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Розкрито особливості державної освітньої політики радянського уряду в питанні диферен
ціації організації і змісту шкільної освіти другої половини 80-х pp. XX ст. Особливу уваг}'
зосереджено на причинах актуалізації диференційованого підходу як чинника демократизації
й гуманізації освіти в контексті суспільно-політичних, соціально-економічних та педагогічних
змін. На основі аналізу нормативно-правової бази (Концепція середньої загальноосвітньої шко
ли України, Закон України про освіту) показано, що в Україні наприкінці 80-х - на початку
90-х pp. XX ст. на державному рівні було задекларовано принципи індивідуалізації та дифе
ренціації навчання, функціонування різнотипної загальноосвітньої школи.
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Нинішні реформаторські процеси в освіті України, дискурси щодо страте
гії її розвитку актуалізують погляд у минуле для творчого осмислення істо
рії державної освітньої політики в контексті суспільно-політичних, соціальноекономічних і педагогічних чинників. З огляду на це хронологічно окреслимо
період другої половини 80-х pp. XX ст., коли з приходом до влади у 1985 р.
М. С. Горбачова радикально почав змінюватися політичний курс СРСР - було
проголошено «перебудову», розпочалося -оновлення всіх сфер суспільства. Науко
во-технічний розвиток, інтенсифікація і комп’ютеризація економіки, впроваджен
ня нових технологій потребували підготовлених високоосвічених фахівців. Під
тиском громадського руху державні структури проголошували гасла про демо
кратизацію життя, гласність, критику прорахунків, розвиток самоуправління. Ці
чинники вплинули й на розвиток шкільної освіти в Українській Радянській Со
ціалістичній Республіці (УРСР). Проте уряд і далі продукував внутрішньосис© Л .Д . Березівська, 2015
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темні зміни радянської загальноосвітньої школи. Як і в попередні роки, в нових
реаліях реалізатором радянської державної освітньої політики було Міністерство
освіти УРСР.
Історіографічний аналіз проблеми показав, що різні аспекти державної політики
УРСР у галузі шкільної освіти в означених хронологічних межах досліджували
українські історики педагогіки (Л. Д. Березівська, С. М. Лобода, О. Б. Петрен
ко, Л. В. Пироженко, О. І. Пометун, О. В. Сухомлинська та ін.), а безпосеред
ньо проблемі диференціації навчання в педагогічній теорії й практиці окресленого
періоду присвячено праці російських учених (О. А. ГІєвцова, 1994; А. В. Рєзник,
2005; Г. А. Кувшинова, 2006). М е т а н а ш о ї с т а т т і - висвітлити особли
вості державної політики радянського уряду в питанні диференціації організації
та змісту шкільної освіти, зокрема види й форми диференційованого підходу, що
набули розвитку в Україні у другій половині 80-х pp. XX ст.
У контексті проголошення реформи загальноосвітньої й професійної школи
відповідно до наказу міністра освіти У РС Р М. Ф. Фоменка від 8 серпня 1984 р.
«Про заходи по виконанню постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 10 липня 1984 року № 2 8 1 “Про дальше вдосконалення загальної се
редньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи”» було
запроваджено нову структуру 11-річної загальноосвітньої школи (введено на
вчання дітей з 6-річного віку в 4-річній початковій школі): 1-4-й класи - по
чаткова школа, 1-9-й класи - неповна середня (9-річна) школа, 1-11-й кла
си - середня школа [7, 3]. Неповну середню (9-річну) школу розглядали як
обов’язкову для всіх учнів і як базу для здобуття загальної середньої профе
сійної освіти.
Водночас особливу увагу надавали факультативам як формі диференційовано
го навчання: «Для школярів, які бажають поглибити знання з окремих предметів
фізико-математичного, хіміко-біологічного, суспільно-гуманітарного і технічного
циклів за допомогою факультативних занять, передбачено в 7 -9 класах 2 годи
ни і 10-11 класах 4 години на тиждень понад навчальний план» [Там само, 5].
Документ також передбачав подальше сприяння розвитку спеціальних шкіл і
шкіл-інтернатів для учнів з порушеннями мовлення, психофізичного розвитку,
опорно-рухового апарату; класів вирівнювання для дітей із затримками розумово
го розвитку відповідно до потреб кожного регіону; вечірніх і заочних шкіл; екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти; шкіл і груп продовженого
дня [Там само, 10-11].
Про практичну реалізацію професійно орієнтованої диференціації свідчить на
каз міністра освіти щодо виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
«Про поліпшення трудового виховання, навчання, професійної орієнтації школярів
і організацію їх суспільно корисної, продуктивної праці» від 12 квітня 1984 p., де
йшлося про потребу докорінного поліпшення трудового виховання, навчання й
професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл, підвищення рівня їхньої прак
тичної та морально-психологічної підготовки до самостійного життя, формуван
ня в памолоді усвідомленої потреби в праці [10, 20].
Стратегічним завданням державної освітньої політики було проголошено по
ліпшення роботи з професійної орієнтації молоді. У цій справі свої зусил
ля мали консолідувати Державний комітет УРСР з праці, Міністерство освіти
УРСР, Державний комітет з професійно-технічної освіти, Міністерство вищої
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і середньої спеціальної освіти У РСР та інші відомства. Зокрема, Міністерство
освіти УРСР мало ввести курс «Основи виробництва. Вибір професії», підви
щити рівень роботи навчально-методичних кабінетів професійної орієнтації в
середніх загальноосвітніх школах, створити такі кабінети в міжшкільних на
вчально-виробничих комбінатах, великих 9-річних школах та інших навчаль
них закладах [10, 22].
На втілення в життя професійно орієнтованої диференціації було націлено й
Положення про організацію суспільно корисної, продуктивної праці учнів загально
освітніх шкіл (1985). Згідно з цим документом, суспільно корисна, продуктивна
праця є основною частиною змісту трудового й професійного навчання учнів 1 11(12)-го класів. Істотно, що виділений у 7 - 11(12)-му класах час на суспільно
корисну, продуктивну працю й трудову практику у 8-9-му класах в основному
пропонували використовувати відповідно до профілю (професії), який вивчав
ся. Урізноманітнювалися форми праці відповідно до її змісту і обсягу, постійно
го чи змінного характеру роботи, віку школярів. Основною ж серед них названо
колективну (бригадну) форму: учнівську виробничу бригаду в колгоспі, радгос
пі, шкільне лісництво, табір праці й відпочинку, трудовий загін старшокласни
ків, групу (підгрупу), бригаду в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті,
навчальному цеху підприємства, в шкільній майстерні тощо. Трудові об’єднання
школярів могли бути постійними або тимчасовими, одновіковими й різновіко
вими [5, 18-20].
Аналіз джерел показав, що в розглядуваний період в УРСР зростала кількість
шкіл (класів) з поглибленим теоретичним і практичним вивченням навчальних
предметів. Цьому сприяло затверджене Міністерством освіти УРСР Положення
про школи (класи) з поглибленим теоретичним і практичним вивченням навчаль
них предметів (21 травня 1986 p.), де було окреслено загальні основи, порядок
прийому учнів до школи, зміст та організацію навчально-виховного процесу та
ких навчальних закладів [6].
Наявність таких шкіл свідчить не лише про зовнішню міжшкільну диференці
ацію, а й про зовнішню внутрішньошкільну. Скажімо, навчання в школах (кла
сах) з поглибленим вивченням навчальних предметів мало два ступені. Го
ловна мета першого (8 -9-й класи) ступеня - поглиблення змісту основного
курсу профілюючих предметів і посилення прикладної спрямованості. На дру
гому ступені (10-11-й класи) передбачалося вдосконалення і урізноманітнення
навчального матеріалу, ознайомлення учнів з ширшим колом практичного за
стосування виучуваних теорій, розв’язання більшої кількості задач підвищеної
складності й виконання творчих завдань для самостійного використання здобу
тих знань. Наголосимо, що профілі й професії для підготовки учнів цих шкіл
(класів) мали визначати ради народних депутатів і відділи народної освіти від
повідно до переліку професій і з урахуванням потреб народного господарства в
кадрах, наявності навчально-матеріальної бази, кваліфікованих кадрів тощо. За
школою закріплювали базове підприємство (організацію) [6, 6]. Навчальні пла
ни на 1986/87 н. р. було розроблено для шкіл (класів) з поглибленим теоре
тичним і практичним вивченням таких навчальних предметів: українська мова,
українська література, російська мова, російська література, історія й суспіль
ствознавство, математика, географія, біологія, хімія, фізика, креслення, обра
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зотворче мистецтво, російська мова в школах з молдавською, угорською, поль
ською мовами [6, .9-27].
З метою підвищення якості підготовки, залучення талановитої молоді до на
укової діяльності Президія АН УРСР, Міністерство освіти УРСР, Міністер
ство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Президія Південного відділу
ВАСГНІЛ оприлюднили спільний наказ, адресований усім обласним відділам
освіти, вищим навчальним закладам, науковим центрам та інститутам, який де
кларував, починаючи з 1986/87 н. p., створення при університетах і науково-дослідних інститутах АН УРСР спеціалізованих шкіл. їхню діяльність регламенту
вало Положення про школи (класи) з поглибленим теоретичним і практичним
вивченням навчальних предметів (1986) [9, 5-75]. Навчання в спеціалізованих
школах фізико-математичного, хіміко-біологічного, агробіологічного й суспіль
но-гуманітарного профілів мало здійснюватися за спеціально розробленими на
вчальними планами.
Спеціалізовані школи з поглибленим теоретичним і практичним вивченням ци
клу навчальних предметів у складі 7-8-го класів забезпечували диференціацію
за здібностями й пізнавальними інтересами учнів. Профілюючі предмети викла
дали відповідно до програм шкіл (класів) з поглибленим вивченням цих пред
метів, решта - за навчальними планами й програмами масових шкіл. Факуль
тативні заняття використовували для поглиблення знань учнів з предметів, що
відповідали профілю школи [4, 3\.
Як свідчать джерела, в руслі демократичних змін проблема диференці
ації за здібностями й пізнавальними інтересами актуалізувалася на дер
жавному рівні. Приміром, у доповіді міністра освіти У РС Р М. Ф. Фоменка на V З ’їзді вчителів України (1987) прозвучало: «Назріла потреба
більше уваги приділити розробленню питань диференційованого навчан
н я » [13, 27]. З огляду на це, на його думку, і далі варто розвивати спе
ціалізовані школи; інтенсифікувати впровадження нових методів навчан
ня. Під час обговорення доповіді освітяни й науковці висловлювалися
одностайно: «щоб жоден з учнів не втратив впевненості в собі... потріб
ний диференційований підхід» (учитель середньої школи № 6 м. Євпато
рії А. А. Малахов); треба урізноманітнювати профілі спеціалізованих шкіл
(Б. Є. Патон, президент Академії наук У РС Р); у руслі розвитку диферен
ційованого навчання слід розширювати мережу класів вирівнювання знань
учнів (учителі Броварської середньої школи № 5 М. Петраш, Н. Петранцов)
[13, 49-50].
Після Лютневого пленуму ЦК КПРС 1988 p., який ухвалив реформуван
ня всього освітнього простору, в руслі кардинальних змін (Закон про мови в
УРСР, жовтень, 1989, набрав чинності 01.01.1990; відкриття шкіл з українською
мовою навчання; скасування ст. 6 Конституції СРСР про керівну й спрямовую
чу силу КПРС, лютий, 1990 та ін.) Республіканська рада Педагогічного товари
ства та газета «Радянська освіта» оголосили конкурс «Національна школа». До
газети почали надходити пропозиції, проекти про напрями перебудови шкіль
ної освіти (зокрема ґрунтовні концепції загальноосвітньої української середньої
школи, які запронували письменники Д. С. Чередниченко та Г. М. Кирпа, про
фесори Київського державного університету А. Г. Погрібний та А. М. Алексюк,
доцент Київського педінституту іноземних мов І. П. Ющук, вчителі-практики),
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а також низка інших документів, які допомогли в розробленні республіканської
концепції [1]. У цих проектах у руслі демократичних змін, національного відро
дження, вивільнення педагогічної свідомості ідеї диференційованого навчання на
бували нового звучання.
Наприкінці 80-х pp. XX ст. категорію «диференціація навчання» почали ши
роко вживати і в нормативно-правових документах, вона набула поширення в
шкільному просторі. Важливо, що головне навчально-методичне управління за
гальної середньої освіти Міністерства народної освіти У РСР вивчало роботу ор
ганів народної освіти, методичних установ, педагогічних колективів шкіл зі здій
снення диференціації навчання, поглибленого вивчення основ наук. Було проведено
низку заходів з упровадження в школах активних форм і методів навчання, су
часних підходів до організації навчально-виховного процесу, з розвитку мережі
шкіл (класів) з поглибленим вивченням навчальних предметів, факультативів,
предметних гуртків тощо. Скажімо, в міністерському документі «Про організа
торську роботу органів народної освіти, методичних установ, педагогічних ко
лективів шкіл Одеської області з розвитку диференціації навчання, поглибле
ного вивчення основ наук» (1988) констатовано переваги диференційованого
навчання: сприяння ґрунтовнішому засвоєнню школярами основ наук; поліп
шення загальноосвітньої підготовки; розвиток інтересів і здібностей порівняно
з їхніми ровесниками із масових шкіл та ін. [8, 5-9]. Водночас було виявлено
й прорахунки в упровадженні диференційованого навчання і схвалено план за
ходів щодо їх усунення, зокрема такі: спільно з Південним науковим центром
АН УРСР, вищими навчальними закладами розглянути можливості відкриття
спеціалізованих профільних шкіл, посилити увагу до питань узагальнення і по
ширення педагогічного досвіду поглибленого вивчення навчальних предметів, ди
ференціації навчання; замовити НДІ педагогіки УРСР наукові дослідження з
проблеми «Організація диференційованого навчання у загальноосвітній школі»;
всіляко підтримувати й заохочувати ініціативу, творчі пошуки вчителів, педаго
гічних колективів із докорінної перебудови навчально-виховного процесу, упро
вадження диференційованого навчання, поглибленого вивчення основ наук; по
силити увагу до проблем роботи з обдарованими дітьми та ін. [Там само, 3-4].
Про масштабне упровадження диференційованого підходу свідчать і навчаль
ні плани денних загальноосвітніх шкіл Української РСР на 1989/90 н. р. Дифе
ренціацію навчання (термін широко вживано в документі) забезпечували через
урахування індивідуальних особливостей учнів на уроках, раціональне викорис
тання часу, що виділявся на індивідуальні та групові заняття, на факультативи
й профільне навчання. Дозволялося вводити програми різного рівня. Для глиб
шої диференціації створювали класи з поглибленим вивченням деяких предме
тів, упроваджували профілі навчання: гуманітарний, фізико-математичний, хіміко-біологічний, сільськогосподарський, художній та ін. Прикметно, що вже в цей
час заохочували варіативні підходи, пошуки вчителів для вдосконалення змісту
освіти. Педагогічній раді школи надавано право в межах виділеного часу по кла
сах уносити зміни до розподілу годин на вивчення окремих предметів [3, 3-4].
Як бачимо, новий, 1990/91 н. p., розпочинався в нових суспільно-політичних
умовах: Верховна Рада УРСР проголосила Декларацію про державний суверені
тет України (1990). Це означало відмову від централізації й водночас одержан
ня права освітянами самостійно розв’язувати питання навчання й виховання па
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молоді. Суспільство широко обговорювало проекти Концепції загальноосвітньої
національної школи, Закон про освіту УРСР.
Важливо, що на виконання Закону УРСР «Про мови в УРСР» було додатко
во відкрито 176 україномовних шкіл, збільшено кількість годин на вивчення іс
торії й географії України; на вибір педагогічних рад і учнів запропоновано нові
навчальні курси («Рідний край», «Культура та мистецтво України», «Народознав
ство», «Етнографія та фольклор України», «Світова художня культура» тощо); для
розвитку інтересів і здібностей школярів спільно з АН УРСР розроблено захо
ди зі створення комплексної програми «Творче обдарування»; значно розширено
мережу шкіл (класів) з поглибленим вивченням навчальних предметів, спеціалі
зованих шкіл (усього в УРСР таких було понад 6 тис.). Яскравою ознакою де
мократичних змін стала активізація відкриття нових типів навчальних закладів гімназій і ліцеїв (у 1989 р. - 6, 1990 - 95). Цікаво, що в цей час 300 шкіл УРСР
працювали за індивідуальними та експериментальними планами [11, 1-15].
Колегія Міністерства освіти УРСР відповідно до Декларації про державний
суверенітет України на основі аналізу стану загальноосвітньої школи, досвіду її
розвитку в інших республіках і державах схвалила 12 вересня 1991 р. «Концеп
цію середньої загальноосвітньої школи України», яка визначала основні завдання
й перспективи розвитку школи, напрями духовного та національного її відро
дження, серед яких - індивідуалізація і диференціація навчально-виховного про
цесу - з опертям на національні традиції [12, 33-34].
Серед головних напрямів відродження школи було виділено ті, які безпосе
редньо забезпечували її розбудову на основі диференційованого підходу, а саме:
реалізація в навчанні та вихованні школярів ідеї народності на основі засвоєння
позитивних традицій національних культур українців та інших народів, які про
живають в Україні; відродження ролі школи в розвитку культури народу; демо
кратизація всіх сторін шкільного життя; індивідуалізація навчально-виховного про
цесу, урахування здібностей, нахилів, інтересів дітей та їхнього інтелектуального,
фізичного й психічного розвитку; диференціація, що передбачає варіативність зміс
ту, форм і методів навчання та виховання. На державному рівні було узаконено
різнотипність загальноосвітньої школи (середня загальноосвітня школа; школа з
поглибленим вивченням деяких предметів; школа з профільним навчанням, або
спеціалізована школа; гімназія, ліцей тощо) [Там само, 35-41].
Після широкого обговорення Верховна Рада України схвалила Закон України
про освіту (23 травня, 1991 p.), що визначив стратегічні завдання та напрями
державної політики в галузі освіти України. Відповідно до цього закону загальна
середня освіта мала забезпечувати розвиток нахилів, здібностей, талантів дитини,
її трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської
моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами
обсягу знань про природу, людину, суспільство й виробництво, екологічне вихо
вання, фізичне вдосконалення (ст. 35). Ст. 36 узаконювала зовнішньо диференці
йовану систему шкільної освіти, а це: середня загальноосвітня школа трьох сту
пенів (І - початкова школа, II - основна школа, III - старша школа), кожен з
яких може функціонувати разом чи окремо; навчально-виховні комплекси «до
шкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загально
освітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» або поєднання
з іншими навчальними закладами, загальноосвітні навчальні заклади та групи
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продовженого дня. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створю
вали профільні класи (з поглибленим вивченням деяких предметів або початко
вої допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми,
різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань; вечірні (змінні) школи,
класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах;
екстернат [2, 33-34].
Т а к и м
ч и н о м , аналіз державної освітньої політики другої полови
ни 80-х pp. XX ст. свідчить, що в руслі суспільно-політичних (демократизація
і гласність), соціально-економічних (інтенсифікація і комп’ютеризація економі
ки) та педагогічних змін (активізація громадсько-педагогічного руху, відроджен
ня національної школи) було актуалізовано диференціацію навчання як чинник
демократизації й гуманізації освіти. Законодавчо (Концепція середньої загально
освітньої школи України, 1991; Закон України «Про освіту», 1991) на держав
ному рівні було задекларовано принципи індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу.
Закон України «Про освіту» забезпечив правову основу різним типам на
вчальних закладів, стимулював учителів до творчої діяльності, узаконив нові
форми навчання, надав широкі можливості для реалізації диференціації на
вчання, яка спрямовувалася на професійну підготовку, зокрема на профіль
не навчання старшокласників, факультативи на вибір. Про зовнішню дифе
ренціацію свідчить і відкриття нових типів навчальних закладів: гімназій,
ліцеїв, шкіл і класів з поглибленим теоретичним та практичним вивченням
деяких предметів.
Із проголош енням незалеж ності України розпочався процес ф орм уван
ня національної держ авної освітньої політики, квінтесенція якої - р о з
виток особистості, а диф еренційований підхід став обов’язковим при н
ципом ф ункціонування ш коли, про що йтиметься в наш их подальш их
дослідженнях.
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