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кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського      

 

ВІДЕОІГРИ В ОСВІТІ: ЕСТЕТИЗАЦІЯ,  

КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСВІТНІ ПЛАТФОРМИ 
 

Анотація 

Сучасний світ заснований на постійній динаміці суспільних 

відносин, невід’ємною складовою частиною яких виступає освіта. 

Освітній процес у сучасних умовах перманентних змін всіх сторін 

суспільного життя демонструє проблемну ситуацію стосовно адекватних 

відповідей на потреби сьогодення. Важлива складова проблематики 

осучаснення форм і методів освіти стосується питань мотивації та 

включеності учнів в освітній процес. 

Значимість комп'ютерної гри полягає в тому, що вона є вираженням 

сучасних художніх тенденцій, таких, як використання різних перспектив 

і точок зору на подію, включення в твір випадкових поточних вражень 

публіки, збільшення активності глядача художнього твору і, як 

результат, збільшення його емоційної залученості, переміщення акценту 

з результату творчості на процес. Комп'ютерна гра відкриває нові форми 

активної і творчої взаємодії глядача з мистецьким середовищем, вчиться 

використовувати інтерактивність як виразний засіб. 

В даний час кількість і різноманітність комп'ютерних ігор настільки 

розрослася, що настав час систематизувати і структурувати це складне і 

багатогранне художнє явище. Назріла необхідність підходу, до 

комп'ютерної гри, як принципово нового явища – єдиної форми 

художньої віртуальної реальності. Зрозуміло, ми віддаємо собі звіт, що 

всебічне дослідження цієї проблеми вимагає участі фахівців самого 

різного кола і самих різних спеціальностей. 

 

Ключові слова: відеоігри, освіта, процедурна риторика 
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Постановка проблеми 
Сучасна проблемна ситуація полягає в тому, що класичні методи та 

механізми навчання мають низьку ефективність там, де необхідно 

сформувати нестандартне мислення, яке відповідає інноваційним 

викликам сучасної цивілізації. Нові стратегії формування сучасного 

освітнього простору, засновані на залученні новітніх, перш за все 

цифрових, технологій та нові методичні, в тому числі ігрові, підходи до 

організації та змісту навчального процесу, виявляють досить високу 

результативність у вирішенні проблем сучасної освіти. Важливість 

гейміфікації полягає ще й виходячи з психологічних особливостей 

природи людини. 

Аналіз публікацій з теми 

Проблема  пошуку теоретико-концептуальних засад та розроблення 

технологій естетизації освітнього простору протягом ХХ – початку 

ХХІ ст. порушувалася  Ч. Гейтснел, Г. Рагг, В. Шумахер. Представники 

російської науково-педагогічної думки П. Автономов, А. Баришнікова, 

Л. Назарова, Н. Осіпова, Б. Юсов. Вітчизняні освітяни О. Карловас, 

Л. Масол, Н.Миропольська. 

В сучасному світовому науковому дискурсі відеогра як предмет 

дослідження з’являється в 80-90 рр. минулого століття в роботах відомих 

дослідників Я. Богоста, Г. Фраски, Р. Бергонсе, які аналізують новий 

феномен соціальної реальності, його значення, роль та вплив на рівень 

соціальної комунікації в суспільстві. 

Серед українських науковців можна виділити дослідження 

О. Алієвої, В. Гупаловської, Л. Ільницької, К. Кислюка, А. Коблевського, 

Н. Стратонової, В. Кравченко і В. Коваленко. 

 Нерозв’язаною проблемою, зокрема у вітчизняних дослідженнях, 

продовжує залишатися осмислення феномену відеогри в контексті її 

можливостей формування інноваційного освітнього середовища. Наразі, 

світова наукова думка стосовно зазначеної проблематики займається 

обґрунтуванням ідеї про необхідність вироблення якісно нової стратегії 

розвитку освітнього простору, заснованої на активному залученні в 

освітній процес новітніх комунікаційних технологій на відеоігрових 

платформах. Саме тому, метою даного дослідження є виявлення 

освітнього потенціалу та аналіз освітніх перспектив відеоігор.  

Нагадаємо, що системний аналіз гри як явища  здійснив Йоган 

Гейзинга, відомий нідерландський філософ, історик та теоретик 

культури. Його ідея полягала в тому, що гра постає повноправною 
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частиною людського буття, а також окремим феноменом соціальної 

реальності 

 

Виклад основного матеріалу. 

Сучасний світ заснований на постійній динаміці суспільних 

відносин, невід’ємною складовою частиною яких виступає освіта. 

Освітній процес в сучасних умовах перманентних змін всіх сторін 

суспільного життя демонструє проблемну ситуацію стосовно адекватних 

відповідей на потреби сьогодення. Важлива складова проблематики 

осучаснення форм і методів освіти стосується питань мотивації та 

включеності учнів в освітній процес. 

Сучасна проблемна ситуація полягає в тому, що класичні методи та 

механізми навчання мають низьку ефективність там, де необхідно 

сформувати нестандартне мислення, яке відповідає інноваційним 

викликам сучасної цивілізації. Нові стратегії формування сучасного 

освітнього простору, засновані на залученні новітніх, перш за все 

цифрових, технологій та нові методичні, в тому числі ігрові, підходи до 

організації та змісту навчального процесу, виявляють досить високу 

результативність у вирішенні проблем сучасної освіти. Важливість 

гейміфікації полягає ще й виходячи з психологічних особливостей 

людини. 

Перш за все, нам потрібно для себе зрозуміти про що йде мова, а 

саме про комп’ютерні ігри чи про відеоігри ? На пострадянському 

просторі між ними звикли ставити знак рівності, але тут варто внести 

певну ясність у визначеннях.  

Що таке відеогра ? Відеогра це – це електронна гра, в ігровому 

процесі якої гравець використовує інтерфейс користувача, щоб отримати 

зворотну інформацію з відеопристрою [6]. Електронні пристрої, які 

використовуються для того щоб грати, називаються ігровими 

платформами. Наприклад, до таких платформ належать персональний 

комп'ютер та гральна консоль.  

Пристрій введення, який використовується для керування грою, 

називається ігровим контролером. Це може бути, наприклад, джойстик, 

клавіатура та мишка, геймпад або сенсорний екран. 

Тож різниця між відеогрою та комп’ютерною грою полягає лише у 

обчислювальному відеопристрої, на якому гра відтворюється. І в цій 

статті більш доречним є вживання ширшого поняття як відеогра, 

оскільки вона може бути відтворена не тільки на комп’ютері, але і на 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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ігровій консолі, портативному пристрої чи смартфоні та інш. Поняття ж 

комп’ютерна гра доречна у вживання лише відносно тих ігор, які 

відтворюються на комп’ютерах, або коли комп’ютер є основною ігровою 

платформою. 

Відеоігри або просто ігри нам можуть здатись чимось несерйозним, 

але «серйозність» – бінарна пара до поняття «гра», хоча, якщо згадати 

слова Йогана Хейзінги – гра може бути дуже серйозною, більш того, 

ставкою у ній може бути життя, справжня «її протилежність – 

безкультур’я та варварство» [2, 13]. Культура, зароджена у грі, через 

приписування певних смислів явищам навколишнього світу, як 

загальний договір дотримання правил, що робить позицію відмови від 

гри відмовою від загальновизначених традицій поведінки та взаємодії зі 

світом. Гра є тим, чим є її правила, вона отримує сенс через свій 

особливий порядок, або видиму чи заздалегідь передбачену нелінійність, 

як в геймплейному процесі, так і сюжетному оповіданні .  

Недарма елемент гри та випадковості посідає таке важливе місце у 

напрямах концептуалізму, дадаїзму, хепенінгу, що протиставляють себе 

елітарності, професіоналізму та серйозності класичного мистецтва, 

повертаючи таким чином його у маси та зближуючи з повсякденним 

життям. 

Гра, як соціокультурний та антропологічний феномен, за 

Хейзінгою, є, по суті своїй, надлишковою. У ній задіяний надлишок 

життєвих сил, емоцій, щось за межами простої мети підтримання життя, 

виливаючись у діяльність, одночасно пов’язану з буденністю, але і чітко 

відокремлену від неї. Кінець же XX ст., позначений надзвичайною 

щільністю процесів, потоку інформації та візуальних образів, 

демонструє перенасиченість, гіпертрофовану надлишковість художніх 

засобів та прийомів. У зіткненні з важкістю опанування і повноцінного 

використання всіх можливостей цього потоку виникає необхідність 

переформатування, розширення пропускного каналу. 

Постмодернізм – період хаосу перед початком упорядкування 

життєвих сил за новою системою, тож не дивно, що саме віртуалістика 

та гра стають одними з головних мистецьких тенденцій цього часу та 

наступного періоду постпостмодернізму. Широкі можливості до 

впорядкування та одночасного задіяння усіх можливих каналів 

інформації без нового стрибка складності, роблять гру ідеальною 

формою для узагальнення і випробування сучасного інструментарію 

мистецтва (дигітального, синтезованого, віртуального). 
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Значимість комп'ютерної гри полягає також у тому, що вона є 

вираженням сучасних художніх тенденцій, таких, як використання 

різних перспектив і точок зору на подію, включення у твір випадкових 

поточних вражень публіки, збільшення активності глядача художнього 

твору і як результат, збільшення його емоційної залученості, 

переміщення акценту з результату творчості на процес. Комп'ютерна гра 

відкриває нові форми активної і творчої взаємодії глядача з мистецьким 

середовищем, вчиться використовувати інтерактивність як виразний 

засіб. 

У даний час кількість і різноманітність комп'ютерних ігор 

настільки розрослася, що настав час систематизувати і структурувати це 

складне і багатогранне художнє явище. Назріла необхідність підходу до 

комп'ютерної гри, як принципово нового явища - єдину форму 

художньої віртуальної реальності. Зрозуміло, ми віддаємо собі звіт, що 

всебічне дослідження цієї проблеми вимагає участь фахівців самого 

різного кола і самих різних спеціальностей. 

Художня віртуалістика, виступаючи однієї з головних ідеологічних 

течій постпостмодернізму, доводить до логічного завершення 

закладений модернізмом початок зміщення традиційних ролей автора та 

глядача. Імовірно, що на сьогодні можна констатувати завершення кола 

трансформацій у тріаді «митець-твір-глядач». Класичний її варіант 

передбачає близькість автора і твору та дистанцію між твором і 

глядачем, де, сконцентрований у завершеному фізичному носії, досвід 

автора виноситься на спостереження публіки. У випадку з 

постмодерними напрямами, як наприклад перформанс, автор і гість 

взаємодіють, разом займаючи діяльну позицію в акті мистецтва. Таким 

чином, відбувається «притягування» глядача та зближення усіх трьох 

категорій. 

Принципово новий механізм смислотворення також прекрасно 

ілюструють слова доктора філософських наук Марини Можейко: 

«Розповідь у постмодернізмі не розглядається з точки зору презентації у 

ній первинного, об’єктивно наявного смислу, останній конституюється 

лише у процесуальності нарації. Розповідь про події не зводиться до 

первинного, глибинного, об’єктивно наявного смислу події – смисл 

розповіді, навпаки, розуміється як той, що здобувається у процесі 

нарації, тобто мислиться як позбавлений онтологічного забезпечення та 

виникає у акті суто суб’єктивного зусилля… Наратив виступає не 
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скільки описом певної онтологічно артикульованої реальності, скільки 

«інструкцією» з конструювання останньої» [1, 78]. 

Таким чином, сенсом гри стає досвід гравця, котрий не зводиться 

до первинного, об’єктивного смислу, чи, інакше кажучи, історії або 

сюжету, котрі використовуються у традиційних видах лінійного досвіду, 

як кіно чи театр. Ігри здатні породжувати свою внутрішню цінність, 

спорадичне утворення смислу через процесуальні взаємодії гостя з 

елементами гри. 

Поетапне конструювання досвіду з урахуванням наданої гравцю 

свободи є найбільшим здобутком і одночасно серйозним компромісом з 

авторським контролем, що й складає головну проблему геймдизайну. На 

відміну від традиційних видів лінійної оповіді, прірва між артефактом і 

тим, що в результаті отримує гравець, є дуже істотною [4, 11], адже 

автор гри не має прямого контакту з тим, що створює – досвідом, котрий 

відчуватиме глядач. Якщо порівняти досвід з пазлом, то у картині він 

зібраний заздалегідь. У кінофільмі пазл збирається поступово, але 

самостійно заповнює усі пробіли та ставить речі на місце так, як 

задумано автором. У перформансі збирання пазла у правильному вигляді 

контролює автор. І лише відеогра робить настільки високі ставки на 

можливості інтерактивності, щоб прийняти ризики, пов’язані із 

залишенням глядача наодинці з твором, та покладаючи місію 

становлення мозаїки досвіду на нього.  

Те, які елементи необхідно ввести, як вони будуть взаємодіяти і 

який урешті генеруватиметься досвід – знання цього і є мистецтвом 

геймдизайнера. Створити ситуацію так, аби гість відчував значний 

рівень свободи, проте у той же час прожив даний епізод так, і з тими 

враженнями, на котрі розраховує автор. У такому випадку повна 

симуляція світу та його процесів не є метою гри, цей підхід скоріше 

навіть заважає, адже значна кількість відволікаючих елементів здатна 

погіршити чи навіть зруйнувати досвід.  

Тож у даному разі діє знайоме правило: усе, що не здатне підсилити 

обрану тему (бажану лінію досвіду), має бути видалене. Аналогія з кіно 

буде вкрай простою, проте дійсно нема принципової різниці між тим, як 

обираються саме ті кадри, ракурси, той антураж, котрий підкріплює тему 

та історію стрічки і тим, як все це робиться у грі. Так само і художник 

використовує форму, лінії, колір, світлотінь та перспективу, котрі на 

рівні психології сприйняття здатні передати напруження або спокій, 

підкреслити чи уповільнити рух. У цьому розумінні гра не є чимось 
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абсолютно іншим, річчю, котра будувалась за новими, докорінно 

невідомими, розробленими з нуля принципами.  

Усі названі прийоми є такими ж дієвими і для відеоігор, просто їх 

використання зумовлене специфікою динамічного, тривимірного 

середовища та урахуванням наявності гравця. У цілому ж, правила, за 

якими рухається людське око по картині, можуть бути використані й для 

того, аби прокласти шляхи, котрими ми подорожуватимемо крізь 

тривимірний простір. Аби зробити очевидним спорідненість деяких 

принципів у відеоіграх та більш класичних мистецтвах, спробуємо 

розібрати конкретний приклад. Відеогра будується на чотирьох 

основних стовпах, іменованих у геймдизайні «елементарною тетрадою» 

[4, 42], куди входять: естетика, історія, механіка та технологія. Як 

мінімум, два елементи – естетика та історія, знайомі нам з класичних 

мистецтв та в значній мірі схильні підкорятись тим же правилам, 

котрими користується художник, архітектор чи режисер-постановник. 

Ці ж засоби естетики є водночас і засобами непрямого контролю. 

Маючи свободу зробити інакше, гість буде переконаний піти саме тим 

шляхом, котрий потрібен для формування найбільш повного і 

насиченого досвіду, це навіть стане його найбільшим бажанням у даний 

момент. Саме в такий спосіб добре продуманий простір створює 

відчуття повноти, максимальної насиченості і в той же час 

невимушеності кожного моменту.  

Тож, роздивившись, яким чином відеоігри можуть стати об’єктом 

дослідження в естетиці, ми маємо задати собі питання, а яким чином ігри 

можуть навчати?  Як ми можемо використати ці знання на практиці ? 

Перш за все варто звернути увагу на так звану "процедурну 

риторику", термін розвинений Яном Богостом в його книзі «Операції 

підрозділу: підхід до критики відеоігор, та переконливих ігор: виразна 

сила відеогри».  

Я. Богост визначає процедурну риторику як "мистецтво 

переконання через засновані на правилах уявлення і взаємодії, а не 

промовлене слово, написання, зображення, або рухомі картини" і 

"мистецтво використання процесів переконливо". Хоча бажаний Гонсало 

Фраска термін «симуляційна риторика» використовує іншу мову, 

концепція та ж: він бачить авторів ігор як творців законів, і що ці автори 

передають ідеологію "додаючи або не враховуючи правила маніпуляції". 

Г. Фраска визначає моделювання як "моделювання (початкової) системи 

за допомогою іншої системи, котра підтримує (для когось) деякі 
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поведінкові патерни оригінальної системи", визначення, яке показує 

важливість системних процедур. 

В процесі створення терміну «процедурна риторика» Я. Богост 

позичає визначення у Джанет Мюррей з її книги «Гамлет на голодекі» - 

"здатність до визначення виконання послідовності правил" - щоб 

теоретизувати, що в комп'ютеризованих засобах масової інформації 

можна знайти іншу систему навчання і переконання. 

Як припускає Я. Богост, твердження, що ця здатність виконувати в 

обчислювальному відношенні ряд правил, фундаментально відокремлює 

комп'ютери від інших носіїв. Г.Фраска аналогічно бачить потребу в 

новій риторичної теорії, тому що симуляції можуть висловлювати 

повідомлення так, як наратив на це не спроможний. У процедурній 

риториці ці правила поведінки потім створюють простір можливостей, 

які можна досліджувати в процесі гри. 

Процедурна риторика також вважає ігри суворо риторичними як 

навмисне вираження певних точок зору. 

Дослідження просторів можливостей стає риторичним і 

повчальним, як тільки ігри заявляють про аспекти людського досвіду, 

незалежно від того, чи роблять вони це навмисно або випадково. Фраска 

погоджується з тим, що «відеоігри здатні передавати ідеї і почуття 

автора» і «пропонують відмінні риторичні можливості» для автора 

твору.  

Простежуючи історію риторики до класичної Греції, Богост 

стверджує, що в міру того, як теорії риторики розширилися від вивчення 

лише словесних до включення письмових та візуальних засобів 

інформації, тепер необхідно розширення риторики, щоб включити в неї 

властивості процедурного вираження. 

Я.Богост в переважній більшості використовує відеоігри як засіб та 

приклад виразності концепції процедурної риторики.  Однак він 

припускає, що ця теорія може застосовуватися і до інших типів «ігор» і 

реалізації їх можливостей. Хоча Я. Богост та Г. Фраска використовують 

різні терміни, опису цього нового типу риторики, їх можна вважати 

синонімічні.  

Я. Богост та Г.Фраска описують три основні категорії, через які 

процедурна риторика проявляється у відеоіграх: політика, реклама і 

освіта.  
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Освіта та навчання – невід'ємна тема процесуальної риторики: 

гравці вчаться, спостерігаючи, як їх поведінка нагороджується або 

карається. 

Для цього, як приклад, Я. Богост використовує гру SeaWorld 

Adventure Parks Tycoon (одна з безлічі ігор-симуляторів про управління 

бізнес-франшизами) в якості прикладу освітньої цінності процедурної 

риторики.  

У цих іграх перед гравцем стоїть завдання створити тематичний 

парк, зоопарк або інший бізнес і зробити його прибутковим. Хоча такі 

ігри дозволяють гравцям розвивати свій бізнес так, як вони вважають за 

потрібне, в кінцевому підсумку вони вимагають успішного бізнесу, щоб 

розвиватися і продовжувати грати. Цей процес зворотнього зв'язку 

змушує гравця вчитися управляти бізнесом і розширювати свої знання в 

процесі гри. 

Більшість аргументів на підтримку відеоігор пов’язані з 

результатами експериментальних досліджень, які вказують на те, що 

навчання з використанням відеоігор є більш ефективним порівняно з 

традиційними формами. Засвоєний за допомогою відеоігор матеріал 

зберігається у пам’яті учнів довше і є більш структурованим, що 

служить міцним підґрунтям для побудови подальшого знання [5]. 

Окрім цього, учні, що беруть участь у грі, можуть поділитися своїм 

знанням з іншими гравцями, які дуже часто мають різне соціокультурне 

походження. Це дозволяє утворювати співтовариства, що досліджують 

взаємозв’язки в інформаційно насиченому середовищі, а не вивчають 

точку зору автора підручника, який йде за наміченим планом і висвітлює 

інформацію під кутом особистісного сприйняття [3]. 

Ігрові методи в освіті характеризуються наявністю ігрових моделей 

процесу, об’єкта або ігрової діяльності; значним ступенем включеності в 

навчальному процесі; емоційністю і творчим характером заняття; 

активізацією мислення й поведінки учня; самостійністю учнів у 

прийнятті рішення; обов’язковістю взаємодії студентів між собою та 

викладачем; бажанням набути умінь і навичок за відносно короткий 

термін. 

Явища освітніх ігор та навчання на базі гри наразі постають 

найменш розробленими, хоча фігурують як частини процесу 

гейміфікації освітнього процесу.  

Відеоігри в науковому дискурсі, що описує освітні процеси, 

присутні у вигляді як інструмента освіти, так і явища, яке проявляє свої 
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освітні якості або навіть охоплює та видозмінює освітній процес. Всі 

методики залучення відеоігор та трансформації освітнього процесу 

базуються на загальних ігрових методах освіти, відеоігри в освітньому 

процесі виконують функції аналогічні функціям загальних ігрових 

методів.  

Прикладом засобу гейміфікації є система ClassCraft [7] – 

безкоштовна освітня рольова гра, в яку учень та вчитель грають 

протягом навчання. Вона може бути як фоном  так і фундаментом для 

ігрового процесу, може бути долучена до викладання будь-якої 

дисципліни та використовується, щоб мотивувати учнів до навчання та 

зацікавити в навчальному процесі. Успіхи та винагороди, отримані 

протягом гри, відображають реальну успішність учня. 

У систему також інтегрована аналітика успішності, що дозволяє 

батькам отримати інформацію щодо успішності дітей. Ця система також 

стимулює учнів до кооперації, адже допомога один одному протягом гри 

може допомогти отримати додаткові бали, що в подальшому вплинуть 

на загальну оцінку тих, хто активно допомагає іншим.  

Система ClassCraft  є достатньо гнучкою, щоб індивідуалізувати 

навчання і підлаштувати його під рівень кожного учня, що не завжди 

вдається реалізувати у класичних формах навчання. Вона також дозволяє 

витрачати менше часу на відстеження успішності та спонукає до 

активної співпраці. Відмінність її від освітніх ігор полягає в тому, що 

вона не просто подає певний освітній матеріал в ігровій формі, а 

дозволяє трансформувати будь-який освітній матеріал у гру та виступає 

ігровим базисом для взаємодії між учнем та вчителем. 

Іншим популярним у Великобританії інструментом може слугувати  

методологічна база Game Based Learning (GBL) – це особлива форма 

навчання, яка використовується, для заохочення студентів до навчання в 

процесі гри та додавання розваг у навчальний процес з метою зробити за 

їх допомогою навчання більш цікавим. Залучення відеоігор до 

класичного освітнього процесу в цьому випадку відбувається як 

моделювання, навчальний приклад або елемент винагороди за 

досягнутий навчальний результат.  

Але слід розрізняти гейміфікацію в освіті та навчання на основі гри 

(GBL), між якими існує суттєва різниця.  

Завдання гейміфікації – перетворити навчальний процес цілком у 

гру, тоді як мета GBL – це використання відеогри як частини 

навчального процесу. Однак до спільних рис можна віднести те, що 
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обидва ці напрямки з успіхом можуть залучати виховні та освітні 

аспекти гри в цілому та відеоігор зокрема, а саме: апробацію ролей та 

ідентичностей в процесі гри, тестування певних моделей, передачу 

інформації та цінностей; відпрацювання навичок у грі, аналогічне 

відпрацюванню їх у ході навчання; звернення до емоцій гравця, завдяки 

чому взаємодія стає часто більш ефективнішою, ніж простий обмін 

інформацією.  

Однією з ігор, що використовують в навчанні на базі гри, є 

Minecraft: Education Edition. Це – версія популярної гри Minecraft, 

підлаштована саме під освітній процес. Попри певні зміни, ця відеогра 

зберігає основні риси гри і може бути використана як для розваги, так і 

для кращого розуміння освітнього матеріалу. Вона постає певним 

компромісом між освітніми іграми та повною гейміфікацією освіти, а 

також може бути використана як певна винагорода для учнів. 

Популярні на сьогодні засоби гейміфікації можна поділити за 

класифікаціями відеоігор, що певною мірою полегшує їх вибір для 

вчителя. 

Отже, класифікація за типами навчальних ігор є наступною: 

1. Практично-наративні або «Навчаємо і відпрацьовуємо». 

2. Ігри пазли. 
3. Засоби інтерактивного навчання. 
4. Рольові ігри. 
5. Стратегії. 
6. «Пісочниці». 
7. Пригодницькі. 
8. Симулятори. 

 

1-й тип – Практично-наративні або «Навчаємо і 

відпрацьовуємо» 

Це короткі гри, спрямовані на придбання фактичних знань та 

розвитку навичок шляхом повторення певних дій. У центрі уваги 

невеликі завдання, такі як запам'ятовування визначень слів, 

математичних фактів, або розвиток вміння набору тексту наосліп. Іноді 

ігрова механіка інтегрована в навчальний контент, а іноді вона 

реалізується в кінці заняття виконанням групи вправ.  

У деяких іграх "навчаємо і відпрацьовуємо" інструкції впроваджені 

відразу на додаток до розділу з питаннями або практичними вправами, 

вони здатні надати відповідну реакцію на правильні і неправильні 
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відповіді, диференціювати навчання відповідно до відповідей учнів, 

надавати дані для викладачів та адміністраторів, і можуть бути 

використані в поєднанні з заняттями в класі під керівництвом викладача. 

Одна з найуспішніших програм на відпрацювання матеріалу з кінця 

1980-х, MathBlaster доступна на сайті Knowledge Adventure. 

Компанія Motion Math виробляє навчальні ігри для мобільних 

пристроїв і планшетів. Motion Math HD перший продукт компанії, 

розроблений в Стенфордському університеті, який представляє собою 

гру про дроби. Навчальна складова – розуміння звичайних дробів, 

відсотків, десяткових дробів і кругових діаграм – безпосередньо 

пов'язаних з ігровою механікою, при якій учні направляють стрибучу 

кульку в відповідне місце на числовій прямій. Гра створена, базуючись 

на дослідженнях, які передбачають, що рівень навчання підвищується, 

коли фізичний досвід підключається до інтелектуального змісту, і, що 

навчальні ігри є найбільш ефективними, коли немає поділу між 

процесом гри і вивченням матеріалу. 

Компанія Study Island – творець інтернет-ігор, що включають 

оцінювання та відпрацювання навичок по всіх основних навчальних 

напрямах згідно з державним стандартом США. Учні проходять 

попереднє тестування, після чого їм даються вправи, відповідні їх 

потребам і рівню. Після успішного виконання розділів уроку, учням в 

якості винагороди пропонується перелік коротких мотиваційних ігор. 

Далі програма надає викладачам дані оцінювання. 

2-й тип – Ігри пазли 

Новий різновид ускладнених пазл ігор являє собою послідовність 

пов'язаних між собою головоломок, які містять варіації на одну й ту ж 

тему, де потрібно розпізнати модель, зрозуміти логіку або будь-який 

процес. Як правило, гравці повинні розгадати підказки, щоб виграти, що 

дозволяє їм згодом перейти на рівень вище. 

Як прикладом може бути гра Foldit [8] – це навчальна пазл гра, 

заснована на процесі згортання білка. Основна мета цієї гри, 

розробленої дослідницькою групою в Центрі вивчення ігор 

Вашингтонського університету (the University of Washington's Center 

for Game Science) пов'язана з різними варіантами згортання структури 

окремих білків при використанням різних засобів, що надаються в 

рамках гри. Дослідники аналізують самі результативні рішення, щоб 

визначити, чи є рідні, структурні зміни, які можуть бути застосовані у 

відповідних білках в "реальному" світі. Вчені можуть використати 

https://itunes.apple.com/us/app/motion-math-fractions!/id410521340?mt=8
http://fold.it/portal/
http://fold.it/portal/
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такі рішення для вирішення реальних проблем шляхом викорінення 

певних хвороб і створення біологічних інновацій.  

Примітно, що команда гравців використовувала Foldit, щоб 

розгадати структуру ретровіруса, подібного до СНІДу. 

3-й тип – Засоби інтерактивного навчання 

Засоби або об'єкти інтерактивного навчання це невеликі розділи 

онлайн-навчання, які можуть бути легко інтегровані в більші програми. 

Ці елементи можуть мати властивості гри або можуть бути пов'язані з 

іграми або винагородами. В рамках середньої освіти навчальними 

об'єктами можуть бути короткі анімації, відео, інтерактивні вікторини, 

або інші інструменти. 

Анімаційний освітній сайт для дітей BrainPOP [9] який часто 

називають грою, насправді являє собою більш як 1 000 анімаційних 

уроків з інтерактивними елементами, такими як вікторини в додатку.  

Його короткі анімації та інтерактивні засоби охоплюють 

природознавство, суспільствознавство, англійську мову, математику, 

мистецтво, музику, охорону здоров'я і технології, і приведені у 

відповідність з державними навчальними програмами.  

4-й тип – Рольові ігри 

Рольові ігри відображають якусь послідовність подій в ігровому 

світі, яка надає грі оповідальний елемент. У гравців є широкий спектр 

варіантів для взаємодії з ігровим світом за допомогою своїх персонажів, 

вони також можуть обирати кілька шляхів або йти назад по власних 

слідах, і знову відвідувати епохи і місця, які вони раніше вже вивчили.  

Рольові ігри особливо корисні для таких предметів, як 

суспільствознавство, де студенти можуть бути занурені в певний 

історичний період часу і справлятися з тими викликами, які кидав той чи 

інший досліджуваний період, для того, щоб більш повно осмислити такі 

поняття, як рабство або цивільне право. 

Розраховані на багато користувачів віртуальні середовища (Multi-

User Virtual Environments – MUVEs) [10] є формою рольових ігор та ігор-

тренажерів, які дозволяють учасникам отримати доступ до віртуальних 

світів, взаємодіяти з онлайн-артефактами, представляти себе в інтернеті 

через аватар, спілкуватися з іншими учасниками, беручи участь в подіях, 

які моделюють реальний світ.  

Перші рольові ігри, такі як Oregon Trail були надзвичайно 

популярні в американських школах. У цій відеогрі студенти виконували 
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ролі, які вимагають успішної навігації в скрутних умовах, з якими 

американські піонери стикалися в експансії на Захід. 

iCivics  – навчальна гра, заснована колишньою суддею 

Верховного суду Сандрою Дей О'Коннор. Вона розроблена, щоб 

навчати студентів цивільному праву та надихати їх брати активну 

участь в демократичних процесах США. iCivics включає рольові ігри, 

які дозволяють змоделювати досвід "президента на один день" або 

захисту справи у Верховному суді. Ця гра відповідає державним 

стандартам і включає матеріали для викладачів, плани уроків і 

презентації PowerPoint. Її модульний формат є особливо привабливим 

для викладачів, що дозволяє їм вибрати конкретні фрагменти змісту і 

зв'язати це зміст з державними стандартами. iCivics – це 

безкоштовний ресурс для шкіл. 

Аналогічним чином, Mission U.S.12 – серія 

багатокористувацьких відеоігор, які занурюють гравців в історію 

США. Гра "For Crown or Colony?" поміщає гравця в ролі учня друкаря 

в 1770 рік у м.Бостоні. У грі "Flight to Freedom" гравець виступає в 

ролі раба в штаті Кентуккі в 1848 році. 

Окремої уваги заслуговує проект CSI, профінансований 

Національним науковим фондом (NSF), Університетом Райса, 

телеканалом CBS і Американською академією судових наук, – це серія 

рольових ігор за мотивами телесеріалу «CSI: Місце злочину», 

призначена для навчання студентів процесу судмедекспертизи, а також 

вирішення інших проблем у цій галузі. 

Martha Madison –нова гра компанії Second Avenue Software, 

завдання якого надихати дівчаток вивчати інженерію, технології, 

природничі науки, математику і будувати кар'єру – проект також 

відповідно до стандартів виникають в галузі природничих наук. 

5-й тип – Стратегії 

Ігри-стратегії – це ігри для декількох гравців, які передбачають 

управління ресурсами і планування. Найбільш успішними стратегії є в 

області суспільствознавства й історії. 

Civilization V – неймовірно популярна споживча гра-стратегія 

(понад дев'ять мільйонів одиниць, проданих по всьому світу), 

розроблена компанією Firaxis. Гравці прагнуть стати «володарями 

світу» шляхом створення і розвитку цивілізації від доісторичних часів 

до космічної ери і приймають стратегічні рішення в галузі дипломатії, 

https://www.icivics.org/
http://secondavenuelearning.com/
http://www.civilization5.com/
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розширення територій, економічного розвитку, технологій, управління 

та військових завоювань. 

6-й тип: «Пісочниці» 

Пісочниці – це скоріше відкриті розвідувальні середовища, а не 

лінійні ігри, спрямовані на досягнення будь-якої мети. Ці ігри мають 

тенденцію бути надзвичайно сконцентрованими на навчанні, покликані 

сприяти розвитку навичок і здібностей, в тому числі навичок вирішення 

проблем, спільної роботи і креативності, часто дозволяють гравцям 

експериментувати з механікою гри. Деякі ігри-пісочниці також 

дозволяють помістити різний контент в контейнери-пісочниці, – 

універсальність, яка часто імпонує викладачам. 

7-й тип: Пригодницькі 

Пригодницькі  відеоігри,  як правило, акцентують увагу на 

подорожі  гравця в невідоме, у простір або середовище часто в ролі 

мандрівника. 

Гра Lure of the Labyrinth призначена для учнів середнього 

шкільного віку, які вивчали алгебру. Вона включає велику кількість 

математичних головоломок, впроваджених в оповідальну гру, в якій 

студенти намагаються знайти свою втрачену домашню тварину і 

врятувати світ від монстрів. 

Розробники створили великі ресурси, щоб допомогти викладачам 

включити гру в процес навчання. Гра  розроблена в 2007 році в компанії 

MIT Education Arcade, Lure of the Labyrinth призначена для використання 

студентами позакласний час. Викладачі та учні потім використовують 

час уроку, щоб обговорити стратегії, поняття, з якими вони зіткнулися 

під час проходження  відеогри. 

Ця гра спрямована на розвиток навичок співпраці і включає в себе 

систему обміну повідомленнями в якості опції гри,  надаючи учням 

можливість обмінюватися стратегіями і працювати в команді. Lure of the 

Labyrinth також надає викладачам дані для оцінювання роботи студентів. 

8-й тип – Симулятори 

Симулятор – це маніпуляція моделлю якої-небудь події, оперування 

часом, простором або величинами для вирішення певних поставлених 

попередньо завдань. Найчастіше симулятором  не вистачає динаміки 

ігрового процесу, типовою для інших ігор, але іноді в ньому є деякі 

спільні риси з іграми типу стратегії або пісочниці. 

Molecular Workbench – це колекція безкоштовного, 

інтерактивного, наукового моделювання, розроблена компанією Concord 
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Consortium за підтримки Національного наукового фонду (NSF). 

Моделювання зазвичай використовується в рамках розширених 

навчальних програм, де воно може допомогти продемонструвати в класі 

наочно поняття, такі як рівняння стану газу, дифузію, теплообміну, 

хімічні реакції і механіку рідин. Крім того, гра допомагає слідкувати за 

успішністю студентів. 

MiddWorld Online – квест і рольовий симулятор. 

Студенти занурюються в точно відтворену в культурному 

відношенні середу (наприклад, їм пропонується відвідати кафе в Парижі 

і замовити каву), в цей час вони практикують свої мовні навички та 

використовують лексику мови, що вивчається в процесі спілкування з 

неграючими персонажами та іншими студентами з середовища. 

EcoMUVE  – дослідний проект в рамках навчальної програми 

Гарвардської вищої школи освіти (Harvard's Graduate School of 

Education), який використовує принципи моделювання, щоб показати 

учням середньої школи причинно-наслідкові структури в екосистемах. 

Студенти займаються дослідженнями і працюють в командах, але їх 

мета – досліджувати та  вирішувати проблеми в рамках реалістичного 

моделювання у грі.  

У навчальному процесі використовуються мозаїчна педагогіка, в 

якій кожен студент грає різну роль (наприклад, фахівець з якості води, 

натураліст, фахівець в області мікроскопії, слідчий). 

Разом з тим, слід зазначити, що застосування відеоігор в освіті та 

перетворення освітнього процесу на відеогру не дістало ще значного 

поширення та зіштовхується з певними труднощами на шляху 

впровадження. 

Висновки 
Для повноцінного виявлення освітнього потенціалу відеоігор та 

включення їх в освітній процес мають бути задіяні не лише технічні 

інструменти. Важливим напрямком виступає робота з батьками та 

освітянами, які наразі не завжди сприймають відеогру як важливий 

інноваційний інструмент для поліпшення якості освіти. 

Зазначимо, що комп’ютерні відеоігри як технологічний та 

культурологічний артефакт мають значний вплив на сучасне 

суспільство. При цьому відеоігри спрямовані на використання 

розважального компонента для тренування, навчання, лікування, 

державної політики тощо. Формальна й інформальна освіта є однією з 

найбільш перспективних сфер активного використання серйозних ігор.  

http://ecomuve.gse.harvard.edu/
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Спираючись на принципи навчання дією, серйозні комп’ютерні 

відеоігри мають потенціал подолання багатьох обмежень традиційного 

навчання. Вони містять більш складні та різноманітні підходи до 

навчального процесу, дозволяють використовувати інтерактивність, 

сприяють співробітництву, підтримують активне навчання, мають вплив 

на когнітивну і мотиваційну сфери. 

Серед векторів подальшої теоретичної розробки убачаємо 

дослідження використання відеоігор у формуванні громадянської 

компетентності студентів, використання відеоігор освітніми установами 

для активного залучення молоді до участі у побудові громадянського 

суспільства. 
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ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ 
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У статті розглянуто особливості та головні умови формування 

педагогічної майстерності як базової якості педагога-професіонала.  

 

Ключові слова: педагогічна майстерність, гуманістична 

спрямованість компоненти педагогічної майстерності. 

 

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується 

відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного 

процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в 

теорії та практиці навчання і виховання. Розвиток вітчизняної системи 

освіти, який відбувається під впливом соціально-економічних та 

політичних змін, має базуватися на основі пріоритетів якості навчання та 

поглиблення всебічного розвитку особистості. Новітні державні 

документи про освіту підкреслюють необхідність забезпечення 

можливостей особистісного зростання педагога, його  педагогічної 

майстерності.   

Успішність діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 

залежить від рівня підготовки педагогів, а очікувані позитивні 

результати реформування вітчизняної школи – від оновлення їхньої 

підготовки, на курсах підвищення кваліфікації включно. Тому проблема 

професіоналізму та фахової майстерності набувають дедалі більшого 

значення у теорії і практиці самоосвіти дорослих.  

Сучасній українській школі потрібні педагоги нової генерації – 

інтелігентні, гуманні, яскраві особистості, здатні до саморозвитку та 

фахового росту; педагоги, які володіють новітніми методиками та 

актуальними педагогічними техніками. Від фахівців вимагається 

поєднання орієнтації на досягнення з широтою знань і вмінням швидко 
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опановувати нові галузі. Тому метою даної статті є спроба 

охарактеризувати особливості формування педагогічної майстерності 

учителів у процесі адаптації до змін у профдіяльності та виявити головні 

умови формування педагогічної майстерності.  

Першим ввів поняття "майстерність вихователя" А.С. Макаренко у 

своїй статті "Деякі висновки з мого педагогічного досвіду": 

"Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом ... але це 

спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчати лікаря його 

майстерності, як треба навчати музиканта" [8]. В.О. Сухомлинський 

продовжив розвиток теорії про педагогічну майстерність. У працях "Сто 

порад учителеві", "Як виховати справжню людину", "Розмова з молодим 

директором школи" та ін. велика увага приділяється діяльності вчителя 

щодо формування у вихованців рис справжньої людини, громадянина, 

патріота. "Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, 

найдорожчим, що є в житті, – з людиною. Від нас, від нашого вміння, 

майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, 

характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у 

житті, її щастя" [11]. 

Сьогодні майстерність визначають по-різному: як "найвищий 

рівень педагогічної діяльності… який виявляється в тому, що у 

відведений час педагог досягає оптимальних наслідків" [6], 

"інтегрований показник ступеня готовності конкретної людини до 

виконання професійних обов’язків учителя і вихователя‖ [9], "сукупність 

певних якостей особистості вчителя, що зумовлюються високим рівнем 

його психолого-педагогічної підготовленості, здатністю оптимально 

розв’язувати педагогічні завдання (навчання, виховання і розвитку 

школярів)" [4], характеристику "високого рівня педагогічної діяльності" 

[5], ―вираження підвищеного рівня всіх якостей, якими повинен володіти 

педагог, комплекс властивостей особистості, який забезпечує високий 

рівень самоорганізації професійної діяльності, а також наслідок 

підвищеного рівня розвитку деяких педагогічних якостей" [1]. Сучасний 

погляд на проблему українських вчених відображено наступним чином: 

"педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує самоорганізацію  високого рівня професійної діяльності на 

рефлексивній основі" [12]. 

У означеному контексті постає питання: якими властивостями, 

якостями повинен володіти майстерний вчитель? У психолого-
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педагогічній літературі існують різні підходи до цього  питання. Так, 

О.В. Духнович вважав, що наставник повинен мати: 

– справжнє покликання до цієї служби; 
– добрі і правильні знання і відомості з  предмета, що викладатиме;  
– чистий і непорочний норов і процвітати чеснотами;  
– повинен бути  від природи лагідним, поважним;  
– повинен учнів своїх любити і їхню любов також для себе 

заслужити;  

– від природи треба йому володіти легким, зрозумілим способом 
викладання;  

– повинен мати потрібні засоби для навчання і наставляння;  
– повинен добрий порядок поважати [6]. 
А.К. Ткаченко виокремила низку професійно-особистісних 

властивостей учителя: здатність розуміти учня, доступно викладати 

матеріал, переконувати людей, зацікавлювати учнів, швидко реагувати 

на педагогічні ситуації і гнучко поводитися в них, передбачати 

результати своєї роботи, здатність до творчої роботи, організаторські 

здібності, педагогічний такт, здібності до певного предмета [12]. 

Натомість Г.І. Різз пропонує модель учителя, яку наділяє суттєвими, на 

його думку, ознаками і рисами: здатність одночасно вчити й виховувати, 

ґрунтовна теоретична педагогічна освіта, висока культура й 

усвідомлення цінностей виховання, свобода й відповідальність, 

причетність до інтелектуальної еліти [10].  

Аналізуючи загальноприйняті уявлення про "ідеального вчителя", 

деякі дослідники приходять до висновку, що такий педагог повинен усе 

знати, все розуміти, бути кращим і досконалішим за будь-яку звичайну 

людину. Він повинен начебто підноситися над людською масою, 

демонструючи надзвичайні знання, яскравий талант, організаторські 

здібності, силу і повноту особистості, вміння турботливо і чуйно 

ставитися до дітей… Тому образ "хорошого вчителя" починає втрачати 

людські риси, дедалі більше cтаючи схожим на янгола. Зважаючи на це, 

сучасні автори пропонують іншу модель: хороший учитель – це 

натхненний, щасливий учитель. [12].  

Сьогодні українська педагогічна думка виокремлює чотири основні 

характеристики майстерного вчителя, тобто компоненти педагогічної 

майстерності:  

– гуманістична спрямованість;  
– професійна компетентність;  
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– педагогічні здібності;  
– педагогічна техніка [3, с.34-36]. 

Гуманістична спрямованість – ключова характеристика 

педагогічної майстерності, яка передбачає орієнтацію на іншу людину 

(зокрема на учня), терпиме ставлення до інших, врахування потреб 

вихованців, вибір доцільних засобів впливу та взаємодії, крім цього, – 

гідне самоствердження самого педагога як кваліфікованого, 

вимогливого, гуманного наставника, тобто, утвердження ним вищих 

духовних цінностей, моральних норм поведінки.  

Основними складовими професійної компетентності вчителя є 

його знання: з дисципліни, яку він викладає, з педагогіки, з психології та 

з методики. Але слід зважати на те, що ці знання повинні бути 

комплексними, синтезованими, а не відокремленими один від одного. 

Для того, щоб викликати в учнів зацікавленість навчальним предметом, 

зробити інформацію ―живою‖ і доступнішою, знання педагога мають 

бути особистісно забарвленими. Тобто, вчителю варто висловлювати 

власне ставлення до навчального матеріалу, розуміння проблеми, власні 

міркування. Визначальною особливістю знань вчителя є їх постійне 

оновлення та поповнення, оскільки педагог – це людина, яка постійно 

самовдосконалюється, працює над собою, вчиться протягом життя.  

Успішність педагогічної діяльності великою мірою залежить від 

педагогічних здібностей вчителя, основними з яких є:  

– комунікативні – здатність до встановлення контактів і зв’язків;  

– перцептивні – професійна проникливість, пильність;  

– інтуїція, здатність сприймати та розуміти іншу людину;  
– динамічні – здатність активно впливати на іншу особистість;  

– емоційна стабільність як здатність володіти собою, зберігати 
самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації;  

– оптимістичне прогнозування – передбачення розвитку 

особистості орієнтацією на позитивне в ній;  

– креативність.  
До основних елементів педагогічної техніки належать: техніка 

мовлення (голос, дихання, дикція, інтонаційне забарвлення і т.п.), 

виразний показ почуттів і ставлень (міміка, пантоміміка, зовнішній 

вигляд вчителя загалом), професійна самопрезентація психічного стану 

(самоконтроль, витримка тощо). Крім цього, важливими вважаємо 

організаторські здібності, конструктивні навички (вміння відбирати та 

логічно вибудовувати матеріал), гностичні (здатність до пізнання 
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нового), дидактичні (вміння навчати інших) та ін. Тобто, це ті вербальні 

та невербальні вміння, які є невід’ємним елементом педагогічної 

майстерності, що допомагають усім учасникам навчального процесу 

яскравіше виразити себе і досягти оптимальних результатів у роботі. 

Значущою залишається роль вчителя – громадянина, носія 

загальнокультурних і національних цінностей, основою професіоналізму 

якого є постійне самовдосконалення. 

Підсумовуючи, зазначимо, що педагогічну майстерність можна 

розглядати як найвищий рівень педагогічної роботи та вияв творчої 

активності, тобто, як комплекс особистісних якостей, що забезпечують 

самоорганізацію професійної діяльності високого рівня.   
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У статті в історичному контексті аналізуються засади політики 

радянської влади та російського керівництва на чолі з В. Путіним щодо 

України, її відверто шовіністичний характер, в основі якого – геноцид 

української нації із застосуванням різноманітних методів і технологій 

«гібридної війни», в т. ч. політичних репресій, голодоморів, депортацій, 

асиміляції і русифікації. 

 

Ключові слова: геноцид, етноцид, національна політика, 

голодомор, політичні репресії, русифікація, депортація, «русский мир». 

 

Ще з часів «перебудови», а особливо за роки незалежності, 

українськими істориками докладаються багато зусиль для розкриття 

«білих плям» вітчизняної історії, в т. ч. періоду знаходження УРСР у 

складі Радянського Союзу. На сьогодні вже загальновідомі головні 

засади національної політики радянського керівництва стосовно 

України, коли під виглядом інтернаціоналізації фактично втілювалися в 

життя русифікаторські підходи. Геноцид української нації здійснювався 

не лише шляхом асиміляції, переселень, депортацій, але й за допомогою 

терору у вигляді політичних репресій та штучного голоду. 

Якісно новий стан правових відносин між Україною та Росією, що 

склався після анексії Криму та вторгнення російських військових 

підрозділів у Донецьку та Луганські області, підтримка там 

маріонеточно-сепаратистських режимів у вигляді так званих ДНР та 

ЛНР актуалізує проблему стосунків між Україною та Росією не лише в 
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історичному аспекті, але й з точки зору сучасного стану. Застосування 

російським керівництвом проти України методів «гібридної війни» 

змушує по-новому розглянути відомі факти геноциду українців – як 

таємні операції, застосування замаскованих інструментів, що ідеологічно 

виправдовувалося боротьбою «проти ворогів і підривних елементів». А 

сьогодні присутність «російських добровольців» на сході України 

виправдовується необхідністю захисту «братів по крові» від київської 

«фашистської хунти». 

В національній політиці радянського керівництва стосовно 

України, починаючи від більшовиків на чолі з Володимиром Леніним, 

чітко проглядаються ознаки етноциду, небажання бачити Україну 

незалежною державою. Необхідність її доводив, зокрема, видатний 

український історик, географ, етнограф, академік Степан Рудницький, 

знищений, як і інші вчені, сталінським режимом. Степан Львович 

вважав, що відсутність власної держави робить націю беззахисною у 

розв'язанні соціально-економічних, національно-політичних та 

інтелектуальних проблем. Без незалежної, демократичної національної 

держави виникають умови для політичного, економічного та 

культурного гноблення одних народів іншими. Свідомість підневільної 

нації уражена комплексом неповноцінності, меншовартості, байдужості, 

лукавства до всього сущого «на нашій, не своїй землі». При таких 

спотворених умовах гідний і чесний представник українського народу не 

має перспектив для свого розвитку і повинен зникати, в той час як 

мерзенний і ганебний без докору і каяття множиться і розширює свій 

ареал. Вільний народ має свою національну школу, і вона виховує 

патріотів рідного краю, творить духовну й матеріальну основу їхнього 

гаразду. У народу-раба є чужа школа, яка не сприяє його духовному 

розвиткові [13].  

Доля українського народу у складі як Російської імперії, так і 

Радянського Союзу, наочно це демонструє. Ще до революції 1917 р. 

чітко проглядалися подвійні стандарти більшовиків, котрі лише на 

словах декларували повагу до самовизначення націй, а, по суті, діяли 

методами Петра І, Катерини ІІ та інших російських царів з їх 

ментальною зверхністю до інших народів і колоніальною зажерливістю. 

Так, Володимир Ленін підходив до проблем українства з класових, 

інтернаціональних позицій. Наприклад, у статті «Як єпископ Никон 

захищає українців?» він попереджав про так званий націоналістичний 

ухил в українському питанні, наголошуючи на тому, що про національну 
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культуру взагалі можуть говорити тільки клерикали або буржуа, трудящі 

ж маси можуть говорити тільки про інтернаціональну (міжнародну) 

культуру всесвітнього робітничого руху. У статті «Національний жупел 

«асиміляторства» Ленін чітко зазначав: «Коли мова йде про пролетаріат, 

це протиставлення української культури в цілому великоруській 

культурі теж у цілому означає найбезсоромнішу зраду інтересів 

пролетаріату на користь буржуазного націоналізму. Є дві нації в кожній 

сучасній нації. Є дві національні культури в кожній національній 

культурі» [14]. Тобто, на словах – за право націй на самовизначення, а 

насправді – лише у єдності з російським пролетаріатом (читай – Росією). 

Практичні кроки вже провладних більшовиків це підтвердили. 

Незабаром після проголошення ІІІ Універсалу Центральної  Ради на її 

адресу 4 грудня 1917 р. надійшов «Маніфест до українського народу з 

ультимативними вимогами до Української Ради» за підписами В. Леніна 

і Л. Троцького. У цьому документі вчергове проявилася сутність 

російської політики по відношенню до України – чи це позиція царату, 

чи більшовиків. З одного боку, у Маніфесті визнавалося право 

українського народу на власну державність та самовизначення, аж до 

відокремлення від Росії, а з іншого – містилася низка ультимативних 

вимог, які фактично порушували основні суверенні права України [12, с. 

18]. Втім, позиція нинішнього російського керівництва щодо України 

нічим не відрізняється від викладеної у більшовицькому Маніфесті 1917 

року. Дещо пізніше, коли більшовики фактично утвердилися в Україні, у 

«Листі до робітників і селян України з приводу перемог над Денікіним» 

чітко продемонстровано, що існування української державності Леніна 

абсолютно не хвилювало. Як зазначав він у цьому листі, «важливі інші 

питання…, важлива керівна роль пролетаріату щодо селянства..., і 

далеко менш важливе питання, чи буде Україна окремою державою чи 

ні» [14].     

Така політика щодо України здійснювалася впродовж всього 

періоду існування СРСР. Звернемося до роботи Івана Дзюби 

«Інтернаціоналізм чи русифікація?». У своєму дослідженні відомий 

дисидент нагадує: марксизм-ленінізм визначає націю як історично 

сформовану спільноту, що характеризується єдністю території, 

економічного життя, історичної долі та психічного складу, який 

виявляється в культурі. По всіх цих розрізах українська нація переживає 

тепер не "розквіт", як це офіційно прокламується, а кризу, і цього не 

можна не визнати при хоч трохи чесному погляді на реальну дійсність. 
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… з причин надмірної централізації – цілковитого підпорядкування 

всесоюзним установам у Москві – важко говорити, зокрема, і про 

цілісність, суверенність економічного життя української нації [5, с. 20].   

"В Росії навіть урядова, тобто завідомо перебільшена і підроблена 

відповідно до "намірів уряду", статистика – писав Володимир Ленін – 

налічує в усьому населенні країни тільки 43 % великоросів. … 

"Інородців" у Росії 57% населення. Тепер, на 48-му році радянської 

влади, як зазначав Іван Дзюба, великороси, за офіційними даними, 

становлять у Союзі значно більше половини населення, а якщо 

врахувати й зрусифікованих інонаціоналів (у даних перепису вони 

офіційно значаться як такі, що визнали рідною мовою російську), то ще 

набагато більше. За рахунок чого так різко змінилося співвідношення? І 

чи є це наслідком нормального співжиття націй? [5, с. 40-41].    

Чи сьогодні (середина 60-х рр. ХХ ст., прим. авт.) вижиті до кінця  

колонізаторська спадщина і колонізаторські настрої? На думку Івана 

Михайловича, далеко ні. Бо і сьогодні, особливо у великих містах, дуже 

сильний такий прошарок російського міщанства, який безнадійно 

далекий від того, щоб бути носієм комуністичного інтернаціоналізму, а є 

духовним спадкоємцем "десяти поколінь колонізаторів". Це російське 

міщанство почуває себе не дружнім гостем і не добрим приятелем 

народів, серед яких живе, а господарем становища й вищим елементом 

[5, с. 54].       

Як бачимо, у дослідженні Івана Дзюби проводиться думка, що 

Радянський Союз, як і його попередники, здійснював ту ж саму 

імперську національну політику. Лише вдосконалювалися її форми і 

методи відповідно до соціально-економічного, суспільно-політичного і 

культурного розвитку країни, світового суспільства. Спробуємо 

підтвердити точку зору українського дисидента конкретними фактами, 

що стосуються зміни національного складу населення України у складі 

СРСР. 

За всі часи радянської влади було ухвалено досить багато постанов, 

рішень, які безпосередньо впливали на кількісний і національний склад 

населення держави. Зокрема, на початку утворення Союзу було 

прийнято рішення про «коренізацію» населення, тобто про створення 

владою максимально сприятливих умов для розвитку культури всіх 

народів, що населяли країну. У 20-их роках ХХ ст. це стало поштовхом 

для ренесансу, бурхливого розвитку культур народів СРСР, в т. ч. 

українського. Проте вже наприкінці 20-их років навіть школи з 
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українською мовою викладання закриваються, як носії «буржуазного 

націоналізму». 

Після Другої світової війни радянською владою та партійними 

органами ухвалюється низка рішень і постанов, безпосередньо 

спрямованих на русифікацію всіх народів СРСР. Не сталося суттєвих 

змін в національній політиці і після смерті Сталіна. Так, за часів 

Хрущова прийнята постанова «Про зміцнення зв’язку школи з життям», 

у якій батькам пропонувалося віддавати своїх дітей у російськомовні 

школи. А постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові 

заходи щодо удосконалення вивчення російської мови в загальноосвітніх 

школах і навчальних закладах союзних республік», прийнята у червні 

1983 р., пропонувала підвищити заробітну плату вчителям шкіл, які 

викладають російську мову і літературу, ділити класи на дві групи, 

збільшити кількість місць в аспірантурі для підготовки фахівців з цих 

дисциплін. 

Усе це, як і цілеспрямований процес формування нової історичної 

спільноти – радянського народу – за часів Брежнєва, було спрямовано на 

русифікацію всіх народів. 

За першим Всесоюзним переписом населення (1926 р.), в СРСР 

налічувалося 147 млн. осіб, найбільший загін становили руські 

(«великороси) – понад 77,5 млн. Далі йшли українці – 31, 19 млн., 

білоруси, казахи, узбеки і т. д. За більш ніж десять років, на 1937 р., 

етнічний склад населення дещо змінився. Чисельність населення СРСР 

зросла до 162 млн. (+15 млн. або 10,2%), у т. ч. росіян – до майже 94 

млн. (+20,8%). Зросла кількість білорусів, євреїв, грузинів, вірменів, 

азербайджанців, киргизів, узбеків, таджиків, туркменів. Водночас 

чисельність українців скоротилася до 26,42 млн., тобто на 4,77 млн.  

(-5,3%).  

Таким чином, процент росіян серед населення Радянського Союзу 

зріс до 58,1%, а українців, навпаки, скоротився з 21,2% до 16,3%. Такі 

показники слід розглядати як наслідки суцільної колективізації в 

Україні, голодомору, геноциду, боротьби з «націоналізмом», а також 

ставлення ЦК ВКП(б) до народу України з перших кроків радянської 

влади. Безсумнівно, велику роль у цьому відіграла й русифікаторська 

політика уряду, за якої частина українців зрікалася родинного 

походження і записувала себе до руських [11, с. 221-222].      
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Вкрай негативно відбилися на національному складі населення 

СРСР трагедійні часи Другої світової війни, а також режим останніх 

років сталінізму.  

У наступні 30 років демографічна ситуація в основному 

визначалася політикою ЦК КПРС і радянського уряду. Вона призвела до 

того, що дедалі більше народів, в т. ч. український, втрачали рідну мову і 

переходили на російську, або ж навіть зрікалися свого родинного 

походження, записуючи себе до титульного народу – руських, тобто тут 

чітко проявлялася офіційна тенденція до денаціоналізації народів, їх 

русифікації. 

Цю тенденція можна спостерігати і на результатах Всесоюзного 

перепису населення 1989 р. Хоча загальна кількість українців, які 

визнали свою мову рідною, зросла до 35,8 млн. осіб, але в цілому питома 

вага тих, що перейшли на рідну мову, знизилася до 81,1%, в той час як 

кількість тих, що перейшли на російську мову, зросла майже вдвічі. 

Звідси можна зробити висновок, що за останні тридцять років існування 

СРСР процес русифікації українців проходив інтенсивніше, ніж у 

попередні роки. Майже п’ята частина українців визнала російську мову 

рідною, зрікшись мови своїх батьків [11, с. 229].      

На жаль, і перший в історії незалежної України перепис населення 

(листопад 2001 р.) засвідчив, що тенденція денаціоналізації поки що не 

викорінена. В умовах, коли значна кількість українців повернула собі 

своє родинне походження і рідну мову, понад 5 млн. наших земляків 

визнало рідною мовою руську (порівняно з 1989 роком на 1 млн. більше) 

[11, с. 232]. Справді, і сьогодні, як  написав Іван Дзюба у своїй передмові 

до публікації знаменитого дослідження «Інтернаціоналізм чи 

русифікація?», державно незалежна Україна не позбулася багатьох 

аспектів колишньої колоніальної залежності - як у вимірах економіки та 

політики, так і особливо у вимірах самоусвідомлення та "ментальності". 

Втім, про моральні виміри суспільних процесів наче вже й непристойно 

говорити в нашу добу морального редукціонізму і безпардонної 

"крутизни". Малограмотні "круті" діють сьогодні не тільки в 

торговельно-фінансових оборудках, рекеті та на міських "товчках". 

Пробиваються вони і в делікатніші сфери — політичних тусовок та 

"інтелектуальних" новацій.  «Коли чуєш дедалі зростаючий шквал 

політиканських волань про пригнічення росіян та російської мови в 

Україні, — зазначає Іван Михайлович — мимоволі хапаєшся за голову: 

люди добрі, хто з нас божевільний? Чи всі ми непритомні?» [5, с. 3-7].        



ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА № 47’2020 

32 

Отже, ми ще не позбулися наслідків русифікаторської політики 

СРСР. А заклики до визнання російської мови другою державною не що 

інше, як звичайна проросійська провокація, спрямована на політичну 

дестабілізацію, повернення до об’єднання з Росією, що, врешті-решт, 

призвело до анексії Криму і війни на Донбасі. 

Засади таємних методів боротьби проти української народу з метою 

викорінити національний дух, прагнення до власної державності, стерти 

історичну пам’ять, зупинити процес самоідентифікації українців, як 

окремого етносу, формуються з часів більшовицької агресії проти 

української національної революції 1917–1921 рр. По-суті, протягом 

всієї радянської історії українці піддавалися геноциду, який отримав 

міжнародно-правовий статус у грудні 1948 р. в «Конвенції про 

попередження злочину геноциду і покарання за нього» [8]. 

Польський юрист Рафаль Лемкін, що вперше ввів в ужиток цей 

термін, охарактеризував чотири складові українського геноциду:  

 нищення української інтелігенції — мозку чи розуму нації, аби 

паралізувати тіло нації. Основні удари були завдані в 1920, 1926 та 1932-

1933 роках; 

 ліквідація Української Православної Автокефальної Церкви — 

«душі України». Та сама доля спіткала Українську Католицьку церкву 

після окупації Західної України; 

 голодомор українського селянства – зберігача української 

культури, мови, традицій тощо. Українське селянство було покладено в 

жертву створенню однорідного радянського народу. Всупереч спробам 

виправдати Голодомор тяжкими наслідками колективізації та 

розкуркулення, Станіслав Косіор в грудні 1933 року назвав головною 

загрозою радянської влади «український націоналізм»; 

 заселення України іноетнічними елементами для радикальної 

зміни складу населення, розпорошення нації по всій Східній Європі [15, 

с. 283]. 

Аналогічні заходи, на думку Лемкіна, були застосовані й до інших 

національних меншин Радянського Союзу. Ці заходи стали елементом 

розширення радянської імперії, оскільки ними швидко забезпечувалась 

однорідність багатоетнічного населення Радянського Союзу. Зауважимо, 

що і після розвалу СРСР практичні кроки російського керівництва 

направлені на розчинення українців серед великоросів, перетворення їх 

на невід’ємну частину «русского мира». У діях як радянського 

керівництва, так і нинішньої російської влади щодо України чітко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BE%D1%80
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проглядається тенденція спадковості у застосуванні різноманітних 

методів і технологій  політики геноциду та етноциду – через політичні 

репресії, голодомори, депортації, зміну етнічного складу населення 

України, намагання інтегрувати нашу країну у сферу так званого 

«русского мира».  

Політичні репресії в Україні розпочалися з першої спроби 

встановлення радянської влади – з початку 1918 року, а закінчилися у 

другій половині 1980-х рр. Терор носив цілеспрямований, організований 

характер, уразив практично всі верстви української нації – інтелігенцію, 

військовиків, політиків, діячів церкви, культури та мистецтва, та 

найбільше вдарив по селянству.  

Масові репресії, серед всього іншого, мали на меті сформувати 

нову радянську історичну ідентичність та ідейно-політичну лояльність 

до комуністичної системи, що також можна кваліфікувати як геноцид, 

оскільки такі дії призводили до якісних змін у структурі й змісті 

історичної свідомості та національної самобутності українського народу. 

Недаремно більшість національно орієнтованих українських істориків 

також потрапили під каток репресій у рамках боротьби проти 

«дрібнобуржуазної ідеології» та запровадження монопольного 

панування ідеології комуністичної, зокрема, у ході сфабрикованих 

процесів над «Спілкою визволення України» та «Українського 

національного центру» [1].    

Взагалі, за часів існування СРСР постійно спотворювалася 

колективна пам’ять українського народу. На думку Дмитра Ведєнєєва, 

це відбувалося, зокрема, шляхом: 

– наполегливої дискредитації нерадянських форм національної 

державності у ХХ ст., її провідних політичних діячів, а також 

політичних діячів, форм суспільного врядування, воєнно-політичних 

рухів, нелояльних до Російської імперії; 

– встановлення й підтримка адміністративними засобами жорсткого 

ідеологізованого канону концептуального бачення, періодизацій та 

інтерпретації минулого України, відхилення від якого тягло санкції, аж 

до кримінального переслідування; 

– замовчування, дискредитація або дозоване поширення інформації 

щодо певних соціальних та професійних прошарків, які внесли помітну 

роль у цивілізаційний розвиток України (аристократії, шляхетського 

стану, духовенства, бізнесової еліти, офіцерства тощо); 
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– поширення фігури замовчування, перекручень, тенденційного 

висвітлення певних подій, явищ, постатей вітчизняної історії 

(національної нерадянської державності, націоналістичного й 

повстанського руху, політичних репресій, масового голоду, 

катастрофічних поразок початкового етапу Великої Вітчизняної війни, 

пакту Молотова-Ріббентропа тощо); 

– знищення або використання не за призначенням "небажаних" з 

ідеологічного погляду місць пам’яті, забуття й нівелювання традицій 

тощо; 

– жорстка цензура, вилучення, знищення, приховування у 

"спецхранах"  забороненої літератури (включаючи класику вітчизняної 

історичної думки) та документів, або обмеження доступу до них лише 

спеціалістам з "критики буржуазних фальсифікацій" історії України [1].   

Безсумнівно, така гуманітарна політика комуністичного режиму по 

відношенню до України та формування історичної пам’яті її народу 

підпадає під визначення етноциду, а її реалізація носить ознаки 

геноциду.  

Одним із найбільших злочинів комуністичного режиму проти 

українського народу стали три голодомори – 1921–1923 рр., 1932-1933 

рр., 1946-1947 рр. [2,3,4].  

Протягом ХХ ст. права і свободи українців жорстоко попиралися. 

Серед всього іншого, сотні тисяч жителів українських земель стали 

жертвами одного з інструментів радянської національної політики 

сталінських часів – депорта ції народів, тобто насильницького 

переселення громадян за національною ознакою у віддалені місцевості 

СРСР, де вони розміщалися у спецпоселеннях. 

Що ж змінилося після краху радянської імперії? Як зазначив 

президент вашингтонського експертно-аналітичного центру Інституту 

Едмунда Берка Джеффрі Кунер, виступаючи 19 листопада 2010 р. в 

Оттаві на щорічній конференції у рамках канадсько-української 

парламентської програми з доповіддю «Чи виживе Україна?», «після 

розпаду Радянського Союзу Росія могла стати стабільною демократією, 

що живе у мирі зі своїми сусідами. Та замість цього Путін створює 

Велику Російську імперію. Метою Путіна є перетворення Москви у 

центр антиамериканської, антизахідної вісі. Росія провела геноцид в 

Чечні. Вона фактично анексувала грузинські провінції Південну Осетію 

та Абхазію. Вона опустила Білорусь до стану економічного васалу. Вона 

погрожує прибалтійським країнам. …Але російський ведмідь 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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намагається отримати ще більш цінний трофей – Україну. Ця країна із 

46-мільйонним населенням і територією, рівною Німеччині і Британії, 

разом взятих, має надзвичайно важливе геополітичне значення – як для 

Росії, так і для Заходу. …Завдяки своєму географічному становищу 

Україна приречена бути мостом між Азією і Європою, оскільки вона 

знаходиться на лінії цивілізаційного водорозділу між Заходом і Сходом. 

А це для України одночасно і щасливий дар, і прокляття» [9].       

Путін розуміє, що реалізувати свої імперські амбіції він зможе 

лише у тому випадку, коли Україна буде поневолена. Демократична і 

процвітаюча Україна – це меч, націлений у саме серце путінського 

режиму. Бо така Україна стане зразком для наслідування своїми 

північними слов’янськими родичами. Тому, з точки зору Москви, 

Україну необхідно розтрощити, а її експеримент з незалежністю 

знищити в зародиші. 

Антиукраїнська війна, розв’язана Путіним, не стала несподіванкою. 

Адже російським керівництвом Україна ніколи не розглядалася як 

самостійна, незалежна держава. На думку колишнього радника 

президента Росії Андрія Ілларіонова,  сліди серйозної підготовки до 

широкомасштабної агресії проти України прослідковуються, принаймні, 

з літа 2003 р., коли Путін став вважати неприйнятним, щоб Київ – «мать 

городов русских», місце знаходження Києво-Печерської Лаври, – 

знаходилася за межами Російської Федерації [7].         

Пізніше увазі Путіна була запропонована фальсифікована легенда 

про хрещення у 989 р. Володимира Святославича у грецькому місті 

Херсонес (нині розташований у міській смузі Севастополя). Таким 

чином, виявилося, що два місця Руської Православної церкви, які 

вважаються святими, – Київ і Херсонес – опинилися не в Росії, а на 

території України. Це було сприйнято недопустимим, тому був 

розроблений план з повернення святих місць під російський контроль. 

Цікаво, що 4 квітня 2008 р., під час саміту НАТО в Бухаресті, Путін 

заявив Джорджу Бушу-молодшому, що «Україна – навіть не держава», 

що практично половина її території є «споконвічно руськими землями», 

переданими Україні Росією. 

Протягом наступних п’яти років розроблялася концепція так 

званого «Русского мира». Відповідно до неї, немає таких 

національностей, як українці чи білоруси. Українці, білоруси і росіяни – 

це субетноси одного руського народу і вони, відповідно, повинні бути 

об’єднані під дахом однієї держави. Публічно ця концепція була 
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проголошена 27 липня 2013 р. в Києві під час офіційної церемонії 

святкування 1025-річчя хрещення Русі [7]. Через два дні 

обвинуваченнями головного санітарного лікаря Росії Г. Оніщенка 

російський уряд розгорнув проти України санітарну, торгову та 

економічну війну. Пізніше, у листопаді 2013 р., ці дії переросли у 

дипломатичний тиск, що призвів до відмови Віктора Януковича 

підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Військові ж дії 

проти України розпочалися 20 лютого 2014 р. Ця дата викарбувана на 

медалі, виготовленій на замовлення Міністерства оборони Росії, «За 

возвращение Крыма. 20 февраля – 18 марта 2014 года» [7].            

Нинішня кампанія, розгорнута Путіним, здійснюється на трьох 

рівнях і має три цілі.  

Перший рівень – Україна. Вона повинна бути або путінською, або її 

не повинно взагалі бути як незалежної і суверенної держави.  

Другий рівень – створення так званого «Русского мира». Під 

єдиним дахом російської держави повинен бути створений Русский Мир, 

воз'єднаний найбільший у світі, розділений сьогодні, народ – росіяни. У 

гаданий «Русский мир» включаються чотири категорії населення: етнічні 

росіяни, незалежно від того, де вони проживають; російськомовні, 

незалежно від їх національності; всі співвітчизники, що коли-небудь 

проживали на території СРСР, та їх нащадки; всі співвітчизники, що 

коли-небудь проживали на території Російської імперії, та їх нащадки.  

Третій рівень має своєю метою Захід, який необхідно розколоти на 

два табори: англо-саксонський світ (США, Великобританія, так звані 

«прифронтові держави» Польща, Литва, Латвія, Естонія) має бути 

розбитий; «континентальна Європа» повинна зайняти стосовно 

путінської Росії позицію нейтралітету або ж навіть стати її союзником 

[7].           

Таким чином, історичні факти наочно демонструють спадкоємність 

у здійсненні імперської національної політики правлячими колами 

Радянського Союзу і Російської Федерації методами геноциду, жертвами 

якого, у першу чергу, стали українці, а в останні роки – й інші народи як 

на пострадянському просторі, так і за його межами. На основі цього 

можна зробити декілька висновків.  

По-перше, сьогоднішній стан справ у російсько-українських 

стосунках – закономірний результат багатовікової політики геноциду 

українського народу з боку царату та його ідейних нащадків в особі 

спочатку більшовиків і радянської влади, а потім російського 
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керівництва. Путін завжди з презирством відносився до українських 

національних почуттів, вважав Україну не справжньою державою, а 

просто «подарунком» Москви, оскільки раніше «Малоросія» складала 

частину царської Росії. Його заяви не просто образливі і зневажливі, 

вони агресивні і войовничі.  

По-друге, втілюючи в життя свої експансіоністські амбіції щодо 

України, намагаючись підпорядкувати її своєму впливу, російська 

шовіністична верхівка з перших днів радянської влади застосовувала 

проти українців політику геноциду.  

По-третє, всупереч пропагандистським заявам з Москви, Україна – 

не регіональний форпост «русского мира», а частина Європи. Українська 

нація пережила великі страждання, але зберегла чітко виражену 

культурну самобутність, яка сягає своїми коріннями у західні цінності, із 

власною мовою та унікальними слов’янськими традиціями і спадщиною. 
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МЕДІАОСВІТНЯ СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО 

СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 

ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА  

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 
 

Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений 

постановою КМУ України № 898 від 30 вересня 2020 р. і який визначає 

вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, 

містить значний медіаосвітній потенціал. Якщо визначати медіаосвіту як 

«навчання теорії та практичних умінь для опанування сучасних мас-

медіа; специфічна, автономна галузь знань у педагогічній теорії та 

практиці», то медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність, за 

визначенням ЮНЕСКО, однозначно вписуються в схему 

компетентнісного підходу Державного стандарту. Це вже 

прослідковується у визначеннях ключових компетентностей: 

«здійснювати усну й письмову комунікацію», «отримувати й 

опрацьовувати інформацію з різноманітних (звукових/ аудіальних, 

друкованих, цифрових) джерел, критично її осмислювати та 

використовувати в усній та письмовій взаємодії», «впевнене, критичне й 

відповідальне використання цифрових технологій для розвитку і 

спілкування, здатність безпечно та етично застосовувати інформаційно-

комунікаційні засоби в навчанні та інших життєвих ситуаціях».  

Також наскрізними вміннями у всіх ключових компетентностях є 

вміння «розуміти інформацію, записану (передану) різним способом або 

відтворену технічними пристроями», «вміння виявляти припущення та 

інформацію, надану в тексті в неявному вигляді, доводити надійність 

аргументів, підкріплюючи власні висновки фактами з тексту та 
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неявними доказами, висловлювати ідеї, пов'язані з новим розумінням 

тексту після його аналізу та добору контраргументів», що свідчить про 

формування критичного мислення.  

Це підтверджується наступною тезою про критичне та системне 

мислення, що виявляється у визначенні характерних ознак явищ, подій, 

ідей, умінні аналізувати й оцінювати доказовість і вагу аргументів у 

судженнях, враховувати протилежні думки і контраргументи, розрізняти 

факти та їхні інтерпретації, розпізнавати спроби маніпулювання даними, 

використовуючи різноманітні ресурси й способи оцінювання надійності 

кількісних і якісних доказів та достовірності інформаційних джерел.  

Однією з освітніх галузей Державного стандарту базової середньої 

освіти є «Громадянська та історична освітня галузь» (Додаток 17 

«ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ. 

Компетентнісний потенціал»;  Додаток 18 «ВИМОГИ до обов’язкових 

результатів навчання учнів у громадянській та історичній освітній 

галузі»). 

Компетентнісний потенціал громадянської та історичної освітньої 

галузі визначає певні ключові компетентності, які в свою чергу 

характеризуються відповідними вміннями, ставленнями та знаннями. В 

цій схемі значне місце посідає медіа освітня складова.  

Вільне володіння державною мовою, зокрема, передбачає: вміння – 

шукати інформацію та використовувати різні види джерел, 

формулювати та висловлювати обґрунтовані аргументи відповідно до 

контексту, ставлення – критичне сприймання інформації історичного та 

суспільно-політичного характеру. 

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами базується на сформованості вміння «створювати 

інформаційні продукти», що свідчить про останній етап становлення 

медіаграмотної особистості. 

Математична компетентність «Громадянської та історичної 

освітньої галузі» підтверджує вміння «перетворювати джерельну 

інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо) 

та використовувати її у поясненнях», що є необхідним у роботі з 

інфографікою (аналізом вже готової та виготовленням нової). 

Всі вміння і ставлення інформаційно-комунікаційної 

компетентності спрямовані на формування медіаграмотної особистості.  

Зокрема, вміння: 
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-  «використовувати цифрові технології для пошуку потрібної 

історичної та соціальної інформації, її добору, перевірки, впорядкування 

і поширення;  

- критично оцінювати, виявляти маніпуляції історичною та 

актуальною для суспільства інформацією у процесі аналізу електронних 

медіа;  

- дотримуватися авторського права та етичних норм у роботі з 

інформацією та під час онлайн-спілкування;  

- створювати вербальні і візуальні тексти (графіки, діаграми, 

фільми), мультимедійні презентації соціального та історичного змісту та 

поширювати їх»; 

ставлення:  

- «критичне ставлення до інформації з різних джерел;  

- дотримання етичних норм у роботі із соціальною інформацією, 

під час спілкування в електронних соціальних мережах;  

- відповідальне використання засобів масової інформації;  

- пошанування авторського права». 

Навчання впродовж життя базується на сформованості вміння 

«відстежувати зміни у сприйнятті інформації», «знаходити й 

опрацьовувати джерела суспільно значущої  інформації, застосовуючи 

для цього доцільні методи», «аналізувати й узагальнювати здобуту 

інформацію».   

Складовою громадянських та соціальних компетентностей є вміння 

«критично оцінювати ідейні платформи та діяльність політичних 

партій». Ця якість  особливо важлива для українського, надзвичайно 

політизованого, суспільства.   

Знаннєвий компонент громадянської та історичної освітньої галузі 

Стандарту в змістовій лінії «Людина і суспільство» містить посилання, 

яке безпосереднє пов’язане з медіа-інформаційною складовою – 

«Інформація і медіа».   

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з історичної 

та громадянської освітньої галузі також містять складові медіаосвіти. Ці 

вимоги складаються з загальних результатів та конкретних результатів 

та орієнтирів для оцінювання для 5–6 та 7–9 класів. 

Орієнтація в соціально-історичному просторі вимагає від учнів 5-6 

класів, зокрема, співвідносити «дані карти з іншими джерелами 

інформації», а вже для 7–9 класів – перетворювати «інформацію з 

історичних та географічних, іншого умовно-графічного матеріалу в 
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текстову форму і навпаки». Такий порівняльний аналіз впливає на 

формування медіаграмотного учня. Крім того, учень 7–9 класів має 

навчитись знаходити «достовірну інформацію про сутність екологічних 

проблем та пропонує способи їх вирішення», що змушує учня не тільки 

навчитись шукати інформацію, але і вміти її аналізувати. 

Окремий розділ Вимог називається «Критичне мислення, робота з 

різними джерелами інформації та формулювання історично 

обґрунтованих питань». 

Загальними результатами визначено вміння добирати джерела 

інформації, аналізувати та синтезувати інформацію, визначати її 

достовірність. Формування інформаційної медіаграмотності учнів в 

цьому розділі здійснюється поступово від 5 до 9 класів.  

Якщо в 5–6 класі учень має «розрізняти джерела інформації за 

видами», добирати «інформаційні джерела за пропонованою тематикою 

та походженням», то в 7–9 класі класифікувати джерела «інформації за 

видами і походженням», добирати відомості для виконання певних 

завдань.  

Для оцінювання вчитель має впевнитись у тому, що учень 5–6 

класу «розрізняє джерела інформації за видами», пояснювати «способи 

нагромадження та пошуку інформації», добирати «інформацію за 

заданими критеріями» та використовувати «пошукові системи для 

отримання інформації». Для учнів 7–9 класів ці критерії значно 

складніші. Це і розрізняти первинні і вторинні джерела, встановлювати 

вихідні дані джерела, добирати інформацію для виконання завдання за 

власними критеріями, укладати список джерел, дотримуючись засад 

доброчесності. 

Учні 5–9 класів мають навчитись використовувати інформацію із 

запропонованих ресурсів. У 5–6 класі це вміння розрізняти тексти, 

виокремлювати основне і другорядне в ньому, формулювати питання 

різного типу, в тому числі і до медіатексту, визначати тему і походження 

джерела інформації. В 7–9 класі додається дослідницький елемент. Так, 

учень «визначає сутність, значущість джерела інформації, його 

пізнавальні можливості», ставить запитання «до змісту здобутої 

інформації», «знаходить смислові зв’язки між різними фрагментами 

інформації», ідентифікує події та явища на основі аналізу джерела, 

характеризує інформацію залежно від джерела походження, часу, місця 

виникнення та способів поширення інформації в суспільстві та створює 

інтелектуальний продукт, зокрема, і медіа. 
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Також вчитель при визначенні достовірності інформації має 

навчити учнів 5–6 класів розрізняти факт і судження, оцінювати 

«інформацію з огляду на її достовірність і повноту», тобто визначати 

маніпулятивність інформації і чи є вона фейком. В 7–9 класах це вже 

здійснюється за допомогою усталених (самостійно заданих) критеріїв, 

пояснень причин різних інтерпретацій інформації, вміння не просто 

оцінювати, а й розпізнавань способів маніпуляцій та ознак пропаганди. 

До речі запровадження в 7-9 класі терміну «пропаганда» є досить 

знаменним.  

Оцінка цих вмінь здійснюється до відповідних критеріїв. В 5–6 

класі це як учень формулює запитання щодо достовірності інформації з 

різних джерел, як застосовує  критерії визначення достовірності 

інформації (з допомогою вчителя), як на конкретних прикладах 

розпізнає прояви маніпулювання інформацією та зіставляє джерела 

інформації з погляду достовірності та повноти. В 7–9 класах учень вже 

самостійно застосовує критерії для визначення достовірності і повноти 

інформації, класифікує джерела інформації на підставі достовірності, 

надійності, повноти, наводить приклади різних тлумачень минулого з 

погляду інтересів суб'єктів історичного процесу, виявляє факти 

маніпулювання масовою інформацією, наводить приклади дії 

пропаганди в суспільстві. Зрозуміло, що здійснювати такі складні 

мисленнєві операції учні мають вчитися на досить простих прикладах. 

Розділ 4 «Системне мислення…» загальним завданням для учнів 5-

9 класів є навчити їх систематизації та узагальненню соціальної та 

історичної інформації, добирати та оцінювати аргументи, інтерпретувати 

факти, явища, процеси. Це важливі тези не тільки в контексті вміння 

аналізувати медіа текст, а й необхідні навички для створення власного 

медіапродукту. 

Для учнів 5–6 класів орієнтиром для оцінювання є демонстрація 

ними використання у поясненнях інформацію з різних джерел, 

формулювати висновки; визначати придатність отриманої інформації 

для добору аргументів, але за допомогою вчителя, послідовно викладати 

інформацію. 

Для учнів 7–9 класів такими критеріями виступають навченість 

використовувати інформацію із суміжних галузей знань, розпізнавати 

тенденційну інформацію, чітко формулювати та висловлювати 

судження, використовуючи, зокрема, і різні види інформації, втілювати 

результати пізнавальної діяльності у медіатекстах. 
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Таким чином, Державний стандарт базової середньої освіти 

громадянської та історичної освітньої галузей містить велику кількість 

компонентів, що свідчать на користь медіаосвіти. Ці складові чинники в 

Держстандарті засвідчують, що інфо-медійна грамотність буде 

впроваджуватись в освітні програми, які створюватимуться згодом. 

Формування медіаграмотного учня стає пріоритетним завданням для 

вчителів суспільних дисциплін. 

Закладений у Держстандарт медіаосвітній потенціал  необхідно 

втілити у новостворені навчальні програми для 5–9 класів. Попередній 

досвід програм з історії не містив ані теоретичних знань, ані шляхів 

формування практичних умінь з інфо-медійної грамотності. Програма 

має містити конкретні і обов’язкові результати та шляхи набуття 

медіакомпетентностей учнями, а зміст та методологічний апарат у цьому 

контексті має бути зрозумілий і доступний. Розвиток медіаосвіти за 

останні роки в Україні живить надію, що так воно і буде. 
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Анотація. На основі окупаційних газет Чернігівщини (1941– 

1943 рр.) висвітлено особливості відродження та діяльності 

професійних навчальних закладів Чернігівської області в даний період 

часу.  

Ключові слова. Школи, газети, „Вісті Прилуччини”, „Вісті 

Остерщини”, „Нові дні”, „Українське Полісся” та „Український 

кур’єр”. 

 

Майже 80 років минуло з часу початку німецько-радянської війни 

та нацистської окупації України, проте ряд її аспектів донині так і 

залишилися не достатньо вивченими. Окремі проблеми в радянську добу 

не досліджували з ідеологічних міркувань, інші за відсутністю 

джерельної бази. Лише після оприлюднення архівних фондів та ЗМІ, які, 

стало можливим вивчення науковцями різних аспектів війни, в тому 

числі й окупаційного режиму. 

У різні роки до матеріалів преси Чернігівщини окупаційного 

періоду звертались ряд дослідників. Професійний склад редакції газети 

„Українське Полісся‖ у 1941–1942 рр. вивчали Т. Дорохіна та Л. Рябус
 

[9]. Вивченню процесу дебільшовизації на Чернігівщині за матеріалами 

газети „Українське Полісся‖ присвячено публікацію І. Азарх [1]. Газету 

„Вісті Прилуччини‖ як історичне джерело історії Чернігівської області 

періоду окупації охарактеризувала О. Кіріченко [12]. Вона ж, за 

матеріалами преси, охарактеризувала церковне життя області у 
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зазначений період [13]. Проте питання розвитку професійної освіти на 

Чернігівщині залишилось поза увагою дослідників. 

Тому метою даної статті є вивчення, за матеріалами окупаційної 

преси, діяльності шкіл Чернігівщини в окупаційний період (жовтень 

1941 – серпень 1943 рр.).  

Джерельною базою даного дослідження є матеріали окупаційних 

газет Чернігівщини (1941–1943 рр.) „Ніжинські вісті‖, „Нові дні‖, „Голос 

Новгород-Сіверщини‖, „Вісті Остерщини‖, „Вісті Прилуччини‖ та 

„Українське Полісся‖ та ін. У зв’язку з тим, що не всі примірники газет 

дійшли до нашого часу, ми зупинимось лише на основних, доступних 

для вивчення, аспектах становища освіти Чернігівщини окупаційного 

часу.  

Одним із напрямків діяльності нацистської влади на України стало 

відновлення діяльності освітніх установ. Ось що написав В.Гришко про 

стан освіти в цей період часу: „У зв’язку з умовами військового часу, за 

браком нових учбових планів, підручників, зошитів та інших учбових 

приладь працюють лише 1–4 класи початкової школи. Головне ж в тому, 

що большевицька в минулому школа України має бути в корні 

перебудована. Система освіти мусить бути інша.  

Трудове виховання молоді на корисній, практичній роботі має 

величезне значення. Враховуючи це, на Україні в найближчому часі 

відкриється велика кількість агрономічних шкіл <...>‖ [6, c.4]. 

Тому в області відкривали початкові школи або навчальні заклади, 

які мали стратегічне значення чи професійне спрямування. Окрім 

початкових шкіл окупаційна влада відкривала професійні навчальні 

заклади. Причиною їх виникнення стали військові дії, які вела 

Німеччина. Віддаленість країни загарбника від арени бойових дій та 

поразки на фронтах змусили окупантів відкривати професійні навчальні 

заклади, навчати в Україні майстрів по ремонту необхідного обладнання 

і техніки. Учні шкіл часто виконували необхідні нескладні ремонтні 

роботи німецької техніки.  

Після військових дій осені 1941 р. багато шкіл Чернігівщини 

перебувало у стані занепаду. Проте вже в кінці 1941 р. окупаційною 

владою було вирішено відремонтувати частину навчальних закладів 

області. У 1942 р. їх кількість збільшується.  

Сільськогосподарські навчальні заклади 

Кінцевою метою економічної політики нацистів в окупованій 

Україні мало стати її перетворення на „житницю Європи‖. Нацисти 
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планували у травні-червні 1942 р. вивезти до Німеччини 1,3 млн. т. зерна 

з врожаю 1941 р., який українські селяни встигли зібрати до проведення 

тактики „випаленої землі‖. На 1943 р. Г. Герінг вимагав, щоб Україна 

забезпечила продовольством „усю східну армію‖, а також дала для 

Німеччини не менш ніж 3 млн. тон зернових [5, c.79]. 

Для виконання цієї мети потрібні були кваліфіковані спеціалісти: 

агрономи та ін. Багато радянських фахівців евакуювались під час 

відступу Червоної армії, а власних німецьких спеціалістів не вистачало. 

Тому окупаційна влада змушена була готувати для себе кваліфіковані 

кадри з місцевого населення. Наприклад, 8 травня 1942 р. у м. Ніжин 

було відкрито школу садівництва та шовківництва. Її було організовано з 

ініціативи вчителя природознавства Степана Дем’яновича Бурсика. 

Навчальний заклад розмістили у колишньому будинку для 

піонервожатих по вул. М.Коцюбинського, 36. У школі було встановлено 

трирічну освіту. На початок червня 1942 р. надійшло більше 100 заяв 

бажаючих тут навчатись [10, c.4].  

Крім спеціальної підготовки, учні здобували і загальну освіту в 

обсязі змісту навчальних програм 5, 6, 7 класів [3, c.3]. Проте в основу 

навчання покладено, перш за все, здобуття учнями практичних навиків, а 

потім теоретичних. Вже з перших днів навчання учні приходили до 

школи на 8 год. ранку із заступом, шнуром, рулеткою та іншим 

необхідним приладдям, щоб на практиці вчитися планувати насадження 

рослин, розпізнавати якості ґрунту тощо. І лише з настанням осені, учні 

перейшли до вивчення теорії, фахових та загальноосвітніх дисциплін 

[10, c.4]. 

Такі ж школи відкривали і в інших районах області. 

У 1942 р. у Броварському районі було відкрито 

сільськогосподарську школу – на 150 учнів [14, c. 2]. 

Окремі навчальні заклади мали як механічний, так і агрономічний 

факультети. Одним із прикладів такого поєднання була Ніжинська 

технічна школа. Проте після відступу радянських військ з міста, вона 

потребувала великого ремонту. Ось що написав дописувач Степура про 

її стан: „<...> Хто перший, після 13 вересня, дня вступу німецьких військ 

до м. Ніжина, проходив по вулицях міста, той бачив головний корпус 

школи без вікон, з розбитими дверима; майстерні, двір школи уявляли 

собою кладовище. Багатющі шкільні навчальні кабінети, що піввіку 

збагачувалися порозкидані. Це наслідок лютого більшовизму, що тікав з 

двору, як побита собака <...>‖ [35, c. 2]. Вже 12 грудня 1941 р., після 
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довгого ремонту навчальний заклад було відкрито для студентів. У 1942 

р. у школі було два відділи: агрономічний і механічний. Тут готували 

агрономів і техніків для сільського господарства. У 1942 р. навчалось 

170 учнів, успішність становила 88% [35, c. 2]. 

На початку вересня 1942 р. оголосила про набір учнів Сокириська 

агроветшкола. Вона здійснювала навчання за двома напрямками: 

ветеринарний та агрономічний. На перший курс приймали осіб чоловічої 

та жіночої статі віком від 15 до 35 років, що мали освіту не менше 7 

класів та склали іспити з наступних предметів: українська мова 

(письмова та усна), математика (арифметика, алгебра, геометрія 

письмова та усна), фізика та хімія (усні). На другий та третій курс 

повертались особи, які закінчили попередній курс і були переведені на 

наступний, а також особи, які навчались на відповідних курсах у 

споріднених навчальних закладах. Прийом заяв тривав до 18 вересня, а з 

20 вересня розпочинались іспити. Навчання починалось з 25 вересня 

1942 р. [30, c. 2] 

Ось що написав про її відкриття дописувач Пилипенко (ім’я автора 

відсутнє): „<...> А незабаром відкривається агрономічно-ветеринарна 

школа в Сокиренцях. Ініціатива повітової земельної управи (начальник 

п. Кривда) та районного шефа п. Романюти про відкриття цієї 

сільськогосподарської школи підтримана німецькою с/г інспекцією та 

іншими німецькими установами і гарантована матеріальним, 

забезпеченням. Організація її доручена надійним особам. Треба буде 

передбачити найдрібніші деталі матеріальних витрат і організаційних 

питань. І знову заповнить аудиторії молодь нової епохи, що візьметься з 

ентузіазмом оволодіти знаннями по сільському господарству, поєднати 

теорію в практикою. А серед цієї молоді найпочесніше місце належить 

сокиренській молоді, внукам і синам, діди і батьки яких зуміли серед 

струсів і бур, серед стихій і часом анархії, зберегти працю свою, втілену 

в будову теперішньої школи для своїх поколінь‖ [24, c. 4]. 

Курси при МТС. 

З метою забезпечення вчасного ремонту сільськогосподарської 

техніки та вчасного проведення весняних польових робіт, при машинно-

тракторних станціях проводили навчання для молоді. Так, у березні 

1942 р. Прилуцька МТС організувала курси машиністів-дизелістів, 

підготувавши 50 водіїв гусеничних тракторів. З травня ця ж МТС знову 

організувала 2-місячні курси трактористів і комбайнерів. 50 курсантів 

забезпечили гуртожитком, канцприладдям та харчуванням [25, c.2].  
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А в жовтні 1942 р. Прилуцька МТС оголосила набір на 1942–1943 

навчальний рік до сільськогосподарської школи машинознавства з 

трирічним терміном навчання. Школа планувала готувати техніків-

механіків сільськогосподарських машин. На перший курс приймали осіб 

віком від 15 років, які мали не менше ніж 7 класну освіту. Прийом 

документів здійснювали до 20 жовтня. З 21 жовтня учні складали іспити 

з наступних предметів: українська мова (письмова та усна), математика 

(арифметика, алгебра, геометрія письмова та усна), фізика та хімія (усні). 

З 26 жовтня запланували розпочати навчання. Плата за навчання була в 

розмірі 300 руб. у рік. Учні повинні були купити собі робочі халати [4, 

c.2]. 

Директором школи було призначено М. С. Кізуба, а заступником 

директора В.Бондаренко. Під час вступної кампанії, на другий курс 

цього навчального закладу було подано 97 заяв. В результаті складення 

учнями вступних іспитів, на навчання було відібрано 35 претендентів. 

На перший курс було відібрано 78 учнів. Школа почала навчальний рік з 

1 листопада. Ось що написав про заняття в школі невідомий дописувач: 

„<...> Зараз, в зимовий період, в школі переважають заняття з 

загальноосвітніх дисциплін. Учні вивчають фізику, математику, 

німецьку і українську мови, природознавство, фізгеографію, історію 

тощо, а поруч і предмети, пов’язані з практикою: технологію, креслення, 

машинознавство і інші.  

З перших днів занять учні знайомляться з деталями машин, 

беруться виробляти деталі, вивчають машини. 

Для рівномірного навантаження всі учні розподілені на бригади і 

прикріплені до окремих інструкторів-фахівців (про підбір їх подбав сам 

директор МТС п. Васильченко). Інструктори обліковують роботу і 

практику учнів за спеціальною карткою, в якій зазначають прізвище 

учня і конкретно, що, коли, практично зробив.  

Незабаром 46 осіб будуть прикріплені до окремих об’єктів 

практики на місяць <...>‖ [22, c.1]. 

У 1943 р. кількість навчальних закладів, які давали випускникам 

сільськогосподарські спеціальності, значно зросла. Так, вже у січні 

1943 р. Малодівицька дворічна сільськогосподарська школа оголосила 

про набір юнаків і дівчат віком до 20 років, з 7 класною освітою, на 

навчання за спеціальністю „агроном‖ [18, c. 4]. 

Ремісничі школи  



ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА № 47’2020 

50 

У середу, 21 жовтня 1942 р. в газеті „Вісті Прилуччини‖ було 

надруковано оголошення про набір учнів до Прилуцької ремісничої 

школи. Школа готувала кваліфікованих майстрів по металу (слюсарів, 

токарів, ковалів) та по дереву (стельмахів і столярів). Навчання 

розпочиналось 5 листопада 1942 р. Термін навчання – 3 роки. Щорічна 

плата – 200 крб. [26, c. 4] 

А в наступному випуску цієї ж газети, яка вийшла 23 жовтня 

1942 р.,  були надруковані оголошення про набір учнів до кількох 

ремісничих шкіл. Навчальний процес у навчальних закладах 

розпочинався вже з 1 листопада. Дідівська школа запрошувала молодь 

на навчання на столярне, меблеве, бондарне, стельмашне, ковальське та 

художньо-керамічне відділення. Ладинська школа мала металообробне, 

столярне й керамічне відділення. Линовицька школа відкрила столярне, 

слюсарне і покрівельне відділення. Переволочанська школа була 

сільськогосподарською. У всіх цих школах були встановлені трирічні 

терміни навчання, з оплатою у сумі 150 крб. на рік. На перший курс 

приймали підлітків 12 – 14 років, з освітою 4–5 класів. На другий курс 

приймали юнаків 14 – 15 років, з освітою за 6 – 7 класів. Вступники на 

другий курс складали іспити з української мови (диктант і усний) та 

арифметики (письмовий і усний) [21, c. 2]. 

23 жовтня 1942 р. Прилуцька різьбарсько-столярська школа-

майстерня оголосила про додатковий набір учнів до підготовчої та 

основної груп. Також при школі відкрили слюсарний відділ з дворічним 

терміном навчання, до якого приймали підлітків 15 – 16 років, які 

закінчили 7 класів. Навчання було безкоштовним [27, c. 2]. 

Варто відзначити, що вся практична і теоретична робота в школі 

була побудована за суворо складеним планом, в якому було відображено 

всю творчу і теоретичну працю. Всі учні, привчалися до культури і 

точності в роботі. Перед тим, як приступати до виконання якоїсь роботи, 

на неї виготовляли інструктивну картку, де вказували матеріал, розміри, 

всі процеси робіт на кожну деталь. Крім цього, під керівництвом 

завідувача учбово-виробничої частини п. Панича було виготовлено 

кілька плакатів про різні злуки дерева, дефекти деревини тощо. Все це 

було великим посібником у виконанні тієї або іншої роботи. 

Під керівництвом майстрів п. п. Куриленка, Карнауха, директора 

школи Холодного, учнями виготовлено чимало ложок, табуреток, лопат, 

столів, ночов, рамок для картин, портретів тощо. Всі виготовлені речі 

здебільшого мали добру і відмінну якість [11, c.3].  
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Ось що написав про діяльність навчального закладу П.Заудай: 

„<...> При школі вже повністю укомплектовано дві групи; основна і 

підготовча. В першій налічується 22 учні, в другій – 26. Курс навчання в 

основній групі розрахований на 2 роки, а підготовчий – на 3 роки, де 

учні мають освіту за 5 класів і віком молодші за учнів повна і підготовча. 

В першій налічується 22 учні, в другій – 26. Курс навчання в основній 

групі розрахований на 2 роки, а підготовчий – на 3 роки, де учні мають 

освіту за 5 класів і віком молодші за учнів основної групи, які мають 

освіту за 6–7 і навіть 8 класів. Ось чому в основній групі навчання 

триватиме 2 роки. Виходячи з цього, відповідно до кожної групи 

побудовані і плани роботи. Всі учні, прийняті до столярсько-різьбярської 

школи, одержали перший розряд. Незабаром, коли мине 3 місяці 

навчання, спеціальна кваліфікаційна комісія переводитиме учнів у 

другий розряд, після чого вони вже одержуватимуть зарплатню згідно 

існуючих норм. Чергове ж підвищення в розряді відбуватиметься через 

чотири місяці після праці по представленню відповідного інструктора-

майстра і коли на це підвищення розряду буде ухвала кваліфікаційної 

комісії. Як відрадне явище, слід від значити, що, зважаючи на не, 

більшість учнів наполегливо береться до роботи, уважно й старанно 

виконує доручення майстрів та інструкторів <...>‖ [11, c.3].  

Про значення цього навчального закладу для Прилук та 

перспективи на майбутнє вказав дописувач Турківський. Автор 

наголошує, що це є цінний почин в справі виховання молодих 

кваліфікованих ремісників. „<...> Прийшов той час, коли розвитку 

ремісництва надається важливого значення. Зараз, коли відкрито 

столярну школу, було б добре, щоб при ній організувати і виробництво 

музичних інструментів. Українська молодь, яка любить музику, з 

задоволенням купує щіпкові інструменти. Щодо майстрів, то вони є в 

нашому районі. Треба лише залучити їх до праці і, коли можливо, 

розпочати підготовчу роботу по виготовленню гітар і мандолін, 

балалайок і інших інструментів. Зі свого боку можу запропонувати 

просту конструкцію гітари і мандоліни «Українка» № 1 і 2. Гадаю, що 

фахівці цієї справи і керівні організації відгукнуться на мою пропозицію, 

і в м. Прилуках буде організоване виробництво музичних інструментів 

<...>‖, – читаємо в статті [32, c. 4]. 

З 1 листопада 1942 р. в с. Ряшках Іваницького району було 

відкрито фахову школу, в якій учнів готували за такими 

спеціальностями: художня вишивка, декоративне ткацтво, кераміка. 
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„<...> В курс вишивки входять: машинна вишивка і моделювання 

(швейна справа). В курс ткацтва входить: килимарство, в’язання та 

трикотаж. В курс кераміки входять: основи скульптури та виготовлення 

художньої кахлі <...>‖, – читаємо в оголошенні [26, c. 4].  

Вступники складали іспити з української мови, математики та 

малювання. Термін навчання в школі був трирічний [26, c. 4].  

З 15 листопада 1942 р розпочалося навчання в Мало-Дівицькій 

ремісничій школі, яка готувала кваліфікованих спеціалістів по металу 

(слюсарів, токарів, ковалів) та по дереву (столярів і стельмахів). Тут 

навчались юнаки 13–16 років, які закінчили не менш ніж 4 класи. 

Навчання було безкоштовним [17, c. 2]. 

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців столярно-

бондарської справи, наприкінці 1942 р. у с. Маківці було заплановано 

відкрити столярно-бондарську ремісничу школу. Її директором став 

п. Лебединський, інструктором призначено п. Назарину. У листопаді 

1942 р. вже було обладнане приміщення. Були завезені верстати і 

частина дрібних інструментів. Школа розрахована на 15 учнів [33, c. 2].  

23 грудня 1942 р. на в газеті „Вісті Прилуччини‖ було надруковане 

ще одне оголошення про набір учнів до Прилуцької столярсько-

різьбарської школи Прилуцької міжрайспілки споживчих товариств. На 

навчання до столярсько-слюсарської групи запрошували учнів віком 13–

16 років, з освітою від чотирьох класів і більше [31, c. 4].  

У кінці 1942 р. у Броварському районі йшла підготовка по 

організації ремісничої школи. Вона відкрила свої двері у січні 1943 р. У 

навчальному закладі було два відділи: по обробці металу та обробці 

деревини. Сюди приймали юнаків з початковою освітою, віком 13–17 

років. Термін навчання в школі був два роки [29, c. 4].  

28 листопада 1942 р. Сновська газета „Нові дні‖ опублікувала 

оголошення про закупівлю для професійної школи, яка незабаром мала 

відкритися в місті, необхідних інструментів по обробці деревини та 

металу, а саме: рубанків, фуганків, пилок, свердел, зубил, сокир, 

кузнечного та іншого інструменту [7, c. 2]. 

У серпні 1942 р. Прилуцька фельдшерсько-акушерська школа 

оголосила набір на 1942–1943 навчальний рік. На перший курс приймали 

осіб чоловічої та жіночої статі віком від 15 до 35 років, що мали освіту 

не менше 7 класів та склали іспити з наступних предметів: українська 

мова (письмова та усна), математика (арифметика, алгебра, геометрія 

письмова та усна), фізика та хімія (усні). На другий та третій курс 
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повертались особи, які закінчили попередній курс і були переведені на 

наступний. Прийом заяв тривав до 10 вересня, а з 11 вересня 

розпочинались іспити. Навчання розпочалось з 15 вересня 1942 р. [28, 

c.2]. 

На перший курс було подано 127 заяв. Проте для навчання було 

відібрано лише 40 осіб. На другий курс було прийнято 32 особи, а на 

третій – 40. Спершу учні навчались у приміщенні міської школи №2. 

Школу було укомплектовано адміністративно-технічним 

персоналом та викладачами, забезпечено необхідним приладдям та 

підручниками. Практичною базою для учнів стала лікарня і поліклініка, 

які пристосували свою роботу для забезпечення практичного навчання 

учнів. Проте були і труднощі, особливо з харчуванням учнів [2, c.2]. 

З 11 жовтня 1942 р. Прилуцька фельдшерсько-акушерська школа 

оголосила додатковий набір на фармацевтичний відділ з трирічним 

терміном навчання. Прийом заяв було обмежено 20 жовтня. З 21 – 

розпочинались вступні іспити з вище вказаних предметів. Навчання 

розпочиналось з 26 жовтня 1942 р. Була введено плату за навчання, у 

розмірі 300 руб. у рік [28, c.2].  

Конкурс-набір до студії Ніжинського  театру 

22 червня 1943 р. дирекція Ніжинського драматичного театру 

оголосила конкурс-набір до студії театру на такі відділи: драматичний, 

вокальний, балетний та духового оркестру. До іспитів допускали жінок і 

чоловіків віком від 18 років, з освітою не менше 7 класів. Вступники 

мали знати по пам’яті вірш, байку та уривок з прози. Вступники, які 

співали, мали знати по пам’яті ще й пісню. 

Термін навчання було встановлено – 1 рік. Всіх зарахованих 

студентів забезпечували стипендією [34, c. 4].  

Учні шкіл утворювали учнівські творчі колективи. Так, учні 

Чернігівської музичної школи, яка відновила свою діяльність незабаром 

після окупації нацистами міста, весною 1942 р. у приміщенні міського 

клубу дали свій перший концерт. Учні виконали кращі твори класичної 

музики [8, c. 2]. 

Курси з вивчення німецької мови 

Окупаційна влада, для ведення діловодства в Україні, потребувала 

знавців німецької мови, які б могли працювати перекладачами, 

діловодами та ін. Як ми вже знаємо, в Радянському Союзі школярі до 

війни вивчали лише одну іноземну мову, яку визначав директор школи. 

Рівень знань з іноземної мови, отриманих учнями в школі, був 
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невисокий. То ж нова влада змушена була відкривати в містах області 

курси з вивчення німецької мови.  

Наприклад, вже в середині листопада 1941 р., у м. Чернігові група 

педагогів відкрила курси з вивчення німецької мови. Поряд з молоддю 

на курсах навчались літні люди. Навчання відбувалось у буд. №53 по 

вул. Гончій [15, c. 2]. 

 До дня народження Т. Шевченка слухачками курсів німецької 

мови м. Чернігова також було підготовлено святкову концертну 

програму, в якій декламували уривки з творів поета „Катерина‖, 

„Холодний яр‖, „Гайдамаки‖ та ін. [23, c.1] 

У м. Ніжині шестимісячні курси німецької мови також відкрились 

вже незабаром після приходу німецьких військ. „<...> Величезна сила 

поданих заяв була доказом актуальності цього питання. Щоб 

задовольнити прохання бажаючих потрібно було відкрити 13 груп на 

300 осіб. Склад курсантів самий різноманітний. Разом з переважаючою 

молоддю, є люди похилого віку, з сивиною на голові та діти 12–14 років 

<...>‖, – читаємо у статті [16, c. 2].  

У квітні 1942 р. у курсантів були перевідні та випускні іспити, на 

яких вони показали гарні знання з вивченого матеріалу. Окремі слухачі 

на той час уже працювали перекладачами. Проте після випуску, 

адміністрація знову подавала оголошення про новий набір слухачів, щоб 

охопити навчанням щонайбільше молоді [16, c. 2].  

Не стало винятком і місто Прилуки. В окупаційний час тут було 

проведено ряд курсів німецької мови. З 1 червня 1942 р. розпочались 

курси по вивченню німецької мови для початківців [19, c. 2]. З 10 серпня 

1942 р. у школі №3 (вул. Вокзальна, №27) на курсах німецької мови 

знову було відкрито групу для початківців [20, c. 2]. 

У цілому, аналізуючи стан професійної освіти м. Прилуки, восени 

1942 р., процитуємо В.Гришка. Про це він написав так: „<...> Зараз Рада 

військової управи при польовій комендатурі дала і нам в Прилуках 

розпорядження про охоплення юнаків ремісничим навчанням.  

Виконуючи цю директиву, старости міста та районів повинні 

подбати про організацію виробничого навчання молоді. 

В Прилуках вже працюють 2 спеціальні школи – фельдшерсько-

акушерська та різьбярсько-столярська. Організовується реміснича школа 

сільськогосподарського машинознавства при МТС. Міське споживче 

товариство дає згоду організувати навчання 75 кравців на своїх 

підприємствах. При міських фабриках і заводах, в першу чергу на 
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механзаводі, пластмасі, деревообробному комбінаті буде також 

організовано ремісниче навчання молоді. Фельдшерсько-акушерська 

школа організовує новий 1-й курс для підготовки фармацевтів. 

Санстанція організовує короткотермінові курси гігієни для дівчат <...>‖ 

[6, c. 4]. 

Таким чином, вже в перші місяці німецької окупації Чернігівщини, 

місцевою владою було відновлено діяльність окремих професійних 

освітніх установ. Метою цих заходів, насамперед, стало забезпечення 

кваліфікованими кадрами. У 1942 р. їх кількість істотно зросла. Часто ці 

заклади мали дворічний і трьохрічний термін навчання. В окремих з них 

було запроваджено платне навчання.  
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ДИДАКТИЧНІ ПОГЛЯДИ СОФІЇ РУСОВОЇ І 

РЕФОРМАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ 20-х рр. ХХ ст. 
 

У статті окреслено особливості педагогічних новацій у період 

перших постреволюційних змін. Виокремлено загальні тенденції 

становлення нової освітньої системи. У порівняльному сенсі 

проаналізовано дидактичні погляди на розвиток освіти, висловлені 

Софією Русовою, а також стан радянської освіти 20-х років ХХ ст. на 

теренах УСРР.  

 

Ключові слова: освіта, шкільництво, Русова, національний, 

дидактичні новації. 

 
Постановка проблеми. По закінченні громадянської війни на 

постімперському просторі розпочалися нові процеси  розвитку 

педагогічного руху. Соціум цього часу активно долучився до пошуку 

шляхів створення демократичної школи, більш продуктивної, порівняно 

з імперською, системи навчання та виховання, що сприяло об’єднанню 

зусиль держави, передового вчительства, наукової інтелігенції. 

Прослідкувати ці тенденції є важливим завданням і для сучасної 

педагогічної спільноти, яка так само перебуває на шляху реформаційних 

змін.  

Також важливо порівняти їх з альтернативними позиціями щодо 

розвитку шкільництва постреволюційного часу, зокрема з дидактичними 

поглядами яскравої представниці української педагогічної думки першої 

половини ХХ ст. Софії Федорівни Русової. 

Аналіз актуальних досліджень. Незважаючи на те, що 

педагогічний досвід перших постреволюційних років, а також спадщину 

С. Русової вивчали (особливо починаючи з 1991 р.) чимало вітчизняних 
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істориків та теоретиків педагогіки (О. Бодрук, І. Зайченко, В. Качкан, 

Т. Ківшар, З. Нагачевська, О. Проскура, О. Пшеврацька, 

О. Сухомлинська, М. Юркевич та ін.), а також потужна когорта 

педагогів української діаспори (Б. Залевський, В. Єрмоленко, 

В. Лащенко, Н. Ліндфорс-Михалевич, О. Русова-Базілевська, 

К. Слоновська та ін.), дослідницька цікавість до цієї проблеми й сьогодні 

залишається високою, оскільки сучасна українська педагогічна наука так 

само, як і в післяреволюційний час, перебуває на зламі формацій, що 

вимагає пошуку нових освітніх парадигм, форм і засобів втілення 

педагогічної діяльності, використання модерних інновацій у шкільництві 

і, разом з тим, більш глибокого осмислення досвіду провідних педагогів 

минулого, у тому числі й Софії Русової. 

Метою цієї статті є висвітлення пошуків, здійснюваних радянською 

владою та її теоретиками-педагогами в 20-х рр. ХХ ст. щодо напрямів 

організації навчального процесу в шкільництві, а також міркувань Софії 

Русової стосовно створення актуальної й продуктивної національної 

школи. 

 

Виклад основного матеріалу. Методологічні засади шкільництва. 

Після вимушеної еміграції С. Русової до Європи розпочався, здається, 

найбільш продуктивний період її педагогічної праці, коли було написано 

або остаточно підготовлено до друку чимало видань для школи і про неї: 

«Єдина діяльна (трудова) школа», «Нова школа соціяльного виховання», 

«Теорія і практика дошкільного виховання», «Дидактика», «Нові методи 

дошкільного виховання», «Теорія педагогіки на основі психології», 

«Сучасні течії в новій педагогіці» та ін. У цих розвідках педагог розлого 

запропонувала свої погляди на розвиток освітньої системи України в 

нових післяреволюційних умовах. Так, одним із головних завдань нової 

школи, на думку С. Русової, повинен стати розвій самостійності дитини, 

її творчий саморозвиток. Русова, як і провідні європейські педагоги її 

часу, критикувала стару школу за придушення волі та активності 

дитини, за недолугу організацію навчання, підкреслюючи, що це не є 

притаманним навіть самій дитячій натурі. С. Русова наголошувала, що 

прагнення дитини до діяльності – гри, праці чи творчості – це типовий 

дитячий потяг: «…можна собі уявити, – писала дослідниця – який гріх 

брала на себе стара школа методами пасивного навчання… Це шкодило 

тим, що паралізувало живу, самостійну душу дитини, а також псувало 

її характер, бо воля закладається й розвивається лише на ґрунті 
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активності» [1, c. 115]. На переконання С. Русової, важливим критерієм 

нової школи повинне стати те, що в ній навчання побудоване з 

урахуванням зусиль самої дитини, а не на ініціативах учителя або ж 

впровадженні певної ідеології, що нав’язує дитині свої ідеї.  

У еміграційний період методологічних педагогічних шукань 

С. Русової на радянських теренах виникла й розвивається нова 

постімперська школа. Теоретичною основою освітньої політики 

радянської влади в 20-х рр. стала концепція Єдиної Трудової школи 

(ЄТШ). ЄТШ постала цілком альтернативною моделлю старій шкільній 

системі. В її основу були покладені принципи наближення до 

практичного життя, статевої, національної рівності, продуктивної праці, 

закладені можливості навчання рідною мовою. У процесах вивчення 

дійсності діти повинні були розуміти класову диференціацію 

суспільства, отримувати уявлення про використання наукових даних у 

промисловості та сільському господарстві для формування такого 

середовища, що дозволить створити людину, здатну працювати по-

новому – творчо та натхненно. «Людина завтрашнього дня в такій 

школі, – відмічав Олексій Піскунов, – уявлялася фізично здоровою, тому 

необхідно було потурбуватися про це. З цією метою вводилися масова 

гімнастика, спортивні заняття, ігри, творчі самостійні завдання. ЄТШ 

повинна була стати центром організації дитячого життя» [5, с. 13]. 

Ідеологія. Ідеологи революційного часу в радянській школі 

припускали одним із завдань не просто реформування соціуму, а 

створення цілого нового світу, жити в ньому повинна людина, яка 

позбавлена недоліків, що були поширені при царському режимі. 

Звичайно, нову особистість потрібно було формувати перевіреним 

шляхом, використовуючи традиційні системи навчання, виховання та 

соціалізації, але закладати в них цілком інший зміст. Цим пояснюється 

та увага, що її приділяли теоретики цього часу більшовицькій ідеології в 

освіті. Саме тому значно актуалізувалися проблеми школи, оскільки ця 

остання розумілася одним із провідних засобів пропаганди партійної 

доктрини. 

С. Русова дещо відмінно, ніж це було на радянських територіях, 

розуміла ідеологічні засади нової школи. Чільна теза її праць – сприяти 
«кожному народові бути добрим націоналістом і разом з тим єднатися 

з другими народами, на яких точках він хоче». Актуальною й сьогодні є 

її думка, висловлена в статті «Єдинбурзький педагогічний з’їзд» 

(1925 р.): «…Будемо пишатися своєю історією, оскільки вона заслуговує 
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нашої гордості, вкажемо нашим дітям, у чому були ми неправі й будемо 

чекати в майбутньому братерства всіх народів, а шлях до нього – через 

націоналізм...» [3, с. 238]. 

Організація освіти. Тривала дискусія щодо форм організації 

радянської освіти виникла на початку 1921 р. на нараді в Москві за 

участі освітніх представництв республік. Окремі педагоги вважали, що в 

радянському шкільництві не повинна зберігатися модель 

загальноосвітньої школи і навіть тлумачили її буржуазною формою 

розвитку дитини. Вони протиставили школі модель семирічного 

дитячого будинку, посилаючись на реформаційні ідеї, висловлені 

керівником Наркомосу України Гр. Гриньком. Його концепція освіти 

будувалася як «прагматичний» напрям швидше за американським 

зразком, що передбачав поглиблення трудової (професійної) підготовки 

дітей.  

З цього питання думка С. Русової виявилася цілковито іншою. 

Педагог уважала, що освіта в Україні має бути запропонована в 

загальнообов’язковій школі, однаково рівній для всіх. Така народна 

школа повинна охоплювати 10-річний термін навчання з 7 до 16 років і 

мати потенційну можливість навчати найбільш здібних дітей і далі – в 

народних університетах чи вищих селянських школах. Окремі школи 

інтернатного типу чи дитячі будинки, на її думку, держава зобов’язана 

створити виключно для дітей-інвалідів та сиріт, а також для малих 

правопорушників, передбачивши для таких дітей обов’язкову 

професійну складову навчання й виховання.  

Управління школою. С. Русова головним обов’язком керівника 

називала глибоке знання ним роботи закладу освіти, а, разом з тим, 

особливостей дітей, уміння залучити учителів та учнів до результативної 

праці, створити контекст співдружності та рівності в шкільному 

колективі тощо [9, с. 118]. Організація шкільного життя повинна 

здійснюватися на демократичних засадах: у товариській атмосфері й 

довірі між керівництвом закладу, учителями та учнями; з налагодженим 

самоврядуванням; деідеологізацією, пристосуванням навчальних 

програм до природи дитини, її нахилів і потреб [9, с. 147–149]. 

У новостворюваній радянській системі освіти 20-х років методи 

шкільного управління досить різко розходилися з тезами, що їх 

ретранслювала С. Русова. Так, з 1922 р. Наркомос увів інститут 

завідувачів школами. Пропозиції на цю посаду вносилися 

педколективами, а потім завідувачі затверджувалися місцевими 
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відділами освіти. Але швидко офіційні призначення керівників шкіл 

стали нормою, при цьому думка вчителів перестала взагалі братися до 

уваги, а вибір здійснювався не за професійними ознаками, а за 

ідеологічною лояльністю. Шкільні ради постали лише дорадчими 

органами при керівниках, оскільки саме на цих останніх було покладено 

цілковиту відповідальність за дотримання партійних вказівок в освіті. 

Ще однією ланкою управління стали регіональні з’їзди завідувачів 

окружних і повітових відділів освіти. Але значення з’їздів для активізації 

шкільництва навряд чи варто переоцінювати: їх дієвість уже протягом 

20-х рр. швидко знизилася. Як засвідчують протоколи з’їздів, ці зібрання 

мали вигляд апаратних нарад, так і не набули демократичності, вільного 

виголошення думки, а рішення їх були ідеологічно декларативними [8, 

с. 135]. Реальні ж функції управління освітою зосередилися у вертикалі: 

завідувач школи – ВНО – Наркомос – партійне та радянське 

керівництво. 

Національна школа. Як відомо, суттєвий вплив на педагогічні 

міркування С. Русової здійснював досвід її участі у відродженні 

національного шкільництва та реалізації українізації освіти протягом 

1917–1920 pp. Згадуючи свою роботу у відділах Міносвіти УНР, 

С. Русова писала так: « ... якою великою й щасливою здавалася тоді вся 

Україна! Мені довелось об’їхати її від білих крейдяних гір Вороніжчини 

до шумливих порогів Дніпра в Катеринославі. У тому самому 

Катеринославі, де я колись сиділа в тюрмі за якусь українську книжку, 

тепер я вільно… читала по-українськи… Чудодійний переворот!» [9, 

с. 65]. І далі: «Тільки рідна школа може виховати свідомість, почуття 

людської гідності. Раби утворювалися в тій чужій школі, яка до цього 

часу панувала у нас в Україні, раби-учні, які в стінах школи мали 

зрікатися всього рідного, нехтувати тим, що вони поважали в рідній 

хаті, забувати материнську мову… і зрікатися рідного краю» [9, с. 89]. 

З 1923 р. на XII з’їзді керівництво ВКП(б) поклало початок політиці 

коренізації на території всієї країни. Воно закликало зусиллями органів 

влади до підтримки культурного розвитку народів країни шляхом 

запровадження в школах, пресі, адмініструванні рідних мов. Щодо 

української коренізації (українізації), то вона постала відновленням ролі 

української мови та культури не лише на теренах України, але й на 

історично заселених українцями територіях, де мешкала в 20-х роках 

значна кількість наших земляків – більше 7 млн осіб. Насамперед такими 

територіями були Курщина, Воронежчина, Поволжя, Сибір, Кубань, 
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Північний Кавказ, частина Казахстану, Далекий Схід. При розгортання 

освітньої українізації разом з позитивними ознаками – підтримкою 

народних прагнень до створення національних шкіл, закладенням у 

навчання основ рідної мови, традицій, а також розвитком освітньої 

преси тощо, заявили про себе й такі негативні форми як 

адміністративний бюрократизм, приписки, відсутність роз’яснювальної 

роботи, що врешті-решт стало вагомою причиною згортання 

українізаційної роботи (з 1932 р.) і торпедування русифікації в освіті аж 

до часу здобуття Україною незалежності. 

Навчально-виховний процес. В основу навчально-виховного 

процесу, за твердим переконанням Софії Русової, мають лягти вивчення 

рідної мови та математики, на ґрунті яких повинні розвиватися інші 

науки. У питаннях упровадження дидактичних принципів С. Русова 

вважала за необхідне йти від відомого до невідомого, від простого до 

складного, від конкретного до абстрактного. Радила ніколи не 

поспішати, не переходити до іншого, «поки попереднє не злилося з 

душею й розумом учня, поки не використані й не піднесені до готовності 

сили меншого значення…»; «не багато за один раз вчити і мало 

вимагати, але з усього заприйнятого учнем виробляти таке уявлення, 

яке назавше затямлюється ним» [9, с. 93]. Прохаючи вчителя 

«пам’ятати про дидактичні правила», С. Русова вважала за доцільне не 

триматися їх, «як сліпий плоту». Переконувала: «крім дидактичних 

засобів, кожний учитель має свій індивідуальний стиль, приладнений до 

відомих йому учнів, до умов навчання» [9, с. 94]. Серед освітніх 

«цінностей» С. Русова особливо виокремлювала мислення, моральність, 

відповідальність [9, с. 90]. У питанні методів навчання педагог розуміла 

їх і як засоби «для приладнення індивідуального розуму до предметного 

матеріалу», і як раціональний шлях навчання: «…сучасна українська 

школа, – писала вона, – не дає дітям освіти, бо суперечить усім 

вимогам педагогічної науки, всім потребам життя, вона калічить розум 

і душу дитини, відриває дитину від родини й несвідому кидає на 

розпутті без усякого виховання, вона не відповідає національному складу 

українського народу» [9, с. 35]. С. Русова застерігала від помилок, 

побудованих на неправильному розумінні функцій «діяльної» школи, 

щоб не перетворити її на школу промислову, оскільки праця – це не 

остаточна мета школи, а лише спосіб, здатний добре розвивати дитячі 

здібності. 
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Створення радянської школи у 20-х рр. вимагало кардинально 

інших, порівняно з минулим, підходів до змісту та методології навчання. 

Ці новації знаходили місце в навчальних програмах. У 1921 році 

Наркомосом були видані Програми ЄТШ. У них наголошувалося на 

підвищенні творчої складової учнів, необхідності зв’язків з практикою 

трудового життя, забезпеченні комплексного вивчення навчальних 

циклів тощо. Разом з тим, у програмах слабкою виглядала теоретична 

складова, теми пропонувалися до вивчення з позицій класових, мало 

враховувалися також вікові особливості учнів. Пізніше (1923 р.) ці 

програми отримали назву «комплексних». Головною їх новацією стало 

те, що ідеологічною основою тут було визнано світоглядні ідеї 

марксизму. Тим самим жорстка ідеологізація, розгляд особистості як 

засобу побудови комуністичного суспільства були покладені в основу 

всього шкільного процесу. Комплексні програми передбачили 

непотрібність предметної системи навчання, оскільки зміст дисциплін 

вкладався у вивчення «комплексних» тем. У постанові про реформи 

закладів освіти йшлося: хлопчиків і дівчаток навчати разом, бути 

ближчими до життя, навчання будувати на трудових принципах, 

знайомити з природою і соціальним середовищем, мати самоуправління 

за зразком американської та німецької шкіл, здійснювати фізичний 

розвиток, а для «важких» дітей створювати окремі заклади. У зв’язку з 

цим педагог Л. Кузьменкіна, наприклад, описувала практичне втілення 

«комплексних» програм у навчальному процесі вітчизняних шкіл 20–х 

рр. так: «…насправді це виявилося дуже важким. У п’ятому класі одна з 

комплексних тем для всіх предметів була «Горóд». У програмі ботаніки 

– «овочеві рослини». Учителька повела дітей на ринок, щоб вони 

запам’ятали зовнішній вигляд овочів. Потім увесь клас вирушив на город 

до батьків одного хлопчика – подивитися, як же ростуть овочі. На 

уроці арифметики всі вирішували «городні» вправи – рахували овочі. На 

уроці мови писали диктанти, що передбачали назви овочів. Або урок на 

тему “Піч”. Спочатку вчитель вияснив, що діти знають про піч. Далі 

усі рахували цеглини по вертикалі та горизонталі, додавали їх і 

множили. Вчителі підняли колегу на сміх, але він просто не знав, як 

можна пов’язати теми “комплексу” і формальні знання. У результаті 

такого навчання школярі не вміли ні рахувати, ні писати» [4, с. 1]. 

Характеристика дієвості програм швидко довела, що вони не 

забезпечували учнів системними знаннями, вміннями, не формували 

зв’язків між науками. І навіть новіші «комплексні» програми 1929/1930 
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рр. не мали суттєвих відмінностей від попередніх. Вони так само чимало 

уваги надавали трудовому навчанню, політехнічній освіті, а також 

запозиченому зі США й популярному на той час методу проєктів. 

“Наркомос видав навчальні програми, які отримали назву комплексно-

проєктних, – згадує у зв’язку з цим педагог українізованої школи на 

Кубані Леонід Куценко. – Мало того, що діти займалися 

самообслуговуванням – рубали дрова, топили пічки, ремонтували школу, 

часто на шкоду своєму здоров’ю, але тепер їх вирішили відправити на 

виробництво. Наприклад, на шкільному зібранні висувався проєкт “За 

підняття тваринництва в комуні”. Відразу озвучувалися групові 

проєкти: “Організуємо роботу з догляду за птицею”, “Розведемо 

кроликів”, “Допоможемо в догляді за вівцями” тощо. Діти 

розподілялися на бригади й працювали. З виконанням проектів 

пов’язувалися заняття з мови, арифметики та інших дисциплін. У 

заключенні – зібрання зі звітом та оцінкою виконаної роботи. 

Відповідно заняття з читання, письма, рахунку відбувалися час від часу. 

Школи часто прикріплювалися до радгоспів, заводів. Ось як проходили 

заняття в школі при заводі “Труд”: школа спустіла, уроків майже не 

було. Учителі не вміли працювати з учнями в цехах. Вони залишали 

дітей на заводі, а самі йшли до школи або ж додому, обурюючись тим, 

що зривалися уроки. Школярам ніхто нічого не пояснював, вони не 

розумілися в робочих процесах. Потім вони побували в бухгалтерії, де 

цілий клас намагався слухати пояснення бухгалтера про те, як потрібно 

вести конторські книги. Від такого навчання користі було дуже 

мало…» [6, с. 4].  

З часом «комплексні» програми були піддані вчителями нищівній 

критиці. На цьому тлі методологічні принципи, запропоновані саме в 

цей час С. Русовою в її дидактичних трактатах, убачаються набагато 

продуктивнішими. 

Традиції і новаторство. Русова працювала в епоху бурхливих 

реформ у педагогічній теорії та практиці, коли виникали цілі авторські 

школи, розроблялися нові форми та методи організації навчання, що 

привело до появи ряду педагогічних течій: проєктної, прагматичної 

педагогіки, теорії вільного виховання, трудової школи тощо. С. Русова 

визнавала цей рух, зазначаючи, що «…такий стан сучасного виховання 

по всій Європі, в Америці за настирливістю своїх вимог можна назвати 

революційним; він хоче збудувати вмить оце нове, нову школу, якої 

вимагає психологія душі дитини… Але за глибиною своїх принципів.., 
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теоретичними вимогами цей рух є еволюційний, міцно зв’язаний з 

ідеалами найкращих мислителів минулих епох. У цьому його сила. 

Сучасна педагогіка не відкине себе від раціональних традицій минулих 

епох. Вони дають їй лише ту життєву форму, якої вимагає час у того 

чи іншого народу. І в цьому нерозривному зв’язку з минулими ідеалами є 

його сила» [9, с. 76]. З урахуванням цієї думки С. Русовою була 

укладена, наприклад, «Програма з теорії виховання та навчання», 

підготовлена у 1924–1925 pp. для студентів УВПІ у Празі. Програма 

передбачала вивчення педагогічної системи М. Монтессорі, методик 

О. Декролі, ―Дальтон-плану‖, теорії трудової школи Г. Кершенштейнера, 

але основою для неї постали все ж класичні тези видатних педагогів 

минулого. Поділяючи чимало тогочасних новаторських ідей, С. Русова 

виступала проти сліпого копіювання чужих педагогічних систем, 

бездумного перенесення їх досвіду на український ґрунт. 

Інший шлях було обрано радянською системою освіти. У цьому 

виборі значна частина педагогів побачила чимало прихованих 

суперечностей, на які справедливо вказувалося під час фахових 

дискусій. Так, підкреслювався «перекіс» школи в бік трудової 

діяльності. Сама по собі праця,– наголошував, наприклад, педагог-

теоретик Іван Гревс, – не може бути в центрі навчання, як і будь-що інше 

з ознаками утилітарності. Завдання школи – пропонувати знання, 

розвивати мислення. Фізична праця повинна бути присутньою в школі, 

але відігравати допоміжну роль [5, с. 21]. Інший педагог, Анатолій 

Цирульніков, емоційно писав про домінування експериментаторства в 

школах і про неувагу до освітніх традицій: «Чому ми все починаємо з 

початку? Начебто нічого до нас і не було на світі. Начебто цілі 

покоління назавжди пішли з життя. Але роздивляєшся їх учнівські 

зошити і чуєш живі голоси, натиск свідомості з тими ж проблемами, 

прагненнями. І якщо обірвемо до кінця нитку традиції між «нами» та 

«ними», то з чим залишимося?» [7, с. 51]. 

Опоненти більшовицьких шкільних концепцій, у тому числі й 

Софія Русова, твердо вважали, що не можна побудувати демократичну 

школу без урахування досвіду минулого, відпрацьованого педагогічною 

думкою або ж використовуючи його лише частково, на потребу 

вирішення ідеологічних завдань. Але ця позиція не була сприйнята при 

створенні концепцій Єдиної Трудової школи та й подальшого розвитку 

радянського шкільництва. 

 



ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА № 47’2020 

66 

Висновки. Таким чином, перші післяреволюційні роки були 

окреслені категоричною відмовою від традицій старої школи й 

інтенсивними пошуками в багатьох напрямах розвитку шкільництва. У 

цей час спостерігався підйом педагогічної ініціативи, пропонувалися 

нові концепції, шкільні моделі, зроблені спроби демократизації 

структури шкільної освіти, українізації школи. Водночас поруч з 

інноваційними пошуками висунуто й чимало хибних педагогічних ідей, 

зумовлених дією тогочасних ідеологічних доктрин. Відмінністю 

позначені при цьому дидактичні пошуки Софії Русової, погляди якої 

засвідчують, що вона розуміла справжні джерела й пріоритети 

розбудови нової української школи, а разом з цим і толерантної, 

освіченої української нації.  
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