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РОЗВИТОК РОСІЙСЬКИХ ШКІЛ В УРСР  
(КІНЕЦЬ 30-х-40-І рр. ХХ ст.)

На основі вивчення архівних документів висвітлено організацію російських шкіл до навчання 
дітей на території України в кінці 30-х-40-і роки ХХ століття.
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На сучасному етапі розбудови Української держави та інтеграції її до європейського 
освітнього і наукового простору великого значення набуває проблема освітньої етнополітики. 
Правовим підґрунтям формування державної етнополітики є ряд важливих нормативно-
правових документів, а саме: Декларація про державний суверенітет України (16 липня 
1990 р.), Декларація прав національностей України (1 листопада 1991 р.), Закон України ‘’Про 
національні меншини в Україні’’ (25 червня 1992 р.), Конституція України (28 червня 1996 р.), 
постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про інформацію Комісії Верховної Ради 
Української РСР з питань культури та духовного відродження», «Про стан роботи органів 
державного управління по створенню умов для розвитку культур національних меншин 
України» (2007 р.) та ін. [7; 8, с. 491]. Ці та інші документи створили сприятливі умови для 
вироблення нових підходів  у справі  національно-культурного будівництва в цілому та органі-
зації освіти для національних меншин зокрема. 

Дослідження різних аспектів національно-культурних процесів щодо задоволення потреб 
національних меншин в УСРР 20–30-х років минулого  століття  знайшло відображення як в 
історії педагогічної думки (М. Авдієнко, А. Глинський,  М. Демченко,  М. Зотін,  М. Левітан,  
С. Сірополко,  М. Скрипник,  І. Хаїт), так і в працях сучасних  істориків та педагогів (Н. Агафо-
нова, А. Дизанова, Н. Кривець, І. Кулинич, І.  Миронова, В.  Орлянський, А. Черкаський, 
Б. Чирко, Л. Якубова та ін.). Згадані вчені внесли значний вклад у розробку проблеми націо-
нально-культурного будівництва  для  національних меншин  в Україні у 20–30-х роках ХХ ст. 
Вони наводять важливі відомості щодо організації шкільної освіти різних етносів, які населяли 
Україну в досліджуваний період, а також узагальнюючі статистичні дані з питань становлення 
та функціонування мережі освітніх закладів для національних меншин, висвітлюють питання 
підготовки педагогічних кадрів для національних навчальних закладів. Особливе значення має 
історичний досвід організації російських шкіл в 30-х-40-і роках ХХ століття, коли практично 
стала русифікація. 

Мета статті – розкрити особливості підходу до навчання дітей у російських школах на 
території УСРР в кінці 30-х-40-і роках ХХ століття.

Провідним завданням у рамках здійснення політики щодо освіти національних меншин 
уряд УСРР визначив русифікацію освіти та надання можливості представникам найчислен-
ніших народів республіки здобувати знання рідною мовою.  Робота шкіл національних меншин 
безпосередньо залежала від суспільно-політичних явищ і процесів, які в цілому визначили їх 
зміст і функціонування. Тому, вона здійснена НКО і ЦКНМ ще у 20-х роках – у першій половині 
30-х років ХХ століття у напрямку культурного розвитку російських шкіл була значною.

У ході реалізації урядової політики щодо освіти російських меншин особливого значення 
набували питання формування мережі загальноосвітніх російських шкіл, створення життєз-
датних й дійових органів з їх керівництва, організаційного та науково-методичного забез-
печення. Важливим кроком для російських шкіл стало прийнято ряд постанов ЦК ВКП(б) 
„Про загальне обов`язкове навчання” (1930), ЦК ВКП(б) «Про навчальні програми та режим 
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кативний і практичний. Ці компоненти по-різному представлені на рівнях індивідуальної та 
спільної діяльності. 

У спільній діяльності, на відміну від індивідуальної, всі три компоненти представлені 
в більш повному вигляді, крім того, емоційно-комунікативний компонент є центральним 
[4, с. 172].

Отже, взаємодію можна розглядати в двох аспектах. Перший аспект – це розглядання 
взаємодії як контакту двох або більше осіб, що має своїм результатом взаємні зміни їх 
поведінки, діяльності, стосунків, установок.

Другий аспект – це розглядання взаємодії як взаємно зумовлених індивідуальних дій, що 
пов’язані циклічною причинною залежністю. У цьому аспекті поняття «взаємодія» використо-
вується для визначення способу реалізації спільної діяльності, мета якої полягає у взаємному 
узгодженні індивідуальних дій, розподілі і кооперації функцій.

Здійснюючи соціальні дії, кожна людина відчуває на собі вплив інших людей. Ці інші 
люди можуть активно заперечувати, погоджуватись або виявляти пасивність. У відповідь 
на таку поведінку особа буде здійснювати соціальні дії, змінюючи спосіб переконання  або 
спосіб діяльності тощо.

Спостереження за створенням та формуванням професійного іміджу майбутніх учителів 
початкових класів в умовах проблемно-пошукової діяльності свідчить, що одні студенти не 
відчувають труднощів у створенні власного професійного іміджу, вони самостійно і правильно 
виконують пізнавальні завдання; інші, правильно розпочавши розв’язання проблемного 
завдання, не можуть довести її до логічного кінця. А дехто спроможний розпочати роботу з 
формування іміджу тільки після серйозних консультацій із фахівцями.

Таким чином, узагальнюючи сказане про роль проблемно-пошукових ситуацій у створенні 
іміджу майбутнього вчителя початкових класів, слід наголосити, що вони за своїм характером 
наближають студентів до реальних умов професійної діяльності й готують їх до творчої участі 
у ній, сприяють пробудженню у студентів прагнення до нових знань, активізують їх пізна-
вальний інтерес, формують прийоми й уміння самостійно набувати знання та застосовувати 
їх у майбутній професійній діяльності.  
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- творча фантазія, розвинене уявлення;
- специфічні особистісні якості (сміливість, готовність до ризику, цілеспрямованість, допит-

ливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм); 
- специфічні провідні мотиви (необхідність  реалізувати своє «Я», бажання бути визнаним), 

творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення досягти найбільшої резуль-
тативності в конкретних умовах праці;

- комунікативні здібності;
- здатність до самоуправління;
- високий рівень загальної культури і високий рівень моральної
 культури [5]. 

У своїй роботі ми  використовували поради В. Москаленко, яка наголошує, що в соціо-
логії і соціальній психології здійснювалися пошуки такої одиниці взаємодії, яку можна було 
б використати в експерименті. 

Широке розповсюдження отримала схема, запропонована американським психологом 
Р. Бейлзом, яка дозволяє за єдиним планом реєструвати різні види взаємодії в групі. Учений 
об’єднав спостережувані зразки взаємодії в чотири категорії, в яких зафіксовано виявлення 
взаємодії, зона позитивних емоцій, зона негативних емоцій, зона вирішення проблем і зона 
постановки цих проблем.

Усі різновиди взаємодій, або можливих форм поведінки, були поділені на 12 груп, які, у 
свою чергу, об’єднувались у дві головні категорії: зону постановки й розв’язання проблеми (це 
власне дії) і зону емоцій (позитивних і негативних), тобто характеристику ставлення індивіда 
до самої діяльності.

Діяльність групи під час розв’язання спільного проблемного завдання є послідовним 
переходом від однієї фази до іншої, а саме: 
1) орієнтування членів групи щодо спільного завдання;
2) оцінка ходу розв’язання завдання членами групи;
3) контроль;
4) прийняття рішення [4, с. 171]. 

Супроводжуючи цей процес та відповідні дії членів групи позитивні та негативні емоції, 
схема Р. Бейлза використовувалася і нами в експериментальних дослідженнях.

Схема Р. Бейлза

Зона постановки проблеми
прохання про інформацію, 
прохання висловити думку,

 прохання про вказівки
Зона розв’язання проблеми пропозиція, думка, 

орієнтація інших
Зона позитивних емоцій солідарність, 

зняття агресивності, згода

Зона негативних емоцій
незгода, 

створення напруги, 
демонстрація антагонізму

Оскільки людина від народження є невід’ємною частиною взаємопов’язаних  і взаємо-
діючих одиниць, ми розглядали проблемно-пошукові ситуації для створення соціально-
педагогічного іміджу вчителя через призму активності особистості. Адже, як наголошують 
К. Абульханова-Славська, В. Татенко та ін., активна взаємодія між людьми виникає як функція 
діяльності (предметно спрямованої активності) та поведінки (пасивної взаємодії між людьми).

Аналізуючи взаємодіяльність, деякі автори (М. Обозов, М. Лукашевич) окремо розгля-
дають індивідуальну діяльність (за формулою «мета – засоби – результат») і спільну діяльність 
(власне взаємодіяльність), називаючи такі її компоненти як когнітивний, емоційно-комуні-
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у початковій і середній школі» (1932) [11,  с. 29] та введено нові навчальні плани та програми з 
суспільствознавства, літератури, мов, географії та історії. З цього часу в ці навчальні програми 
вводилося вивчення матеріалу, що стосувався «національних культур народів СРСР, їх літера-
тури, мистецтва, історичного розвитку, а також і елементів краєзнавства СРСР (природні 
особливості, промисловість, сільське господарство і т. д.)» [11,  с. 29].

Після прийняття постанов ЦК ВКП(б) «Про початкову і середню школу» та «Про 
навчальні програми та режим у початковій і середній школі» ліквідувалася практика складання 
«місцевих» навчальних планів. У 1933 р. Наркомос УСРР затвердив єдині навчальні плани для 
початкових, семирічних і середніх шкіл [2, с. 133-134]. Розглянемо навчальний план російської 
школи, який передбачав великий обсяг тижневого навантаження, що суперечило віковим 
особливостям молодших школярів та призводило до перевантаження їх у процесі навчання 
(табл. 1).

Таблиця 1
Навчальний план початкової російської школи (1933/34 н.р.)

№ 
з/п Назва предметів Кількість годин на навчальний тиждень 

І гр.* ІІ гр. ІІІ гр. ІV гр. 
1 Рідна мова 14 14 8 8
2 Російська мова - - 3 3
3 Арифметика 7 7 7 7
4 Суспільствознавство - - 2 2
5 Географія - - 2 2
6 Природознавство - - 2 2
7 Співи 2 2 1 1
8 Малювання 2 2 1 1
9 Фізкультура 2 2 2 2

10 Праця 3 3 4 4

Усього 32 32 36 38
* З 1934 р. групи перейменовано на класи. 

З нового навчального плану початкової російської школи бачимо, що рідній мові надава-
лося найбільше годин. Всі решта предметів повністю відповідали єдиному навчальному плану. 
Але з наступного року уже відбулися зміни. 

Згідно з постановами «Про викладання громадянської історії в школах СРСР» (1934) й 
географії «Про викладання географії в початковій і середній школі СРСР» (1934), відбувалися 
значні зміни у вивченні окремих предметів: історії. Тому попередні навчальні плани шкіл 
національних меншин відрізнялися таким чином: географія у 5-му класі вивчалася – фізична 
географія, у 6-му – викладався фізико-географічний огляд частин світу, 7-му – було збільшення 
обсягу вивчення фізичної географії СРСР та огляд СРСР по республіках, 8-му – економічна 
географія СРСР, 9-му – економічна географія капіталістичних країн; у вивченні була відсут-
ність географії України. Що ж до історії, то встановлювався історико-хронологічний підхід 
виклад матеріалу [11, с. 37-39].

Запроваджений у 1935 р. Наркомосом УСРР новий навчальний план значно відрізнявся від 
попереднього, зокрема: зменшувалося тижневе навантаження та кількість годин на вивчення 
рідної мови, арифметики, праці та фізкультури; вивчення природознавства розпочиналося з 
І класу; замість суспільствознавства вводився елементарний курс історії; праця доповнювалася 
вивченням рукоділля. Крім того, навчальні плани були складені для міських (з шестиденним 
навчальним тижнем) і сільських (з семиденним навчальним тижнем) шкіл з українською та 
російською мовами навчання (табл. 2 і 3) [15, с. 7-15]. Навчальні плани для міських і сільських 
шкіл відрізнялися кількістю годин, що відводилися на вивчення мов, арифметики, природо-
знавства, географії та історії. Навчальні плани для українських шкіл та шкіл національних 
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меншин відрізнялися лише мовами викладання. Зазначимо, що прийняті навчальні плани, як 
і попередні, були багатопредметними, що призводило до перевантаження учнів.

Таблиця 2 
Навчальний план початкової школи (міської) з українською  

та російською мовами навчання (1935 р.)
№ 

з/п Назва предметів Кількість годин на шестиденний навчальний тиждень
І кл. ІІ кл. ІІІ кл. ІV кл. 

1 Рідна мова 9 9 5 5
2 Друга мова - - 2 3
3 Арифметика 5 5 5 5
4 Природознавство  2 2 2 2
5 Географія - - 2 2
6 Історія  - - 1 2
7 Рукоділля і труд 1 1 - -
8 Малювання* 1 1 1 1
9 Співи 1 1 1 1

10 Фізкультура 1 1 1 1
Усього 20 20 20 22

* Крім малювання, у І-ІІ класах передбачалося викладання ліплення, у ІІІ-ІV класах – ручної праці.
Таблиця 3 

Навчальний план початкової школи (сільської) з українською  
та російською мовами навчання (1935 р.)

№ 
з/п Назва предметів 

Кількість годин на
семиденний навчальний тиждень 

І кл. ІІ кл. ІІІ кл. ІV кл. 
1 Рідна мова 12 12 6 6
2 Друга мова - - 3 3
3 Арифметика 6 6 6 6
4 Природознавство  2 2 3 2
5 Географія - - 2 3
6 Історія  - - 1 3
7 Рукоділля і труд 1 1 - -
8 Малювання* 1 1 1 1
9 Співи 1 1 1 1

10 Фізкультура 1 1 1 1
Усього 24 24 24 26

* Крім малювання, у І-ІІ класах передбачалося викладання ліплення, у ІІІ-ІV класах – ручної праці.

Важливою для російських шкіл була прийнята постанова «Про організацію навчальної 
роботи і внутрішній розпорядок у початковій, неповній середній і середній школі» (1935), 
у якій встановлено єдину загальну організацію навчального процесу (терміни навчання і 
канікул, навчальне навантаження учнів, навчальні плани, уведення в союзних республіках 
додаткового уроку на тиждень для вивчення російської мови і літератури, тривалість уроку, 
порядок прийому учнів, атестат і перевідне свідоцтво національними мовами, система 
оцінювання, положення про екстернат, тип учнівського квитка (рідною мовою), форма одягу 
учнів та ін.) [12, с. 2-4; 13, с. 1-11]. Зокрема, у наказах наркома освіти В.П. Затонського «Про 
викладання історії та суспільствознавства в початковій, неповній середній та середній школі» 
(1935) зазначалося, що в ІІІ-ІV класах у першому півріччі замість історії слід вивчати мови чи 
арифметику [6, с. 3] та «Про оцінку успішності учнів» (1935) уведено єдину загальнорадян-
ську п’ятиступеневу систему успішності (дуже погано, погано, посередньо, добре і відмінно) 
[3, с. 2-3].
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-  використання сучасних розвиваючих технологій, спрямованих на формування професій-
ного іміджу майбутнього вчителя початкових класів.

Внутрішні (суб’єктивні) фактори: рівень і стійкість мотивації студентів  
для формування професійного іміджу; їх готовність до систематичної навчальної діяль-

ності; саморозвиток і самовдосконалення особистості.
Фактори визначають наступні особистісні умови:

-  формування правильного оціночного ставлення до себе та інших;
-  здібність до самодіагностики, готовність до професійного самовдосконалення й самороз-

витку;
- створення студентами індивідуальної моделі професійного іміджу, розробка моделей 

поведінки, схем самопрезентації;
-  визначення найбільш значущих професійно-особистісних якостей учителя, які входять у 

структурні компоненти професійного іміджу.
При визначенні факторів і умов за ступенем  значущості для вирішення
зазначеної проблеми в контексті нашого дослідження на перший план виходять особис-

тісні і професійні умови формування іміджу майбутнього вчителя початкових класів, серед 
яких пріоритетне значення мають:
-  наявність у студентів педагогічних спеціальностей позитивного мотиваційно-ціннісного 

ставлення до процесу формування     професійного іміджу;
-  створення оптимальних умов для саморозвитку студентів з іміджології для поглибленого 

вивчення механізмів самопрезентації;
-  активне залучення студентів у науково-дослідницьку роботу з проблеми формування 

професійного іміджу в процесі вивчення фахових дисциплін;
-  створення студентами адекватних уявлень  про професійний імідж учителя початкових 

класів, схеми ефективної самопрезентації;
-  оптимальне використання індивідуальних та колективних форм роботи для забезпечення 

ефективного цілеспрямованого розвитку всіх компонентів професійного іміджу вчителя 
початкових класів.

Є. Ільїн обстоював думку про зв’язок між мотивацією і властивостями особистості: 
властивості особистості впливають на особливості мотивації, о особливості мотивації, закрі-
плюючись, стають властивостями особистості. Мотиваційне значення має, зокрема, прагнення 
досягнення успіху (Ф. Хоппе), або «мотив досягнення» (Д. Макклелланд), яке розглядається 
як стійке виявлення потреби індивіда досягти успіху в різних видах діяльності [7, с. 266]. 

Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкових класів  здійснюється в 
процесі застосування проблемно-пошукових ситацій, постійній взаємодії педагога і студентів 
через педагогічне керівництво з використанням педагогічної техніки (педагогічні вимоги, 
допомога, оцінка та корекція, педагогічне консультування, стимулювання). У нашій експери-
ментальній роботі цілеспрямований педагогічний уплив на особистість студента відбувався за 
допомогою переконання, навіювання, підказування, прищеплення, наслідування, направлених 
на стимуляцію внутрішньої впевненості в необхідності формування професійного іміджу. 
Таким чином, у свідомості студентів створювалася настанова на досягнення більш високого  
рівня розвитку професійних і особистісних якостей учителя початкових класів.

Для нашого дослідження великий інтерес представляє узагальнений варіант найважли-
віших рис особистості, які ми віднесли до рис створення професійного іміджу майбутнього 
вчителя початкових класів, запропонованих видатним ученим України С. Сисоєвою: 
- високий рівень соціальної і моральної свідомості;
- пошуково-проблемний стиль мислення;
- розвинені інтелектуально-логічні здібності (уміння аналізувати, обґрунтовувати, поясню-

вати, виділяти головне тощо);
- проблемне бачення;
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En España se dice:   En América Latina se dice:

guapo    papas
billete    el día de San Valentín
aparcar el coche   conversar, platicar
charlar    apurarse
aquí    lindo
tirar    boleto
patatas    botar
darse prisa   parquear el carro
el Día de los Enamorados acá

(HOLA – 9)*

                                                           
Observa las fotos del mercado en uno de los pueblos de Perú. (Розглянь фотографії ринку 

в одному з населених пунктів Перу).
Describa (Опиши):
qué país (lugar) es  
qué se ve en las fotos 
quién es la gente en las fotos 
cómo se visten las mujeres

Habla (Поспілкуйся):
de los personajes
de su aspecto físico
de lo que están haciendo

Narra (Розкажи):
qué están vendiendo las peruanas 
de qué podrían estar hechas las mantas y los ponchos 
qué otros recuedos de artesanía se hacen para los turistas que visitan Perú

 (HOLA – 8)
Cambia las expresiones en negrilla por los pronombres personales. (Заміни вирази, виділені 

жирним шрифтом, особовими займенниками).
Modelo: Ella regala a su hermano el disco. - Ella se lo regala.

1. Ella regala a su hermano el disco. 2. El profesor explica a los alum nos la lección. 3. La 
abuela leía a sus nietas la historieta. 4. La vende dora nos envuelve las naranjas. 5. El primero de 
septiembre los alum nos siempre traen a sus profesores las flores. 6. El cartero entrega a la abuela 
la carta. 7. Yo hago a la profesora una pregunta. 8. La peluquera corta a la cliente el pelo. 9. El 
cocinero nos cocina la comida sabrosa. 10. El limpiabotas les limpia las botas. 11. El carpintero 
nos reparó las puertas y ventanas. 12. El pastelero dio a los niños los caramelos. 13. Ella pregunta 
al policía la dirección.

(HOLA – 10)
Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Pretérito imperfecto de 

subjuntivo. (Постав дієслова, що в дужках, у відповідну форму Pretério imperfecto de subjuntivo).
1. Nos permitieron que (pagar) en cheque. 2. Yo estaba contento de que ellos (degustar) 

unos vinos tintos. 3. Les propusieron que (pedir) el solo millo Botín. 4. Nunca aseguró que 
tú (comer) saludable en los sitios de la comida rápida. 5. No era cierto que los indígenas 
(alimentarse) sólo con el maíz. 6. Los indígenas decían que era necesario que todos (respetar) 
la tierra por dar de comer al hombre. 7. También tuvieron que pedir el per miso al campo para 
que lo (sembrar). 8. Era preciso que vosotros (leer) la novela de Miguel Ángel Asturias “Hombres 
de maíz”. 10. Nosotros prefe riríamos que vosotros (alimentarse) con verduras y legumbres. 
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Наступним, відповідно до постанови, став наказ наркома освіти УСРР В.П.  Затон-
ського «Про викладання історії та суспільствознавства в початковій, неповній середній та 
середній школі» (1936), де запроваджувалися зміни щодо викладання таких предметів: 3 і 
4 класи – у першому півріччі відведені для вивчення історії години використати для мови 
чи арифметики, відповідно вивчення історії розпочати в другому півріччі; 5 клас – у тому 
ж обсязі; 6 клас – у першому півріччі години для суспільствознавства використати для 
викладання арифметики, історію – в тому ж обсязі; 7 клас – у першому півріччі години для 
суспільствознавства використати для викладання рідної мови, історію – в тому ж обсязі; 8 і 
9 класи – у першому півріччі замість історії України запровадити нову історію та другу мову; 
у другому півріччі – історію СРСР та історію України; 10 клас – у першій чверті викладати 
історію СРСР, у другій – «Проект Конституції СРСР», у другому півріччі – нову історію та 
історію колоніальних країн; протягом року замість уроків праці викладати рідну мову та 
фізику [12, с. 3]. Водночас збільшувалася кількість годин на вивчення фізики за рахунок 
уроків праці, а також, кількість годин для військових занять [4, с. 4] та ін.

У 1937 р. з навчального плану початкової школи було вилучено трудове навчання, «яке 
за змістом та організацією не відповідало директивам партії про загальне та політехнічне 
навчання…» [1, с. 223-224]. Проте трудове виховання учнів здійснювалося під час ознайом-
лення з науковими основами виробництва на уроках природничо-математичного циклу, 
екскурсій тощо [9, с.162].

Внаслідок прийняття у 1938 р. постанов РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов’язкове 
вивчення російської мови в школах національних республік і областей» та РНК УРСР і 
ЦК КП(б)У «Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України» 
в українських школах та школах національних меншин вводилося обов’язкове вивчення з 
2 класу російської мови [1, с. 224]. Згідно з постановою, уводилася до діючих навчальних 
планів українських та шкіл національних меншин російська мова як обов’язковий предмет 
з таким розподілом годин протягом навчального тижня: початкова школа – 2 клас – 2 год, 
3-4 год, 4-4 год; неповна середня і середня школа – 3 клас – 4 год, 4-4 год, 5-5 год, 6-5 год, 
7-5 год, 8-4 год, 9-4 год, 10-4 год. Також у доповненні постановою №331 РНК УРСР „Про 
доповнення постанови РНК ЦК КП(б)У від 20 квітня 1938 р. «Про обов’язкове вивчення 
російської мови в неросійських школах України»” (1938) було збільшено кількість годин 
для вивчення російської мови в українських та школах національних меншин у 1938-39 н.р. 
для початкової школи (протягом семиденного робочого тижня): 2 клас – 3 год, 3-5 год, 
4-5  год; неповної середньої і середньої школи – 3 клас – 5 год, 4-5 год, 5-6  год, 6-6 год, 
7-6 год, 8-5 год, 9-5 год, 10-5 год [12, с.7]. Ці постанови свідчили про русифікацію шкіл 
національних меншин. 

У 1939 р. у російських школах було запроваджено нові навчальні плани. Від попередніх 
у них відбулися такі зміни: вилучення трудового навчання, запровадження військового 
навчання, обов’язкового вивчення російської мов, історії та Конституції  СРСР та встанов-
лювалося єдине навантаження для міських і сільських шкіл; вперше визначався перелік 
навчальних предметів для підготовчих класів; у І-ІІ класах як окремий урок вводилася 
каліграфія; з ІІ класу запроваджувалося вивчення російської мови, кількість годин на яку 
значно збільшувалася; у 3-4 класах малювання та фізична культура були зведені до непри-
пустимо низької кількості годин – 0,5 [1, с. 226]. А в 1940 р. постановою НК УРСР «Про 
запровадження навчального плану в школах УРСР» внесено корективи щодо розподілу 
годин на вивчення української, російської мов та літератури (табл.4) [10, с. 20-21], а також 
до навчальних планів шкіл з єврейською, польською та іншими мовами навчання (росій-
ська мова: I півріччя – 3 год на тиждень, II – 2 год; російська література: I півріччя – 2 год, 
II – 3 год).
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Таблиця 4
Зміни в навчальному плані для шкіл з російською мовою навчання 

№ 
з/п Назва предметів 

Класи
8 9 10

1939/40 
н.р. 

1940/41 
н.р.

1939/40 
н.р.

1940/41 
н.р.

1939/40 
н.р.

1940/41 
н.р.

1 Російська мова 2 2-1 2 2-1 2 2-1
2 Російська література 3 3-4 3 3-4 3 3-4
3 Українська мова 2-1 1 2-1 1 2-1 1
4 Українська література 2 3-2 2 3-2 2 3-2

З таблиці, видно, що кількість годин для вивчення рідної мови російських шкіл в школах 
з російською мовою навчання різняться в годинах: для вивчення української мови в школах з 
російською мовою навчання така сама й навіть у 10 класі зменшується. Проте кількість годин 
для вивчення російської літератури перевищує відповідну кількість годин [10, с. 20-21]. 

В цілому по УСРР кількість учнів-росіян, які здобували освіту рідною мовою, збігалася 
із загальною кількістю представників даного народу: якщо в початкових школах навчалося 
8 % етнічних росіян, то по УСРР 7,3 % учнів навчалися в російських класах. Навчання відбу-
валося російською й українською мовами. Зміст навчальних програм та планів російських 
шкіл цілком відповідав проведеним освітнім змінам у ході досліджуваного періоду. 

Таким чином, проаналізувавши організацію навчального процесу у російських школах 
у кінці 30-х-40-і рр. є те, що за допомогою партійних постанов, відбулося значне посилення 
контролю за школами національних меншин, вчительством; єдності змісту навчально-вихов-
ного процесу (введення єдиних навчальних планів, шкільного режиму, системи оцінювання, 
підходів до підручникотворення; збільшення кількості годин на вивчення російської мови; 
запровадження обов’язкового вивчення російської мови в усіх школах національних меншин, 
паралельного функціонування російських та українських шкіл тощо. 

Отже, навчальні плани, як і програми, не були стабільними. Зміни та доповнення, що 
відбувалися в змісті шкільної освіти щодо російських шкіл, були сприятливими для функціону-
вання та розвитку російських школярів. Вивчення джерел свідчить, що русифікація дозволяла 
школі стабільно працювати та забезпечувати навчальний процес. 
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учнів. Не стала винятком іншомовна освіта. Варто, насамперед, згадати наукові дослідження, 
здійснені О.П.Петращук, які стали активним стимулом до застосування тестового контролю у 
вітчизняній іншомовній сфері [11]. У вітчизняній та зарубіжній  теорії навчання іноземних мов 
розроблені комплекси тестових завдань з мови (лексики, граматики) і мовлення (аудіювання, 
говоріння, читання, письма), що широко використовуються під час проведення учнівських 
олімпіад, зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, різних 
іспитів у середніх і вищих навчальних закладах тощо. Такі засоби діагностики навчальних 
досягнень учнів мають свої особливості: 
а)  вони повинні бути комплексними і передбачати визначення рівня навченості школярів 

як з мови, так і з мовлення у різних видах мовленнєвої діяльності, а також рівня сформо-
ваності соціокультурної компетентності, з огляду на те, що сучасна парадигма шкільної 
іншомовної освіти передбачає взаємопов’язане навчання мови і культури народу її носіїв; 

б)  давати інформацію про психологічний стан (розумове напруження, нервове збудження, 
стресовий стан) учнів упродовж усього процесу виконання завдань; 

в)  види і форми контролю мають бути знайомі школярам і не викликати труднощів у їх 
виконанні; 

г)  види тестових завдань повинні забезпечувати можливість прогнозувати шляхи усунення 
недоліків.  

По-друге, як зазначає В.І. Панов, в умовах сучасної школи мета перевірки і коригування 
процесу навчання повинні бути сфокусовані на досвід учнів, а відтак цільова парадигма 
має змінюватись «від діагностики добору до діагностики розвитку» [9], що зумовлює 
пріоритетне орієнтування усіх елементів діагностичної системи на створення умов для 
набуття досвіду продуктивної діяльності школярів у процесі навчання. Як підкреслює 
Ш.О. Амонашвілі, головне призначення шкільної діагностики – це визначення «індиві-
дуально-позитивних передумов» формування якісних характеристик кожного школяра, 
спираючись на які можна визначати найближчі перспективи його розвитку [1]. Це означає, 
що діагностика насамперед повинна більше виконувати навчально-коригувальну, ніж 
контролювальну функцію.

У педагогічній літературі розрізняють три види діагностики: 1) поточна навчальна діагнос-
тика, 2) рубіжна та підсумкова діагностика, 3) психологічна діагностика інтелектуального 
розвитку [10]. Розглянемо їх під кутом зору змісту навчання іноземних мов відповідно до 
компетентнісної парадигми.

Поточна навчальна діагностика здійснюється за навчально-діагностичними матеріалами, 
представленими безпосередньо у змісті підручників. До них можна віднести вправи і завдання 
різного рівня складності, що дають можливість як вчителю, так і учням визначати рівень 
сформованості мовних навичок і мовленнєвих умінь.  Це найбільш типові види діагностичної 
діяльності, що використовуються у підручниках з іноземних мов. У таких випадках пріоритет 
бажано надавати засобам, які вимагають від учнів творчого мислення, доцільного залучення 
раніше набутого досвіду: Порівняйте…, Висловіть своє ставлення до …, Доведіть, що …, 
Сформулюйте свою думку щодо.., Доповніть висловлення…, Наведіть аргументи щодо…, 
Підтвердіть/Заперечте твердження, Уявіть, що…, і розкажіть/ напишіть…тощо. Такі 
завдання передбачають отримання вчителем комплексного уявлення про рівень навчальних 
досягнень учнів як у межах вивчення певного матеріалу, так і про загальний рівень сформо-
ваності іншомовної комунікативної компетентності щодо якості володіння мовним, мовлен-
нєвим, соціокультурним матеріалом і загальнонавчальними стратегіями його використання 
в усному і писемному спілкуванні.

Hay algunas diferencias de vocabulario entre el español de España y el que se habla en América 
Latina. A ver si sabes relacionar las palabras correspondientes. 

(Існують деякі різнобічності між іспанською мовою Іспанії та Латинської Америки. 
Поєднай відповідні слова і вирази).



158 Збірник наукових праць. Випуск 15

готовності до саморегуляції своєї пізнавальної активності та самовдосконалення. Саме ці 
чинники мають стати об’єктом, на який повинна бути спрямована навчальна діяльність. Вибір 
її видів і форм зумовлений цілями навчання та особливостями розвитку школярів, а також 
засобами впливу на цей процес, зокрема змістом підручників.

Особливим механізмом, за допомогою якого коригується навчальна діяльність і окреслю-
ються шляхи досягнення визначених цілей, є діагностика. Багатьма педагогами, психологами 
і методистами вона розглядається обов’язковим і важливим компонентом освітнього процесу. 
Як зазначають В.В.Краєвський і А.В.Хуторськой, освітня діагностика – це процес визначення 
результатів освітньої діяльності учнів і педагога з метою виявлення, аналізу, оцінювання і 
корекції навчання [5]. Відповідно, вона включає контроль, перевірку, облік, оцінювання, збір 
статистичних даних, їх аналіз, рефлексію; визначення динаміки освітніх змін і особистісних 
якісних перетворень у змісті освіти кожного школяра; перегляд цілей, уточнення освітніх 
програм і коригування процесу навчання; прогнозування подальшого розвитку проблем освіти 
[5]. До складу діагностики можуть входити різноманітні форми контролю, який передбачає 
визначення, вимір і оцінювання рівня освітнього досвіду школярів, набутого ними у процесі 
засвоєння певного змісту навчання. Проблемі контролю навчальних досягнень учнів у системі 
загальної освіти, у тому числі з іноземної мови, надається значна увага [2; 4; 6].

Відповідно до шкільного предмету «іноземна мова» освітній досвід учнів визначається 
у процесі перевірок і оцінювання рівня сформованості в них іншомовної комунікативної 
компетентності. Об’єктами контролю, як правило, є лінгвістична, мовленнєва, соціокуль-
турна, загальнонавчальна компетентності. Критеріями оцінювання, при цьому, слугують рівні 
навченості школярів, окреслені чинними навчальними програмами конкретно для кожного 
класу. Варто зазначити, що ці рівні різнобічно узгоджуються з Європейськими стандартами 
і, окрім цього, враховують вітчизняний навчальний досвід.

Мета статті – визначити види і функції діагностики навчальних досягнень з іноземної 
мови учнів середніх шкіл відповідно до нової парадигми шкільної іншомовної освіти: компе-
тентнісного, комунікативного, особистісно орієнтованого, культурологічного підходів до 
навчання та діяльнісної технології навчальної діяльності школярів.

Діагностика навчальних досягнень лише тоді зможе слугувати дієвим засобом, якщо вона 
виконує такі функції: діагностичну (свідчить про набутий досвід у певній сфері навчальної 
діяльності, вказує на причини здобутих як позитивних, так і негативних результатів, прогнозує 
шляхи удосконалення змісту і процесу навчання), мотиваційну  (заохочує і стимулює 
навчальну діяльність учня), виховну (формує самосвідомість і адекватну самооцінку власної 
навчальної діяльності школяра), інформаційну (дає відомості про результати успішності 
школяра, траєкторію розвитку його здібностей, намірів та інших особистісних якостей).

Отже, одним із важливих аспектів індивідуалізації навчання іноземної мови відповідно 
до особистісно орієнтованої парадигми загальної шкільної освіти є дидактично доцільна і 
психологічно відповідна віковим можливостям діагностика навчальних досягнень учнів. Від 
раціонального визначення об’єктів  контролю і форм його здійснення значною мірою залежить 
зміст і структура підручників.

На сьогодні питанню навчальної діагностики присвячена значна кількість наукових дослі-
джень [5; 7; 8; 10; 12], хоча не сформовано єдиної думки щодо її функцій та процедури. Втім 
необхідно наголосити на двох позиціях, які певною мірою є спільними для всіх дослідників 
проблеми. Адаптуємо їх до особливостей змісту навчання іноземних мов.

По-перше, діагностику в системі шкільної іншомовної освіти доцільно здійснювати у 
формі психолого-педагогічного моніторингу, оскільки йому характерна здатність надавати 
оперативну зворотну інформацію про рівень засвоєння навчального матеріалу. Моніторинг 
має бути дидактично доцільно визначеним у часі: види і форми контролю повинні забез-
печувати його швидку і необтяжливу процедуру проведення. В останні десятиліття помітно 
активізувалася тенденція на використання тестових форм контролю навчальних досягнень 
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