трьох навчальних років. З 2001/02 н. р. відповідно до
вимог Державного стандарту початкової загальної освіти упроваджено нові типові
навчальні плани для чотирирічної початкової школи з п’ятиденним навчальним
тижнем [663, с. 20].
У 1997 р. відповідно до оновлених навчальних планів МО України спільно з
лабораторією навчання і виховання молодших школярів Інституту педагогіки
АПН України та Інститутом змісту і методів навчання підготували програми з
обов’язкових для вивчення навчальних предметів: українська мова, математика,
навколишній світ, природознавство, трудове навчання, художня праця, охорона
життя і здоров’я. Їх аналіз показав, що вони були частково змінені та доповнені.
Зокрема, це стосувалося посилення українознавчої спрямованості, включення
елементів народознавства до змісту навчальних предметів, що сприяло засвоєнню
учнями знань про Батьківщину, свій народ, його культуру [700].
Поряд з цими програмами пропонувалися й варіативні, складені як окремими
авторами, так і авторськими колективами. Проте їх використання у практичній
площині з 1996 р. могло відбуватися за умови отримання грифу МО України, що
стало стримуючим фактором від потрапляння у ЗНЗ низькопробних програм
[496, с. 21-22]. З цього часу кількість варіативних програм зменшилася. Протягом
другої половини 90-х рр. ХХ ст. підготовлено програми з художньої праці, основ
екології, образотворчого мистецтва, основ безпеки життєдіяльності [46; 276; 809;
810; 835].
До курсу початкової освіти уведено вивчення нових предметів. Як зазначалося
вище, в основному варіанті державного компоненту навчального плану на
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1997/98 н. р. у І класі (трирічної та чотирирічної початкової школи) запроваджено
предмет «Ознайомлення з навколишнім». Програму з цього предмета розроблено
завідуючою лабораторією навчання і виховання молодших школярів Інституту
педагогіки АПН України Н. М. Бібік. Його завдання полягали в опануванні дітьми
молодшого шкільного віку реального світу в зв’язках і залежностях, у створенні
теоретичної бази для практичної діяльності учнів, їхнього різнобічного розвитку. З
урахуванням багатоплановості впливів навколишньої дійсності на формування
особистості молодшого школяра, особливостей розвитку його пізнавальної,
морально-вольової сфер у змісті предмета синтезовано елементи природознавства.
Особливе місце відводилося екологічним знанням і розвитку екологічної культури
учнів. Водночас необхідність формування у молодших школярів загальнолюдських
цінностей у ставленні до матеріального і духовного шарів культури, пізнання
сутності речей, значення праці людей тощо, зумовило включення до змісту предмета
елементів знань суспільствознавчого (народознавчого та етичного) характеру.
Уведення навчального курсу «Ознайомлення з навколишнім» сприяло
розвантаженню інших предметів від розв’язання питань, які не мали до них
безпосереднього відношення (культура поведінки, правила дорожнього руху), а
відтак – концентрування уваги на специфічних завданнях певного предмета,
наприклад: формування обчислювальних навичок, оволодіння технікою читання
тощо [39, с. 35].
Для реалізації програми «Ознайомлення з навколишнім» Н. М. Бібік спільно з
науковим

співробітником

зазначеної

лабораторії

Н. С. Коваль

підготовлено

оригінальний навчальний посібник «Віконечко», що поєднав у собі функції зошита
й підручника та передбачав виконання молодшими школярами різноманітних
практичних

дій,

творчих

завдань.

Наприклад,

на

його

сторінках

учням

пропонувалося домалювати розпочате художником, дописати речення, придумати
власний висновок тощо. Нестандартність навчального посібника простежується
також у написанні текстів, зокрема автор нібито веде діалог з учнем,
персоніфіковано звертається до нього [41]. Поява цього навчального посібника, як і
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дворівневих підручників, про які ми згадували вище, стали ознакою створення
навчальних книг на засадах дитиноцентризму, де на першому місці перебувала
дитина з її інтересами й можливостями, а потім – зміст навчальної книги. Такий
підхід, як зазначає О. Я. Савченко, є виявом особистісно орієнтованого навчання
[727, с. 94]. Отже, у змісті початкової освіти окреслився перехід від знаннєвої
парадигми, домінантної в радянській час, до особистісно орієнтованої.
З 1999/2000 н. р. масово запроваджувався курс «Основи безпеки життєдіяльності». Вивчення цього предмета було викликано змінами, які відбувалися у
суспільстві і навколишньому середовищі – відкрите суспільство, рух до ринкових
відносин, глобальні катастрофи, місцеві аварії. Ці чинники зумовили уведення
спочатку окремих курсів з правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки,
основ валеології, основ радіаційної безпеки, які потім синтезувалися в «Основи
безпеки життєдіяльності». Новий курс став спробою надання елементарних знань
про самого учня та його права, власні можливості й обов’язки перед собою, іншими
людьми та природою; набуття знань і умінь, які б могли використовуватися для
уникнення небезпечних ситуацій та дій у разі їх виникнення; формування цінностей
здорового способу життя. Вивчення «Основ безпеки життєдіяльності» уводилося до
інваріантної частини навчального плану і стало обов’язковим для всіх учнів
[227, с. 44-45]. У початкових класах основна увага концентрувалася на ознайомленні
учнів з правилами поведінки у місцях, де вони перебували найбільшу частину часу
(вдома, у школі), та на формуванні у них здорового способу життя [674, с. 3-5].
Підвищена увага до здоров’я дітей актуалізувала збільшення часу на фізичну
культуру. З 1999/2000 н. р. МО України рекомендувало впроваджувати три години
занять на тиждень з фізкультури, у т. ч. за рахунок варіативної частини навчальних
планів [567, с. 32; 227, с. 44-45].
У 90-х рр. ХХ ст. науковцями й практиками неодноразово порушувалося
питання про введення до курсу початкової освіти вивчення інформатики. У
попередньому розділі ми зазначали, що доцільність його опанування у початкових
класах була доведена під час експериментального дослідження (1985–1990),
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здійснюваного науковим співробітником лабораторії навчання і виховання
молодших школярів Інституту педагогіки АПН України М. М. Левшиним. У
публікаціях науковця обґрунтовувалася важливість підготовки молодших школярів
до

повноцінного

функціонування

в

інформаційному

суспільстві,

зокрема

формування у них інформаційної культури, системно-інформаційної картини світу,
розвитку логічного, системного й алгоритмічного мислення завдяки запровадженню
курсу

«Інформатика».

М. М. Левшиним

розроблено

концепцію

вивчення

інформатики, підготовлено програми з інформатики для І-ІV класів та відповідний
навчально-методичний комплекс (підручники, методичні рекомендації для вчителів)
[320, с. 19-20; 321; 322]. Проте масове вивчення інформатики в початкових класах
розпочалося лише з 2013 р.
Характерною тенденцією у розвитку змісту початкової освіти в другій
половині 90-х рр. ХХ ст. поряд зі стандартизацією стала поява нового покоління
підручників (Додаток АШ), що репрезентували нове розуміння бази знань, новітні
методики й технології навчання та засоби формування особистості. Складені як за
чинними, так і за авторськими програмами, вони відрізнялися від традиційних
добором навчального матеріалу, методичним апаратом, системою вправ і завдань,
спрямованих на активізацію творчих здібностей молодших школярів, формування у
них активної життєвої позиції. Навчальна література спрямовувалася на реалізацію
принципів індивідуалізації та особистісної орієнтованості навчально-виховного
процесу, посилення розвивального ефекту змісту освіти.
У 1998/99 н. р. перелік підручників і навчальних посібників для початкових
класів шкіл з українською мовою навчання за нашими підрахунками склав
103 найменування (у перелік включено варіативні, експериментальні, пробні
підручники та навчальні посібники). Важливо, що вони були підготовлені
українськими авторами та видані або перевидані протягом 1996–1998 рр. Наведемо
назви окремих підручників і навчальних посібників з переліку предметів, що
входили до інваріантної частини: навчання грамоти – Буквар (авт. Н. Ф. Скрипченко,
М. С. Вашуленко); читання – Первоцвіт, І кл. (3-річна), Читанка, ІІ кл. (4-річна), Читанка,
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ІІІ(ІІ) кл.

(авт. Н. Ф. Скрипченко,

О. Я. Савченко),

Читанка,

ІV(ІІІ) кл.

(авт. Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко, Н. Й. Волошина); українська мова – Рідна мова,
І кл. (3-річна), Рідна мова, ІІ кл. (4-річна) (авт. М. А. Білецька, М. С. Вашуленко),
Рідна мова, ІІІ(ІІ) кл. (авт. М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко), Рідна мова, ІV(ІІІ) кл.
(авт. Л. О. Варзацька,

М. С. Вашуленко,

О. І. Мельничайко,

Л. В. Скуратівський);

математика – Математика, І кл. (4-річна), Математика, І кл. (3-річна), Математика,
ІІІ(ІІ) кл., Математика, ІV(ІІІ) кл. (авт. М. В. Богданович); навколишній світ –
Віконечко, І кл. (авт. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль), Журавлик, ІІ(І) кл. (авт. Н. М. Бібік,
Л. С. Бондаренко, Н. С. Коваль); природознавство – Природознавство, ІІІ(ІІ) кл.,
ІV(ІІІ) кл. (авт. Н. С. Коваль, Л. К. Нарочна); трудове навчання – Умілі руки, І кл.,
ІІ кл., ІІІ кл., Трудове навчання, ІV кл. (авт. І. Т. Міщенко); образотворче мистецтво –
Образотворче мистецтво, ІІІ(ІІ) кл. (авт. М. А. Кириченко); охорона життя і здоров’я
– Охорона життя і здоров’я учнів, ІІІ(ІІ) кл., ІV(ІІІ) кл. (авт. Л. А. Мечник, О. Р. Гемзюк,
І. І. Жаркова, Б. М. Терещук) та ін. [455, с. 3-9]. Тож з усіх предметів інваріантної
частини типового навчального плану, за винятком музики, початкові класи були
забезпечені навчальною літературою.
За даними Я. П. Кодлюк, значно збільшився перелік підручників і навчальних
посібників

з

варіативної

частини.

Так,

з’явилися

навчальні

книги

з

народознавства – Живиця, ІІ(І) кл., Дивосвіт, ІІІ(ІІ) кл., Перлина, ІV(ІІІ) кл.
(авт. Н. С. Жовнір-Іватьо, О. Д. Жовнір, Т. М. Коструба); з валеології – Абетка
здоров’я, І кл. (авт. В. І. Шахненко), Абетка здоров’я, І–ІІ кл. (авт. М. С. Дубовис,
О. Б. Качеров, Ю. О. Короп), Валеологія, ІІ-ІІІ(ІV) кл. (авт. Антон Алатон) та ін.
[264, с. 107].
Новацією у національному підручникотворенні стала поява інтегрованих
підручників. Наприклад, у навчальних книгах «Художня праця» І кл. (4-річна), ІІ кл.
(4-річна),

ІІІ кл.

(авт. В. П. Тименко)

(4-річна),
органічно

ІV кл.

(4-річна),

поєднувався

ІІ(І) кл.,

зміст

різних

ІІІ(ІІ) кл.,

ІV(ІІІ) кл.

предметів

(мова,

природознавство, математика, музика, образотворче мистецтво тощо); у підручнику
«Горішок»,

І кл.

(4-річна)

(авт. М. С. Вашуленко,

Н. М. Бібік,

Л. П. Кочіна)
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зінтегрувалися знання з навчання грамоти, математики та ознайомлення з
навколишнім

світом.

Новим

явищем

стали

і

навчальні

посібники

загальнорозвивального спрямування «Барвистий клубок», «Розвивай свої здібності»,
«Умій вчитися» (авт. О. Я. Савченко) [455, с. 3-9].
Отже, розвиток змісту освіти, зокрема у питаннях підручникотворення,
виходив на якісно новий рівень: формування на нових демократичних засадах;
відхід від уніфікованості, панування єдиної методичної системи; розвиток творчої
ініціативи тощо. Водночас навчальна література потребувала надійного захисту від
суб’єктивізму, недостовірної інформації, від перевантаження надто ускладненим чи,
навпаки, дріб’язковим матеріалом, від невідповідності вимогам навчальних планів і
програм [192, с. 15-16].
Задля упередження цих негативних явищ у 1996 р. МО України запровадило
процедуру грифування навчальних книг. З цього часу у навчально-виховному
процесі мала використовуватися «затверджена», «допущена» або «рекомендована»
предметною комісією Науково-методичної ради МО України навчальна література
[496, с. 21-22].
З метою підвищення якості підручникотворення, а також з’ясування
відповідності підручників і навчальних посібників вимогам державного стандарту,
основним принципам навчання, віковим пізнавальним можливостям учнів з 1998 р.
МО України, АПН України та за участю педагогів-практиків, працівників закладів
освіти щорічно проводилася апробація навчальної літератури [193, с. 4]. Так, у
1999/2000 н. р. у початковій школі апробувалося 11 назв навчальної літератури, з них
7 було рекомендовано до видання як стабільні. Серед них підручник «Журавлятко»,
ІІ(І) кл. (авт. В. О. Науменко), що містив доступні, цікаві тексти, які сприяли розвитку
спостережливості учнів, їхньому патріотичному та естетичному вихованню,
формуванню екологічної культури, науковому світогляду. Позитивні відгуки
практиків

отримали

також

підручники

«Художня

праця»,

І кл.,

ІІ кл.

(авт. В. П. Тименко), адже, розроблені на засадах розвивального навчання, вони
відповідали принципам особистісно орієнтованої моделі навчання. Схвально
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оцінений був і навчально-методичний комплекс «Горішок» (складався з підручника,
зошита в двох частинах і методичного посібника «Навчання грамоти, математики,
ознайомлення з навколишнім світом за інтегрованим підручником «Горішок»)
(авт. М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік, Л. П. Кочіна), оскільки інтеграція навчального
матеріалу, структура і логіка викладу відповідали вимогам сучасної дидактики, були
актуальними у період переходу до навчання учнів з шести років. Успішно пройшли
апробацію і навчальні посібники «Вчимося музики» (авт. В. М. Островський,
М. В. Сидір). Їх комплексна структура дозволяла забезпечити проведення різних
форм і видів роботи на уроках музики. Навчальні книги містили пісенний матеріал
для співу і музичних ігор, твори для слухання, відомості з нотної грамоти
[192, с. 17-18].
Зазначимо, що в другій половині 90-х рр. ХХ ст. поглиблювалася проблема з
виданням навчальної літератури через економічну кризу в країні. Ця ситуація
змусила уряд зробити непопулярний, але вимушений крок: встановлення з
1996/97 н. р. оплати за користування підручниками у розмірі 20 % від їх первинної
вартості за весь навчальний рік [236, с. 15]. Проте і за таких умов не всі навчальні
книги вчасно потрапляли до ЗНЗ, що негативно позначалося на організації
навчально-виховного процесу, рівні і якості знань учнів. Усе це створювало
відчутну напругу і тривожну ситуацію серед учнів, учительської і батьківської
громадськості. Тому виникла необхідність змінити існуючий порядок забезпечення
школярів навчальними книгами. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про
поступовий перехід з 1 січня 1999 р. на вільний продаж підручників і навчальних
посібників для учнів ЗНЗ [191, с. 14].
Як бачимо, в другій половині 90-х рр. ХХ ст. модернізація змісту освіти
здійснювалася у двох напрямах: розроблення Державного стандарту початкової
загальної освіти провідними фахівцями у цій галузі, що мав забезпечувати єдиний
освітній простір, визначав державні вимоги до освіченості учнів на рівні початкової
освіти та оновлення чинного змісту освіти частково з урахуванням вимог
державного стандарту відповідно до вимог тогочасного суспільства та потреб
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особистості дитини (перехід до типових навчальних планів з інваріантною та
варіативною

частинами,

уведення

нових

навчальних

предметів

і

курсів

суспільствознавчого та оздоровчого спрямування, розроблення нових варіативних
програм, підготовка нового покоління навчальної літератури, її апробація та
проходження процедури «грифування», створення нових типів навчальних книг –
інтегрованих, загальнорозвивального характеру та побудованих на засадах
дитиноцентризму). Поряд з позитивною динамікою в розвитку змісту початкової
освіти поглиблювалася проблема з виданням навчальної літератури, що змусило
уряд повернути оплату за користування підручниками, а також розпочати їх вільний
продаж. Уважаємо, що в умовах переходу до інформаційного суспільства
ігнорування вивчення інформатики у початкових класах стало недалекоглядним
кроком державної політики в питаннях змісту освіти.
Отже, провідною тенденцією в період розбудови української національної
початкової школи стала модернізація змісту освіти, що виявилася у побудові його на
нових методологічних (демократизація, деполітизація, деідеологізація, національна
спрямованість, дитиноцентрованість, відповідність соціальним запитам суспільства)
і

дидактичних

(варіативність,

гуманітаризація,

гуманізація,

диференціація,

інтеграція) засадах, у зміні структури та наповненні навчальних планів, у
запровадженні

нових

навчальних

предметів

і

курсів

суспільствознавчого,

людинознавчого та оздоровчого спрямування, у підготовці варіативних навчальних
планів і програм, у наповненні змісту навчальних предметів українознавчою
основою, у посиленні аксіологічного складника, у створенні нового покоління
навчальної літератури, у появі нових типів підручників (альтернативних,
дворівневих,

інтегрованих,

загальнорозвивальних,

дитиноцентрованих),

що

вимагало змін в організації навчально-виховного процесу, у доборі й застосуванні
форм, методів і засобів навчання.
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5.4. Зміни у навчально-виховному процесі в початковій школі
Розбудова початкової освіти на нових концептуальних засадах, модернізація її
змісту вимагали трансформацій у навчально-виховному процесі. Як і в попередніх
розділах, передусім проаналізуємо зміни, що відбулися в організації навчальновиховного процесу, тобто структурі й тривалості навчального року, наповнюваності
початкових класів, плануванні навчального дня молодших школярів, а також
формах навчання.
Аналіз джерел засвідчив, що структура навчального року з 1991 р. поряд з
традиційною (поділом на чверті) вперше передбачала поділ на півріччя або
семестри. В умовах демократизації освітньої галузі вона могла визначатися
шкільною (педагогічною) радою навчального закладу [368, с. 3; 814, с. 7; 501, с. 7]. З
2001/02 н. р. згідно з рішенням МОН України всі ЗНЗ перейшли на навчання за
семестровою системою [430, с. 25].
Задля

створення

сприятливих

умов

навчання,

урахування

вікових

можливостей учнів у перше десятиліття незалежності України відбувався пошук не
лише оптимальної структури навчального року, а також його тривалості. Так, уже в
1991/92 н. р. для першокласників тривалість навчального року скорочено до
30 навчальних тижнів. Для молодших школярів інших класів вона не змінилася та
становила 34 навчальні тижні [371, с. 2; 501, с. 7]. З прийняттям Закону України
«Про загальну середню освіту» (1999) ця диференціація була усунута [547, с. 4]. З
2001/02 н. р. тривалість навчального року для всіх учнів початкових класів
становила 175 днів [430, с. 25].
Прикметно, що обов’язкові для всіх молодших школярів навчальні екскурсії,
які відбувалися в останній тиждень навчального року і стали традиційною формою
організації навчання, протягом 90-х рр. ХХ ст. згідно з нормативними документами
не проводилися. Вони були відновлені лише в 2000/01 н. р. і проводилися з метою
посилення

практичної

спрямованості

навчально-виховного

процесу,

профорієнтаційної роботи з учнями, підготовки їх до активної трудової діяльності,
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залучення до суспільно-корисної праці. Для учнів початкових класів їх організація
передбачалася до 1 червня протягом чотирьох днів (не більше 3 год. на день). Зміст і
форми навчальних екскурсій визначалися залежно від місцевих умов і особливостей
ЗНЗ. Найчастіше вони проводилися в природу та на виробництво. Час, відведений
на екскурсії, використовувався і для організації занять на навчально-дослідних
ділянках та для суспільно корисної праці [548, с. 3; 626, с. 26].
Згідно із законодавчо-нормативними документами тривалість канікул
протягом навчального року зросла та мала становити не менше 30 днів [371, с. 2;
814, с. 7; 569, с. 31; 547, с. 4; 567, с. 32]. Ці зміни спричинили передусім збільшення
часу на відпочинок у зимовий період: від 12 до 18 днів [371, с. 2; 567, с. 32]. У
1996/97 н. р. МО України рекомендувало ЗНЗ збільшити тривалість зимових канікул
до 4-х тижнів (як варіант, з 18 грудня до 16 січня) [558, с. 23-24], що пов’язуємо зі
складною фінансовою ситуацією в освітній галузі, а відтак необхідністю роботи ЗНЗ
у режимі економії. Звичайно, такі тривалі перерви порушували систематичність у
навчанні молодших школярів та не сприяли якості навчально-виховного процесу.
Для учнів І класів чотирирічної початкової школи, як це було передбачено і в другій
половині 80-х рр. ХХ ст., організовувалися додаткові тижневі канікули [371, с. 2;
569, с. 31; 568, с. 32]. З 2001/02 н. р. їх було нівельовано у зв’язку зі встановленням
єдиної тривалості навчального року для всіх учнів початкових класів [430, с. 25].
Орієнтація на всебічний і гармонійний розвиток особистості молодшого
школяра, необхідність здійснення індивідуального та диференційованого підходу в
навчально-виховному процесі вимагали встановлення оптимальної наповнюваності
класів. Згідно з Концепцією середньої загальноосвітньої школи України (1991)
максимальна чисельність учнів у початкових класах мала становити 20 осіб, що
розглядаємо як важливе зрушення в організації навчально-виховного процесу
[282, с. 6]. Однак у 1994 р. гранична наповнюваність початкових класів зросла до
25 осіб [408, с. 16], а в 1997 р. – до 30 [577, с. 24]. Тож відбулося повернення до
нормативів, встановлених у середині 80-х рр. ХХ ст. Такі зміни, як пояснювалося у
документах МО України, були спричинені підвищенням ефективності використання
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бюджетних коштів і вважалися тимчасовими, пов’язаними з фінансовою скрутою. У
сільських малокомплектних школах чисельність молодших школярів у класі
встановлювалася згідно з рішенням місцевих органів влади [408, с. 17; 577, с. 25]. З
1999/2000 н. р. вона становила не менше п’яти осіб. Якщо кількість учнів у класі
була менша, то заняття могли проводитися за індивідуальною формою навчання
[547, с. 3].
З урахуванням побажань батьків і за погодженням з відповідним органом
управління освітою ЗНЗ отримали право встановлювати тривалість навчального
тижня

(п’ятиденний

або

шестиденний)

[368, с. 8;

814, с. 7;

547, с. 4].

Проаналізовані джерела показали, що протягом 1990-х рр. початкові класи
перейшли на п’ятиденний режим роботи, що на початку 2000-х рр. закріплювалося у
нормативних документах [278, с. 3]. Отже, результати експерименту (1981–1985),
що засвідчили доцільність реструктуризації навчального тижня у початкових
класах, повною мірою почали реалізовуватися лише через півтора десятиліття.
Принагідно зазначимо, що перехід до п’ятиденного навчального тижня у початковій
школі був характерний і для західноєвропейських країн [330, с. 168].
Як і в попередні періоди, у документах МО України зверталася увага й на
організацію навчального дня у початкових класах. Зокрема, навчання молодших
школярів рекомендувалося здійснювати в першу зміну, причому розпочинатися
навчальні заняття мали не раніше ніж о 8 год. 30 хв. і не пізніше ніж о 9 год. Однак
ці вимоги не завжди виконувалися. Як і в 50-х – 80-х рр. ХХ ст., навчання учнів
початкових класів здійснювалося у дві зміни [585, с. 23].
Незважаючи

на

висновки

науковців

щодо

необхідності

скорочення

тривалості уроку в початкових класах, зроблені ще в 50-х – 80-х рр. ХХ ст., час на
його проведення до 1999 р. не змінився та становив 45 хвилин, за винятком І класів
чотирирічної початкової школи (у них урок дорівнював 35 хвилинам). Щоправда,
ЗНЗ міг встановлювати іншу тривалість уроку за погодженням з місцевим органом
управління освітою [368, с. 8; 501, с. 7; 662, с. 26; 585, с. 23]. У 1996/97 н. р. у
зв’язку з необхідністю енергозбереження у навчальних закладах МО України
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рекомендувало гнучкий режим організації навчально-виховного процесу, зокрема в
зимовий період (з 16 листопада до 1 березня) встановлювати тривалість уроків у
початкових класах в межах 35 хвилин. Невикористаний навчальний час мав
компенсуватися протягом навчального року за рахунок проведення консультацій,
індивідуальних занять [558, с. 23-24].
Урешті,

враховуючи

вікові

особливості

дітей

6–10-річного

віку,

з

1999/2000 н. р. тривалість уроку в початкових класах, окрім І класів чотирирічної
початкової школи (урок у цих класах становив 35 хвилин), скорочено до 40 хвилин
[547, с. 4; 664, с. 27]. У ЗНЗ, де тривалість уроків зменшувалася, допускалося
збільшення кількості занять (наприклад, замість 3 уроків по 40 хвилин можна було
проводити 4 – по 30 хвилин) або навчальних днів [664, с. 27].
Задля створення сприятливих умов для організації відпочинку та харчування
молодших школярів тривалість перерв між уроками становила не менше 10 хвилин
[368, с. 8; 662, с. 26]. Зі зміною тривалості уроку час на їх проведення збільшувався
до 15-20 хвилин [664, с. 27; 485, с. 8]. Схвально оцінюємо, що для молодших
школярів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС, а також учнів з
ослабленим здоров’ям МО України пропонувало не лише варіанти розвантаженого
навчального плану, а й щадний режим організації навчально-виховного процесу
[662, с. 26].
Новацією досліджуваного періоду стало законодавчо закріплена можливість
здобуття початкової освіти за індивідуальною формою навчання. Нагадаємо, що
індивідуальне навчання у 50-х – 80-х рр. ХХ ст. передбачалося для молодших
школярів, які не могли відвідувати школу за станом здоров’я. У 90-х рр. ХХ ст.
здобувати початкову освіту за цією формою могли учні, які виявили бажання
навчатися індивідуально (за згодою батьків або осіб, які їх замінювали) [811, с. 2;
486, с. 4]. Переважно це були молодші школярі, які: мали високі навчальні
можливості; проживали у селах, селищах, де були відсутні ЗНЗ або у класі
навчалося менше 5 учнів; не могли відвідувати навчальні заняття за станом
здоров’я; не спроможні були засвоїти навчальний матеріал в умовах групової форми
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навчання у визначені державою терміни; потребували корекції фізичного та (або)
розумового розвитку [811, с. 2; 486, с. 4; 584, с. 28; 812, с. 19].
Вони мали право вивчати індивідуально один, кілька або всі предмети
навчального плану. Прикметно, що на початку 90-х рр. ХХ ст. індивідуальне
навчання могли здійснювати не лише вчителі, а й батьки та гувернери, діяльність
яких у радянську добу була ліквідована як ворожа індивідуалізована система, що
суперечила колективному вихованню [811, с. 2; 486, с. 4]. Згодом це стало
прерогативою педагогічних працівників, які мали відповідну педагогічну освіту
[812, с. 20]. Запровадження поряд з груповою індивідуальної форми навчання, на
наш погляд, створювало оптимальні умови для здобуття початкової освіти
відповідно до особистісних потреб, стану здоров’я, здібностей учнів.
Отже, організація навчально-виховного процесу відбувалася з урахуванням
вікових особливостей, потреб і можливостей дітей молодшого шкільного віку.
Позитивно, що ЗНЗ отримали право визначати відповідно до потреб навчального
закладу, регіональних особливостей, запитів учнів і батьків структуру навчального
року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними.
Перейдемо до розгляду методів, засобів і форм організації навчання, які
застосовувалися в навчально-виховному процесі в початкових класах у перше
десятиліття незалежності України. Проаналізовані джерела засвідчили, що, як і в
попередні періоди, у навчанні молодших школярів використовувалися словесні
(розповідь, пояснення, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація, спостереження),
практичні (вправи, практичні роботи, досліди) методи, робота з книжкою
[697, с. 152-160; 704, с. 161-170; 701; 700]. При цьому акцентувалося, що вони мають
посилювати роль самостійної практичної і розумової пізнавальної діяльності учнів,
спрямовуватися на розвиток навичок самоконтролю у процесі цілеспрямованого,
організованого пошуку знань [700, с. 81]. Особливої популярності в роботі з
молодшими школярами набула гра як метод навчання. Цьому, зокрема, сприяли
висновки

українських

учених

(Н. М. Бібік,

Н. В. Кудикіна,

Н. І. Підгорна,

І. М. Школьна та ін.) про важливість застосування означеного методу в навчанні
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першокласників, отримані в результаті спеціально проведених досліджень з
організації ігрової діяльності дітей в 80-х рр. ХХ ст. Вони довели, що гра сприяє
гуманізації педагогічної взаємодії, збагачує її позитивними емоціями, викликає і
зміцнює пізнавальний інтерес [727, с. 306].
Поряд із названими методами, що стали вже традиційними та адаптувалися до
нових цілей і змісту освіти, відбувався пошук нових. Так, науковим співробітником
лабораторії навчання і виховання молодших школярів Інституту педагогіки
АПН України В. П. Тименком запропоновано використовувати на навчальних
заняттях з художньої праці метод художніх проектів. Нагадаємо, що метод
проектів активно застосовувався у радянській школі в 20-х – на початку 30-х рр.
ХХ ст. За твердженням В. П. Тименка, в 40-х рр. ХХ ст. він актуалізувався у
мистецтві дизайну. З огляду на висновки психологів про наближення молодших
школярів

до

«художнього»

типу

особистості,

вчений

уважав

природнім

використання методу художніх проектів у пізнанні довкілля. Сутність цього методу
В. П. Тименко визначив як «систему принципів художнього конструювання цілісної
картини світу з окремих моделей середовищ життєдіяльності засобами словесного,
колірно-графічного і предметно вираженого образотворення». Апробація нового
методу здійснювалася у початкових класах з 1999 р. [808]. У подальшому
напрацювання з організації проектної діяльності учнів знайшли відображення у
працях І. Єрмакова, О. Онопрієнко, Г. Сазоненко та ін. і впроваджувалися в
практику початкової школи [727, с. 299].
Теоретичні й практичні засади використання методів навчання в початкових
класах з позицій гуманістичної педагогіки та теорії розвивального навчання було
розкрито в підручнику О. Я. Савченко «Дидактика початкової школи» (1999)
[729, с. 168-227]. Особливості застосування методів навчання в процесі вивчення
природознавства, зокрема дослідів, спостережень, розповіді, висвітлені у низці
публікацій (2000, 2001) завідувача лабораторії початкової освіти Інституту
педагогіки АПН України Т. М. Байбари [16-18].
Звернемо увагу, що, починаючи з 1990 р., різко зменшився обсяг постачання у
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ЗНЗ засобів навчання, що призвело до використання у навчально-виховному процесі
технічно й змістовно застарілих. Водночас розвиток науки і техніки, перехід до
інформаційного суспільства, утвердження нової освітньої парадигми актуалізували
питання їхнього оновлення. У цьому зв’язку Науково-методичним центром
організації розробки та виробництва засобів навчання розроблено проект Концепції
створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України
(1997), що визначав зміст і систему підготовки навчальної бази, яка відповідала б
сучасним вимогам [283]. Серед першочергових для видання засобів навчання для
початкових класів були визначені такі: таблиці та плакати з української мови,
іноземної

мови,

природознавства,

фізичної

культури;

аудіопрограми

з

природознавства, аудіокасети з музики. Але серед рекомендованих МО України у
1998–2001 рр. засобів навчання для використання у початкових класах були
винятково навчально-наочні посібники (демонстраційні таблиці, альбоми завдань із
математики, каси літер і цифр, літери та цифри на магнітах, предметні картки,
навчально-ігрові посібники, атласи) [452, с. 23]. Припускаємо, що новітні засоби
навчання не вироблялися, а через їх відсутність застосування нових технологій,
зокрема інформаційних, що активно з’являлися ще наприкінці 80-х – на початку
90-х рр. ХХ ст., було вкрай утруднене [225, с. 72]. Як і в 50-х – 70-х рр. ХХ ст.,
засоби навчання найчастіше доводилося виготовляти самим учителям. Одними із
таких, що поширювалися у 70-х – 80-х рр. ХХ ст. та активно використовувалися в
90-х рр. ХХ ст., були засоби безмашинного програмового контролю (перфокарти,
сигнальні картки, кодокартки) [324; 361].
Розглянемо форми організації навчання. Як і в попередні періоди, основною
формою організації навчання у початкових класах залишався урок. Прикметно, що
він став різноманітним за змістом, структурою, способами організації діяльності.
Водночас урок потребував постійного якісного оновлення відповідно до сучасних
вимог. Значну висококваліфіковану науково-педагогічну допомогу класоводам у
цьому питанні надала праця О. Я. Савченко «Урок у початкових класах» (1993)
[750]. На основі тривалого дослідження у багатьох загальноосвітніх школах,
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численних спостережень уроків, бесід з учителями вчена узагальнила та детально
висвітлила у посібнику особливості сучасного уроку, зокрема визначення його мети,
добору змісту й методичного забезпечення; здійснення диференційованого підходу
на різних етапах уроку. Значну увагу О. Я. Савченко приділила реалізації
мотиваційного й розвивального компонентів уроку. На її думку, ці компоненти у
багатьом залежать від гуманізації взаємин у класному колективі, задоволенні
актуальних потреб дитини, застосуванні групових форм роботи, ігрових ситуацій,
розвитку інтелектуальних почуттів, стимулюванні самооцінки й саморозвитку учнів,
створенні «ситуації успіху» в навчально-виховному процесі [750, с. 5]. Олександра
Яківна запропонувала класоводам науково обґрунтовані рекомендації щодо
розв’язання завдань уроку, фрагменти уроків, приклади вправ і завдань, що могли
застосовуватися на уроках із різних предметів. Тому невипадково посібник
користувався попитом серед учителів. До речі, в середині 90-х рр. ХХ ст. на їхнє
прохання він був надрукований у журналі «Початкова школа».
Поряд з традиційним уроком особливої популярності серед практиків
набували нестандартні уроки (урок-конкурс, уроки-діалог, урок-казка, урок-гра,
урок-подорож, урок-драматизація, урок-змагання та ін.), оскільки їх застосування
дозволяло руйнувати застиглі штампи в організації навчально-виховного процесу,
стимулювало пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу молодших
школярів [199, с. 29; 332, с. 32].
Одним із напрямів методичного оновлення уроків у початкових класах стало
проведення їх на основі інтеграції навчального матеріалу з кількох предметів,
об’єднаних навколо однієї теми. Такий підхід, як зазначала О. Я. Савченко, мав на
меті «інформаційне й емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів учнів за
рахунок використання цікавого матеріалу, що давав змогу різнобічно пізнати якесь
явище, поняття, досягти цілісності знань» [731, с. 2]. Широкі можливості для
інтеграції навчального матеріалу містили такі предмети, як: українська мова,
математика, музика, образотворче мистецтво.
Інтегровані уроки отримали підтримку серед класоводів та активно
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реалізовувалися в навчально-виховному процесі, адже дозволяли відійти від
предметного викладання, сприяли активізації пізнавальної діяльності молодших
школярів, допомагали формувати у них цілісне уявлення про явища, події, світ
загалом. Про це, зокрема, свідчить низка статей науковців і практиків,
опублікованих у журналі «Початкова школа» [93; 274]. Водночас через недостатню
теоретичну і методичну обізнаність щодо проведення інтегрованих уроків вчителі
мали проблеми з визначенням їх тематики, добором навчального матеріалу.
Типовою помилкою стало застосування міжпредметних зв’язків, замість інтеграції
навчального матеріалу [274].
Проаналізовані джерела показали, що не втратила значення й така позаурочна
форма організації навчання, як екскурсія. Щоправда, обов’язкове проведення
екскурсій наприкінці навчального року, як уже зазначалося вище, було скасовано.
Серед позаурочних форм організації навчання набували популярності
олімпіади. Вони почали використовуватися в початкових класах з другої половини
80-х рр. ХХ ст. Відомий учений-методист М. В. Богданович уважав доцільним
проводити в початкових класах олімпіади з математики. Він визначив особливості
та необхідні умови їх ефективності, які, на наш погляд, не втратили актуальності та
можуть бути адаптовані до проведення олімпіад у початкових класах з інших
предметів, а саме:
– масовість (надання можливості кожному учню взяти у ній участь);
опосередкована і безпосередня участь батьків у їх підготовці (розв’язування
вдома нестандартних задач);
– повне

забезпечення

вчителя

«задачним

матеріалом»

для

проведення

підготовчої роботи та самих олімпіад (видання відповідного друкованого
посібника масовим тиражем);
– проведення олімпіади в умовах заохочувального режиму (кожен має
виступити успішно, тобто розв’язати хоча б одну задачу; переможцями слід
вважати третину школярів; оголосити подяку і подарувати листівки всім
учасникам);
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– поступовість у нарощуванні турів олімпіад (у ІІ(І) кл. проводяться тільки
класні олімпіади, у ІІІ(ІІ) кл. – класні та шкільні, у ІV(ІІІ) кл. – класні, шкільні
та міжшкільні (районні)) [56].
З урахуванням переходу до особистісно орієнтованого навчання дещо
змінювалися вимоги до традиційної позаурочної форми організації навчання –
домашня навчальна робота учнів. Згідно з нормативними документами МО України
при визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань учителю
необхідно було врахувати індивідуальні особливості учнів [814, с. 8; 501, с. 8]. У
І класі чотирирічної та першій чверті І класу трирічної початкової школи домашні
завдання не задавалися. В інших класах обсяг домашніх завдань мав бути таким,
щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у ІІ(І) класі 45 хвилин, у ІІІ(ІІ) –
1 год. 10 хв. та ІV(ІІІ) – 1,5 год. Домашні завдання не рекомендувалося задавати на
вихідні та святкові дні, якщо заняття з одного й того самого предмета стояли в
розкладі перед і після вихідного чи свята [585, с. 23].
Розглянемо зміни, які відбулися в контролі та оцінюванні навчальних
результатів молодших школярів у перше десятиліття незалежності України. Аналіз
джерел засвідчив, що пошуки шляхів удосконалення контролю у навчанні зумовили
появу нових його методів. З початку 90-х рр. ХХ ст. у навчально-виховний процес
поступово впроваджувалися тести (цей метод набув поширення у радянській школі
в 20-х рр. ХХ ст.). Простежуємо, що вони використовувалися у процесі поточного та
тематичного контролю й частіше укладалися самими класоводами [440, с .19]. Задля
визначення якості підготовки молодших школярів із базових навчальних предметів
Управлінням змісту базової освіти розроблялася система державних тестів
[653, с. 12; 537, с. 9]. Знаходимо інформацію і про запровадження у навчальновиховний процес окремих шкіл, за ініціативи педагогічних колективів, заліків та
іспитів як методів підсумкового контролю навчальних результатів учнів початкових
класів [323].
У досліджуваний період значна увага приділялася проведенню підсумкової
атестації учнів наприкінці навчального року. За рішенням педагогічної ради ЗНЗ,
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вона відбувалася у формі тестування або підсумкової контрольної роботи [468;
662, с. 26; 485, с. 9]. З 2000/01 н. р. задля забезпечення державного контролю та
моніторингу відповідності освітнього рівня учнів, які закінчили заклад І ступеня,
вимогам державного стандарту запроваджувалася нова форма контролю – державна
підсумкова атестація. Її зміст, форми та порядок проведення визначало
МОН України [481, с. 4; 279, с. 5]. Державній підсумковій атестації підлягали
результати навчальної діяльності учнів ІІІ(ІV) класів з державної мови (українська
мова і читання) та математики [481, с. 6-7]. На відміну від основної і старшої школи,
у початковій школі оцінка за атестацію виставлялася за результатами річного
оцінювання, яке здійснювалося на підставі оцінок за підсумкові письмові роботи
[635, с. 3; 548, с. 4].
Звернемо увагу, що на державному рівні неодноразово переглядалися
особливості оцінювання молодших школярів. Згідно з Положенням про середній
загальноосвітній навчально-виховний заклад (1993) у І класі трирічної та І-ІІ класах
чотирирічної початкової школи застосовувалася словесна оцінка успішності. У
наступних класах вона доповнювалася оцінками в балах: 5 (відмінно), 4 (добре),
3 (посередньо), 2 (незадовільно) [501, с. 8]. З 1999 р. вербальне оцінювання
здійснювалося тільки в І класі чотирирічної та першому півріччі І класу трирічної
початкової школи з навчальних предметів інваріантної частини навчального плану.
Знання учнів з предметів і курсів варіативної частини оцінювалися шляхом заліку
(зараховано) у кінці кожної навчальної чверті [585, с. 24]. З 2001 р. після закінчення
учнем І класу вчителем складалася характеристика, де зазначався рівень розвитку
учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності. Вона
заносилася до особової справи учня [232, с. 22]. Після закінчення навчального року
учням видавався табель успішності, в якому відповідно до чинної системи
оцінювання відображалися їхні результати в навчанні за чверті/семестри та
навчальний рік (Додаток АЯ, БА).
Як і в попередні періоди, за відмінні успіхи у навчанні учні початкових класів
нагороджувалися похвальним листом (Додаток ББ). Молодші школярі, які не
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засвоїли хоча б один із предметів в обсязі державних стандартів освіти, вважалися
«невстигаючими». За згодою батьків вони могли бути залишені на повторний курс
або за певних умов переведені до наступного класу. Учні, які «не встигали»
протягом двох років, підлягали обстеженню психолого-медико-педагогічною
комісією. За її висновками такі діти, як правило, мали продовжити навчання у
спеціальних навчально-виховних закладах. За бажанням батьків навчання цих дітей
могло проводитися у класах вирівнювання (групах здоров’я) або індивідуально
[501, с. 9]. Схвально оцінюємо, що з 2000/01 н. р. усі учні незалежно від річного
оцінювання переводилися до наступного класу, допускалися до державної
підсумкової атестації [232, с. 19]. Ці зміни дозволили подолати негативне явище в
початковій освіті – другорічництво, що виникло наприкінці 20-х рр. ХХ ст. та
особливо загострилося у 50-х – 60-х рр. ХХ ст. У результаті було збережено частину
державних коштів, захищено учнів від тяжкої моральної травми, спричиненої
фактом залишення на повторний курс навчання.
Уважаємо позитивним, що оцінка за поведінку була виведена з переліку
«обов’язкових». Доцільність її виставлення та критерії визначалися статутом ЗНЗ
[501, с. 9].
З метою гуманізації, методологічної переорієнтації навчання з інформативної
форми на розвиток особистості учня, впровадження особистісно орієнтованого
підходу в навчанні, підвищення якості й об’єктивності оцінювання з 2001/02 н. р. у
початкових класах запроваджувалася принципово нова система оцінювання
навчальних результатів молодших школярів [279, с. 4]. Передусім оцінювання
ґрунтувалося на позитивному принципі, що передбачав урахування рівня досягнень
учня, а не ступінь його невдач. Об’єктами контролю у навчанні поряд зі ЗУН
постали досвід творчої діяльності учнів та досвід емоційно-ціннісного ставлення до
навколишнього світу. До критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших
школярів були віднесені: якість знань, рівень сформованості вмінь, рівень
оволодіння досвідом творчої діяльності та рівень самостійності учнів під час
виконання навчальних завдань. На основі зазначених критеріїв були визначені
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чотири рівні навчальних досягнень молодших школярів: початковий, середній,
достатній та високий. Передбачалося, що в І-ІІ класах рівні навчальних досягнень
учнів будуть оцінюватися вербально, а в ІІІ-ІV класах – за 12-бальною шкалою
оцінок. Важливо, що з переходом до нової системи оцінювання до результатів
початкової освіти вперше було введено поняття «компетентність» [760, с. 11-15].
Отже, в умовах розбудови національної початкової школи на державному,
науковому та практичному рівнях відбувалося удосконалення навчально-виховного
процесу в початковій школі. Позитивно, що зміни в організації навчально-виховного
процесу, формах і методах навчання, контролі та оцінюванні навчальних результатів
учнів відбувалися з урахуванням тогочасних вимог суспільства, розвитку
педагогічної науки, потреб шкільної практики та особистості молодшого школяра.
Водночас реалізація окреслених новацій ускладнювалася, відтерміновувалася або
взагалі була неможливою переважно через низький рівень фінансового забезпечення
освітньої галузі.
Трансформації, які відбулися в початковій освіті в період відродження
національної системи освіти в перше десятиліття незалежності України стали
підґрунтям для її переходу з 2001 р. на новий зміст і структуру навчання, нову
систему оцінювання навчальних досягнень молодших школярів, упровадження
Державного

стандарту

початкової

загальної

освіти,

започаткування

компетентнісного підходу в початковій освіті. Тож розпочалася нова доба в
розвитку української початкової школи, що потребує окремого ґрунтовного
дослідження.
Особливості розвитку початкової освіти в 1954-2001 рр. узагальнено й
висвітлено у додатках БВ, БГ, БД, БЕ, БЖ, БК, БЛ, БМ.
Висновки до розділу 5

1.

Розвиток початкової освіти в Україні у 1991–2001 рр. відбувався в

контексті таких чинників: педагогічного (формування національної державної
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політики у сфері освіти; активний законотворчий процес; створення АПН України
як наукового центру з розроблення методології, теорії та методики розвитку освіти;
модернізація змісту освіти; пошук інноваційних методів і форм навчання;
розширення міжнародних зв’язків); суспільно-політичного (творення суверенної
держави, перехід від тоталітаризму до демократії) та соціально-економічного
(економічна криза, несприятлива демографічна ситуація, погіршення соціального
захисту учасників навчально-виховного процесу).
Аргументовано, що відбулася переорієнтація цілей початкової освіти.
Пріоритетне місце посіли цілі особистісного розвитку молодшого школяра
(природні

задатки

й

здібності,

національна

ідентичність,

особистісне

самовираження). Освітні завдання полягали у формуванні предметних та
загальнонавчальних умінь і навичок, з домінуванням останніх, що сприяло
оволодінню розгорнутою навчальною діяльністю – умінням вчитися. Важливо, що в
умовах різнотипності навчальних закладів, було визначено освітні результати
школи І ступеня, актуалізовані О. Я. Савченко (1990) та закріплені в Концепції
загальної середньої освіти (12-річна школа) (2001). В умовах відродження
української державності особливого значення набувало розв’язання завдань
національного виховання; нагальними стали завдання екологічного виховання.
Цілі, зміст освіти, навчально-виховний процес були пронизані формуванням у
молодших школярів цінностей демократичного суспільства (загальнолюдські,
національні, громадянські, екологічні, особистісні). Позбулися

ідеологічних

нашарувань і отримали нове забарвлення моральні, трудові, оздоровчі, естетичні
цінності. Важливо, що зі зміною освітньої парадигми, гуманізацією суспільного
життя учень почав розглядатися як головна цінність початкової освіти.
Початкова освіта ґрунтувалася на принципах деполітизації, демократизації,
гуманізації,

національної

спрямованості,

різнотипності

освіти,

світськості,

доступності, обов’язковості, наступності, що в сукупності формували нову освітню
парадигму.
2.

Установлено,

що

трансформаційні

процеси

стосувалися

також
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організації початкової освіти: перехід до єдиної чотирирічної тривалості та навчання
дітей з шести років з 2001 р.; створення умов для здобуття освіти й розвитку
обдарованих дітей; поширення НВК «дитячий садок – початкова школа»;
функціонування приватних шкіл; збільшення шкіл і класів з українською мовою
навчання; створення умов для здобуття початкової освіти дітьми національних
меншин; започаткування програми «Шкільний автобус» й водночас загострення
проблеми соціального захисту учнів і вчителів; руйнування навчальної та
матеріально-технічної бази ЗНЗ.
3. З’ясовано, що провідною тенденцією в період розбудови української
національної початкової школи стала модернізація змісту освіти на нових
методологічних

(демократизація,

деполітизація,

національна

спрямованість,

дитиноцентризм, відповідність соціальним запитам демократичного суспільства) і
дидактичних

(варіативність,

гуманітаризація,

гуманізація,

диференціація,

інтеграція) засадах його добору та структурування. Відповідно відбулися зміни у:
– навчальних планах (виокремлення державного й шкільного компонентів, які з
1998 р. відповідно до вимог державних стандартів трансформувалися в
інваріантну та варіативну частину; перегляд переліку обов’язкових і
вибіркових (вибірково-обов’язкових) предметів, їх розподіл за роками
навчання, співвідношення годин на державний (інваріантний) й шкільний
(варіативний) компоненти та між предметними циклами; запровадження
варіативних навчальних планів);
– програмах (посилення уваги до формування загальнонавчальних умінь і
навичок; вилучення навчального матеріалу політичного та ідеологічного
спрямування; наповнення змісту навчальних предметів українознавчим
матеріалом; посилення виховного та аксіологічного складників; розроблення
єдиних програм для трирічної та чотирирічної початкової школи; створення
варіативних програм);
– навчальній літературі (перевидання до 1994 р. підручників фактично з усіх
предметів та підготовка українськими авторами навчальних книг нового
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покоління; створення нових типів навчальних книг – паралельні (або
альтернативні), дворівневі, інтегровані, загальнорозвивального спрямування;
підготовка єдиних підручників для трирічної та чотирирічної початкової
школи; збільшення переліку підручників з предметів варіативної частини;
уведення процедури грифування підручників і навчальних посібників,
обов’язкової їх попередньої апробації в навчально-виховному процесі;
повернення оплати за користування підручниками, їх вільний продаж).
У перше десятиліття незалежності України якісно новим шляхом оновлення
змісту освіти стала його стандартизація, що в умовах варіативності освітньої
системи дала змогу забезпечити єдиний освітній простір у державі, визначити
обов’язковий і достатній рівень загальноосвітньої підготовки молодших школярів,
відійти від предметоцентризму й представити зміст освіти цілісно. Упровадження
Державного стандарту початкової загальної освіти в шкільну практику розпочалося
з 2001 р.
3.

Доведено, що у навчально-виховному процесі в початковій школі сталися

трансформації в:
– організації (у структурі та тривалості навчального року – поділ на чверті,
півріччя або семестри, з 2001 р. – перехід до семестрової системи; скорочення
для учнів І класу навчального року до 30 тижнів, встановлення з 2001 р. єдиної
тривалості для всіх початкових класів – 175 днів; збільшення тривалості
канікул протягом навчального року до 30 днів; у наповнюваності класів – до
25 учнів, з 1994 р. – 30; у тривалості навчального тижня – поступовий
перехід від шестиденного до п’ятиденного режиму роботи; у тривалості
уроку – зменшення з 1999 р. до 40 хвилин; у формах навчання – можливість
здобувати початкову освіту за індивідуальною формою навчання);
– методах навчання (удосконалення та адаптування до нових цілей і змісту
початкової освіти, поширення гри, апробування методу художніх проектів);
– формах організації навчання (урізноманітнення уроку за змістом, структурою і
способами діяльності, поширення нестандартних уроків, екскурсій та
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олімпіад, упровадження інтегрованих уроків; скасування обов’язкових
домашніх завдань у І класі чотирирічної та першій чверті І класу трирічної
початкової школи);
– контролі

та

оцінюванні

навчальної

діяльності

молодших

школярів

(запровадження тестів; уведення підсумкової атестації учнів наприкінці року,
та з 2000 р. – державної підсумкової атестації для учнів ІІІ(ІV) класів; перехід
до вербального оцінювання у І класі трирічної початкової школи; з 1999 р. –
оцінювання знань учнів 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, переведення всіх учнів до наступного класу незалежно
від оцінок, що дозволило ліквідувати явище «другорічництва»; з 2001 р. –
запровадження 12-бальної системи оцінювання;

виведення оцінки за

поведінку з переліку «обов’язкових»).
Аналіз розвитку початкової освіти розглядуваного періоду дає змогу
виокремити позитивні тенденції: обґрунтування концептуальних засад розвитку
початкової освіти на науковому рівні, ґрунтування на демократичних принципах,
визначення освітніх результатів початкової освіти, започаткування особистісно
орієнтованого підходу, поширення різнотипних навчальних закладів, створення
умов для здобуття початкової освіти дітям національних меншин, визначення поряд
з обов’язками прав учнів, модернізація змісту початкової освіти на нових
методологічних і дидактичних засадах, створення українськими авторами нового
покоління навчальної літератури, започаткування стандартизації змісту початкової
освіти,

організація

навчально-виховного

процесу

з

урахуванням

вікових

особливостей, потреб і можливостей молодших школярів, запровадження 12-бальної
системи

оцінювання.

Водночас

маємо

зазначити

негативні

тенденції,

що

окреслилися у цей час: порушення принципів доступності початкової освіти,
загострення проблеми соціального захисту учнів і вчителів початкових класів,
відставання підготовки останніх до реалізації новацій, погіршення якості початкової
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освіти в сільській місцевості, руйнування навчальної та матеріально-технічної бази,
долучення

до

розроблення навчальних

програм і

літератури недостатньо

професійних фахівців, використання у навчально-виховному процесі застарілих
засобів навчання.
Окреслені зміни створили підґрунтя для розвитку початкової освіти з
урахуванням її нової структури та змісту з 2001 р., що може бути в подальшому
предметом історико-педагогічного дослідження.
Основні наукові положення розділу 5 висвітлено в опублікованих працях
автора [11; 96;103; 104; 111-114; 128; 134; 138; 141; 142; 892; 896].
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ВИСНОВКИ
Комплексне розкриття розвитку початкової освіти в Україні у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст. дозволяє зробити такі висновки:
1. Історіографічний пошук засвідчив, що організаційні та педагогічні засади
розвитку початкової освіти як ланки у структурі загальної середньої освіти України
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як окрема історико-педагогічна наукова
проблема комплексно й відповідно до запропонованої логіко-структурної моделі та
періодизації не досліджувалася. Системний аналіз цієї проблеми уможливлений
залученням значного масиву різнопланових джерел (законодавчих і нормативних
документів, справочинної документації, статистичних матеріалів, навчальної та
методичної літератури, матеріалів періодичних видань, наукових праць фахівців у
галузі початкової освіти 1954–2001 рр., інтерпретаційних джерел), частина з яких
уперше введена до наукового обігу.
Концептуальні основи дослідження вибудовано на поняттєво-категорійному
апараті (початкова освіта, початкова школа, організаційні та педагогічні засади
розвитку початкової освіти, цілі, організація, зміст початкової освіти, навчальновиховний процес); на сукупності адекватних предмету й меті теоретичних підходів
(джерелознавчому,

історіографічному,

системному,

синергетичному,

культурологічному, парадигмальному, аксіологічному), принципів (історизму,
об’єктивності,

поєднання

історичного

дослідження

(загальнонаукових

і

й

логічного,

спеціальних:

системності),

методів

історико-структурному,

конструктивно-генетичному, порівняльно-зіставному, історико-генетичному та ін.);
логіко-структурній моделі (чинниках розвитку початкової освіти; цільовому,
організаційному, змістовому, процесуальному компонентах; тенденціях розвитку
початкової освіти); періодизації розвитку початкової освіти.
2. У процесі дослідження з урахуванням критеріїв (суспільно-політичних змін,
державної освітньої політики, нормативно-правової бази, напрямів розвитку школи та
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педагогічної науки) розроблено періодизацію розвитку початкової освіти в Україні у
1954–2001 рр., установлено тенденції кожного періоду:
– І період (1954–1964) – початкова освіта в контексті шкільної реформи
(втрата початковою освітою функційної самостійності зумовила перегляд її цілей,
завдань і принципів, розвантаження, оновлення та стабілізацію змісту початкової
освіти);
– ІІ період (1964–1984) – структурно-змістові трансформації в початковій
освіті (часткові зміни у цілях, принципах та організації початкової освіти з огляду на
структурну перебудову школи, реформування змісту освіти в умовах переходу до
трирічної початкової школи, удосконалення методів і форм організації навчання,
здійснення українськими психологами й педагогами експериментальних досліджень
у галузі початкової освіти, що вплинули на її структуру, зміст освіти, організацію
навчально-виховного процесу);
– ІІІ період (1984–1991) – початкова освіта в руслі перебудовчих процесів
освітньої галузі (оновлення теоретичних засад діяльності початкової освіти;
розроблення змісту освіти в умовах двотипності початкової школи на нових
методологічних і дидактичних принципах; започаткування варіативності навчальновиховного процесу);
– ІV період (1991–2001) – розвиток початкової освіти в умовах державної
незалежності України (розбудова національної початкової школи на нових
законодавчо-нормативних

і

концептуальних

засадах;

трансформування

організаційних засад початкової освіти; модернізація змісту початкової освіти; зміни
в організації навчально-виховного процесу, формах і методах навчання, контролі та
оцінюванні навчальних результатів молодших школярів).
3. Установлено, що цілі як визначальний складник у системі початкової освіти
формувалися під впливом державної освітньої політики, потреб суспільства,
шкільної практики, наукових досліджень у галузі початкової освіти. Інваріантними
цілями початкової освіти в обраних хронологічних межах залишалися всебічний
розвиток дітей молодшого шкільного віку; виховання у них високих моральних
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якостей, розвиток їхніх розумових і фізичних здібностей, що відповідно до
пануючого суспільно-політичного ладу набувало комуністичного або національного
забарвлення. Початкова освіта, інтегрувавшись у систему загальної середньої освіти
на початку 50-х рр. ХХ ст., передбачала формування базису знань, умінь і навичок,
необхідних для оволодіння основами наук у наступних класах школи. З другої
половини 70-х рр. ХХ ст. початкова освіта розглядається не лише як підготовчий
ступінь в структурі загальної середньої освіти, а і як така, що визначає подальший
успіх у навчанні та житті особистості. У цей час до цілей початкової освіти
вводилося формування інтегрального уміння вчитися. На тлі перебудовчих процесів
у освітній галузі наприкінці 80-х рр. ХХ ст. поряд з означеними цілями пріоритетне
місце відводилося формуванню особистості дитини, створенню умов для її
самовираження, розвитку її інтересів і здібностей, що реалізовувалися у практичній
площині в незалежній Україні.
Відповідно до загальної мети уточнювалися завдання початкової освіти. До
освітніх завдань, що у 50-х – 70-х рр. ХХ ст. полягали у формуванні предметних
знань, умінь і навичок, у другій половині 80-х рр. ХХ ст. додано загальнонавчальні
уміння й навички, які в 90-х рр. ХХ ст. набули пріоритетності над предметними та
сприяли оволодінню розгорнутою навчальною діяльністю – умінням учитися.
Принципово важливим в умовах різнотипності навчальних закладів у 90-х рр. ХХ ст.
стало визначення освітніх результатів початкової освіти.
У

єдності

з

освітніми

початкова

освіта

передбачала

розв’язання

виховних завдань, що часом превалювали над першими. Основна увага в
50-х – 80-х рр. ХХ ст. спрямовувалася на комуністичне виховання молодших
школярів, органічними складниками якого були інтернаціональне, атеїстичне,
розумове, моральне, фізичне, естетичне та трудове виховання. З відродженням
української державності особливе значення надавалося національному вихованню,
актуалізувалося екологічне, нового змісту набули моральне, фізичне, естетичне та
трудове виховання. Під впливом теорії розвивального навчання та результатів
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експериментальних досліджень російських і українських учених до завдань
початкової освіти на початку 70-х рр. ХХ ст. уведено розвивальні.
Виявлено, що у 50-х – 80-х рр. ХХ ст. у молодших школярів культивувалися
цінності, пріоритетні для тоталітарної держави (конформізм, домінування інтересів
держави, колективу над індивідуальними та ін.) й водночас базові моральні, трудові,
оздоровчі, естетичні цінності. У незалежній Україні у молодших школярів почали
формуватися цінності демократичного суспільства – загальнолюдські у поєднанні з
національними, громадянськими, екологічними та особистісними. Зі зміною
освітньої парадигми, гуманізацією суспільного життя дитина ставала головною
цінністю навчально-виховного процесу.
Доведено, що початкова освіта ґрунтувалася на системі принципів, які
визначали особливості її організації, змісту освіти, здійснення навчальноговиховного процесу, а саме:
– обов’язковості, доступності, безкоштовності, спільного навчання дітей обох
статей, зовнішньої диференціації, реалізовані в радянський час і в незалежній
Україні, суть їх з часом не змінювалася;
– радянізації, уніфікації, русифікації, атеїзації, політехнізації, проголошені й
реалізовані за радянської доби;
– деполітизації, демократизації, національної спрямованості, гуманізації,
дитиноцентризму, різнотипності освіти, наступності, світськості, актуалізовані
частково під час «хрущовської» реформи й особливо в період зародження демократичних змін в освітній галузі наприкінці 80-х рр. ХХ ст., стали підґрунтям для
розбудови національної початкової школи та реалізовані в незалежній Україні.
4. Здійснений аналіз дав змогу простежити трансформації в організації
початкової

освіти.

Установлено,

що

неодноразово

змінювалася

тривалість

початкової освіти (у 1971 р. відбувся перехід від чотирирічного до трирічного
терміну навчання, а з 1986 р. – повернення до чотирирічної початкової освіти).
Початок систематичного шкільного навчання відбувався з семи років. З 1986 р. до
школи почали приймати дітей шестирічного віку, які навчалися в чотирирічних
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початкових школах. З 2001 р. оптимальним початком навчання було визнано вік
шість років у чотирирічній початковій школі.
Аргументовано, що у 1954–2001 рр. створювалися умови для отримання
початкової освіти різними категоріями дітей молодшого шкільного віку у
відповідних типах навчальних закладів (початкових, семирічних/восьмирічних,
середніх школах, які з 1991 р. інтегрувалися в єдиний тип – середню
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів; школах-інтернатах; школах подовженого
дня; спеціальних школах; навчально-виховних комплексах; спеціалізованих школах
та ін.).
У 50-х – 60-х рр. ХХ ст. понад 80 % молодших школярів навчалися у
семирічних/восьмирічних і середніх школах переважно в сільській місцевості.
З кінця 60-х рр. ХХ ст. основним типом навчального закладу для здобуття
початкової освіти стала міська середня школа. Чисельність учнів початкових класів
мала хвилеподібний характер та залежала від демографічної ситуації й тривалості
початкової освіти.
Державна освітня політика була зорієнтована на забезпечення початкової
освіти необхідною кількістю вчителів, на покращення їхньої підготовки, на
підвищення фахового рівня класоводів; у 50-х – 70-х рр. ХХ ст. на поліпшення
їхнього соціального захисту, що зумовило піднесення ролі й авторитету вчителя,
престижу педагогічної професії у суспільстві.
Навчальне та матеріально-технічне забезпечення початкової освіти переважно
залежало від (зростання, зменшення, відсутності) видатків на розвиток освітньої
галузі, що сприяло покращенню у 50-х – 60-х рр., зміцненню у 70-х – на початку
80-х рр. та його погіршенню у другій половині 80-х – 90-х рр. ХХ ст.
5. Схарактеризовано розвиток змісту початкової освіти, базові складники
якого зазнали суттєвих змін, зокрема:
– теорії його формування – від дидактичного матеріалізму у 50-х – 60-х рр.,
поєднання теорій матеріальної й формальної освіти з домінуванням першої у
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70-х – 80-х рр. до єдності дидактичного матеріалізму і формалізму з педоцентричним
наповненням у 90-х рр. ХХ ст.;
– принципи добору та структурування – методологічні (від політизації,
русифікації, уніфікації, з 70-х рр. відповідності соціальним запитам і потребам
розвитку суспільства, що стали основоположними у радянський час, до деполітизації,
національної спрямованості, відповідності соціальним запитам демократичного
суспільства, проголошених наприкінці 80-х рр. ХХ ст. та реалізованих у незалежній
Україні) та дидактичні (систематичність і послідовність; поєднання загальноосвітньої
підготовки з політехнічною спрямованістю та трудовим вихованням, актуалізований
під час «хрущовської» реформи; єдність навчання і виховання, трансформований у
другій половині 60-х рр. у єдність навчання, виховання і розвитку; зв’язок
навчального матеріалу з життям; відповідність віковим особливостям учнів; з початку
70-х рр. – науковість, розвивальний характер навчання; з початку 80-х рр. – багатокомпонентність; проголошені наприкінці 80-х рр. і реалізовані в 90-х рр. –
варіативність, гуманітаризація, гуманізація, диференціація, інтеграція).
Зміст початкової освіти у радянський час формувався на загальносоюзному
рівні, за винятком української та російської мов. З кінця 80-х рр. ХХ ст. він
визначався на республіканському рівні, з 1991 р. – на державному спільно з
науковцями та на шкільному рівні.
Установлено, що в 50-х – 80-х рр. ХХ ст. у навчальних планах відбувалися
часткові модифікації в переліку предметів, розподілі їх за роками навчання; у
тижневій і річній кількості годин. Зародження демократичних змін в освітній галузі
наприкінці 80-х рр. ХХ ст. зумовило суттєві трансформації у навчальних планах,
зокрема: в структурі – виокремлення союзно-республіканського, з 1991 р. –
державного, і шкільного компонентів (з 1998 р. трансформувалися в інваріантну та
варіативну частину); у пріоритетності навчальних предметів – обов’язкові та
вибіркові (вибірково-обов’язкові); у переліку предметів (при збереженні традиційних, уведення нових (переважно інтегрованих) курсів суспільствознавчого,
людинознавчого, українознавчого, оздоровчого спрямування); у співвідношенні між
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предметними циклами; у тижневому навантаженні. У 1954–2001 рр. навчальні плани
були багатопредметними.
Відповідно до навчальних планів розроблялися програми, які зазнавали змін у
кожний період розвитку початкової освіти, а саме: розвантаження від складного й
другорядного навчального матеріалу або підвищення рівня складності та
узагальнення навчального матеріалу; вилучення застарілої інформації; усунення
зайвої концентричності; зменшення або збільшення обсягу теоретичних відомостей;
посилення практичної спрямованості; адаптування знань, умінь і навичок до вікових
особливостей учнів; з початку 70-х рр. – прискорення темпу засвоєння навчального
матеріалу, посилення його розвивального характеру; у 80-х рр. – визначення
переліку знань та умінь, якими мали оволодіти молодші школярі упродовж кожного
навчального року; уведення нового структурного компонента «Вимоги до знань,
умінь і навичок учнів»; у 90-х рр. ХХ ст. – акцентування уваги на формуванні
загальнонавчальних

умінь

і

навичок;

наповнення

навчальних

предметів

українознавчим змістом.
Навчальна література для початкових класів у 50-х – на початку 80-х рр. ХХ ст.
готувалася переважно українськими авторами (за винятком підручників і навчальних
посібників з географії, історії, природознавства (до початку 70-х рр.) і математики (до
середини 80-х рр.), які розроблялися на загальносоюзному рівні та перекладалися
українською мовою для шкіл УРСР), що дозволяло частково враховувати національні
особливості молодших школярів. Навчальні книжки багаторазово перевидавалися за
авторства одних і тих самих учених, методистів, часом без суттєвих змін. У середині
80-х – 90-х рр. ХХ ст. відбулося суттєве оновлення підручникового фонду для
початкової

школи

та

підготовка нового

покоління

навчальної

літератури

українськими авторами; створення нових типів підручників і навчальних посібників
–

паралельних

або

альтернативних,

загальнорозвивального спрямування.

дворівнених,

інтегрованих,
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Якісно новим явищем у розвитку змісту освіти в 90-х рр. ХХ ст. стало
розроблення державних стандартів, упровадження яких у початковій освіті
розпочалося з 2001 р.
6. Доведено, що у пошуках оптимальної організації навчального-виховного
процесу, приведення її до вікових, з 90-х рр. – індивідуальних особливостей і потреб
молодших школярів неодноразово відбувалися зміни у:
– структурі та тривалості навчального року (у 50-х – 80-х рр. навчальний рік
поділявся на чверті, у 90-х рр. за рішенням навчального закладу – на чверті, півріччя
або семестри, з 2001 р. – встановлено семестрову систему; скорочення тривалості
навчального року; запровадження різної тривалості для учнів І класу трирічної і
чотирирічної початкової школи; зростання тривалості канікул протягом навчального
року; уведення додаткових канікул для шестирічних учнів);
– наповнюваності класів (гранична наповнюваність – 40 учнів у класі, з 1986 р.
– 30, з 1991 р. – 20, з 1994 р. – 25, з 1997 р. – 30);
– тривалості навчального тижня (шестиденний навчальний тиждень, з кінця 80х рр. – поступовий перехід до п’ятиденного режиму навчання);
– тривалості уроку (45 хвилин, з 1999 р. – 40 хвилин; у І класах в 60-х рр. та з
1986 р. – 35 хвилин);
– формах навчання (групова, з можливістю навчатися індивідуально хворим
дітям; з 1991 р. – індивідуальна форма навчання передбачена для всіх учнів).
З’ясовано, що в навчально-виховному процесі використовувалися такі методи
навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), які домінували над іншими;
практичні (вправи, практичні роботи, досліди); наочні (ілюстрація, демонстрація,
спостереження); робота з книжкою; гра (у 50-х – 60-х рр. недооцінювалася через
недостатнє її обґрунтування в теорії та застосовувалася переважно творчими
класоводами, у 80-х – 90-х набула поширення у зв’язку з приходом до школи
шестирічних учнів); метод проектів (апробувався в початкових класах наприкінці
90-х рр. ХХ ст.). У кожний період розвитку початкової освіти науковці й практики
працювали над удосконаленням методів навчання та здійснювали пошук нових,
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спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності учнів, самостійного набуття
ними знань тощо. Результати наукових пошуків українських педагогів і психологів
сприяли запровадженню в навчально-виховний процес з 70-х рр. ХХ ст. елементів
проблемного

та

програмованого

навчання,

актуалізації

індивідуального

й

диференційованого підходів у навчанні молодших школярів.
Основною формою організації навчання у початкових класах був урок, що
постійно удосконалювався відповідно до вимог часу та розвитку педагогічної науки,
зокрема його структура, зміст, методика проведення. З 80-х рр. набули поширення
нестандартні

уроки,

з

90-х рр.

–

інтегровані

уроки.

Поряд

з

уроком

використовувалися екскурсії; у першій половині 60-х рр. – навчальні гуртки,
зустрічі з цікавими людьми; у 80-х – 90-х рр. ХХ ст. – олімпіади, навчальні
конкурси.
Виявлено зміни в контролі та оцінюванні навчальних результатів молодших
школярів: скасування екзаменів у ІV класах; розроблення у 50-х – 60-х рр. єдиних
вимог до оцінювання знань учнів; запровадження з 70-х рр. нових методів контролю
– машинний і безмашинний програмований контроль; актуалізація стимулювальної
функції контролю й оцінювання в другій половині 70-х рр.; поступовий відхід від
бального оцінювання в І класі, особливо з другої половини 80-х рр. у зв’язку з
приходом до школи шестирічних учнів; існування до початку 90-х рр. обов’язкової
оцінки за поведінку; уведення підсумкової атестації учнів наприкінці року та з
2000 р. – державної підсумкової атестації для учнів ІІІ(ІV) класів; запровадження
12-бальної системи оцінювання з 2001 р.
7. Вагомий внесок у розвиток початкової освіти здійснили українські вчені
НДІ

педагогіки

Н. М. Бібік,

УРСР/Інституту
М. В. Богданович,

педагогіки

АПН

України

І. З. Василенко,

(Т. М. Байбара,

М. С. Вашуленко,

Н. І. Волошанівська, Т. Ю. Горбунцова, С. С. Коваленко, Н. С. Коваль, Л. М. Кочіна,
М. М. Левшин, В. І. Помагайба, О. Ю. Прищепа, О. Г. Раввінов, О. Я. Савченко,
Н. Ф. Скрипченко, В. П. Тименко та ін.) та НДІ психології/Інституту психології
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АПН України (Ю. З. Гільбух, Г. С. Костюк, О. В. Скрипченко та ін.). Зокрема
завдяки їм:
– у 1954–1964 рр. – активізувалася науково-дослідна робота з питань навчання
і виховання учнів початкових класів; доопрацьовувалися навчальні плани й
програми; створювалися підручники для молодших школярів; готувалися методичні
посібники для вчителів; ініціювалися, організовувалися та проводилися різного
рівня наради, педагогічні читання, конференції з актуальних проблем початкової
освіти;
– у 1964–1984 рр. – здійснювалося теоретичне обґрунтування змісту освіти;
розроблялися та експериментально перевірялися нові програми, підручники та
навчальні посібники для трирічної, з кінця 70-х рр. – чотирирічної початкової
школи; ініціювалися, організовувалися та проводилися локальні й масштабні
експериментальні дослідження щодо зміни тривалості початкової освіти та початку
систематичного шкільного навчання, оновлення змісту освіти, доцільності
функціонування класів вирівнювання; розроблявся зміст і науково-методичне
забезпечення для навчання шестирічних учнів у школах з українською мовою
навчання;
– у 1984–1991 рр. – відбувався науковий супровід переходу до чотирирічної
початкової школи та навчання дітей з шести років; створювався навчальнометодичний комплекс для чотирирічної початкової школи; розроблялася Концепція
школи І ступеня (О. Я. Савченко);
– у 1991–2001 рр. – визначалися нові концептуальні засади розвитку
початкової освіти; здійснювалася модернізація змісту початкової освіти на нових
методологічних і дидактичних засадах; відбувалася підготовка нового покоління
навчальної літератури; розроблявся Державний стандарт початкової загальної
освіти; створювалося підґрунтя для переходу початкової освіти на нову структуру та
зміст з 2001 р.
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8. Узагальнення результатів наукового дослідження дозволили визначити
загальні тенденції розвитку початкової освіти в Україні у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст., які структуруємо за такими компонентами:
– цільовий – спрямованість початкової освіти на всебічний розвиток молодших
школярів, формування у них базису знань, умінь і навичок, системи цінностей і
якостей, на покращення якості освітніх результатів; забезпечення обов’язковості,
доступності та безкоштовності початкової освіти; часткова реалізація принципу
наступності початкової освіти з дошкіллям та ланками загальної середньої освіти;
– організаційний – пошук науковцями й практиками оптимальної тривалості
навчання та віку вступу дітей до школи; створення державою умов для здобуття
початкової освіти різними категоріями дітей у відповідних типах шкіл; спрямованість
державної політики на підвищення освітнього рівня вчителів початкових класів;
відставання їхньої підготовки від потреб шкільної практики; залежність рівня
соціального захисту молодших школярів і вчителів, навчального та матеріальнотехнічного забезпечення початкової освіти переважно від видатків на розвиток
освітньої галузі;
– змістовий – превалювання знаннєвого підходу в змісті початкової освіти;
залучення до розроблення змісту освіти фахівців у галузі початкової освіти;
багатопредметність; системний підхід у реформуванні змісту початкової освіти;
хвилеподібний характер навчального навантаження молодших школярів; поділ
навчальних предметів на «основні» та «другорядні»; поступовий відхід від
предметоцентризму;
– процесуальний – пошук оптимальної організації навчально-виховного
процесу в початковій школі (тривалості та структури навчального року, тижня, дня,
уроку; наповнюваності класів; форм навчання); удосконалення методів навчання та
пошук нових з метою активізації пізнавальної діяльності молодших школярів;
домінування уроку як основної форми організації навчання у початкових класах;
модернізація системи контролю та оцінювання навчальних результатів молодших
школярів.
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Розуміння загальних тенденцій розвитку початкової освіти в Україні в
обраних хронологічних межах, механізмів їх реалізації дає змогу глибоко
проаналізувати сучасні реформаційні процеси в початковій школі. Пріоритетними
напрямами поступу початкової освіти мають стати: зорієнтованість на покращення
якості освітніх результатів; ґрунтування на засадах демократизму, гуманізму,
дитиноцентризму, національної спрямованості, обов’язковості, доступності та
безкоштовності;

залучення

освітянської

та

батьківської

громадськості

до

обговорення організаційних і педагогічних засад реформування початкової освіти;
забезпечення наступності початкової освіти з дошкіллям та ланками загальної
середньої освіти; охоплення дітей передшкільною освітою задля вирівнювання їхніх
стартових можливостей при вступі до школи; здійснення соціального захисту учнів і
вчителів початкових класів; завчасна підготовка вчителів до впровадження новацій,
підвищення їхнього статусу й авторитету в суспільстві; залучення до розроблення
змісту початкової освіти фахівців, зокрема до створення навчальних програм і
підручників; урахування у змісті початкової освіти сучасних вимог суспільства;
передування експериментальних досліджень упровадженню новацій у системі
початкової освіти з подальшим моніторингом якості здійснених змін.
Проведене дослідження не вичерпує усі аспекти окресленої проблеми,
відкриваючи простір для ґрунтовних розвідок з розвитку початкової освіти в Україні.
Перспективи подальших досліджень убачаємо у вивченні розвитку початкової
освіти

для

дітей

національних

меншин,

організаційно-педагогічних

засад

функціонування малочисельних шкіл, у здійсненні порівняльного аналізу еволюції
початкової освіти в Україні та зарубіжних країнах.
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484. Положення про загальноосвітній інтернатний заклад : затв. наказом М-ва
освіти України від 13.05.1993 р. № 138. Інформаційний збірник Міністерства
освіти України. 1994. № 13/14. С. 31–62.
485. Положення про загальноосвітній навчальний заклад : затв. постановою
Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 946. Інформаційний збірник
Міністерства освіти України. 2001. № 6. С. 3–20.
486. Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти :
затв. наказом М-ва освіти України від 01.07.1993 р. № 230. Інформаційний
збірник Міністерства освіти України. 1993. № 20. С. 4–6.
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487. Положення

про

інтернати

початкових,

восьмирічних

і

середніх

загальноосвітніх трудових шкіл з виробничим навчанням : затв. міністром
освіти УРСР І. Білодідом 30 січ. 1961 р. Збірник наказів та інструкцій
Міністерства освіти Української РСР. 1961. № 5. С. 20–22.
488. Положення про інтернати при початкових, семирічних і середніх школах
УРСР : затв. міністром освіти УРСР Г. Пінчуком 12 трав. 1951 р. Збірник
наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1951. № 13.
С. 9–11.
489. Положення про Київський спеціальний дитячий будинок музичного та
художнього виховання Міністерства освіти УРСР : затв. міністром освіти
УРСР Г. Пінчуком 8 черв. 1954 р. Збірник наказів та розпоряджень
Міністерства освіти Української РСР. 1954. № 12. С. 14–16.
490. Положення про кімнату для уроків трудового навчання 1–3 класів : затв.
рішенням колегії М-ва освіти УРСР 26 жовт. 1983 р. Збірник наказів та
інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1983. № 24. С. 7–18.
491. Положення

про

класи

вирівнювання

при

загальноосвітніх

школах

Української РСР : затв. наказом М-ва освіти УРСР від 9 верес. 1983 р. № 304.
Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1983.
№ 22. С. 26–29.
492. Положення про лісові школи для туберкульозних дітей : затв. Нар.
комісаріатом охорони здоров’я УРСР і Нар. комісаріатом освіти УРСР 4 верес.
1944 р.

Збірник

наказів

та

розпоряджень

Міністерства

освіти

Української РСР. 1950. № 15. С. 13–16.
493. Положення про логопедичні пункти системи освіти : затв. наказом М-ва освіти
України від 13.05.1993 р. № 135. Інформаційний збірник Міністерства освіти
України. 1993. № 20. С. 13–19.
494. Положення про Міністерство освіти Української РСР : затв. постановою Ради
Міністрів УРСР від 4 січ. 1962 р. № 12. Збірник наказів та інструкцій
Міністерства освіти Української РСР. 1962. № 3. С. 2–5.
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495. Положення про навчально-реабілітаційний центр : затв. наказом М-ва освіти
України від 28.08.1997 р. № 325. Інформаційний збірник Міністерства освіти
України. 1998. № 5. С. 19–27.
496. Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників,
навчальних та навчально-методичних посібників : затв. наказом М-ва освіти
України від 02.06.1997 р. № 170. Інформаційний збірник Міністерства освіти
України. 1998. № 2. С. 19–25.
497. Положення про початкову, семирічну і середню школу при санаторіях для
дітей і підлітків, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз. Збірник наказів
та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1950. № 2. С. 17–18.
498. Положення про самооплатні групи по вивченню іноземних мов у початкових
класах

загальноосвітніх

П. Миргородським

шкіл :

1 листоп.

затв.

1962 р.

заст.
Збірник

міністра
наказів

освіти
та

УРСР

інструкцій

Міністерства освіти Української РСР. 1962. № 23/24. С. 15.
499. Положення про санаторно-лісову школу для дітей, хворих на ревматизм : затв.
заст. міністра освіти СРСР 27 берез. 1969 р. і заст. міністра охорони здоров’я
СРСР 4 груд. 1969 р. Основні документи про школу / упоряд. Е. О. Березняк.
Київ, 1973. С. 48–50.
500. Положення про семирічні школи і класи переростків : затв. міністром освіти
УРСР Г. Пінчуком 27 січ. 1956 р. Збірник наказів та розпоряджень
Міністерства освіти Української РСР. 1956. № 3/4. С. 40–43.
501. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад : затв.
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серп. 1993 р. № 660.
Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1994. № 12. С. 3–17.
502. Положення про середню загальноосвітню школу України : проект / розроб.
МНО УРСР та НДІ педагогіки УРСР. Освіта. 1991. 12 лип. (№ 56-57). С. 1–2.
503. Положення про спеціальні групи подовженого перебування учнів у школах
міст Києва, Севастополя та обласних центрів Української РСР : затв. М-вом
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освіти УРСР 12 берез. 1956 р. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства
освіти Української РСР. 1956. № 7. С. 3–4.
504. Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас)
України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку : затв. наказом
М-ва освіти України від 13.05.1993 р. № 136. Інформаційний збірник
Міністерства освіти України. 1993. № 22. С. 18–30.
505. Положення про фонди загального обов’язкового навчання в школах
Української РСР : затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 25 лист. 1959 р.
№ 1818. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР.
1960. № 2. С. 25–26.
506. Положення про школи (класи) з поглибленим теоретичним і практичним
вивченням навчальних предметів : дод. до наказу М-ва освіти УРСР від
21.05.1986 р. № 164. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти
Української РСР. 1986. № 13. С. 4–21.
507. Положення про школи для глухонімих : затв. заст. Міністра освіти УРСР
Т. Петрусенком

2 лют.

1956 р.

Збірник

наказів

та

розпоряджень

Міністерства освіти Української РСР. 1956. № 5. С. 9–16.
508. Положення про школи для сліпих : затв. заст. Міністра освіти УРСР
Т. Петрусенком

11 лют.

1956 р.

Збірник

наказів

та

розпоряджень

Міністерства освіти Української РСР. 1956. № 5. С. 16–23.
509. Положення про школи-інтернати Міністерства освіти УРСР : затв. постановою
Ради Міністрів УРСР від 15 черв. 1957 р. № 615. Керівні матеріали про школу
/ упоряд.:

Є. С. Березняк,

Г. К. Гончаренко,

О. Г. Сивець.

Київ,

1966.

С. 150–162.
510. Положення про школу з подовженим днем : затв. постановою Ради Міністрів
УРСР

від

16 серп.

1960 р. № 1338.

Збірник

наказів

та

інструкцій

Міністерства освіти Української РСР. 1960. № 17/18. С. 26–34.
511. Помагайба В. І. Нові вимоги до форм і методів навчання. Радянська школа.
1961. № 2. С. 19–25.
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512. Помагайба В. І. Початкове навчання на новому етапі розвитку середньої
освіти. Радянська школа. 1968. № 6. С. 15–23.
513. Помагайба В. І. Про структуру уроку у восьмирічній школі. Радянська школа.
1960. № 8. С. 30–38.
514. Пономаренок П. Г. Дидактичний посібник з математики. Початкова школа.
1975. № 4. С. 43–44.
515. Попова О. В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх
навчально-виховних закладах України в ХХ столітті : автореф. дис. ... д-ра
пед. наук : 13.00.01 / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2001.
39 с.
516. Порядок надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах
та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від
оподаткування податком на додану вартість : затв. постановою колегії М-ва
освіти

України

від

3 лист.

1997 р.

№ 1200.

Інформаційний

збірник

Міністерства освіти України. 1998. № 1. С. 4–8.
517. Потоцька Г. Ф., Семенов І. П., Наливків Ю. В. Ігрова форма засвоєння
природознавчого матеріалу. Початкова школа. 1979. № 1. С. 34–37.
518. Пояснювальна записка до навчального плану початкової, семирічної і
середньої школи. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти
Української РСР. 1955. № 15. С. 8.
519. Правила для учнів. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти
Української РСР. 1985. № 17. С. 4–7.
520. Правила для учнів середньої загальноосвітньої школи Української РСР : затв.
колегією М-ва освіти УРСР 11 жовт. 1972 р. Основні документи про школу
/ упоряд. Є. О. Березняк. Київ, 1973. С. 101–102.
521. Правила приема детей шестилетнего возраста в 1 класс общеобразовательной
школы : утв. приказом М-ва просвещения СССР от 25.01.1985 г. № 13. Збірник
наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1985. № 13.
С. 3–6.
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522. Правила прийому учнів до вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх шкіл
Української РСР. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти
Української РСР. 1965. № 8. С. 11-12.
523. Правила

прийому

учнів

до

шкіл

робітничої

і

сільської

молоді

Української РСР. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти
Української РСР. 1955. № 14. С. 7–8.
524. Предик А. А. Проблема оцінювання навчальної діяльності учнів початкової
школи в Україні (50-ті – 90-ті роки ХХ століття) : дис. ... канд. пед. наук :
13.00.01 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2009. 220 арк.
525. Примірна

програма

для

самоосвіти

вчителів

початкових

класів

Української РСР : (підгот. Центр. ін-том удосконалення вчителів). Збірник
наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1968. № 5/6.
С. 3–61.
526. Приходько Ю. О. Як організувати спілкування дітей в освітньо-виховному
закладі «школа-дитячий садок». Початкова школа. 1989. № 4. С. 45–47.
527. Про безплатний проїзд школярів, які проживають в сільській місцевості :
наказ М-ва освіти УРСР від 18 серп. 1965 р. № 173. Збірник наказів та
інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1965. № 20. С. 18.
528. Про введення спільного навчання в школах Української РСР : наказ М-ва
освіти УРСР від 16 лип. 1954 р. № 332. Збірник наказів та розпоряджень
Міністерства освіти Української РСР. 1954. № 15. С. 12-13.
529. Про видання інститутами удосконалення вчителів збірників і брошур про
передовий педагогічний досвід : наказ М-ва освіти УРСР від 9 квіт. 1958 р.
№ 46.

Збірник

наказів

та

розпоряджень

Міністерства

освіти

Української РСР. 1958. № 9. С. 15–17.
530. Про відкриття підготовчих класів загальноосвітньої школи та організацію
роботи в них : наказ М-ва освіти УРСР від 15 лип. 1977 р. № 133. Збірник
наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1977. № 16.
С. 12–15.
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531. Про відкриття підготовчих класів : лист М-ва освіти СРСР та М-ва фінансів
СРСР від 10 черв. 1977 р. № 40-М. Збірник наказів та інструкцій
Міністерства освіти Української РСР. 1977. № 17. С. 3.
532. Про відкриття при масових школах класів охорони зору : лист М-ва освіти
УРСР від 03.03.1959 р. № 07-9-в. Збірник наказів та розпоряджень
Міністерства освіти Української РСР. 1959. № 4. С. 26.
533. Про впровадження навчання з основ дизайну у закладах народної освіти :
наказ М-ва нар. освіти УРСР від 30.06.1989 р. і М-ва вищ. та серед. спец.
освіти

УРСР

від

07.07.1989 р.

№ 128/178.

Інформаційний

збірник

Міністерства народної освіти Української РСР. 1989. № 21. С. 9–11.
534. Про грубі порушення чинного законодавства в реалізації права громадян на
загальну середню освіти : наказ М-ва освіти України від 17.05.1995 р. № 138.
Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1995. № 11. С. 26–29.
535. Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і
підготовка їх до праці. Основні документи про школу / упоряд. Є. О. Березняк.
Київ, 1982. С. 48–54.
536. Про дальше розвантаження учнів загальноосвітніх шкіл УРСР від навчальних
занять : наказ М-ва освіти УРСР від 12.12.1957 р. № 491. Збірник наказів та
розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1958. № 1. С. 3.
537. Про державну національну програму «Освіта» (Україна ХХІ століття)» :
доповідна записка про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 03.11.1993 р. № 896. Інформаційний збірник Міністерства освіти України.
1999. № 6. С. 5–26.
538. Про додаткові заходи на виконання Закону «Про мови в Українській РСР» в
системі М-ва освіти України. Інформаційний збірник Міністерства освіти
України. 1992. № 19. С. 3–9.
539. Про додаткові заходи по подоланню формалізму в оцінці результатів праці
вчителів і учнів. Радянська освіта. 1981. 28 жовт. (№ 86). С. 1.
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540. Про досвід роботи С. О. Логачевської. Початкова школа. 1989. № 12.
С. 31–32.
541. Про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх шкіл у 1982/83
навчальному році. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти
Української РСР. 1983. № 2. С. 3–6.
542. Про єдині вимоги до усної і писемної мови учнів, до проведення письмових
робіт і перевірки зошитів : метод. лист М-ва освіти УРСР від 09.10.1981 р.
№ 7/6-676.

Збірник

наказів

та

інструкцій

Міністерства

освіти

Української РСР. 1981. № 21. С. 3–16.
543. Про

забезпечення

шкіл

республіки

навчально-наочним

приладдям,

обладнанням та інструментом : наказ М-ва освіти УРСР від 29 квіт. 1963 р.
№ 42. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР.
1963. № 11. С. 4–6.
544. Про завершення 1981/82 навчального року в загальноосвітніх школах
Української РСР. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти
Української РСР. 1982. № 5. С. 3–5.
545. Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і про
подальший розвиток загальноосвітньої школи : постанова ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 7 лип. 1972 р. № 326. Основні документи про школу
/ упоряд. Є. О. Березняк. Київ, 1973. С. 21–24.
546. Про загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки та інші інтернатні
заклади : наказ міністра освіти УРСР від 15.03.1984 р. № 74. Збірник наказів
та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1984. № 20. С. 18–28.
547. Про загальну середню освіту : Закон України від 13 трав. 1999 р. № 651-XIV.
Початкова школа. 1999. № 8. С. 1–11.
548. Про закінчення 2000/2001 навчального року та проведення державної
підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах : лист М-ва освіти
і науки від 30.01.2001 р. № 1/9-32. Інформаційний збірник Міністерства
освіти України. 2001. № 3/4. С. 3–5.
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549. Про затвердження заходів по дальшому поліпшенню роботи по професійній
орієнтації та трудовому вихованню учнів у загальноосвітніх школах УРСР :
постанова колегії М-ва освіти УРСР від 15 жовт. 1969 р. Збірник наказів та
інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1970. № 1. С. 12–23.
550. Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи
Української РСР : постанова ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 8 груд.
1966 р. № 900. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти
Української РСР. 1967. № 1. С. 2–13.
551. Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи.
Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1966.
№ 23. С. 2–13.
552. Про заходи до поліпшення роботи восьмирічних шкіл. Збірник наказів та
інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1960. № 11. С. 21–23.
553. Про заходи по виконанню постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 10 лип. 1984 р. № 281 «Про дальше вдосконалення загальної
середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи» :
наказ міністра освіти УРСР від 08.08.1984 р. № 265. Збірник наказів та
інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1985. № 2. С. 3-24.
554. Про заходи по дальшому удосконаленню вивчення і викладання російської
мови в Українській РСР : постанова Ради Міністрів УРСР від 2 листоп. 1978 р.
№ 518.

Законодавство

України

/ Верхов.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-78-п?lang=uk

Рада

України.

(дата

URL:

звернення:

12.03.2019).
555. Про заходи поліпшення харчування учнів молоком : лист М-ва освіти
Української РСР від 14.01.1967 р. № 18–25. Збірник наказів та інструкцій
Міністерства освіти Української РСР. 1967. № 4. С. 13–14.
556. Про заходи розвитку шкіл-інтернатів у 1959–1965 рр. Збірник наказів та
розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1959. № 13. С. 2–3.
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557. Про здійснення рекомендацій Міністерства освіти УРСР та республіканського
Комітету профспілки в справі організації соціалістичного змагання по
підготовці

шкіл

Української РСР

до
від

1958/59 навчального
23 черв.

1958 р.

року :

№ 01/31.

лист

М-ва

Збірник

освіти

наказів

та

розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1958. № 14. С. 19–22.
558. Про зміни та доповнення до листа Міносвіти від 13.05.1996 р № 1/9-201 : лист
М-ва освіти України від 09.08.96 № 1/9-334. Інформаційний збірник
Міністерства освіти України. 1996. № 23. С. 23–24.
559. Про зміну строків тривалості весняних канікул і закінчення навчальних занять
в початкових, семирічних і середніх школах УРСР : наказ М-ва освіти УРСР
від 8 груд. 1954 р. № 534. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства
освіти Української РСР. 1954. № 22. С. 19–20.
560. Про зміцнення дисципліни в школах Української РСР : наказ М-ва освіти
УРСР від 14 груд. 1955 р. № 438. Збірник наказів та розпоряджень
Міністерства освіти Української РСР. 1955. № 24. С. 2–6.
561. Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи
народної освіти в Українській РСР : Закон Української РСР від 17 квіт. 1959 р.
Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1959.
№ 8. С. 2–14.
562. Про

ініціативу

органів

народної

освіти,

комсомольських

організацій

Кримської області по навчанню молоді, яка не має початкової освіти : спільна
постанова колегії М-ва освіти УРСР та бюро ЦК ЛКСМУ від 29 груд. 1960 р.
Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1961.
№ 3. С. 2–4.
563. Про комплектування класів загальноосвітніх шкіл учнями : лист М-ва освіти
УРСР

від

16 квіт.

1957 р.

№ 41-01/№18-35/568.

Збірник

наказів

та

розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1957. № 6/7. С. 45–46.
564. Про корективи до навчальних програм для початкових класів та з української
літератури 8–9 класів загальноосвітніх шкіл на 1978/79 навчальний рік : лист
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М-ва освіти УРСР від 20.06.1978 р. № 7/6-408. Збірник наказів та інструкцій
Міністерства освіти Української РСР. 1978. № 14. С. 3–7.
565. Про масову експериментальну перевірку нових навчальних планів, програм і
підручників

для

І–ІІІ класів

у

школах

Павлоградського

району

Дніпропетровської області, Калуського району Івано-Франківської області :
наказ М-ва освіти УРСР від 18 квіт. 1967 р. № 88. Збірник наказів та
інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1967. № 9. С. 6–7.
566. Про мови в Українській РСР : Закон УРСР від 28.10.1989 р. № 8312-XI.
Законодавство

України

/ Верхов.

Рада

України.

URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/8312-11 (дата звернення: 13.03.2019).
567. Про

навчальні

плани

загальноосвітніх

навчальних

закладів

на

1999/2000 навчальний рік : лист М-ва освіти України від 04.05.1999 р.
№ 1/9-191. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1999. № 11.
С. 31–32.
568. Про

навчальні

плани

загальноосвітніх

навчальних

закладів

на

2000/01 навчальний рік : лист М-ва освіти і науки України від 17.01.2000 р.
№ 1/9-1. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2000. № 7.
С. 31–32.
569. Про навчальні плани загальноосвітніх навчально-виховних закладів на
1995/96 навчальний рік : лист М-ва освіти України від 26 квіт. 1995 р.
№ 1/9-142. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1995. № 10.
С. 31–32.
570. Про навчальні плани, програми і підручники для восьмирічних і середніх шкіл
на 1964/65 навчальний рік : лист М-ва освіти УРСР від 19 серп. 1964 р.
№ 19/VIII.

Збірник

наказів

та

інструкцій

Міністерства

освіти

Української РСР. 1964. № 15/16. С. 3–11.
571. Про навчальні програми на 1992/1993 навчальний рік для масових шкіл,
середніх ПТУ, шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеїв і
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гімназій : лист М-ва освіти України від 07.07.1992 р. № 3/2-26-123.
Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1992. № 15/16. С. 32–34.
572. Про наслідки експериментальної перевірки нових програм для перших класів
у школах Павлоградського району Дніпропетровської області і Калуського
району Івано-Франківської області : постанова колегії М-ва освіти УРСР від
11 жовт. 1968 р. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти
Української РСР. 1968. № 23. С. 22–29.
573. Про невідкладні заходи по запобіганню дитячому дорожньо-транспортному
травматизму : наказ М-ва освіти України і М-ва внутр. справ України від
25 груд. 1992 р. № 226/733. Інформаційний збірник Міністерства освіти
України. 1993. № 11. С. 18–22.
574. Про недоліки в обліку та охопленні загальним обов’язковим навчанням дітей
семирічного віку : наказ М-ва освіти УРСР від 5 жовт. 1963 р. № 143. Збірник
наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1963. № 20.
С. 5.
575. Про недоліки у впровадженні української мови навчання у навчальновиховних закладах : лист М-ва освіти України від 22.07.1993 р. № 1/9-104.
Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1993. № 19. С. 7–9.
576. Про незадовільну роботу груп подовженого перебування учнів у школах
м. Запоріжжя : наказ М-ва освіти УРСР від 30 січ. 1960 р. № 18. Збірник
наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1960. № 5.
С. 6–8.
577. Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи
поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах
освіти : наказ М-ва освіти України від 10.09.1997 р. № 341. Інформаційний
збірник Міністерства освіти України. 1997. № 22. С. 24–28.
578. Про ознайомлення учнів, студентів педагогічних навчальних закладів з
проектами Програми і статутом Комуністичної партії Радянського Союзу :
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лист М-ва освіти УРСР від 30 серп. 1961 р. № 46-р. Збірник наказів та
інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1961. № 16. С. 22–23.
579. Про організаторську роботу органів управління освітою, керівників середніх
закладів освіти щодо забезпечення здобуття учнівською молоддю обов’язкової
повної загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти України від 24.10.1996 р.
№ 338. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1996. № 23.
С. 26–29.
580. Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 26 травня 1983 р. № 473 «Про додаткові заходи по поліпшенню
вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних
закладах союзних республік» : постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від
10 черв. 1983 р. URL: http://movahistory.org.ua/wiki/Постанова_ЦК_КПУ_і_
Ради_міністрів_УРСР_від_10_червня_1983_р.#cite_note-1

(дата

звернення:

12.03.2019).
581. Про організацію груп подовженого перебування учнів у школі : наказ М-ва освіти
УРСР від 12 берез. 1956 р. № 131. Збірник наказів та розпоряджень
Міністерства освіти Української РСР. 1956. № 7. С. 2.
582. Про організацію експериментальних класів вирівнювання знань у Донецькій
області : рішення колегії М-ва освіти УРСР від 9 лип. 1975 р. Збірник наказів
та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1975. № 19. С. 25–26.
583. Про організацію і проведення суспільно корисної праці учнів шкіл
Української РСР : лист М-ва освіти УРСР від 27 квіт. 1956 р. № 07/98И.
Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР.
1956. № 10. С. 14–19.
584. Про організацію індивідуального навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах :

лист

М-ва

освіти

України

від

20.09.1999 р.

№ 1/9-371.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1999. № 19. С. 27–28.
585. Про

організацію

навчально-виховного

процесу

у

початкових

класах

загальноосвітніх навчальних закладів : лист М-ва освіти України від
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21.04.1999 р. № 1/9-171. Інформаційний збірник Міністерства освіти України.
1999. № 11. С. 20–25.
586. Про організацію навчально-виховної роботи у дослідних восьмирічних
школах : метод. лист М-ва освіти УРСР від 10.11.1958 р. № 07. Збірник наказів
та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1958. № 23.
С. 20–31.
587. Про організацію навчальної роботи з іноземної мови в школах з викладанням
окремих предметів у старших класах іноземною мовою : наказ М-ва освіти
УРСР від 13 квіт. 1957 р. № 164. Збірник наказів та розпоряджень
Міністерства освіти Української РСР. 1957. № 8. С. 16–17.
588. Про організацію навчальної роботи і внутрішній розпорядок у початковій,
неповній середній і середній школі : постанова Ради нар. комісарів СРСР і
Центр. комітету ВКП(б) від 3 верес. 1935 р. Збірник наказів народного
комісаріату освіти УСРР. 1935. № 25. С. 2-4.
589. Про організацію підвозу дітей до шкіл, віддалених від місця проживання
учнів : лист М-ва освіти УРСР від 17 груд. 1953 р. № 65-р. Збірник наказів та
розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1954. № 1. С. 23.
590. Про організацію шкіл-інтернатів в Українській РСР : наказ М-ва освіти УРСР
від 7 лип. 1956 р. № 306. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства
освіти Української РСР. 1956. № 15. С. 15–16.
591. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Законодавство
України / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214519 (дата звернення: 12.03.2019).
592. Про освіту : Закон України від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР. ЛИГА:ЗАКОН.
URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960100.html (дата звернення:
12.03.2019).
593. Про освіту : Закон УРСР від 23 трав. 1991 р. № 1060-XII. Радянська школа.
1991. № 9. С. 5–19.
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594. Про

переведення

в

порядку

досліду

учнів

початкових

класів

ряду

загальноосвітніх шкіл на п’ятиденний навчальний тиждень і введення
навчання дітей з 6-річного віку : постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР
«Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів

СРСР

від

22 січ.

1981 р.

№ 119.

ЛИГА:ЗАКОН.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP810119.html

(дата

URL:

звернення:

12.03.2019).
595. Про перевідні і випускні екзамени та екзамени на атестат зрілості в школах
УРСР у 1954/55 навчальному році. Збірник наказів та розпоряджень
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1958/59 навчальний рік, форма РВК–83. 1959 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 2510. 93 арк.
911. Відомості про загальноосвітні школи Української РСР за мовами навчання.
1989 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 43. Арк. 133–134.
912. Відомості про педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл УРСР на
початок 1947/48 навчального року, форма РВК–83. 1947 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 292. 82 арк.
913. Гособразование СССР. Информация о состоянии, развитии и укреплении
учебно-материальной

базы

школ,

дошкольных

учреждений

и

профессионально-технических училищ. 28 червня 1989 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 17. Спр. 43. Арк. 26–34.
914. Государственному

комитету

СРСР

по

народному

образованию.

Об

организации частных школ. 1991 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 122.
Арк. 39.
915. Дані про роботу закладів освіти у роки ХІ п’ятирічки. 1986 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9280. Арк. 62–105 зв.
916. Довідка Міністерства освіти УРСР про підсумки роботи шкіл і відділів
народної освіти УРСР в 1962/63 навчальному році. 1963 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3941. 78 арк.
917. Довідка Міністерства освіти УРСР про роботу шкіл та органів народної освіти
УРСР за 1963/64 навчальний рік. 1964 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 4331. 101 арк.
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918. Довідка Міністерства освіти УРСР про роботу шкіл та органів народної освіти
УРСР за 1964/65 навчальний рік. 1965 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 4535. 79 арк.
919. Довідка

про

роботу

шкіл

і

відділів

народної

освіти

УРСР

у

1965/66 навчальному році. 1966 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 4950.
66 арк.
920. Додаткова розробка звітів по початкових, семирічних і середніх школах УРСР
за мовами навчання на початок 1955/56 навчального року, форма Д–7а та
Д–7б. 1955 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1837. 100 арк.
921. Додаткова розробка звітів початкових, семирічних і середніх шкіл УРСР за
мовами навчання на початок 1956/57 навчального року, форма Д–7а, Д–7б.
1956 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2058. 160 арк.
922. Додаткова розробка звітів початкових, семирічних і середніх шкіл УРСР за
мовами навчання на початок 1958/59 навчального року, форма Д–7а. 1958 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2498. 109 арк.
923. Додаткова розробка звітів початкових, семирічних і середніх шкіл УРСР за
мовами навчання на початок 1959/60 навчального року, форма Д–7а. 1959 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2731. 92 арк.
924. Додаткова розробка річних звітів (відомості про викладання іноземних мов,
викладання ряду предметів на іноземній мові; про кількість шкіл, класів,
учителів та учнів) на початок 1962/63 навчального року, форма Д–8, Д–8а,
Д–9. 1962 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3712. 135 арк.
925. Додаткова розробка річних звітів початкових, семирічних і середніх шкіл за
мовами навчання за 1957/58 навчальний рік, форма Д–7а та Д–7б. 1958 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2278. 178 арк.
926. Докладная записка Министерству просвещения УССР об улучшении письма
по упрощенному шрифту. 1966 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1059.
9 арк.
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927. Документи засідань колегії Міністерства освіти УРСР (протоколи, рішення,
постанови). 28 травня 1985 р., ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9283.
243 арк.
928. Документы о подготовке и проведении Закарпатской областной научнопедагогической конференции, посвященной усовершенствованию учебновоспитательной работы в начальных классах школ области (протоколы,
программы, рецензии и переписка). Вересень 1957 р. – березень 1958 р.
ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 318. 94 арк.
929. Документы о работе по усовершенствованию содержания общего среднего
образования на Украине (обзоры программ по всем предметам учебного плана
средней школы). 1966 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 961. 8 арк.
930. Документы по обсуждению учебных планов и программ для 1-4 классов
(протоколы, планы, программы, замечания и др.) на 1959/60 учебный год.
1959 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 496. 167 арк.
931. Документы

проведения

Республиканских

педагогических

чтений

в

г. Черкассах, посвященных проблеме активизации методов обучения и
воспитания учащихся в начальных классах. 18–21 червня 1959 р. ЦДАВО
України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 491. 261 арк.
932. Доповідна записка «Про екзамени в школах Української РСР». 1957 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2065. Арк. 24–27.
933. Доповідна записка

«Про

концептуальні

засади

розвитку освіти

для

національних меншин». 1997 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 205.
Арк. 14–18.
934. Доповідна записка «Про початок нового 1988/89 навчального року в
загальноосвітніх школах, профтехучилища та педагогічних навчальних
закладах республіки». 1988 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 3.
Арк. 7–13.
935. Доповідна записка «Про початок нового 1989/90 навчального року в
загальноосвітніх школах, профтехучилища та педагогічних навчальних
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закладах республіки»: додаток до рішення колегії № 7/55 від 11.09.89 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 41. Арк. 3–12.
936. Доповідна записка «Про початок нового 1990/91 навчального року в
загальноосвітніх школах, профтехучилища та педагогічних навчальних
закладах»: додаток до рішення колегії від 12.09.90 р. № 8/54. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 17. Спр. 79. Арк. 10–21.
937. Доповідна записка «Про початок нового 1991/92 навчального року в
загальноосвітніх школах, профтехучилища та педагогічних навчальних
закладах України»: додаток до рішення колегії від 12.09.91 р. № 9/59. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 117. Арк. 14–24.
938. Доповідна записка «Про поширення мережі середніх шкіл з викладанням ряду
предметів у старших класах іноземною мовою». 1957 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2027. Арк. 50–51.
939. Доповідна записка «Про результати дослідного навчання дітей з шестирічного
віку в умовах 5-денного навчального тижня в 1981–1985 роках». 1985 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9250. Арк. 13–20.
940. Доповідна записка «Про стан виховної роботи в школах УРСР і заходи їх
поліпшення». 1957 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2020. Арк. 96–104.
941. Доповідна записка міністра освіти УРСР М. П. Савчука заступнику голові
Ради

міністрів

Української РСР

М. П. Бажану

«Про

стан

ліквідації

тризмінності навчання в школах УРСР в 1949–1950 навчальному році».
1950 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 807. Арк. 233–235.
942. Доповідна записка Управління до Ради Міністрів УРСР «Про підсумки роботи
загальноосвітніх шкіл УРСР за 1968/69 навчальний рік». 1969 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 6863. 15 арк.
943. Доповідь

заступника

міністра

О. Я. Савченко

«Про

початок

1998/99 навчального року в навчально-виховних закладах України». 1998 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 257. Арк. 9–19.
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944. Закон УРСР «Про освіту» : проект. 1991 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17.
Спр. 121. Арк. 26–40.
945. Замечания института к общей объяснительной записке, проектам учебного
плана и программ, разработанных АПН РСФСР. 1965 р. ЦДАВО України.
Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 960. 8 арк.
946. Заступникові голови Ради Міністрів Української РСР тов. Гречусі М. С.
Доповідна записка «Про наради при відділі науки, вузів і шкіл ЦК КПРС з
питань зміни структури середньої школи». 1957 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 2027. Арк. 193–195.
947. Заступнику Голови Ради Міністрів УРСР тов. Урчукіну В. Г. Про хід
експерименту по впровадженню навчання з основ дизайну у школах
республіки. 1989 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 43. Арк. 183–184.
948. Зведений звіт за початкові, семирічні та середні школи на початок
1954/55 навчального року, форма РВК–76а. 1954 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 1629. 152 арк.
949. Зведений звіт Міністерства освіти за початкові, семирічні та середні школи за
1958/59 навчальний рік, про кількість шкіл, учителів та учнів у них, форма
РВК–76а. 1959 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2490. 79 арк.
950. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР за початкові, семирічні та середні
школи за 1955/56 навчальний рік, форма РВК-75 (загальна кількість шкіл та
рух учнів). 1956 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1833. 45 арк.
951. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР за початкові, семирічні та середні
школи про кількість шкіл, учителів та учнів у них, за 1959/60 навчальний рік,
форма РВК–76а. 1960 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2723. 89 арк.
952. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР по початкових, восьмирічних і
середніх школах на початок 1961/62 навчального року, форма РВК–76а (про
кількість шкіл, учителів та учнів в них). 1961 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 3330. 109 арк.
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953. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР по початкових, восьмирічних і
середніх школах на початок 1962/63 навчального року (про кількість шкіл,
учителів та учнів у них), форма РВК–76а. 1962 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 3370. 91 арк.
954. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР по початкових, восьмирічних і
середніх школах (про кількість шкіл, учнів, числа вчителів та розподіл учнів)
на початок 1963/64 навчального року, форма РВК–76а. 1963 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 4101. 75 арк.
955. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР по початкових, восьмирічних і
середніх школах, про загальну кількість шкіл, учнів, числа вчителів та
розподіл учнів на початок 1964/65 навчального року, форма РВК–76а. 1964 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 4799. 67 арк.
956. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР по початкових, восьмирічних і
середніх школах, про загальну кількість шкіл, учнів, число вчителів та
розподіл учнів на початок 1969/70 навчального року, форма РВК–76а. 1969 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 7640. 45 арк.
957. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР про восьмирічні і середні школиінтернати, про загальну кількість шкіл, відомості про учнів, шкільні
гуртожитки і наслідки навчальної роботи за 1968/69 навчальний рік, форма
РВК–75. 1969 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 7171. 47 арк.
958. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР про початкові, восьмирічні і середні
школи, про загальну кількість шкіл, відомості про учнів, шкільні гуртожитки і
наслідки навчальної роботи за 1968/69 навчальний рік, форма РВК–75. 1969 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 7170. 35 арк.
959. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР про початкові, восьмирічні і середні
школи, про загальну кількість шкіл, відомості про учнів, шкільні гуртожитки і
наслідки навчальної роботи за 1969/70 навчальний рік, форма РВК–75. 1970 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 7638. 40 арк.
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960. Зведений звіт Міністерства освіти УРСР про початкові, семирічні, восьмирічні
та середні школи, про рух учнів та кількість шкіл, за 1960/61 навчальний рік,
форма РВК–75. 1961 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3062. 64 арк.
961. Зведений звіт про працівників початкових, семирічних і середніх шкіл на
початок 1954/55 навчального року, форма 83. 1954 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 1653. 134 арк.
962. Зведений річний звіт за початкові, восьмирічні і середні школи, про кількість
шкіл, учителів та учнів в них, на початок 1960/61 навчального року, форма
РВК–76а. 1960 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3060. 144 арк.
963. Зведений статистичний звіт Міністерства освіти УРСР по початкових,
восьмирічних і середніх школах, про загальну кількість шкіл, учнів, число
вчителів та розподіл учнів на початок 1970/71 навчального року, форма РВК–
76а. 1970 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8070. 41 арк.
964. Зведений статистичний звіт Міністерства освіти УРСР по початкових,
восьмирічних і середніх школах на початок 1971/72 (про кількість шкіл та
учнів у них), форма РВК–76а. 1971 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 8480. 48 арк.
965. Зведені відомості Міністерства освіти УРСР про віковий склад учнів по
початкових, семирічних і середніх школах на початок 1959/60 навчального
року, форма РВК–76б. 1959 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2726.
64 арк.
966. Зведені відомості Міністерства освіти УРСР про працівників початкових,
восьмирічних і середніх шкіл на початок 1961/62 навчального року, форма
РВК–83. 1961 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3350. 72 арк.
967. Зведені відомості Міністерства освіти УРСР про працівників початкових,
восьмирічних і середніх шкіл на початок 1964/65 навчального року
(промислові облвно), форма РВК–83. 1964 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 4826. 43 арк.
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968. Зведені відомості Міністерства освіти УРСР про працівників початкових,
восьмирічних і середніх загальноосвітніх шкіл та шкіл заочної освіти на
1 жовтня 1969 року, форма РВК–83. 1969 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 7180. 67 арк.
969. Зведені відомості облвно про облік та чисельність дітей і підлітків 7-15 років,
які не навчаються в школах, на початок 1958/59 навчального року, форма
РВК–77. 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2496. 32 арк.
970. Зведені відомості про віковий склад учнів по початкових, восьмирічних і
середніх школах на початок 1963/64 навчального року, форма РВК–76б.
1963 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 4106. 131 арк.
971. Зведені відомості про віковий склад учнів по початкових, семирічних,
восьмирічних і середніх школах на початок 1961/62 навчального року, форма
А-ІV, РВК–76б. 1961 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3334. 140 арк.
972. Зведені відомості про віковий склад учнів початкових, восьмирічних і
середніх шкіл на початок 1969/1970 навчальний рік, форма РВК–76б. 1969 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 7645. 42 арк.
973. Зведені відомості про працівників початкових, восьмирічних і середніх шкіл
на початок 1962/63 навчального року, форма РВК–83. 1962 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3730. 31 арк.
974. Зведені відомості про працівників початкових, восьмирічних і середніх шкіл
на початок 1963/64 навчального року, (склад учителів, директорів, розподіл
вчителів), форма РВК–83. 1963 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 4127.
84 арк.
975. Зведені відомості про працівників початкових, семирічних, восьмирічних і
середніх шкіл УРСР на початок 1960/61 навчального року, форма РВК–83.
1960 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3079. 93 арк.
976. Зведені відомості про розподіл загальноосвітніх шкіл Міністерства освіти
УРСР за мовами навчання на початок 1954/55 навчального року, форма Д–7 і
Д–8. 1954 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1638. 214 арк.
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977. Зведені відомості про розподіл шкіл і учнів за мовами навчання на початок
1963/64 навчального року, форма Д–7. 1963 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 4107. 114 арк.
978. Зведені відомості про розподіл шкіл, учнів за мовами навчання на початок
1964/65 навчального року, форма Д–7. 1964 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 4808. 53 арк.
979. Зведені додаткові розробки звітів: групування шкіл за кількістю вчителів,
класів, учнів, про розподіл шкіл та учнів за мовами навчання, на початок
1962/63 навчального року, форма Д–6, Д–7, Д–10. 1962 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3713. 142 арк.
980. Зведені звіти денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів
на початок 1994/95 навчального року, форма № 76–РВК. 1994 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 100. 60 арк.
981. Зведені звіти денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів
на початок 1999/2000 навчального року, форма № 76–РВК. 1999 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 321. 86 арк.
982. Зведені звіти державних денних середніх загальноосвітніх навчальновиховних закладів на початок 1995/96 навчального року, форма № 76–РВК.
1995 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 139. 78 арк.
983. Зведені звіти державних денних середніх загальноосвітніх навчальновиховних закладів на початок 1996/97 навчального року, форма № 76–РВК.
1996 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 179. 76 арк.
984. Зведені звіти державних денних середніх загальноосвітніх навчальновиховних закладів на початок 1998/99 навчального року, форма № 76–РВК.
1998 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 275. 58 арк.
985. Зведені звіти Міністерства народної освіти за 1990 рік, фф. № 76–КД, 103-рік,
Д–11, Д–12, Д–13, 1–ВУ, 83-рік, 1–Т, 20-профтех. 1990 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 17. Спр. 92. 61 арк.
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986. Зведені звіти Міністерства народної освіти на початок 1989/90 навчального
року, фф. № СВ–1, Д–4, Д–6, Д–9, 103, 1–ПО. 1989 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 17. Спр. 53. 29 арк.
987. Зведені звіти Міністерства народної освіти на початок 1991/92 навчального
року, фф. № 76–рік, СВ–1, Д–4, Д–7, Д–9. 1991 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 17. Спр. 131. 30 арк.
988. Зведені звіти Міністерства народної освіти по педінститутах, педучилищах,
профтехучилищах, школах, фф. № 2–НК, 3–НК, 76–рік, Д–5, Д–6, Д–8, Д–10,
1–Т, 6–Т, 22–Т, 20–профтех. 1988 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 20.
105 арк.
989. Зведені звіти Міністерства народної освіти по педінститутах, педучилищах,
профтехучилищах, школах, фф. № 75–рік, Д–11, 76–КД, 84–рік, СВ–2, 103–
рік, Д–13, 1–ВУ, 83–рік, 1–Т, 6–Т, 22–Т, 20–профтех. 1989 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 17. Спр. 54. 61 арк.
990. Зведені звіти Міністерства народної освіти по педінститутах, педучилищах,
школах на початок 1990/91 навчального року, фф. № 1–ПО, 76-рік, СВ–1, Д–4,
Д–6, Д–7, Д–9, Д–10. 1990 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 91. 49 арк.
991. Зведені звіти Міністерства народної освіти по школах за 1991 рік, фф. № 13,
103, 83, 20–профтех, 1–ВУ, 1–Т. 1991 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17.
Спр. 132. 40 арк.
992. Зведені звіти про мови навчання та вивчення мови як предмета у середніх
загальноосвітніх

навчально-виховних

закладах

на

початок

1993/94 навчального року, форма Д–7. 1993 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18.
Спр. 58. 63 арк.
993. Зведені звіти про мови навчання та вивчення мови як предмета у середніх
загальноосвітніх навчально-виховних закладах (без шкіл для дітей з вадами
розумового або фізичного розвитку) на початок 1998/99 навчального року,
форма Д–7. 1998 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 270. 62 арк.
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994. Зведені звіти про мови навчання та вивчення мови як предмета у середніх
загальноосвітніх

навчально-виховних

закладах

на

початок

1999/2000 навчального року, форма Д–7. 1999 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 18. Спр. 318. 58 арк.
995. Зведені статистичні відомості про працівників початкових, восьмирічних і
середніх загальноосвітніх шкіл та шкіл заочної освіти на 1 жовтня 1971 р.,
форма РВК–83. 1971 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8075. 60 арк.
996. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1976 рік, форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК та ін. 1976 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 8895. 79 арк.
997. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1977 рік, форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК та ін. 1977 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 8943. 111 арк.
998. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1978 рік, форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК та ін. 1978 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 8986. 83 арк.
999. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1979 рік, форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК та ін. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9032.
118 арк.
1000. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1980 р., форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК та ін.1980 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 9069. 137 арк.
1001. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1981 р., форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК, 5–НК, Д–2, Д–3, Д–4 та ін. 1981 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9112. 87 арк.
1002. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1982 р., форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК, 5–НК, Д–2, Д–3, Д–4 та ін. 1982 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Спр. 9148. Оп. 15. 106 арк.
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1003. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1984 р., форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК, 5–НК, Д–2, Д–3, Д–4та ін. 1984 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9224. 99 арк.
1004. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1985 р., форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК, 5–НК, Д–2, Д–3, Д–4 та ін. 1985 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9260. 54 арк.
1005. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1986 р., форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК, 5–НК, Д–2, Д–3, Д–4 та ін. 1986 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9300. 43 арк.
1006. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР за 1987 р., форма
№ 1–НК, 2–НК, 3–НК, 4–НК, 5–НК, Д–2, Д–3, Д–4 та ін. 1987 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9335. 193 арк.
1007. Зведені статистичні звіти Міністерства освіти УРСР та облвно про початкові,
восьмирічні і середні школи, про загальну кількість шкіл, відомості про учнів,
шкільні гуртожитки і наслідки навчальної роботи за 1973/74 навчальний рік,
форма № 75. 1974 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8729. 30 арк.
1008. Зведення звітів початкових, семирічних і середніх шкіл дорослих, робітничої і
сільської молоді системи Міністерства освіти УРСР про віковий склад учнів,
мережу та контингенти на початок 1956/57 навчального року, форма В–І–С,
В–ІІ–С. 1956 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2061. 100 арк.
1009. Звіти облвно за початкові, семирічні та середні школи (загальна кількість шкіл
та рух учнів) за 1956/57 навчальний рік, форма РВК–75. 1957 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2048. 54 арк.
1010. Звіти облвно за початкові, семирічні та середні школи, про загальну кількість
шкіл та рух учнів за 1958/59 навчальний рік, форма РВК–75. 1959 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2492. 37 арк.
1011. Звіти облвно за початкові, семирічні та середні школи, про кількість шкіл,
учителів та учнів у них на початок 1957/58 навчального року, форма РВК–76а.
1957 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2269. 118 арк.
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1012. Информации, справки, замечания, предложения, представленные в Минпрос
УССР о создании лаборатории по проблемам обучения детей шестилетнего
возраста; положение о специальной экспериментальной школе-интернате для
детей с задержкой психического развития. 1976 р. ЦДАВО України. Ф. 5127.
Оп. 1. Спр. 1458. 78 арк.
1013. Інформаційні матеріали до засідання колегії Міністерства за підсумками
1993 року (Середні загальноосвітні, позашкільні навчально-виховні та
дошкільні заклади). 1994 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 85.
Арк. 135–163.
1014. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка про книгу з розвитку
усної російської мови для підготовчих класів з російською мовою викладання,
у яких навчаються діти гагаузької національності. 1958 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2240. Арк. 84–85.
1015. Колегії Міністерства народної освіти УРСР. Доповідна записка про хід
експерименту з диференціації навчання в початкових класах загальноосвітньої
школи. 1989 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 39. Арк. 81–83.
1016. Колегії

Міністерства

освіти

України.

Доповідна про

хід

виконання

розпорядження Президента України від 29.12.94 р. № 202/94-рп та постанови
Кабінету Міністрів України від 19.02.96 р. № 222 щодо мережі дошкільних та
інтернатних закладів. 1997 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 204.
Арк. 155–166.
1017. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про друкування
проектів програм для восьмирічної школи та про виготовлення пробних
підручників для дослідних восьмирічних шкіл». 1958 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2240. Арк. 29–31.
1018. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про експериментальне
дослідження системи і змісту навчання початкових класів» 1966 р. ЦДАВО
України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1045. Арк. 63–68.

561

1019. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про затвердження в
загальноосвітніх школах республіки нових програм для 1-4 класів, що
розпочинають систематичне навчання з шести років». 1985 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9249. Арк. 120–123.
1020. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про затвердження
підручника з математики для І класу чотирирічної початкової школи
стабільним». 1985 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9249. Арк. 125–126.
1021. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про затвердження
підручника з навчання грамоти – Букваря як стабільного». 1985 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9249. Арк. 128.
1022. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про навчальний план
середньої школи УРСР на 1958/59 навчальний рік». 1958 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2236. Арк. 90–96.
1023. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про підсумки
навчально-виховної роботи в І класах чотирирічної початкової школи за
1986/87 навчальний рік відповідно до вимог шкільної реформи». 1986 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9323. Арк. 26–33.
1024. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про проведення
експериментального дослідження з проблеми навчання і виховання дітей
шестирічного віку». 1976 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1490.
Арк. 16–18.
1025. Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка «Про стан і заходи щодо
поліпшення підготовки вчителів початкових класів у світлі завдань здійснення
реформи загальноосвітньої і професійної школи». 1986 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9280. Арк. 9–14.
1026. Комісії з питань народної освіти і науки Верховної Ради Української РСР.
Інформація про роботу Міністерства народної освіти Української РСР по
впровадженню в навчально-виховних закладах Закону про мови в Українській
РСР. 3 грудня 1990 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 83. Арк. 72–78.
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1027. Комплексна програма пошуку, навчання, виховання обдарованих дітей і
молоді «Творча обдарованість». 1991 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17.
Спр. 118. Арк. 15–22.
1028. Концепція середньої загальноосвітньої школи Української РСР: проект.
1990 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 78. Арк. 89–122.
1029. Министерство просвещения СССР. О состоянии и мерах по улучшению
подготовки учителей начальних классов в УССР. 1986 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9289. Арк. 130–132.
1030. Министерство просвещения СССР. О состоянии и мерах по улучшению
подготовки учителей начальных классов в Украинской ССР. 1987 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9328. Арк. 104–106.
1031. Министерство просвещения СССР. Об открытии подготовки учителей по
новым специальностям в пединститутах УССР в 1986 г. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9289. Арк. 38.
1032. Навчальні плани початкової, семирічної і середньої школи УРСР на
1952/53 навчальний рік. 1952 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1344.
2 арк.
1033. Наказ № 106-А по Науково-дослідному інституту педагогіки УРСР від
3 вересня 1965 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 923. Арк. 63–71.
1034. Наказ № 12 по Українському науково-дослідному інституту педагогіки від
31 січня 1955 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 198. Арк. 13–14.
1035. Наказ № 120 по Науково-дослідному інституту педагогіки від 6 серпня 1955 р.
ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 198. Арк. 125.
1036. Наказ № 13 по Науково-дослідному інституту педагогіки УРСР. 21 січня
1960 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 549. Арк. 31–36.
1037. Наказ № 159 по Науково-дослідному інституту педагогіки УРСР. 15 вересня
1966 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 967. Арк.79.
1038. Наказ № 21 по Науково-дослідному інституту педагогіки УРСР від 19 лютого
1959 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 432. Арк. 21.
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1039. Наказ № 28 по Українському науково-дослідному інституту педагогіки від
23 лютого 1955 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 198. Арк. 31.
1040. Наказ № 378 по Науково-дослідному інституту педагогіки УРСР. 4 травня
1981 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1646. Арк. 90–100.
1041. Наказ № 44 по Науково-дослідному інституту педагогіки УРСР від 22 травня
1975 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1418. Арк. 50–51.
1042. Наказ № 59 по Науково-дослідному інституту педагогіки від 4 травня 1955 р.
ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 198. Арк. 64.
1043. О проведении экспериментальной проверки программ и учебников для
1 класса: инструктивно-методическое письмо / под ред. П. А. Корниенко и
В. И. Помагайбы. 1967 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1370. 111 арк.
1044. Отчет

института

об

экспериментальном

исследовании

эффективного

программного метода обучения в начальных классах средних школ за
1967/68 учебный год. 1968 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1186.
35 арк.
1045. Отчет о работе школ Украинской ССР за 1955/56 учебный год. 1956 г. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1933. 108 арк.
1046. Першочергові заходи по організації виконання Закону Української РСР «Про
мови в Українській РСР»: додаток до рішення колегії МНО УРСР від
27 грудня 1989 р. № 10/69. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 41.
Арк. 109–117.
1047. План заходів по поліпшенню естетичного виховання учнів шкіл УРСР. 1957 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2020. Арк. 83–91.
1048. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР. Про стан ідейно-політичного
виховання учнів шкіл Української РСР. 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 2235. Арк. 8–12.
1049. Предложения института к проекту «Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик о народном образовании». 10 квітня 1973 р. ЦДАВО
України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1381. 8 арк.
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1050. Предложения института о перестройке сокращенного курса начального
обучения в средней школе. 1963 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 822.
30 арк.
1051. Предложения Научно-исследовательского института педагогики УССР к
реформе общеобразовательной школы. 17 липня 1958 р. ЦДАВО України.
Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 356. 123 арк.
1052. Предложения по перестройке работы общеобразовательной школы. 1987 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9328. Арк. 52–54.
1053. Президії Верховної Ради Української РСР. Про хід виконання постанови
Верховної Ради Української РСР «Про план реалізації Основних напрямів
реформи загальноосвітньої і професійної школи в Українській РСР» від
3 січня 1986 р. № 1/1-8-2. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9289. Арк. 1–9.
1054. Приложение к решению коллегии Министерства просвещения УССР от
14 августа

1985 г.

№ 8/84

№ 42–ДСП.

План

дополнительных

мер

Министерства просвещения УССР по улучшению преподавания русского
языка в школах республики с украинским, молдавским, венгерским, польским
языками обучения. 1985 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9250.
Арк. 37–42.
1055. Про забезпечення шкіл, дошкільних та інших установ народної освіти
педагогічними кадрами у 1985/86 навчальному році відповідно до вимог
реформи загальноосвітньої і професійної школи: рішення колегії М-ва освіти
УРСР від 30 січня 1985 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9244.
Арк. 11–15.
1056. Про затвердження рукописного шрифту для навчання письма першокласників
шестирічного віку одинадцятирічної загальноосвітньої школи з українською і
російською мовами навчання: рішення колегії МО УРСР від 31 липня 1985 р.,
протокол № 7/77 р. 1985 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9249.
Арк. 129.
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1057. Про першочергові заходи щодо організації виконання Закону Української РСР
«Про мови в Українській РСР»: рішення колегії МНО УРСР від 27 грудня
1989 р. № 10/69. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 41. Арк. 108.
1058. Про підсумки роботи органів та установ освіти республіки в 1985 році та
заходи по реалізації шкільної реформи, виконанню планів і соціалістичних
зобов’язань на 1986 рік: постанова колегії М-ва освіти УРСР і президії
Республіканського комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і
наукових установ. 19 лютого 1986 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 9280. Арк. 52-61.
1059. Про порядок вивчення української мови учнями, які прибули з інших союзних
республік. 1990 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 78. Арк. 126–127.
1060. Про результати дослідного навчання дітей з 6-річного віку в умовах
п’ятиденного навчального тижня в 1981–1985 рр. 1985 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9250. Арк. 8–12.
1061. Про стан та перспективи розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській

місцевості:

доповідь

заступника

міністра

освіти

України

Савченко О. Я. 1998 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 258. Арк. 19–23.
1062. Про стан та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання. 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 122. Арк. 11–13.
1063. Про цільову комплексну програму «Навчальна книга»: рішення колегії
Міністерства народної освіти УРСР від 19 червня 1991 р. № 6/38. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 115. Арк. 57–58.
1064. Програми інтегрованих курсів навчання у початкових класах середньої
загальноосвітньої школи. Музика і рух та художня праця. 1990 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 87. Арк. 1–25.
1065. Протокол № 16 засідання колегії Міністерства освіти України від 12 серпня
1997 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 207. Арк. 24–28.
1066. Протокол № 5 засідання колегії Міністерства освіти України від 26 квітня
1995 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 122. Арк. 3–6.
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1067. Протокол № 9 засідання колегії та документи до нього. 28 травня 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 205. Арк. 63–64.
1068. Протокол наради № 3 по обговоренню програм початкової школи від 30 січня
1959 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 492. Арк. 9–20.
1069. Протокол наради по питанню перебудови школи в світлі виступу Першого
Секретаря ЦК КПРС М. С. Хрущова на ХІІІ з’їзді ВЛКСМ. 5 травня 1958 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2251. Арк. 1–8.
1070. Протоколи засідань науково-методичної комісії з педагогіки початкового
навчання Міністерства освіти УРСР. 22 січня – 22 грудня 1970 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 7288. 47 арк.
1071. Протоколы заседаний секции учителей по обсуждению программы и планов
для 1–4 классов начальной школы. 1959 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1.
Спр. 492. 62 арк.
1072. Протоколы заседаний секции учителей по обсуждению проектов учебных
программ и планов для 1-4 классов на 1959/60 учебный год. ЦДАВО України.
Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 491. 277 арк.
1073. Рада Міністрів Української РСР. Доповідна записка «Про стан загального
обов’язкового восьмирічного навчання в Українській РСР». 1964 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 4379. Арк. 77–82.
1074. Рада Міністрів Української РСР. Про хід виконання постанови Президії
Верховної Ради Української РСР від 05.03.1983 р. № 4833-Х «Про інформацію
Комісії Верховної Ради Української РСР по освіті і науці про додержання в
республіці вимог Закону Української РСР про народну освіту в частині
дальшого поліпшення дошкільного виховання дітей в сільській місцевості» від
11.03.1984 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9213. Арк. 64–66.
1075. Рада Міністрів УРСР. Про поділ класів (груп) при вивченні української мови і
літератури в загальноосвітніх школах, професійно-технічних і педагогічних
училищах УРСР з російською мовою навчання на дві групи (підгрупи).
16 червня 1989 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 42. Арк. 182.
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1076. Раді Міністрів Української РСР. Інформація про початок 1971/72 навчального
року в загальноосвітніх школах УРСР. 1971 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 7833. Арк. 19–24.
1077. Решение коллегии Министерства просвещения УССР «О дополнительных
мероприятиях по улучшению преподавания русского языка в средних
общеобразовательных школах республики» от 14 августа 1985 г., протокол
№ 8/84 (№ 42–ДПС). 1985 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9250.
Арк. 34–36.
1078. Річний звіт Міністерства освіти про роботу шкіл та органів народної освіти
УРСР за 1958/59 навчальний рік. 1959 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 2584. 90 арк.
1079. Річний звіт Міністерства освіти УРСР про роботу шкіл та органів народної
освіти УРСР за 1956/57 навчальний рік. 1957 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 2130. 146 арк.
1080. Річний звіт Міністерства освіти УРСР про роботу шкіл та органів народної
освіти УРСР за 1960/61 навчальний рік. 1961 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 3196. 123 арк.
1081. Річний звіт Міністерства освіти УРСР про роботу шкіл та органів народної
освіти УРСР за 1961/62 навчальний рік. 1962 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 3532. 116 арк.
1082. Річний звіт про роботу шкіл Міністерства освіти УРСР та органів народної
освіти за 1959/60 навчальний рік. 1960 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15.
Спр. 2928. 128 арк.
1083. Річний звіт про роботу шкіл та органів народної освіти Української РСР за
1954/55 навчальний рік. 1955 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1721.
92 арк.
1084. Річний звіт про роботу шкіл та органів народної освіти Української РСР за
1957/58 навчальний рік. ЦДАВО України. 1958 р. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2349.
130 арк.
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1085. Річний звіт про роботу шкіл Української РСР за 1953/54 навчальний рік.
1954 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1544. 82 арк.
1086. Рішення колегії Міністерства освіти УРСР. 16 квітня 1985 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9246. Арк. 76–77.
1087. Розробчі таблиці на початок 1945/46 навчального року. 1945 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 81. 265 арк.
1088. Совет Министров УССР. 1986 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9289.
Арк. 147.
1089. Справка об итогах работы школ Украинской ССР. 1968 г. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 6355. 47 арк.
1090. Статистичні дані до засідання колегії Міністерства за підсумками 1994 року
(середні загальноосвітні, позашкільні навчально-виховні та дошкільні виховні
заклади). 1995 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 121. Арк. 116–158.
1091. Стенограма засідання вченої ради Українського науково-дослідного інституту
педагогіки. 4 листопада 1964 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 880.
Арк. 1–63.
1092. Стенограма засідання вченої ради Українського науково-дослідного інституту
педагогіки. 19 листопада 1964 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 880.
Арк. 67–111.
1093. Стенограма засідання колегії Міністерства освіти УРСР. 5 квітня 1957 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2017. Арк. 6–18.
1094. Стенограма засідання колегії Міністерства освіти УРСР. 8–9 грудня 1958 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2243. Арк. 7–32.
1095. Стенограма засідання секції учителів 1-4 класів по обговоренню проекту
навчального плану і програми для 1-4 класів 8-річних шкіл. 15 жовтня 1959 р.
ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 495. 98 арк.
1096. Стенограма наради голів комісії по удосконаленню старих і виготовленню
нових навчальних планів і програм для середньої школи. 7 вересня 1956 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1809. 8 арк.
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1097. Cтенограма наради директорів педінститутів по питанню роботи факультетів,
що готують вчителів 1-4 класів з вищою освітою. 1957 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2028. Арк. 62–87.
1098. Стенограма наради з питань реорганізації шкіл. 29 липня 1958 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2251. Арк. 9–40.
1099. Стенограма наради завідуючих відділами шкіл облВНО і директорів обласних
інститутів удосконалення кваліфікації вчителів. 6 серпня 1958 р. ЦДАВО
України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2254. Арк. 1–144.
1100. Стенограма наради завідуючих облВНО та їх заступників. 21-22 березня
1957 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2028. Арк. 25–61.
1101. Стенограма наради при Міністерстві освіти УРСР завідуючих облВНО,
спільно з науково-дослідними установами республіки і колегії Міністерства
освіти, начальників управлінь і відділів. 3 грудня 1958 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2251. Арк. 59–115.
1102. Стенограма республіканської наради по питанню поліпшення «Читанки» для
1 класу. 23 січня 1969 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 6795. 38 арк.
1103. Стенограмма заседания Ученого Совета института о ходе выполнения
мероприятий по празднованию 50-летию Советской власти, о результатах в
начальных классах и трудового обучения в средней школе. 24 листопада
1966 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1043. 44 арк.
1104. Стенограмма заседания Ученого Совета института по вопросу обсуждения
экспериментальных материалов (учебники, программы) в первых классах).
23 січня 1969 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1225. 41 арк.
1105. Стенограмма заседания Ученого Совета института по вопросу проверки
экспериментальной работы школ в 1968–1969 учебном году и состояние
подготовки в продолжению эксперимента в следующем учебном году.
24 липня 1969 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 1229. 71 арк.
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1106. Стенограмма

республиканского

совещания

по

обсуждению

проектов

программ для начальных классов восьмилетней школы. 27 січня 1959 р.
ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 493. 106 арк.
1107. Стенограмма совещания актива учителей начальных классов по вопросу
начального образования. 14 травня 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1.
Спр. 410. 69 арк.
1108. Стенограмма совещания директоров школ и директоров заводов. 25 листопада
1958 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2255. Арк. 1–19.
1109. Стенограмма совещания при директоре института по вопросу реорганизации
системы просвещения в Республике. 5 липня 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 5127.
Оп. 1. Спр. 351. 57 арк.
1110. Стенограммы заседаний Ученого Совета института по вопросу опыта
проверки программ трехлетнего обучения в начальных классах и проблемах
дальнейшего усовершенствования общего вечернего и заочного образования.
9–25 квітня 1964 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 871. 127 арк.
1111. Стенограммы заседаний Ученого Совета института по вопросу учебного
плана, структуры средней школы и основные направления изменений
образования. Обсуждение проекта учебного плана общеобразовательной
школы. 16 жовтня – 20 листопада 1965 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1.
Спр. 936. 135 арк.
1112. Стенограммы заседаний Ученого Совета об итогах проверки учебных
программ

и

учебников

в

1-х классах

Павлоградского

района

Днепропетровской области и Калужского района Ивано-Франковской области.
10–31 жовтня 1968 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. 158 арк.
1113. Cтенографічний протокол засідання колегії Міністерства освіти УРСР від
26 липня 1957 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2020. Арк. 65-81.
1114. Сухомлинский В. А. Против поспешности и непродуманных предложений в
деле усовершенствования системы народного образования. Б/р. ЦДАВО
України. Ф. 5097. Оп. 1. Спр. 686. 12 арк.
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1115. Сухомлинский В. А. Чему и как учить наших детей. Б/р. ЦДАВО України.
Ф. 5097. Оп. 1. Спр. 760. 21 арк.
1116. Центральний комітет КП України товаришеві Червоненку С. В. 1957 р.
ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2065. Арк. 78-80.
1117. Центральний комітет КП України. Відділ шкіл. 1957 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2027. Арк. 37.
1118. Цільова комплексна програма «Навчальна книга». 1991 р. ЦДАВО України.
Ф. 166. Оп. 17. Спр. 115. Арк. 59–85.
1119. ЦК Компартии Украины. О ходе осуществления школьной реформы в
Украинской ССР. 16.09.1987 г. № 1/1–10–274. 1987 р. ЦДАВО України. Ф. 166.
Оп. 15. Спр. 9328. Арк. 48–51.
Державний архів Чернігівської області
(Держархів Чернігівської області)
1120. Виконкому Чернігівської обласної ради депутатів трудящих. Інформація
Чернігівського

облвно

про

хід

виконання

рішення

облвиконкому

№ 395-і від 14.07.1969 р. «Про заходи по здійсненню переходу четвертих
класів на нову систему навчання». 1970 р. Держархів Чернігівської області.
Ф. Р–5065. Оп. 2. Спр. 2184. Арк. 134–143.
1121. Довідка про стан підготовки шкіл Городнянського району Чернігівської
області до переходу на нові програми в перших класах. 1969 р. Держархів
Чернігівської області. Ф. Р–5065. Оп. 2. Спр. 2184. Арк. 85-96.
1122. Заступнику директора Центрального інституту підвищення кваліфікації
керівних

працівників

народної

освіти

УРСР

тов. Верховому.

1959 р.

Держархів Чернігівської області. Ф. Р–2334. Оп. 1. Спр. 109. Арк. 2.
1123. Заходи Міністерства освіти Української РСР по поліпшенню атеїстичного
виховання учнів. 1959 р. Держархів Чернігівської області. Ф. Р–2334. Оп. 1.
Спр. 109. Арк. 165–168.
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1124. Материалы о работе 4-тых классов по новым программам (планы,
информации, ведомости и др.). 1970 г. Держархів Чернігівської області.
Ф. Р–5065. Оп. 2. Спр. 2279. 84 арк.
1125. Міністерство освіти УРСР. Управління шкіл. Інформація про наслідки
навчально-виховної роботи за І півріччя 1969/70 навчального року в перших
класах шкіл Чернігівської області. 1970 р. Держархів Чернігівської області.
Ф. Р–5065. Оп. 2. Спр. 2184. Арк. 179–182.
1126. Про хід перебудови роботи загальноосвітніх шкіл, інших дитячих установ
Прилуцького району, підвищення їх ролі у рішенні завдань прискорення
соціально-економічного розвитку трудових колективів у відповідності з
рішеннями

ХХVІІ з’їзду

КПРС,

Основних

напрямів

реформи

загальноосвітньої та професійної школи: рішення колегії відділу народної
освіти Чернігівського облвиконкому від 26 грудня 1986 р. Держархів
Чернігівської області. Ф. Р–5065. Оп. 2. Спр. 3452.Акр. 81–88.
1127. Протокол № 5 засідання розширеної колегії Управління освіти і науки
облдержадміністрації від 28 серпня 2001 р. Держархів Чернігівської області.
Ф. Р–5065. Оп. 2. Спр. 3850. Арк. 173–194.
Інститут педагогіки НАПН України
Відділ початкової освіти
1128. Анотований звіт «Зміст і методичне забезпечення державних стандартів
початкової освіти» (1999–2001). Б. р. 9 арк.
1129. Анотований звіт «Науково-методичне забезпечення реалізації концепції змісту
навчання в національній школі першого ступеня» (1991–1995). Б. р. 5 арк.
1130. Виписка з протоколу засідання вченої ради Науково-методичного центру
інтеграції змісту освіти АПН України від 14.06.2000 р. 2 арк.
1131. Зауваження і пропозиції до Державного стандарту початкової загальної освіти
/ керівник творчої групи М. C. Вашуленко. Б. р. 1 арк.
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1132. Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка базового компонента змісту
початкової освіти та його методичного забезпечення» : затв. директором Ін-ту
педагогіки АПН України 11.12.1998 р. 7 арк.
1133. Обговорюємо Державний стандарт початкової загальної освіти та базовий
навчальний план загальноосвітніх закладів України / Управління освіти і
науки Закарпат. облдержадмін. Б. р. 14 арк.
1134. Окремі думки щодо проекту Базового навчального плану загальноосвітніх
навчальних закладів України (Державний стандарт початкової загальної
освіти). 15 червня 2000 р. 2 арк.
1135. Про проект Державного стандарту освіти для початкової школи / Харків. обл.
ін-т удосконалення вчителів. Б. р. 3 арк.
1136. Програма дослідження колективної теми «Зміст та методичне забезпечення
державних стандартів початкової освіти (1999–2001 рр.)» / АПН України,
Лабораторія навчання і виховання молодших школярів. Б. р. 34 арк.
1137. Програма дослідження комплексної теми «Розробка базового компоненту
змісту початкової освіти та його методичне забезпечення» (1996–1998). Б. р.
36 арк.
1138. Программа

исследования

по

комплексной

теме:

«Совершенствование

содержания образования, организационных форм и методов обучения в
начальной школе» (1986–1990) / М-во просвещения УССР, Ин-т педагогики
УССР, Лаборатория начального обучения и обучения детей шестилетнего
возраста. Б. г. 25 арк.
1139. Пропозиції Одеського ІУВ щодо проекту Державного стандарту початкової
загальної освіти / Одеський ін-т удосконалення вчителів. Б. р. 3 арк.
1140. Пропозиції творчої групи вчителів початкових класів щодо удосконалення
проекту Державного стандарту початкової загальної освіти / Кіровоград. обл.
ін-т після диплом. пед. освіти. 2000 р. 2 арк.
1141. Пропозиції щодо обговорення Державного стандарту початкової загальної
освіти / Чернігів. ОІПКПП. Б. р. 1 арк.

574

1142. Рекомендації до Державного стандарту початкової загальної освіти : лист Інту удосконалення вчителів Миколаїв. обл. від. нар. освіти М-ва освіти України
від 20 черв. 2000 р. № 111/1–01. 4 арк.
1143. Рекомендації до проекту Державного стандарту початкової загальної освіти :
лист Київ. гімназії східних мов від 29.06.2000 р. № 81. 1 арк.

Педагогічний музей України НАПН України
(Педагогічний музей України)
1144. Вашуленко М. С.,

Скрипченко Н. Ф.,

Бібік Н. М.,

Підгорна Н. І.

1981 р.

Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка № 2 «УНДІП». Фото № 77.
Інв. н. 1442. Офсет кольоровий. 24×17,7 см.
1145. Використання технічних засобів на уроках, вчитель Столярова К. О., СШ 6,
м. Житомир. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка
«Початкова школа». Фото № 81. Офсет кольоровий. 12,1×17,3 см.
1146. Вчителька Желдубовська Д. С. разом з учнями слухають запис на магнітофоні,
Волинська обл. 1973 р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка
«Початкова школа». Фото № 40. Офсет чорно-білий. 11,9×17,8 см.
1147. Вчителька початкових класів Тишенко Т. А. проводить урок, СШ № 62,
м. Запоріжжя. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка
«Початкова школа». Фото № 55. Офсет кольоровий. 8×12 см
1148. Вчителька СШ № 19 м. Дніпродзержинська Чуприна К. М. в 3 класі розв’язує
задачу

про

будівництво

шляхів.

Б. р.

Педагогічний

музей

України.

Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото № 161. Офсет кольоровий.
18×25,8 см.
1149. Вчителька СШ № 3 Євтушенко В. В., використовує технічні засоби навчання
на

власних

уроках,

м. Чернігів.

Б. р.

Педагогічний

музей

України.

Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото № 137. Офсет кольоровий.
17,5×22,5 см.
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1150. Екскурсія на природі учнів 3-го класу Чернігівської СШ ім. Леніна, вчителька
Волочай О. Д. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка
«Початкова школа». Фото № 105. Офсет чорно-білий. 9×12 см.
1151. Кабінет молодших класів. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс.
Папка «Шкільні предмети: технічні засоби навчання». Фото № 28. Офсет
чорно-білий. 18×24 см.
1152. Кабінет молодших класів. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс.
Папка «Шкільні предмети: технічні засоби навчання». Фото № 40. Офсет
чорно-білий. 18×24 см.
1153. Лабораторія

навчання

шестиліток

проводить

заняття

з

учнями.

Скрипченко Н. Ф. 1985 р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс.
Папка № 2 «УНДІП». Фото № 79. Офсет кольоровий. 24×18,2 см.
1154. Перший урок в 1 класі, СШ № 51, м. Київ. 1958 р. Педагогічний музей України.
Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото № 158. Офсет чорно-білий.
23,6×29,5 см.
1155. Підготовка до школи в дитсадку ім. Чапаєва, Золотоніський р-н, Черкаська
обл. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка № 1 «Дошкільне
виховання».Фото № 30. Офсет чорно-білий. 18×24 см.
1156. Підготовка до школи у дитячому садку. 70-ті рр. ХХ ст. Педагогічний музей
України. Фотокомплекс. Папка № 1 «Дошкільне виховання». Фото № 55.
Офсет чорно-білий. 8,5×21 см.
1157. Приміщення для молодших класів. Б. р. Педагогічний музей України.
Фотокомплекс. Папка «Шкільні предмети: технічні засоби навчання». Фото
№ 29. Офсет чорно-білий. 18×24 см.
1158. Робоча кімната для учнів 1–3 класів, Запорізька СШ № 7. Б. р. Педагогічний
музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото № 107. Офсет
чорно-білий. 8,5×11,3 см.
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1159. Робоча кімната для учнів 1–3 класів, Запорізька СШ № 7. Загальний вигляд
кімнати. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова
школа». Фото № 109. Офсет чорно-білий. 8,5×11,5 см.
1160. Робоча кімната для учнів 1–3 класів, Запорізька СШ № 7. Загальний вигляд
кімнати. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова
школа». Фото № 110. Офсет чорно-білий. 8,5×11,5 см.
1161. Робочі місця учнів. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка
«Шкільні предмети: технічні засоби навчання». Фото № 27. Офсет чорнобілий. 18×24 см.
1162. Скрипченко Н. Ф. консультує методистів обласного інституту удосконалення
вчителів. 1980-ті рр. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка № 2
«УНДІП». Фото № 80. Офсет чорно-білий. 23,7×17,5 см.
1163. СШ № 6, учні за роботою, вчитель Столярова К. О., м. Житомир. Б. р.
Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова школа».
Фото № 82. Офсет кольоровий. 12,1×17,3 см
1164. СШ № 13 м. Рівне. Використання цифрових карток – одна із форм зворотнього
зв’язку. Урок у 3-Д класі. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс.
Папка «Фото про школи». Фото № 156. Офсет кольоровий. 9×12 см.
1165. СШ № 13 м. Рівне. Вчителька 3-А класу Барило М. В. закодовує відповіді.
Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Фото про школи».
Фото № 157. Офсет кольоровий. 9×12 см.
1166. Урок арифметики в 3 класі 32-ї восьмирічної школи в м. Львові. 1960 р.
Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото
№ 52. Офсет чорно-білий. 17,7×23,9 см.
1167. Урок в 2-Б класі, учитель Міщенко Т. В., смт Летичів, Хмельницька обл. Б. р.
Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова школа».
Фото № 92. Офсет чорно-білий. 14,6×21 см.
1168. Урок

географії, Євтушенко В. В. використовує методику проблемного

навчання для кращого засвоєння матеріалу учнями, м. Чернігів. Б. р.
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Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова школа».
Фото № 138. Офсет кольоровий. 17,4×23,7 см.
1169. Урок математики в 2-Б класі, учителька Міщенко Т. В., смт. Летичів,
Хмельницька обл. Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка
«Початкова школа». Фото № 94. Офсет чорно-білий. 16,8×22,5 см.
1170. Урок музики в СШ № 87 м. Києва, 2 клас. 1977 р. Педагогічний музей України.
Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото № 49. Офсет чорно-білий.
12,3×17,4 см.
1171. Урок ручної праці в 1 класі, проводить вчителька Коваль М. В., м. Вінниця.
Б. р. Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова школа».
Фото № 65. Офсет чорно-білий. 18×24 см.
1172. Урок самопідготовки в СШ № 119, м. Одеса. Б. р. Педагогічний музей України.
Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото № 84. Офсет чорно-білий.
13×18 см.
1173. Урок самопідготовки в СШ № 119, м. Одеса. Б. р. Педагогічний музей України.
Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото № 85. Офсет чорно-білий.
12,8×18,1 см.
1174. Учні 1-Б класу Київської школи № 129 разом з вчителькою. 1958 р.
Педагогічний музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова школа».
Фото № 97. Офсет чорно-білий. 13×18 см.
1175. Учні 2 класу СШ №13 працюють з перфокартами, м. Рівне. Б. р. Педагогічний
музей України. Фотокомплекс. Папка «Початкова школа». Фото № 57. Офсет
кольоровий. 9×11,8 см.
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