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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуалыпсть теми дослщження. Сучасний процес реформування системи освгга 

як сфери сощально'1 практики та конструктивного фактора еволюци суспшьства в 
Украйп започатковано напршанщ 80-х -  на початку 90-х poKie XX ст. в умовах пере
ходу до державного будшнищва й культурного вщродження. На законодавчому piBHi 
визначено 3Micr, мету i стратепчш на1фями реформування ecix ланок ocbith з мегою и 
демократизацп, гумашзацн, вщповщносп евтовим стандартам. Модершзащя освпи 
стае прюритетною в сучаеному розвитку суспшьства, в]ддзеркалюе розвиток держави i 
е важливою с кл адовою й надюнально! безпеки. Про це, зокрема, вдеться в Державнш 
нацюнальнш npoipaMi “Освгга” (“Украша XXI стсинтгя”, 1993), у законах Украши 
“Про оевггу” (1991, 2006), “Про загальну середню оевггу” (1999). У Нацюнальнш 
доктрин! розвитку осени (2002) окреслено прюритетш напрями державно! оевггаьо! 
полггики, а саме: особиспсна ор1ентацк оевгги; формування нацюнальних i загально- 
людських цшностей; створення для громадян р 1вних можливостей здобутгя осв1ти; 
поспйне пщвищення якоси освпи, оновлення ii зм1сту й форм оргатзацй навчально- 
виховного процесу; розвиток системи безнерервноТ oceira та навчання протягом 
житгя; розширення укра'шомовного оевпнього простору; забезпечення ocBrraix потреб 
нацюнальнкх меншин та ш.1 На шляху реагаацй цих напрям1в розвитку освпи погляд 

ч в icropiio с доцшьним, щоб уникнути помилок, виявити досягнення, 1нн0 вацшний 
потенциал сучасно!' реформи, зберегти i примножити П здобутки. Вивчення icTopii 

i  реформування шкшъно1 освпи сприяе осмисленню й уевщомленню сучасних npouecie 
в о е в т  та проектуванню и майбугаього.

J Розвиток oceira в УкраТш завжди супроводився змшами, неретвореннями i нововве- 
" деннями, що на певному юторичному erani щеолопчних i сощально-економ1чних 

реалш та прюрите-пв переростали в кардинальш реформи. У нашому дослщженш 
йдеться про реформування шкшьноТ освпи в Украин (початкова, оеновна та старша 
школа). Як сощальний шетитут школа на pi3HHx кггоричних етапах формувала особис- 
TicTb вщповщно до вимог суспшьства. Тому шюльш реформи, а також контрреформи 
як особливий i'x тип у державшй полггищ завжди були прюритетними, оскшьки безпо- 
еередньо впливали на подальший розвиток суспшьства.

1сторюграф1чний пошук показав, що реформування шкшьноТ освпи УкраТни як 
окрема наукова проблема комплексно й системно в обраних нами хронолопчних 
межах не дослщжувалося. Ytim на роних етапах реформування школи нублжувалися 
присвячеш проголошеним реформам npayi, KOipi використовусмо в дисертаци як 
джерела, та пов’язаш з попередшми реформами науков1 розвщки, що вщносимо до 
1сторюграф1чних. Анализ наукових праць учених, як1 безпосередньо чи опосередковано 
торкалися окресленоТ проблеми, евщчить, що в гсторико-педагопчнш Hayni немае 
цшюного й системного дослщження, де висвгглювалися б оргашзацшш основи й 
педагопчш (процесуально-змютовО засади шкшьних реформ та i'x вплив на розвиток 
ocbith в Украин, полггика уряд1в щодо реформування украТнсько! освпи на рпних 
етапах ТТ розвитку в XX ст. 3 огляду на це актуальшеть нашого дослщження зумовлена 
в науково-теоретичному аспекп необхщнюпо подолання фрагментарносп icropHKO-

1 Нацюнальна доктрина розвитку оевгги // Кремень В. Г. Освгга i наука УкраУни: шляхи 
модертзацй : (Факта, роздуми, перспективи) / В. Г. Кремень. -  К .: Грамота, 2003. -  С. 180.



2

педагопчних знань стосовно розвитку шкшьноУ ocei™ в УкраУш у контексте р1зних за 
масштабшстю i змгстом реформ з метою обгрунтування цшсного теоретачного знания 
й визначення його мюця в сучаснш педагогий; в сощальпо-практичному -  потребою 
критичного анал1зу 1сторико-педагопчних умов трансформування школи в УкраУш як 
певиого цосвщу для творчош його осмислення в ход1 сучасноУ модерюзацй освой в 
ниншгаш сощально-економУчнш, суспшьно-полггичнш i культуролопчнш ситуащУ.

Огже, нерозроблешсть зазначеноУ науковоУ проблеми в гсторико-цедагопчнш наущ, 
УУ актуальшсть i вцдаовщтсть сучасному етапу реформування системи освгга й зумо- 
вили виб1р теми дослщження “Органиащйно-педагогЫт засади реформування 
иналы/о! oceimu в УкраХш у  X X  столттГ. ГЦд оргашзацшними засадами реформу
вання шкшьноУ освгги розумкмо пццотовку, розробку i прийняття основоположних 
документов, здшснення та реалващю реформи, УУ оргашзатор1в i учасниюв. До педаго
пчних (процесуально-змгстових) засад вщносимо педагопчш причини й цш , принци- 
пи, напрями, результата i наслщки, досвщ реформ.

Зв’язок роботи з наукивими программ, планами, темами. Дисертацшне досга- 
дження виконане вщповщно до науковоУ тематики лабораторй' icTopi'i педагопки 
1нституту педагопки АПН УкраУни “Педагопчш основи реформування шкшьноУ освгги 
в УкраУш (середина XIX -  перша половина XX ст.)” (державний рссстращйний номер 
№ 0103U002325) та “Розвиток новаторських навчально-виховних закладш Укра'ши у 
XX ст.” (державний реестращйний номер № 0106U012333). Тему дисертаци' затвер- 
джено вченою радою 1нститугу педагопки АПН УкраУни (протокол № 5 вщ 2 квпня 
2003 р.), Радою з координацп наукових дослщжень у rany3i педагогией та психолопУ 
АПН УкраУни (протокол № 4 вщ 22 квтгя 2003 р.).

Мета дослщження -  виявлення i розкриття в контекст! суспшьно-полпичних, еко- 
ном1чних та педагопчних дстермшант оргашзацшних i педагопчних засад реформу
вання шкшьноУ осваи в УкраУш иротягом XX ст. як р1знор!вневих змш у структур! 
цшсного 1сторико-псдагопчного продесу з певними законом!рностями, суперечностя- 
ми i взаемозв’язками.

Вщповщно до мети дослщження визначено таи завдання:
1. Обгрунтувати теоретико-методолопчш основи й окреслити юторюграфто про

блеми.
2. Розробити перюдизащю реформування шкшьноУ ос в пи в УкраУш у дослщжуваний 

перюд.
3. Визначити причини, що вшшвали на проведения ocBrraix реформ (контрреформ), 

та Ух цш  в обраних нами хронолопчних i територ!альних межах.
4. Схарактеризувати ключов1 принципи та напрями реформування втизняноУ сис

теми шкшьноУ освгги на рпних етапах и розвитку.
5. Висвшшти органвацшш аспекта шкшьних реформ (контрреформ).
6. Розкрити результата i наслщки р1зних за характером i масштабшстю шкшьних 

реформ (контрреформ) та взаемовпливи м1ж ними.
7. З‘ясувати вплив реформ pi3Horo спрямування на розвиток укра'УнськоУ школи.
8. Узагальнити досвщ реформування шкшьноУ освгги в досл^джуваний перюд як фа

ктор подальшого розвитку рсформаторських процесш в оевггнш галуз1 УкраУни.
Об’скт дослщження -  розвиток шкшьноУ освгги в УкраУш у XX ст.
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Предмет дослщження -  органвацшш та процесуально-зм1стов1 основи реформу
вання шкшьноТ оевгги у контексп сощально-педагогзчних гранеформацш в УкраТш у 
1899-1991 pp.

Хронолопчш рамки дисертацн охоплюють перюд з 1899 р. по 1991 р. Визначення 
вихщноТ хронолопчноТ меж1 дослщження пов’язане з декларуванням MinicTepcTBOM 
народно! оевгги (МПО) на чо;л з М.П. Боголеповим (1899) проведения шюльноТ рефо
рми на демократичних засадах пщ гиском громадсько-педагопчного руху в Росшськш 
iMnepii, до якоТ уходила бшышсть украТнських земель. Завершуегься дослщження 1991 р., 
що пов’язано з розпадом СРСР, проголошснням незалежносп УкраТни, яка потребува- 
ла новоТ oceiTHboT системи, початком формування нацюнальноТ державно!' пол1тики в 
галуз! ocBim, схваленням Закону УкраТни “Про оевггу” (1991), визршанням нацюналь- 
но спрямованоТ реформи школи в контекст вщродження демократичних цринцишв в 
оевт .

Tepirropi&nbHi меиа дослщження. Оскшьки осв1та на р1зних етапах вторичного 
розвитку реформувалася в умовах роз’еднаносп украТнських земель, у склад! держав, 
до яких належала та чи шша частила УкраТни, юнували значш розбЬкносп i в системах 
осв1ти, i вщповщно у Тх реформуванш. Тому у своТй роботп розкриваемо процес рефор
мування системи шкшьноТ oceini з початку XX ст. до 40-х роюв XX ст. лише в 
Центральнш, Пшденшй i Схщнш УкраТш, тобто в Наддншрянськш УкраТш, що споча- 
гку входила до РосшськоТ iMnepii', зшдом -  до УкраТнеькоТ НародноТ Республши (УНР), 
а поттм увшшла у статуа УСРР (з 1937 -  УРСР) до СРСР. Починаючи з 40-х роив 
XX ст., коли УкраТна територ1ально стала единою рсспублжою у склад! Радянського 
Союзу, висвшшемо процес реформування единоТ системи шкшьноТ оевгги. Ми не 
розглядаемо змш шкшьноТ освпи на територп захщноукраТнських земель як складовоТ 
частини Австро-Угорхцини до 1917 р., а також у 20-30-х роках XX ст., коли вони 
входили до Полыщ, Румунн, Чехословаччини. Це може бути предметом окремого 
дослщження.

Концептуальш засади дослщження. В основу дослщження покладено системно- 
хронолопчний пщхщ до розгляду реформування шкшьноТ oceiTH в УкраТш як складно
го i суперечливош, неперервного i хвилетвдбного процесу, що вщбувався пщ впли- 
вом сусшльно-полггичних, економ1чних i педагопчних (стан i потреби шкшьноТ оевгги, 
розвиток педагопчноТ думки) детермiнант. Ми спираемося на положения, яю е визна- 
чальними домшантами реформування шкшьноТ освгга, а саме:

-невщ ’емною складовою д!яльносп будь-якоТ держави е оевггня полпика, поклика
на задовольняти оевггш потреби широких верств населения, сприяти цшеспрямовано- 
му розвитку оевгги, школи. Влада шкцюе pi3Hi за масштабшстю, 3MicTOM i характером 
oceiTHi реформи та контролюе Тх nepe6ir, визначае стратспчш напрями, мету i принци- 
пи розвитку шкшьноТ осви-и через вщповщне законодавство, а отже, е стратепчним 
чинником зм т  у шюльшй оевт ;

-  лопка розвигку оевггшх змш залежить вщ конкретноТ особи (кер)вника держави, 
вищого органу освгга), яка виступае вщ tMeni держави, але вносить у цей процес свш 
духовний ceiT, власне бачення, передов! чи регресивш (реакцШш) погляди. Водночас 
суперечливий характер розвитку суспшьства сприяе висунснню rieT чи imnoT особисто- 
сп на роль репрезентанта влади;



-  nepefcir i результата реформування шкшьно! ос a im  залежать безпосередньо вщ ] 
взаемоди держави та суб’екпв icTopi'i -  громадськосп, передушм педагопчно!, 
об’еднано! штересами й дшностями щодо розвитку шкшьно! освети, як! втшювалися в j 
вдивщуальних i груиових проектах шкшьного реформування в конкретних юторичних 
умовах певного етапу розвитку суспшьства,

-  науково-методичне шдгрунтя peajii3au.iT реформ забезпечувала офицйна педагопч- 
на наука, що була персдус!м щеолопчною складовою державно! освггньо! полтпси, а 
не живильним середовгацем реформування на Bcix його етапах (подготовка, розробка 
основоположних документа, !х прийняптя i реашзащя).

Отже, генералпуюче положения дисертаци полягае в тому, що на кожному з еташн 
розвитку вггчизняно! осв1ти шкшьне реформування залежало вщ взаемоди державно'1 
oceiTHboi полггики, громадсько-педагопчного руху, великою Mipoio вщ особистостей, 
як! очолювали щ процеси, стану luiciribHoY системи освети та педагопчно! науки в ix. 
едносп. Такий пщхщ дае змогу показата наступшсть i взаемозв’язок, характер i масш- 
табшеть, результатившегь i персиектившсть шкшьних реформ.

1нструментом aHani3y 3MiH у шкшьнш о е в т  стала розроблена нами лопко- 
структурна модель, що вюиочае таю взаемоиов’язаш м1ж собою HayKoei складовк

-  причини: суспшьно-полетичш, економ1чт та педагопчш (стан шкшьно! ocei™, 
погреби шкшьно! практики, розвиток педагопчно! науки) i ц ш  (полп гичн! та педагопч- 
Hi);

-  принципи (основоположш або Krn040Bi iae'i, на яких грунтувалися рсформи);
-  напрями (змши в структур!, 3Mic-ri шкшьно! oceira, оргашзацп навчально- 

виховного процесу, методах навчання, систем! управлшня);
-  nepe6ir (пщготовка, розробка i прийнятгя основоположних документтв, здшенення 

та реал1зац!я реформи; оргашзатори та учасники);
-  результата i насл!дки шкшьних реформ (оф!цшно зафпссоваш зм!ни в cipyKrypi, 

3Micri шкшьно! oceiTH, оргашзацп навчально-виховного процесу, методах навчання, 
сисгем1 управлшня) кр!зь призму оцшок та альтернативних проекпв укра'шсько! 
педагопчно! громадськосп;

-  досвщ реформування (негативний та позитивний; законом!рносп пщготовки й 
реашзацп реформ).

Використання модел! дае змогу досягнута динам!чноеп й повноти розкриггя про- 
блеми.

Чинником виявлення характерних особливосгей реформування, зокрема оргашза- 
цшних аспекпв та змютових складових змш у шкшьнш о е в т , стали критерп типолоп- 
зац!1 впчизняних реформ (суспшьно значущий вим!р реформ, персошфкована !'х 
характеристика, масштаб н1сть i перспектившстъ, зм!стова характеристика реформ, 
процесуальш зм!ни, усталет назви за !менами кер1вникпв реформ), на основ! яко!' була 
розроблена перюдизащя реформування шкшьно!' ocei™. Контрреформу шкшьно! 
осв!ти розглядасмо як особливий тип законодавчо-адмшетративних змш, спрямованих 
на гальмування, знищення, нейтра[шац!ю здобутюв нопереднъо! реформи, що почина
ли вступати в суперечн!сть з державною осв!тньою пол!тикою, як 3aci6 для пщпоряд- 
кування школи потребам щеологп держави.
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Основоположною щесю дослщження стало висвгглення впливу тих чи шших ре
форм на розвиток украТнськоТ системи шюльяоТ оевгги (головного чшшика самощен- 
тифшацп та едносп нацп) через запровадження украТнськоТ мови викладання й укра'Т- 
нознавчих предмспв як життевотворчих складових украшсько! цившзацп.

В основу дослщження покладено обгрунтовану нами перюдизацио реформування 
шкшьноТ осв1ти в УкраТш 1899-1991 pp., що забезпечило його розгортання в лопко- 
проблемнш послщовность

Методолопчну основу дослщження становлять:
-  юторю1раф 1чний пщхщ -  допомагае виявити стан проблеми в кторико- 

псдагопчнш наущ;
-  системний пщхщ -  дае змогу розглядати шкшьне реформування як неперервний 

процес змш шкшьноТ системи ocbith, и складових, що е взаемопов’язаними компонен
тами (структура, 3Micr оевгги, органЬацк навчально-виховного процесу, управлшня 
осевою, метода навчання) в едносп i3 суспшьними та педагопчними змшами;

-  хронологтчний шдхщ -  допомагае простежити змпш в рига гсторичга перюди та 
розробити перюдизацио реформування шкшьноТ оевгги в УкраТш;

-  цившзацшний (шдивщуашзуючий) пщхщ -  уможливлюе розгляд реформування 
шкшьноТ оевгги як нелшшного процесу в склад1 самобутнк цившзацш (украТнськоТ, 
росшськоТ, радянськоТ);

-  формацшний (узагальнюючий) пщхщ -  дае змогу розглядати реформування 
шкшьноТ оевгги як лш йний процес ТТ перетворень у склада послщовно змгаюваних 
сощально-економ1чних формацш, епох (iMiiepcbxoT, нацюнально'Т, радянськоТ);

-  синергетичний пщхщ -  дае можливють зктавити та показати еволюцио i динамiKy 
реформування школи як iirreipOBaHoro, складного, суперечливого i хвилепод1бного 
процесу, що здшснюеться пщ впливом багатьох чипниыв i проявляеться в р!зних 
цивипзац'ях для установления д1алопчностт, виявлення самобутносп тих чи шших 
змш;

-  загальнонауков1 гносеолопчш принципи юторизму, об’ективностт, активносп, 
поеднання лопчного та гсторичного, системностт;

-  наукова джерелознавча критика, яка включае джерелознавчий анал1з i джсрслознав- 
чий синтез арх1вних та опублшованих джерел, забезпечуе можлшйсть отримати сукуп- 
Hicn. науково перевгрених факттв з дослщжувано! проблеми.

Теоретичною основою дисертацн е;
-  фшософсью концеици украТнських учених щодо трансформування оевтпх систем 

(В.П. Андрущенко, I.A. Зязюн, В.Г. Кремень, B.C. Лутай, В.О. Огнев’юк);
-  концептуальш положения методологи сучасноТ 1Сторико-педагопчноТ науки укра

Тнських учених (А.М. Бойко, BiT.I. Бондар, Л.Ц. Ваховський, Л.П. Вовк, Н.М. Гупан,
Н.М. Дем’яненко, Н.П. Д1чек, М.Б. Свтух, Т.К. Завгородня, С.Т. Золотухша, I.B. Зай
ченко, Я.П. Кодлюк, B.C. Курило, В.К. Майборода, Н.Г. Ничкало, Н.С. Поб1рченко, 
O.I. Пометун, А.А. Сбруева, О.В. Сухомлинська, М.Д. Ярмаченко) i росшських 
(М.В. Богуславський, О.Н. Джуринський, Е.Д. Днепров, В.В. Красвсысий);

-  загальнопедаг опчш пщходи до анал1зу й виевплення сучасних реформатореьких 
процессе у галуз1 ocbith, зокрема украТнських (В.П. Андрущенко, Вол.1. Бондар, 
M.I. Бурда, А.В. Василюк, 1.Д. Бех, Н.М. Bi6iK, С.У. Гончаренко, Д.1. Дзвшчук, I.A. Зязюн,



ВГ. Кремень, Н.М. Лавриненко, B.I. Луговий, O.I. Ляшенко, В.М. Мадзйад, О.Я. Савчен
ко, А.А. Сбруева, Г.Г. Фшшчук) i заруб 1жних учених (Е.Д. Днепров, Р.В. Шаюров, 
Майкл Фуллан, Сеймур Сарасон, Томас Б. TiMap, Дейвщ Л. Юрп).

У ход) дослщження використано комплекс Meroaie, а саме:
-  загальнонауков! (кторико-педагопчний анатпз, синтез, узагальнення, ретроспекти- 

вний, хронолопчний) стали основою вивчення оргашзацшних аспекпв та процесуаль- 
но-зм1стових складових шкшьних реформ;

-  !сторико-генешчний дав змогу здшснитн структуризащю нагромаджено!' впчиз- 
няно1 педагопчно!' летератури, проана.тизувати сусшльно-педагопчш, економ)чш та 
культуролопчш умови проведения шюльних реформ;

-  проблемно-генетичний забезнечив ретроспективнс висветлення i реконструкцию 
реформування шшльно!' освети в Украни з початку XX ст. до 1991 р. як синтезу онто- 
лопчного, гаосеолопчного та аксюлолчного аспекта;

-  конструкгивно-генетичний дав змогу створити перюдизацйо (перюди, етапи) ре
формування шюльно!' освети в Украпп у дослщжуваний перюд, узагальнити досягнен- 
ня i прорахунки, досвщ реформ;

-  кшрико-етруктурний сприяв розробщ структури дослщження, визначенню етапш 
реформування школи, оргашзацшних та процесуально-змютових особливостсй на 
кожному з них;

-  термшолопчний анаяв спещально!' летератури забезпечив визначення окремих 
термш!в вщповщно до предмета дослщження в педагопчному acneicri;

-  метод моделювання сприяв розробщ логшо-струкгурноТ модеш анал!зу шкшьних 
реформ;

-  юторико-комиаративютський, або пор1вняльно-31ставний, дав можливють розроби- 
ти перюдизащю, типологто реформ i виявити оргашзацшш та процссуально-зм1стов1 
аспекта реформування шкшьно!' освети, сформулювати вщповщш висновкн;

-  парадигмальний забезпечив анал1з i пор1вняння проекта реформ, основоположно
го законодавства, що акумулювали нов! модел1, парадигми шкшьно!’ освети;

-  конкретномсторичний дав змогу проанал!зувати й висветлити виявлеш факга з 
icTopi'i шкшьних реформ, основоположне законодавсгво в широкому сощально-педа- 
гопчному аспект!;

-  юторшсо-типолопчний сприяв розробщ типологн ветчизняних реформ.
Джерельну базу дослщження становлять документа (опублковаш та неопубл!ко

ван!), що регулювали реформування шк!льно'! осв!ти в Укра'нп у XX ст.: !нформац!йн! 
повщомлення, циркуляри, закони, накази, постанови, резолющ! державних структур 
(Державно!' думи Росшсько!' iMnepii', Центрально!' Ради (ЦР), Гетьманату П.П. Скоро- 
падського, Директора УНР, ЦК ВКП (б), ЦК КПРС, ЦК КП Укршни, РНК СРСР, РНК 
УРСР, Верховно!' Ради СРСР, Верховно!' Ради УРСР) та реалваторш урядово!' осветньо!' 
полетики -  MiHicrepcTBa народно!' освети РосшськоТ iMnepii, Генерального секретар!ату 
ocbIth, Мнпстерства народно!' освети УНР, Мшстерства осв!ти та мистецгва Укршнсь- 
Ko'i держави, Мшстерства народно!' ocei™ Директорн УНР, Народного KOMicapiaTy 
освети УРСР, MiHicrepcTBa ocei™ УРСР; протоколи засщань пщетруктурних частан, 
спещальних комкпй при кер!вннх органах освгги для розробки проекта реформ, 
основоположного законодавства; онублковаш звети кер!вних opi-ашв ocei™ , зб!рники
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учительських з’ид1в, осветянських нарад, де обговорювапися зм1стов1 та процссуальш 
аспекта шкшьних реформ.

Основою для написания дисертаци стали документа Центрального державного apxi- 
ву вищих оргашв влади та управлшня Укра'ши (фонди: № 166 -  Народний KOMicapiai 
ocei™ УСРР (1919-1991); № 1063 -  Генеральне секретарство Украшсько! Центрально!' 
Ради (1917-1918); № 2201 -  Мнпстерство освгги Украшсько!' держави; № 2581 -  
Народне мшстерство освети УНР; № 2582 -  Мшстерство ocei™ УНР); Центрального 
державного арх!ву громадських об’еднань (фонд № 1 -  ЦК Компартп УкраТни); Цент
рального державного коричного apxiey в м. Киев! (№ 707 -  Управлшня попечителя 
КиТвського учбового округу); 1нституту рукопису Национально! б1блютеки Укра'ши 
iMCHi B.I. Вернадського (фонд № 66 -  I.B. Лучицький), бшышеть з яких ми вводимо 
вперше до наукового o6iry.

Важливу роль у процес! написания дисертаци в!д!граии 1фац! монограф!чного хара
ктеру, брошури, CTarri imuiaTopiB та очевидщв тих чи шших шкшьних реформ ггротя- 
гом досл!джуваного перюду.

У ход! дослщження проанал!зовано перюдичш видання, на стор!нках яких публжу- 
вaJшcя осветш документа, npani педагопв i громадськосп щодо реформування 
осветньо!' галуз!, а саме: “Журнал Министерства народного просвещения” (1834-1917), 
“Украинский вестник” (1906-1907), “Piдна справа. Bicri з думи” (1907), “Светло” 
(1910-1914), “Украинская жизнь” (1912-1917), “Русская школа” (1890-1917), “Вестник 
воспитания” (1890-1917), “Вшьна укра'шська школа” (1917-1920), “Школа и жизнь” 
(1914-1916), “Вестник Европы” (1866-1903), “Вюник Генерального CeKperapiary 
УНР” (1917), “Bicra з Украшсько!' Центрально!' Ради” (1917), “Вгсник педагопчного 
професшного з’Тзду” (1917), “Вюник УНР” (1917-1918), “Вкник Державних Закон!в 
для Bcix земель УНР” (1919), “Порадник по сощальному вихованню детей” (1921, 
1924), “Пролетарська освета” (Вшниця, 1921, газета), “Виробнича думка. Тижневий 
додаток до газета “Народний учитель” (1928), “Радянська освгга” (1923-1931), “Шлях 
освгга” (“Путь просвещения”) (1922-1930), “Комушстична освета” (1931-1941), “Ра
дянська школа” (1945-1991), “Рщна школа” (1991-2008), “Шлях освети” (1997-2008), 
“Бюлетснь НКО УСРР” (1922-1934), “36ipifflK наказ!в НКО УРСР” (1936-1939) “36ip- 
ник наказ1в та розпоряджень НКО УРСР” (1939-1961), “36ipHHK наказ1в та шетрукцш 
MiHicrepcTBa освети УРСР” (1962-1988) та ш.

Наукова новизна i теоретичне значения одержаних результате иолягають у тому, 
що вперше:

-  обгрунтовано лопко-структурну модель анагпзу шкшьних реформ, яка включае 
взаемопов’язаш HayKoei складов! (причини, принципи, напрями, хщ, результата i 
наслщки, досвщ шкшьних реформ), що уможливило системну та лопчну структуриза
щю i реконструкщю реформування шкшьно! освети в Украйн у визначених хронолоп- 
чних та TepHTopiajibHHX межах як цшений, неперервний i хвилепод!бний сощально- 
педагопчний процес, що в цшому дае нове !сторико-педагопчне знания;

-  розроблено з урахуванням суспшьно-полпичних, економ!чних та педагопчних 
детермшант перюдизащю реформування шкшьно! освгги в У краш  у 1899-1991 pp.; 
установлено сугь, xapaicrepHi тенденцн й суперечносп кожного з статв, настугтшсть i 
взаемозалежшеть м1ж ними: I перюд (1899-1917) -  спроби реформування шкшьно!'



ocbith в iMnepcbKy добу; II перюд (1917-1920) -  нацюнальна реформа шкшыго! оевгги 
в перюд Украшсько!' нащонально-демократично! революцн (УНДР) та д1яльносп 
укра'шських уряд1в; III псрюд (1919-1930) -  нацюнальна радянська реформа школи в 
УСРР; IV перюд (1930-1991) -  внугршшьоеистемне реформування загальноосв!тньо! 
шкояи в УРСР в умовах авторитарного суспшьства;

-  на основ1 icTopHKO-KOMnapaTHBicTCbKoro шдходу встановлено причини та цш  р1з- 
номасштабннх шкшьних реформ, що визначалися передуЫм шштичними (змша або 
забезпечення функцюнування суспшьно!' системи, гоштичних реж тйв на засадах 
провщних щеологш), сощально-еконо.\ичними (змша економ1чно! полпики, виникнен- 
ня сошальних i надюнальних конфл1кпв), а полм i педагопчними чинниками (стан i 
потреби шкшьно! осв!ти, розвиток громадсько-педагопчжн думки, педагопчжм нау
ки); доведено вщповщшсть виключно планам кер1вних партШно-державних структур 
контрреформи 30-х -  початку 50-х роют; вщповщтсть суспшышм потребам 
нацюнально! реформи шкшьно!' ocbith 1917-1920 pp., радянсько! нацюнально! рефор
ми школи 20-х роюв, демократичних oceiiHix перетворень 1985-1991 pp.;

-  системно i в пор!вняльно-згставному аспекп розкрито принципи, тобто юпочов1 
складов! шкшьних реформ, до б ip яких визначався потребами держави, полпичнимн, 
сощальними, економ1чними змшами, педагопчними детермшантами; зокрема, показа
но трансформування зм1сту таких принцишв: р1вний доступ до ocbith, нацюнальний 
(укра'цизащя), демократа чний, гумашстичний, едино!' школи, трудовий, щеолопзацп, 
або пол!тизацй, русифкацй, свггський характер, безплатнють i обов’язков!сть освпи та 
iH. Поеднання або ггнорування тих чи шших принцишв створювало парадигму oceiTH, 
зпдно з якою змшювалися зм!ст, структура, управлшня, оргашзацшно-педагопчш 
засади, методи навчання;

-  доведено, що нацюнальну складову реформування шкшьно!' oceiTH пиорували са- 
модсржавний уряд Росшсько'! iMnepii (вщкрита заборона украшсько! мови, лиератури, 
icTopii та географй Украши, украшсько! школи, змклу освпи й виховання на 
надюнальних засадах) та радянсько-партшний уряд (прихована русифжащя 3Micry 
шкшьно! осв!ти, сприяння обов’язковому вивченню украУнсышми учнями росшсько! 
мови, збшьшенню кшькосп рос!йських шкш; фальсиф!кащя Kypcie icropii, географн, 
лператури УкраТни; запровадження штернацюнального радянського виховання), за 
винятком 20-х рок1в -  широкомасштабно! укранпзацп, розвитку рщномовжм oceira та 
oceini надюнальних мешпнн;

-  охарактеризовано напрями реформ та р1вень ix реашзацп, тобто результатившеть 
змш шкшьно!' oceiTH, зокрема в структур!, змнп-i, методах навчання, оргашзацй 
навчально-виховного процесу, у CHCTeMi управлшня;

-  з позици пер!одизацп як методолопчного шструментарш висвгглено оргашзацшш 
основи реформування шкода кр!зь призму д!яльносп Мипстерства народно!' ocBiin 
Росшсько! iMnepii, Генерального секретар!ату осв!ти, MiHicrepcTBa народно! оевгги 
УНР за 4acie Центрально! Ради та Директорп, Мнпстеретва народно! ocbith  i мистецг- 
ва Украшсько!' держави у иерюд Гетьманату П.П. Скоропадського, Наркомосу УСРР 
(УРСР), MiHicTepcTBa освой УРСР як репрезентантов державно! освггньо!" пол i-гики, 
спещальннх KOMicifi при них для розробки проскпв реформ, законодавчих, норматив- 
них документ! в;
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-  узш-альнено результата та наслщки реформ, зокрема доведено, що бшышсть з них 
(реформи початку XX ст. -  1930 р.) в ндлому не були повшстю реашзоваш п е р е д у в  
через суспыьно-полетичш умови, непродумашсть Ух педагопчного, фшансового i 
правового забезпечення (реформи 1956-1964, 1984 pp.), що й призводкло до гальму- 
вання i згортання реформ; упм було реализовано контрреформу 30-х -  початку 50-х 
роюв у контекстт загальнодержавних карально-репресивних методщ i цшою величез- 
них людських жертв, шляхом суцшьного одержавлення та щеолоНзаци школи, пщпо- 
рядкування недагопчноУ науки празлячш щеолопУ, що заклало фундамент розвитку 
радянськоУ школи до 1991 р.; частков1 змши в шкшьнш о ев т  60-х -  початку 80-х роюв 
як 3aci6 збереження радянськоУ системи шюльноУ ocBira, радянськоУ суспшьно'У сисге- 
ми в цшому;

-  висветлено щеУ науковщв i осветян (П.П. Блонський, M.I. Демков, В.В. Зенковсь- 
кий, Т.Г. Лубенець, О.Ф. Музиченко, О.Г. Лотоцысий, С.О. Ефремов, Г.М. 1ваниця, 
Я.Ф. Чешга, М.С. Грушевський, К.Ф. Лебединцев, ВЛ. Науменко, Я.А. Мамонтов,
I.I. Опенко, А.В. Крушелькицький, С.П. Постернак, В.П. Родшков, С.Ф. Русова,
A.С. Синявський, С.О. Сфополко, I.M. Стешенко, ПЛ. Холодний, С.Ф. Черкасенко,
B.О. Арнаутов, Г.Ф. Гринько, В.П. Затонський, O.I. Попов, О.Я. Шумський, 
О.М. Скрипник, Я.П. Ряппо, А.С. Макаренко, А.Д. Бондар, М.М. Грищенко, Б.С. Коб- 
зар, Г.С. Костюк, М.М. Лисенко, О.М. Русько, В.О. Сухомлинсышй, М.В. Фоменко,
C.Х. Чавдаров, B.I. Чепелев, С.У. Гончаренко, I А . Зязюн та in.) протягом дослщжува- 
ного перюду стосовно тих чи шших реформ школи, що вцщзеркалювали р!вень вщпо- 
вщносп державного реформування й потреб сусшльства, особистосп, школи (крш 
перюду 30-х -  початку 50-х роюв) i створювали теоретичне ищгрунтя змш (поточних 
або перспективних) як фактор неперервносет розвитку нацюнальноУ системи шкшьноУ 
освети в УкраУш, а також штегрувались у суспшьну евщомють, що виконувала не лише 
пвнавальну, а й прогностичну функщю;

-  на основ1 наслщюв реформування узагальнено вггчизняний досвщ (позитивний i 
негативний) i запропоновано модель проведения шюльноУ реформи для творчого 
осмислення сучасноУ модерн 13ацп украУнськоУ освгги.

Подалъшого розвитку в дослщженш набули:
-  систематизащя та характеристика кггорюграфи проблеми за групами (кторико- 

педагопчна -  украУнська, украУнська д!аспорна, радянська впчизняна, росшська; шших 
наукових сфер -  icropk УкраУни, державне управлшня);

-  класифкащя, cиcтcмaтизaцiя та анашз опублжованих i неопублжованих докумен
т а  (закони, постанови, рознорядження, обЬкники, навчальш плани тощо) державних та 
кер1вних oceiTHix орган1в, що змшювали розвиток шюльноУ освгги (структуру, зм1ст, 
оргашзацшно-педагопчш засади, мегоди навчання, систему управл1ння) в УкраУш;

-  таполопя ветчизняних шкшьних реформ за визначеними критер1ями, що дало змо
гу виявиги 30BHimHi та внутр1шш харакгеристики тих чи шших змш, Ух значения в 
розвитку шюльноУ освети;

-  виевплення учасп украУнських осветян у р 1зних з’Уздах, нарадах, з1браннях з метою 
розробки перспективних шлжав розвитку шюльноУ освгги.

У процест дослщження уточнено'.
-  поняттево-кагегоршний апараг (шюльна реформа (контрреформа), реформування



шкшьноТ oceiTH, державна освггня пол п ика, трансформування шкшьно! oceiTH, шнова- * 
цШний потенщал реформи);

-  конкретш дата реформ, ix aeTopie, oprafmaxopiB, учасниюв;
-  icTopiro створення тих чи шших законодавчих акпв та нормативних документ, 

що визначали розвиток шкшьноТ освпи; 1
-  статистичну картину змшюваносп мереж1 шкшьноТ oceiTH в ход! реформаторських 

1фоцеав.
До наукового o6iry уведено маловщом-i та невщом! apxiem документа, icTopH4Hi 

факта, пов’язаш з icropieio реформування шкшьноТ освпи в УкраТш у 1899-1991 pp., 
теоретичш щеТ та шдходи до аналхзу oceiTH ix реформ.

Теоретичне значения дослщження полягае в розробщ методологи вивчеиня icTOpi'i 
реформування освггньоТ галуз1 (системно-хронолопчний аналп, перюдизащя як мето- 
долопчний шструментарш, лопко-структурна модель анашзу, типолопя реформ за 
кригер;ями як дослщницькс знарядця), що може бути використана для висвплення 
шших освггшх реформ; в отриманш цшсного теоретичного знания про трансформу
вання шкшьноТ осв1ти в УкраТш у XX ст. в контексп ocBrraix реформ; в обгрунтуванш 
такого перспективного напряму в icTopiT педагопки УкраТни, як реформування освпи, 
тобто iciopia ocBiTHix реформ i контрреформ, розвиток державно!' освггньоТ полпики.

Практичне значения одержаних результате дослщження иолягас в тому, що його 
положения використаш у nponeci подготовки поабниюв “Маловщом) першоджерела 
украТнськоТ педагопкн (друга ноловина XIX-XX ст.)”, “УкраТнська педагопка в персо- 
нагпях” (гриф МОН УкраТни), “Henira Я.Ф. Вибраш педагопчш твори”.

Теоретичн1 результата й висновки дослщження можуть бути використаш в ход1 
розв’язання наукових i практичиих завдань реформування украТнськоТ освгга, форму- 
вання надюнальноТ освггньоТ полиики. Систематизоваш та узагальнеш положения, 
фактолопчний материал, представлений у додатках окремою книгою, джерельна база 
можуть стати основою для подальших наукових розвщок з icropiT реформування 
ocei™, icropiT педагопки, icropiT УкраТни, icropiT державного управлшня; для розши- 
рення, доповнення та оновлення зм1сту навчального курсу icropiT педагопки; розробки 
cneiucypcie з icropiT oceira УкраТни в педагопчних вищих навчальних закладах, у 
систем! перспццтуговки педагопчних кадр1в, при HaimcaHHi шдручнимв та поЫбниюв з 
icropiT педагопки.

Результата дослщження упроваджено в навчальний процес Уманського державного 
педагопчного ушверситету iM. Павла Тичини (довщка про вгфовадження № 1408/03 
вщ 17.12. 2008 р.), Херсонського державного ушверситету (довщка про впровадження 
№ 04-10/1775 в1ц 17.12.2008 р.).

Особисгий внесок злобувача в навчальних поибниках, написаних у ствавто р ст  з 
О.В. Сухомлинською, Н.Б. Антонець, JI.C. Бондар, НЛ. Бугаенко, Н.П. Д1чек, Т.К. Зав- 
городньою, Т.О. Ляшною, 1.П. Манохою, JI.B. Пироженко, Н.С. Поб1рченко, Т.О. Са- 
моплавською, Б.М. Ступариком, В.В. Тригубенком, О.А. Удодом, Т.В. Фшмоновою, 
полягае у висвпленш в однооабних статгях рол1 украТнських педагопв (К.Д. Ушинсь- 
кий, 1.Я. Франко, G.X. Чикаленко, С.Ф. Русова, Я.Ф. 4enira, JI.A. Булаховський, 
П.Р. Чамата, В.1. Помагайба, А.П. Медушевський, B.I. Масальсысий, П.К. Волинський,
А.Д. Бондар, A.I. Зшьберштейн, В.О. Онищук, 1.Г. Ткаченко, О.Р. Мазуркевич,
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Н.ф. Скрипченко, Д.О. Тхоржевсышй) у розвитку шюльноУ освпи УкраУни другоУ 
ноловини XIX-XX ст.

BiporviHicTb та об’сктившсть наукових результате i висновыв дослщження забез- 
печуються теоретичним та методолопчним обгрунтуванням на основ! сучасних науко
вих пщход1в його вихщних положень; використанням адекватного об’екту, предмету, 
мел та завданням дослщження комплексу метод1в; опорою на сучасш досягнення 
юторико-псдагопчноУ науки; проведениям 1сторюфаф1чного аналву дослщжуваноУ 
проблеми; системним з використанням методу науковоУ джерелознавчоУ критики 
анатзом широкоУ джерельноУ бази, зокрема численних арх1вних документов; апробаш- 
ею у виступах на наукових конференциях, у лекщях для студенпв.

Апробашя результатов дисертаци. OcHOBHi результат дослщження висвллювали- 
ся у виступах на всеукраУнських, м1жнародних конференцшх i сем шарах, а саме: 
ВсеукраУнському науково-практичному ceMiHapi “1сторш педагопки у структур! 1фо- 
фесшноУ подготовки вчителя” (КиУв, 2001); М!жнародшй науково-практичнш конфере- 
нци “1ван Опенко i розвиток нацюнальноУ ocbith, науки i культури” (КиУв-Житомир,
2002); ВсеукраУнськш науково-практичнш конференцп “Проблеми вищоУ педагопчноУ 
освети в свгап р!шень II ВсеукраУнськога з’Узду пращвниюв освгги i виступу Президен
та УкраУни Л.Д. Кучми” (КиУв, 2002); ВсеукраУнськш науково-пракгичнш конферснцп 
“До виток1в становления украУнськоУ педагопчноУ науки” (Умань, 2002); II МНжнарод- 
них педагопчних читаннях “Василь Сухомлинський у fliano3i з сучасшстю” та 
X ВсеукраУнських педагопчних читаннях “Василь Сухомлинський i сучасшсть: особис- 
■псть учителя” (КиУв, Юровоград, Павлиш, 2003); ВсеукраУнськш науково-практичшй 
конференцп “Розвиток зм1сту ocbith як 1сторико-псдагопчна проблема” (Чершвщ,
2003); Одинадцятих ВсеукраУнських педагопчних читаннях “Василь Сухомлинський i 
сучасшсть: особиспсть у навколишньому середовипц” (МиколаУв, 2004); ВсеукраУнсь
кш науково-практичнш конферснцп “1деУ гумашзацп в педагопчнш спадщшп В. Ко- 
роленка, А. Макарснка, В. Сухомлинського (Полтава, 2004); ВсеукраУнськш науково- 
практичнш конференцп “Профшьне навчання: icropia, теорш, практика” (Вшниця,
2004); VIII М1жнароднш науково-пракшчнш конференцп “Наука i ocBi ra-2005” (Дшп- 
ропетровсыс, 2005); Мокнароднш науково-практичнш конференцп “Розвиток освгги в 
пол1стн1чних репонах” (Ятга, 2005); VI М1жнароднш науково-практичнш конференцп 
“Динамка наукових дослщженъ -  2005” (Дншропетровськ, 2005); Дванадцятих педа
гопчних читаннях “Василь Сухомлинський i сучасшсть” (Полтава, 2005); М1жнарод- 
нш науково-практичнш конференцп “кторико-педагопчш дослщження: методолога, 
перюдизацш, методика” (Херсон, 2005); Можнароднш науково-практичшй конференцп 
“Церква i Держава у служшш народов!” (Хмельницький, 2005); ВсеукраУнському 
методолопчному сем wapi ‘Теоретико-методичш проблеми профшзацп сгаршоУ 
школи” (КиУв, 2005); ВсеукраУнськш науковш конференцп “Педагопчна i фомадська 
дшльшсть Софи РусовоУ в контексп сучасносп” (Чершпв, 2006); М1жнародному 
науковому cHMno3iyMi “Просветницька Д1яльню ть Соф1У РусовоГ’ (Кам’янець- 
Подшьсысий, 2006); М1жнароднш конференцп “Розвиток освгги в умовах пол1етшчного 
репону” (Ялта, 2006); круглому croni “УкраУнська педагопчна нреса у становлснш 
нацюнального шкшьництва: на перехресгп столпъ” (Умань, 2006); ВсеукраУнськш 
науково-практичнш конференцп' “1сторико-недагопчш дослщження: репональний
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вим1р” (Луганськ, 2006); МЬкнароднш науково-практично! конференцп ‘'Свропейська 
наука XXI столптя: стратепя i перспективи розвитку-2006” (Дншропетровськ, 2006); 
ВсеукраТнськш науково-ирактичнш конференцп “Новаторсыа навчально-виховш 
заклади в icropiT розвитку освгга в УкраТш” (Житомир, 2007); ВсеукраТнськш науково- 
практичнш конференцп “К.Д. Ушинський: актуальш проблеми украТнськоТ оевгги i 
педагопчноТ науки” (Черншв, 2008); III М1жнародних i XV ВсеукраТнських педагопч
них читаннях “Василь Сухомлинський у д!алоз1 з сучасшстю: щеТ, пошуки, перспекти
ви” (Юрово1рад, Павлши, КиТв, 2008); на звпних науково-практичних конференщях 
1нститу1у педагопки АПН УкраТни (КиТв, 2002,2003,2004,2005, 2006, 2007, 2008).

Пуб.-пкацп. Результата дисертацшного дослщження вщображено в 54 наукових 
працях (з них 52 -  однооЫбш), серед яких: 1 монограф1я, 3 поабники, 32 статп в 
наукових фахових виданнях, 6 наукових статей i 12 тез доповщей у збфниках MaTepia- 
л1в наукових конференцш. Кандидатську дисертащю на тему “Проблеми освпи та 
виховання в д1яльносп киТвських проевпницьких товариств (друга половина XIX -  
початок XX ст.)” захшцено в 1998 р. за спещальшстю 13.00.01 -  тeopiя та icropk 
педагопки, iT матер1агш в тексп докторськоТ дисертацп не використано.

Структура дисертацп. Дисертацш складасться i3 вступу, п’яти роздипв, висновюв 
до роздшв, загалышх висновюв, списку використаних джерел та додатюв, оформле- 
них окрсмою книгою. Повний обсяг дисертацп -  871 сторшка (422 сторшки -  основ- 
ний текст). Список використаних джерел -  862 назви (з них 299 -  apxiBHi джсрсла) на 
83 cropimcax. Основний текст дисертацп лпстить 6 таблиць, 1 рисунок. Робота мае 62 
додатки (на 366 сторшках).

ОСНОВНИЙ 3MICT ДИСЕРТАЦП
У в сту т  обгрунтовано актуальнють теми дослщження, визначено хронолопчш та 

територ1альш меж), мету, об’ект, предмет i завдання робота; аргументовано концеп- 
цш , методолопчш й Teopera4ni засади, метода дослщження; подано джерельну базу 
роботи; розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значения одержаних 
результата дослщження; представлено Тх апробащю.

У першому роздш “Теоретико-методолопчш основи дослщження” на основ! ви- 
вчення та поняттево-термшолопчного анал!зу науковоТ лнератури визначено ключов1 
поняття дослщження. Зокрема, запропоновано авторське тлумачення понятгя “шюльна 
реформа”, або “реформування шкшьноТ освпи”: в широкому розум1нш -  це здшенення 
р1зних за масштабтстю та характером перегворень системи шкшьноТ оевни в цшому 
чи окремих н складових, шщшованих та ноширюваних як “згори вниз” (урядовий 
pieeHb), так i “знизу вгору” (громадсько-педагопчний р1вень) у контексп взаемозалеж- 
них зовнипшх (сусшльно-полпичних, сощально-економ1чних) та внутршнк (педаго- 
пчних) детермшант на оргашзацшному i зипстовому (педагопчному) р!внях; у вузько- 
му розумшш -  неперервний пота р1зномасштабних змш у систем! шкшьноТ oceira як 
складових державноТ освггньоТ полпики, закршлених на чаконодавчо-адмшю- 
тративному piBHi. У роздпй обгрунтовано методолопчш засада дослщження, а саме: 
теоретичш пщходи, загалыи методи та принцнпи.

На основ! анал1зу шдоодпв украТнських та заруб1жних учених до вивчення реформ 
розроблено лопко-структурну модель анал1зу реформування шкшьноТ освгга протягом
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дослщжуваного перюду; обгрунтовано KpHTepii типологаацй ветчизняних реформ; 
представлено перюдизацно реформування шкшьноУ ocbith в Укради, яку покладено в 
основу структури дослщження для забезпечення лопки його викладу.

1сторюграф1чний пошук показав, що на ecix етапах реформування школи вчеш, учи
теле oceiTHi дюч1 онрилюднювали присвячсш чинннм реформам пращ. KOTpi оцшюемо 
як джерела, а пращ, пов’язаш з попередшми реформами, визначаемо як 1Сторю1раф1ч- 
Hi. Деяю з них розглядаемо водночас як юторюграфгчш i як джерела з дослщжуваноУ 
проблеми.

У дисертаци на основ1 розробленоУ нами перюдизацн феномену реформування 
шкшьноУ освгга в УкраУш гсторюграфш проблеми представлено як юторико- 
педагопчну ;1сторюграф1ю та юторюграфш шших наук (1стор1я УкраУни, держав не 
управлшня). Вщповщно до цього в юторико-педагопчнш 1сторю1рафп видшено пясть 
сталiв (I -  1900-1917 pp.; II -  1917-1920 pp.; Ill -  20-ri -  початок 30-х роюв; IV -  30-Ti
-  середина 50-х роюв; V -  друга половина 50-х -  80-Ti роки; VI -  1990 р. -  дониш) i 
проанал13овано и за такими 1рупами: украУнська, украУнська д1асиорна, радянська, 
сучасна росшська.

Виявлено, що в iMnepcbKy добу (I етап) сучасники реформ (П.П. Блонський, 
M.I. Демков, П.Ф. Каптсрев, ОТ. Лотоцький, Я.А. Мамонтов, В.П. Науменко, С.В. Рож- 
дественський, С. Степанов, С.Ф. Русова, B.I. Чарнолуський, Я.Ф. 4enira та ш.) намага- 
лися не просто Ух осмислити. а передуам розкривали причини, хщ та наслщки. Крити
чно оцшюючи осветню полетику самодержавного уряду, учасники реформи 1917— 
1920 pp. (II етап) О.Ф. Музиченко, Г.М. 1ваниця, К.Ф. Лебединдев, С.П. Постернак та 
iH. виевплювали УУ причини, хщ та результата.

Наступний 1Сторюграф1чний етап (III) -  це реформування шкшьноУ освети УСРР у 
20-х роках. Учасники побудови украУнськоУ радянськоУ шюльноУ системи освети 
(Г.Ф. Гринько, Я.П. Ряппо, М.О. Скрипник та ш.) вщиосно вшьно, але з урахуванням 
щеолопчних реалш розкривали хщ реформи, зокрема украУшзацп, доводили ефектив- 
шеть украУнськоУ системи освети, УУ вщмшшеть вщ росшськоУ тощо. Упм д!ялыпстъ 
попередниюв, зокрема укра'Унських нацюнальних урядiв, характеризувалася в кригич- 
ному та негативному вим1рах або не згадувалася взагаш, водночас звеличувалася роль 
бшьшовнцькоУ naprii' в розвитку ocbith. 3i встановленням га змщненням радянськоУ 
влади на теренах УкраУни, особливо наприюнщ 20-х poKie XX ст., щеУ щодо реформу
вання школи набували щеолопчного забарвлення, наповнювалися класовим пщходом. 
У ui роки не було створено праць стосовно попередшх реформ.

Осветяни, яю творили в умовах формування та утвердження тоталетарного режиму в 
30-х -  першш половиш 50-х poKie (IV етап) (С.М. Бухало, М.Ф. Даденков, М.М. Гри
щенко, А.С. Макаренко та iH.), сталшськоУ системи цензури, писали пращ на засадах 
марксистсько-леншськоУ методолопУ, партшно-класового пщходу з четко вираженим 
щеолопчним забарвленням. У Ухшх працях, яю мають багато фактолопчного матер1алу 
для аналиу, не згадуються державно-громадсью демократичш проекги реформування, 
нацюналъно спрямоваш реформи осветньоУ галун минулих роюв (початку XX ст. -  
1930 р.), укра'ш1защя як Ух складова. 1нщ1атор1в i кер1вниюв реформ проголошено 
“буржуазними нацюнашетами”, “укра'Унськими фашистами”, а забезпечення навчання 
детей украУнською мовою вщнесено викпючно до здобутюв радянськоУ влади. У цей



перюд перестас юнувати украшська та формуеться радянська 1сторико-педагопчна 
1сторюфаф1я, в т.ч. щодо шкшьних реформ.

ОкресленоТ проблеми певною Mipora торкалися радянсью вчеш у другш половши 
50-80-х роив (V этап) (I.K. Бшодщ, А.Д. Бондар, М.М. Грищенко, М.С. Гриценко, 
О.Г. Дзеверш, Б.С. Кобзар, Г.С. Костю к, О.Р. Мазуркевич, B.I. Масальський,
B.I. Помагайба, К.Ф. Присяжнюк, О.М. Русько, B.I. Чепелсв та ш.). 1хш пращ написаш 
на ocHoei радянськоТ перюдизацп, яка базуеться на icTopii комушетичши партн. Однак 
з початком “хрущовського” перюду спостерн-алися певне послабления щеололчного 
тиску, загальна тенденцш подолання культу особи Сталша, що позитивно вплинуло на 
украТнську педагопчну думку як складову радянськоТ. Проголошена реформа загаль- 
ноосвггньоТ i професшноТ школи 1984 р. спричинила появу низки нраць, присвячених ТТ 
теоретичним засадам, страгепчним завданням, напрямам i riepe6iry (Ю.К. Бабанський, 
М.В. Фоменко та ш.). У pycni “горбачовськоТ” перебудови у працях учаснимв демок
ратичних зм1н у шкшьшй о е в т  другоТ половини 80-х роюв (С.У. Гончаренко, 
М.Ф. Кучернюк та ш.) cnocrepiranoca превалювання об’ективного виевплення про
блеми розвитку школи над щеолопчними нашаруваннями.

У дисертацп доведено, що в наукових розвщках радянськоТ доби реформи шкшьноТ 
освпи об’ективно не анал^зувалися. До Тх надбань вщнесено центрашзащю в управлш- 
Hi, регламентацйо, утлф(кащю, адеолопзащю, русиф1кацио, радяшзащю навчально- 
виховного процесу, зм1сту oceiTH та ш. Однак щ розвщки мають иевну наукову ц1н- 
н1сть, оскшьки мгстять значний фактичний Marepian, зокрема про зростання мереж1 
навчальних заклад1в, охоплення учшв осв1тою, змют навчальних плашв, програм, 
оргатзацпо навчально-виховного процесу тощо.

3 90-х poKiB XX i на початку XXI ст. (VI стал) поступово вщроджуеться украТнська 
)сторико-педагопчна 1сторюграфш, з’являються пращ украТнських учених, де в рамках 
сучасноТ 1сторико-педагопчноТ парадигми серед шших проблем поб1жно згадуються Ti 
чи iHnii oceiTHi реформи, законодавч1 документа, а саме: розвиток украТнськоТ 
нацюналыюТ школи (С.У. Гончаренко, М.Б. Свтух, Н.П. Калениченко, В.К. Майборо- 
да, С.В. Майборода, Г.Г. Фшшчук, С.М. Фшоненко, М.Г. Кукурудзяк, J1.B. Потапова, 
М.М. Собчинська, Б.М. Ступарик, М.Д. Ярмаченко); розвиток оевгги i педагопчноТ 
науки в УкраТш (О.В. Адаменко, Н.М. Гупан, НА. Катшченко, B.C. Курило, 
О.О. Любар, 0.1. Пометун, О.В. Попова, А.А. Сбруева, М.Г. Стельмахович, О.В. Сухо- 
млинська, Д.Т. Федоренко, М.Д. Ярмаченко); педагопчна преса про реформування 
школи й осв1ти в Украш (друга половина XIX -  поч. XX ст.) (I.B. Зайченко); реформу
вання зм!сту шкшьноТ oceim (Я.П. Кодлюк, ОЛ. Савченко, О.В. Сухомлинська); р о т  
MmicrpiB oceiTH в реформуватп школи в перюд д1яльносп украТнських уряд}в (1917— 
1920) та в радянську добу (1919-1943) (1.Л. Лжарчук); внесок вп-чизняних педагопв у 
розвиток украТнськоТ ocei™ (МЛ. Антонець, Н.Б. Антонець, А.М. Бойко, Л.С. Бондар, 
Н.П. Д1чек, TJK. Завтродня, С.Т. Золотухша, C.I. Коваленко, М.В. Левювський,
Н.Г. Ничкало, Л.В. Пироженко, Н.С. no6ip4eHKO, Т.О. Самоплавська, О.В. Сухом
линська, Т.В. Фшмонова та ш.).

Аналгз праць науковщв украТнськоТ д1аепори (Г.Г. Ващенко, Г. Васькович, I.B. Коля
ска, I. Крилов, С.О. Орополко) показав, що вони грунтуються на вузькш джерельнш 
6a3i, тому мгстять хронолопчш неточносп, характеризуються описовюпо, акцешуван-
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ням уваги насамиеред на суспшьно-полггичних аспектах реформування, перебшьшен- 
ням досяшень украшських уряд1в у творенш нацюнально! системи освгга, иереважно 
критичними оцшками ocei™ радянсько'1 доби. Проте щ пращ допомашють вщтворити 
наступшсть змш у шкшьнш ocetii Укра'ши i е щнними через наявнють иротилежних 
радянським дослщникам суджень про Ti чи iumi реформи.

У pycjri окреслено! проблема проаналЬовано дисертаци украшських юториюв 
(B.JI. Борисов, В.В. Липинський, Н.Г. Красножон, Л.В. Кузнецова, О.П. Машевський,
Н.Ю. Ротар, Н.А. Сорочан, Ю.В. Телячий та iH.), де розкрито проблеми розвитку 
освпиьо! галуз1 в УкраУш; пращ украшських дослщниюв у сфер1 державного управлш- 
ня, де схарактеризовано становления i розвиток системи державних ор1ашв управлшня 
освпою в УкраУш у 1917-1941 pp. (Н.В. Самандас); ocbith ю политику, основш тенден- 
цц та особливосп, перюдизащю розвитку державного управлшня освпгою в УкраУш у 
1946-2001 pp. (О.В. Жабенко); розвиток системи управления освпою в УкраУш на 
р!зних етапах сусишьно-полггичного розвитку в XX ст. (Л.А. Шульга). Вщзначаючи 
доробок науковщв у галуз1 гсторично! науки, державного управлшня, вважасмо, що 
i'xHi npani передуам збагатили юторюграфда вщповщних наук, а для icTopii педагопки 
е щнними з огляду на представлен! там факти, яю лягли в основу пор1вняльно- 
3MicT0B0ro анал1зу пщ час оцшювання тих чи шших освггшх перетворень. Вони при- 
свячеш лише окремим аспектам реформування шкшьноУ освгги в УкраУш, деяким його 
перiодам i не мютять комплексного та системного анал1зу оргашзацшно-педагопчних 
засад реформування в дослэджуваних нами хронолопчних межах.

З’ясовано, що в працях сучасних росшських учених (Л.1. Анайкша, Е.Д. Днепров, 
О.В. Купинська, В.М. Л 1пник, А.В. Морозов, Р.В. Шаюров) про icTopiio реформування 
шкшьноУ освгги в Pocii' висвтпоються 3MICT i напрями шкшьних реформ шперськоУ га 
радянськоУ доби, проте взагат не розглядаються таю проблеми: вплив 1мперських та 
радянських реформ на розвиток украУнськоУ школи; нацюнально спрямоваш шкшьш 
реформи, притаманш лише украУнськш оевт ; участь украУнських освпян у pyci за 
реформування школи; альтернагивш проект, щеУ украУнських педагопв щодо урядо- 
во'У освггньоУ шитики; процеси украУшзацп та русиф1кацн як Ух складов!. Однак анаш- 
зован1 пращ е важливими для нашого дослщження з погляду фактолопчного Maiepia- 
лу, виявлення ощнок щодо тих чи шших освггшх змш, теоретичних пцщ щ в до ви- 
вчення реформаторських процес!в.

У другому роздш “Спроби реформування шкЛльноТ ocbith в !мперську добу 
(1899-1917)” розкрито причини та цш , принципи, напрями, хщ i результата реформу
вання шкшьноУ освгга у визначений перюд. З’ясовано, що сощальш зрушення й потре
би економки, зростаюча невщповщшсть розвитку шкшьноУ ocei™ -  авторитарно!', 
словесно!' школи навчання суспшьним потребам РосшськоУ iMnepii на початку XX ст., 
до складу яко! входила бшышсть украУнських земель, а також розвиток нових щей 
щодо навчання i виховання дней у вггчизнянш та заруб1жшй педагопщ змусили 
царський уряд поставити питания про реформування шюльноУ осени. Псредбачалися 
змши в cucreMi середньо'У шкшьно! осв1ти за основними напрямами: у cmpymiypi -  
реорганизация тшпв навчальних закладов з метою зближення класично! пмназп i реаль
ного училища; створення нових тигав, зокрема едино! 8-pi4Ho! загальноосвпньо! 
школи з фуркащею в старшому вщдшенш, едино! 7-р1чно! реально! середньо'У школи з



б1фуркащею у п’ятому клаЫ, приватних навчальних закладш р1зних тишв; у 3Micmi 
oceimu -  спрямовашсть на здобуття учнями загально! ocei™, що охоплювала б гумаш- 
TapHi та природнич1 знания; зменшення кшькосп годин на вивчення давни мов, збшь- 
шсння -  на вивчення загапьноосвггшх прсдмепв; зближення класично! (формально!) i 
реально! (матер!ально!) складових оевгги тощо; полгашення матер1ального становища 
та фахово! гпдготовки вчителя; в оргшйзаци навчально-виховного процесу -  змщнення 
зв’язку школи i ciM’i, широке залучення громадськосп; проголошення виховання 
(розумового, морального, фгзичного) основою шкшьно! освгга; в управлтм -  иору- 
шення питания про поеднання дшльносгп MHO i Святого Синоду (духовне вщомство).

Виявлено, що реформування у 1899-1904 pp. великою Mipoio спиралося на гро- 
мадсько-педагопчну думку i здшснювалося посшдовно: подготовка реформи; розробка 
ироекпв основоположних докуменпв та !х опршподнення. Проте уряд Миколи II, 
змшюючи MiHicrpiB ocei™ (М.П. Боголепов, П.С. Ванновський та iH.), гальмував хщ 
реформи, особливо на шляху й реал1зацп, тобто реформа переходила в контрреформу.

У 1904-1914 pp. втизняш  осв!тяни (В.К. Анреп, M.I. Демков, О.Ф. Музиченко,
О.Г. Лотоцький, Т.Г. Лубенець, С.Ф. Русова, Я.Ф. 4enira, С.Ф. Черкасенко та ш.) через 
ocBi rxHCbKi з’!зди, законодавчий орган Державну думу, засобами преси впливали на 
офщшну осв1Тню полггаку. Зокрема, у конкрегних проектах вони оприлюднили прин- 
ципи шкшьно! ocBim (едино! школи, дсмократичний, децентрадпзацц, над1ональний, 
трудовий (д1яльний), виховний, доступност1, обов’язковост!, безплатносп), а також 
стратепчн1 напрями реформування дщ>чо! системи шкшьно! осв1ти: в управлтнi -  
децентрал1зацш (розподш функщй упрашиння шкшьною оевтою М1ж МНО та органами 
мгсцевого самоврядування; розширення компетенцш педагопчних рад); у cmpyKmypi 
та оргатзацп навчально-виховного процесу -  запровадження загального початкового 
обов’язкового безплагнош навчання; створення единого типу позастаново! демократи
чно! нацюнально! школи, взаемозв’язок ycix шкшьних ланок; надання прав i свобод 
учням, розвиток ixnix природних зд1бностей; скасування покарань i нагород; свобода 
приватно! швдативи; епшьне навчання хлопщв i д1вчат; у  micmi oceimu -  його розробка 
на науковому та нащональному принципах, зв’язку з навколишшм середовищем учня, 
поеднаннг MaiepiaiibHo! та формально! складових оевгги; урахування принципу наступ- 
Hoeri та застосування активно-творчих, д1яльних Memodie навчання; посилення вихов- 
но! рол1 школи (розумове, моральне, нац1оналъне, громадянське, трудове, фвичне, 
естегичне виховання; перенесения релп-шного виховання у с!м’ю); полшшення Marepi- 
ального, правового становища та професшного р1вня вчителя. У цшому громадськ! 
1шщативи залишилися на nanepi, бо просктувалися в рамках державно! политики, не 
зац1кавлено! в такому реформуванн1 середньо! оев1ти, проте стали фундаментом для й 
подальших змш.

У роздш доведено, що шкшьне реформування в 1904-1914 pp. проводилося за тими
ж, як i в попереднш перюд, процесуальною схемою та напрямами. Вперше на початку
XX ст. в проектованих державиих ocBi-raix документах гад тиском нац1онального руху 
проголошувалося право навчатися рщною (“м1сцевою”) мовою на Bcix ступенях шко
ли, проте його реал1защя гальмувалася.

Новацшний i перспекгивний проект реформи шкшьно! ocbith П.М. 1гнатьева (1914- 
1916) акумулював найкрапп ще! в1тчизняно! та зарубЬкно! педагопчно! думки й мп-

16
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кардинально змшити розвиток ocei™. У ход[ пщготовки реформи, створення и законо- 
давчоУ бази, зокрема “Материалов по реформе средней школы” (1915), було теоретично 
розвинуто i задекларовано ключов1 принципи: демократичний (деполггизащя, децент- 
рал1защя управлшня освпою, виб1р метсдав навчання, р13нотипшсть шюл та in.); 
нацюнальний (урахування етшчних особливостей учшв, запровадження рщноУ мови 
навчання, обов’язкове вивчення росшськоУ мови); гумашетичний (повага та шдив1- 
дуальний пщхщ до учня); piBHoro доступу до здобутгя осв1ти; едино! школи (наступ- 
HicTb ycix i'i ланок, 3Micry освгги); трудовий (дУяльний) -  активш методи навчання; 
зв’язок школи з життям; шмифуркащя, обов’язковють та безплатшеть навчання; вихо- 
вний (трудове, розумове, естетичне, моральне, ф!зичнс, патрютичне вихования).

Проектом персдбачалося реформування шюльноУ освгги за такими напрямами: в 
rany3i управлшня -  децентрагизащя та дсполггизац1я; у структур'г -  запровадження 
загального обов’язкового безплатного початкового навчання; створення едино'У за- 
гальноосвггньо'У середньоУ школи як нашональноУ, самодостатпьоУ, демократично!, 
позастановоУ, семир1чноУ, двоступеневоУ з пол1фуркащею на II ступеш й водночас i3 
спещальними додагковими класами для пщготовки до професшноУ д(яльносгп учшв, 
яю не вступатимуть до ВНЗ; функцюнування р1зних титв державних та приватних 
навчальних закпадв; у 3Micmi oceimu -  його розробка на науковому, нацюнальному, 
виховному i трудовому (д!яльному) принципах; спрямовашсть на здобугтя учнями 
загально'У освгги, що охошповала б гумангтарш та природнич1 знания; його наближення 
до реалш житгя; иоеднання формальиоУ i матер1альноУ складових освгги; концентрич- 
н!сть побудови навчального Maiepiany; проголошення всеб1чного i гармоншного 
розвигку дитини вщповщно до и природних зд1бностей метою осв!ти; здшенення 
розумового, ф1зичного, естетичного, трудового та патрютачного виховання; в оргат- 
заци навчально-виховного процесу -  скасування бальноУ системи оцшювання, перевщ- 
них icriHriB, нагород i покарань, цензури пщручниюв; пщвищення pojii батьк1вських 
ком1тст1в; зб;шження cim’i i школи; у методах навчання -  активний, трудовий, лабора- 
торний (експсримеитальний); полиинення матер1ального становища i фаховоУ пщгото
вки вчителя га ш. Однак демократичний проект П.М. 1гнатьева, який позитивно 
ставився до щеУ створення украУнськоУ школи, не був решпзований через гальмувания 
реформ i небажання докоршно змииовати диочу систему шкшьноУ освгги 1мпсрським 
урядом. Проте вш став пщгрунтям реформи в перюд нацюнально-демократичиоУ 
ре волю nil (1917-1920).

У третьому р о зд т  “Державно-громадське реформування шкшьно! ocbith в не- 
рюд УкраУнськоУ нацюнально-демократнчно! революцГУ (1917-1920)” розкрито 
оргашзацшн) та 3MicroBi засади реформи шкшьноУ освгга в зазначений перюд. 
З’ясовано, що основними причинами реформи шюльноУ ос в in i за чаав ЦентральиоУ 
Ради (початок березня 1917-29 юптня 1918) були пол1тичш (змша полггичного ладу -  
проголошення УкраУнськоУ НародноУ Республжи i педагопчш (потреби змши шюльноУ 
практики). На вщм1ну вщ реформування в умовах iMiiepcbKoi системи реформа за ЦР 
здшснювалася в контекстт докоршних сощально-пол1тичних змш, розбудови УкраУнсь
коУ держави, що дало позитивш результата. Вона иоеднала в co6i шицативу “згори” -  
уряду та “знизу” -  громадськосгп.
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Установлено, що визначет укра'шськими освшими /дячами (М.С. Грушевсысий, |
О.Ф. Музиченко, В.П. Науменко, С.Ф. Русова, С.О. Орополко, I.M. Стешенко, 
ПЛ. Холодний, Я.Ф. Чегпга, I.M. Ющишин та iH.) прюритетш принципи реформування | 
стали основою державно? национально! освпньо! шмитаки: демокрагазащя oceiTH 
(р!вний доступ ycix веретв суспшьства до здобуття шкшьно! освгга; запровадження 
державно-громад сько! системи управлшня освггою, рпних та тв  навчалышх заклад1в; 
право педагопв на виб1р шдручшпов, метод1в навчання); нацюналващя оевгги (п 
планом ipua украппзащя i дерусифкащя; забезпечення прав надюнальних меншин); 
гуматзацш ocbith (створення умов для розвитку й реашзацп зд1бностей, розумового 
розвитку дитини); едино! школи (наступшсть ycix !! ланок, 3Micry освгга); зв’язок 
школи з навколишшм життям дитини; науковий (базування реформи на щеях психоло- 
го-педагопчно! науки); трудовий (дальний -  уведення активних мепдав навчання, 
ручно! npaui); пол1фуркашя, 6e3nnaTHicrb i обов’язков1сть навчання; свиськгсть (ви
вчення рслнтйних предметов за бажанням батьюв).

Означена реформа здшснювалася за провщними напрямами: створення структуры 
шкшьно! освпи -  побудова нацюнально! свпсько! виховуючо! д!яльно! (трудово!) 
едино! ll-pi4Hoi загальноосвпньо! школи з шхшфуркащею або професюнагпзащею 
старшо! ланки як основно! складово! нацюнально! системи шкшьно! освгги; запрова
дження загального обов’язкового навчання в р1знотипних державних i приватних 
навчальних закладах; оргашзацк системи управлшня на ochobI деценграл1заци, нацю
нально-персонально! автономи (забезпечення нацюнальним мешшшам pie них прав), 
переведения шкш р1зних вщомств до МНО; визначення змкту oceimu -  створення 
програм i шдручниюв для здобуття учнями загально! освпи, що передбачала б гумаш- 
Tapni та природшгп знания, урахування нацюнального, наукового i дкльного принци
шв, поеднання формального та матер1ального шдход1в, зв’язку з навколишшм середо- 
вшцем учшв; запровадження украшсько! мови та мов надюнальних меншин як викла- 
дових, украшознавчих предметш; розробка метоЫв навчання -  Д1яльш, активно- 
творч1; проголошення основною метою школи виховання на нацюнальних цшностях 
особистосп, гворчого громадянина; полшшення матер1ального забезпечення i фахово! 
подготовки вчителя.

Дшшпсть кер1вних оргатв осв1ти (Генеральний секретар1ат освпи, Мш1сгерство 
народно! освпи УНР) була обмежена в 4aci та розгорталася в кшькох шющинах: 
шдготовка реформи (розробка документа вщповщними комгс1ями та Генеральною 
шкшьною радою i3 залученням учите.шв, члегав ЦР, обговорення i схвалення !х на 
з’!здах, нарадах) та и реал1зацш, планування подальших кроюв. Усе це свщчить про 
комплексний i системний пщхщ у здшсненш оевггньо! реформи.

У роздш схарактеризовано практичш результата реформи шкшьно! оевгги: в управ- 
лшт -  створення Мнпетерства народно! оевгги УНР, пщпорядкування йому ecix тишв 
шкш; скасування шюльних округ; передача управлшня освггою губершальним та 
районним комгсарам; у структурi -  вщкриггя р1зних титв державних i приватних 
украшських шкш; у 3Micmi oceimu -  уведення до навчального процесу украшсько! 
мови i лггератури, географи та юторй Украши, ручно! працд вилучення Закону Божого, 
давшх мов; подготовка шкшьних шдручниюв украшською мовою та мовами нащ- 
ональних меншин; розробка i початок упровадження Претрами нацюнального вихо-
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вання; запровадження курсш украшознавсгва для вчительства, посади вчителя укра- 
!нсько! мови i лператури. Вважаемо, що реформа шкшьно! ocei™ в перюд ЦР -  це 
перший згщно i3 проектним задумом практичний нацюнальннй досвщ у цш царит, 
тому е Bci пщетави назвати й першою украшською. Вона була широкомасштабною i 
перспективною, бо несла значш кардинальш змши в щеолопю i фшософио оевни.

Розроблеш педагопчш засади та започагковаш напрями реформування шкшьно! 
оевпи в УкраМ за чаав ЦР знайшли свое продовження i за гетьмана П.П. Скоропадсь- 
кого (29 юптня -  13 грудня 1918). Найбшьше практичних результат виявлено в ход1 
нашонашзацй шкшьно! ocei™ (вщкритгя украшських шкш, украшзащя дточих 
навчальних заклад1в тощо). 3 метою створення едино! системи ocei™ об’еднано eci 
типи початково! школи, лжвщовано органи кер1вницгва школами вщомства Святого 
Синоду, тдпорядковано Мшстерству народно! ocei-ra i мистецтва вшськов1 пмназй, 
уведено обов’язкове початкове навчання. У цей час зросли матер1альш видатки на 
розвиток шкшьно! освгги.

З’ясовано, що в цей перюд в оевпньому npocropi з’явилися i негативш тенденцй: 
“оновлення” системи управл1ння на основ1 ценграл1зацй та реставрацн iMiiepcbKoi 
системи управлшня освпою (вщновлення шкишних округ, таорування 1ромадсько! 
думки). Бшышсть i3 розроблених Мшгстерством народно! оевгш в добу ЦР законопро
ектов не були реашзоваш через низку зовтшшх (залежшеть Украшсько! держави вщ 
австро-шмецько! вшськово! адмппстрацй, проросшсыа ор1ентацй) i внутрнншх причин 
(авторитарн1 форми 1фавлшня, неоднозначне ставлення вчительства до оевтпх змш, 
недостатнш pieenb реформагорського доевщу, фшансового забезпечення).

За чаив ДиректорЙ Украшська Народна Республжа (13 листопада 1918 -  юнець 
1920) повертаеться до доевщу реформування освиньо! галуз1 в перюд ЦР, а ще! укра
шсько! педагопчно! громадськосп етають пщгрунтям ще! шкшьно! реформи, яка 
поеднала в co6i шодативу “згори” -  уряду та “знизу” -  громадськосп.

Установлено, що Мшютерство народно! ocei™ УНР через пщетруктури (Рада мше- 
тра народно! оевпи, “Шкшьна анкета” (ком1с!я для розробкн Проекту едино! школи на 
чол1 з ПЛ. Холодним), ком1С1Я для техшчного проведения шкшьно! реформи в Укра'ин, 
предметш KOMicii) проводило реформування за основними напрямами: в управлшш -  
дцевщащя шюльних округ i вщновлення принцитв децентрал1зацй, нацюнально- 
переонально! автономй; у структур} -  заировадження загального обов’язкового 
навчання; едино! всестаново! загальноосвпнъо! виховуючо! нацюнально-державно! 
д1яльно! (трудово!) восьмир1чно! двоступенево! школи (I ступшь -  молодша основна 
4-р1чна школа; II -  старша основна 4-р1чна школа, теля закшчення яко! можна продо- 
вжити навчання в 4-р1чнш колегГ! (Ill сгупшь) з профшьними вщдшами або в 4-р1чних 
професшних школах; р13нотиишсть держав них i привагаих дточих, хлоп’ячих, змша- 
них навчальних закладОв; у 3Micmi oceimu -  спрямованють на здобуття учнями загаль- 
но! оевпи, що иередбачала б гуманпарш та природтга знания на нацюнальному, 
науковому, д1яльному дидактичних принципах (практичш заняггя -  ручна праця в 1-6 
класах, актнвш методи навчання); концентричний пщхщ до побудови навчального 
материалу; поеднання формального та матер1ального пщход1в до вщбору змгсту оевпи; 
уведення обов’язкових навчальних предметов -  Закон Божий, украшська мова, лпера- 
тура, ieropia та географ1я Укра'ши; вилучення з навчального плану росшсько! мови
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i лгтератури; розробка нацюнальноi' системи виховання -  розумове, громадянське, 
трудове, ф1зичие, моральне; полшшення матер1ального становища та фахово! подгото
вки вчителя. Реформа частково здшснювалася (фактично дскларувалася) у складних 
внутршнк та зовшшшх умовах, що й стали на завад! й  реалвацп.

Доведено, що розроблена кер1вними органами освпи концепщя нацюнально! освпи, 
вялена в Проект! едино!" школи та Статут! едино! школи УНР, законах “Про державну 
мову в УНР”, “Про управл1ння освггою в УНР”, “Про обов’язкове безплатне навчан
ня”, була перспективною, широкомасштабною i могла кардинально змшити розвиток 
ocBi™ в Укршш, проте залишилася нереашзованою передуЫм через поразку нащо- 
нально-демократично! революцп, змшу суспшьного ладу -  встановлення бшьшовиць- 
ко! влади на теренах Украши.

У четвертому роздш “Розбудова шкЬльно! системи ocbith в  Украшськш Couia- 
лктичнш Радянсьюй Республвд (1919-1930)” висвтглено оргашзащйно-педагопчю 
засади реформування шкшьно! оевгги в контексп буд1вництва радянсько! держави.

У дисертацп встановлено, що Наркомос УСРР на початковому переходному етат 
(1919-1920) шкшьно! реформи, офщшно водкинувши досягнення нацюнально! реформи 
(1917-1920), але врахувавши реальний стан укра!нсько! ocei-m, взяв за основу “Поло
жение о единой трудовой школе” РСФРР i розробив так звану радянську модель 
шкшьно! оевгги, за якою pi3Hi типи навчальних закладов лжводовувалися, а зам1сть них 
планувалося створити едину трудову безплатну обов’язкову 10-р1чну загальнооев1тню 
двоступеневу школу (I -  6-р1чний курс, II -  4-р!чний курс). Для здшснення “шюльно!” 
революцп i побудови едино! трудово! школи була створена KOMick, яка, залучивши 
недагопв-практикш (B.C. Бутвш, В.М. Дога, К.М. Дорошкевич, В.Ф. Дурдуювський, 
А.М. Лобода, К.Ф. Лебединцев, О.Ф. Музиченко, С. П. Постернак, В.П. Родшков, 
Я.Ф. Henira та iH.), подготувала “Положения 1фо Сдину трудову школу Украшсько! 
Сощалютично! Радянсько! Республпси”. Воно не було реал1зоване через плани 
украшського уряду щодо власного шляху розвитку УСРР, прагнення створити нащо- 
нально ор1ентовану систему оевгги на марксистських i класових засадах.

Виявлено, що на другому, оргашзацшному етат реформи шкшьно! оевгги (1920— 
1924) в контексп сощально-економ1чних (збшыпення кшъкосп безпритульних дгтей, 
голод, визр1вання непу) i полггичних (зм1цнення радянсько! влади) детермшант, апе- 
люючи до передового зарубежною досводу, концептуально розроблялася та апробува- 
лася водм1нна вщ росшсько! украшська радянська система освпи. Автором проекту 
ново! системи оевгги став нарком освгга Г.Ф. Гринько. Ця система була доповнена 
його заступником Я.П. Ряппо, обговорена i схвалена на заеданиях колеп! членами 
р1зних вщдошв Наркомоеу УСРР, всеукрашсысими оевптми i паргпйними нарадами. 
Вона грунтувалася на таких принципах: гфофссюнашзаци (монотехшзм); едино! 
школи; сощального виховання (виховання дитини в дитячих будинках для комушети- 
чного суспшьства на колекгпдаетеьких засадах); педоцентричний (зосередження 
oceiTHьо! полпики на imrepecax дитини); нацюнальний (украппзащя, двомовшеть); 
трудовий (наближення зм!ету оевгги до життя, активш метод и оргашзацй навчання i 
виховання, трудова спрямоватсть); одсологочний (виховання гармоншно розвиненого 
громадянина комушетичного суспшьства); ате!стичний. Вони визначили подальше 
реформування шкшьно! оевгги.



21

Передбачалися прюритетш напрями змш, а самс: в управлшш -  поступова цешраль 
зац1я на чо.ш з Наркомосом УСРР, що пщпорядковувався РНК УСРР, пщ контролем 
ЦК КП (б) У); у структур! -  створення системи сощального виховання д1тей (дитячий 
будинок як осередок комунютичного виховання, освгги, матер1ального забезпечення, 
охорони дитинства); трудова школа, трудов1 колони, дитяч1 м1стечка, досвщно- 
педолопчш станцп та iH. -  державш, змшаш; розробка основ едино! грудово! школи 
(загальноосвггня 10-р1чна (проект) двоступенева з профссюгшпзащею на и другому 
ступеш, безплатна, обов’язкова, свпська); у m icm i oceimu -  украпизащя; уведення 
росшсько! мови як навчального предмета; у методах навчання -  активно-творч^ 
д1яльш; у виховант -  сощальне, нагцонально-штернацюнальне, комушстичне через 
комсомольсыа та июнерськ1 оргашзацй; залучення вчигельства до проведения рефор
ми; забезпечення мш1мально! матер1ально! бази для школи.

До найважливпних результата реформи вщносимо розробку концепцй шюльно! 
освгга як системи сощального виховання i и втшення в основоположних документах 
(Декларацш Наркомосу УСРР про сощальне виховання дней, 1920; Кодекс закошв про 
народну осв1ту в УСРР, 1922; Порадники про сощальне виховання дп-ей, 1921-1928) та 
поширення викладених у них щей на всш територи УСРР; проголошення обов’язковим 
навчання дней у початкових чотирир1чних школах; вщкритгя нових украшських 
дитячих заклад1в та реоргашзацш кнуючих; украйпзацпо 3MicTy осв1ти; створення 
можливосп здобувати осв1ту вс1м верствам суспшьства (акцентування уваги на найб1- 
дншшх версгвах народу).

На третьому eTani реформи (1924-1927), котрий оцшюемо як зм1стовий та кульмша- 
щйний, в умовах розгортання непу i зростання потреби в спещалютах для народного 
господарства Наркомос УСРР здшснив реформу “внутрйпнього змгсту школи”, тобго 
обгрунтував оргашзацшно-педагопчш засади шкшьно! освни, реа;пзував та icTOTHO 
змшив ii за основними налрямами: в управлшш -  створення Державного науково- 
методолопчного компету для розробки наукових основ ново! шкшьно! системи оевпи; 
у структур/ -  постановка проблеми та часткове запровадження загального 
обов’язкового початкового навчання; узаконения единого типу школи -  7-р1чно! 
трудово! школи з двох концентр1в (I -  4-р1чна початкова школа, II -  3-р1чна трудова 
школа); у m icm i oceimu -  його розробка на засадах акгавносп й комплексносп, сщен- 
тистсько!, прагматично! концепцй, внаслщок чого мова, лиература, юторш, мистецгво 
набувають другорядносп пор1вняно з природознавством та математикою; визначення 
тем “природа”, “суспшьство”, “праця” стрижневими, навколо яких будувався змкт 
навчального процесу; запровадження нових навчальних комплексних плашв i програм, 
розсипних пщручниив; державна украипзащя оевпи в масових масштабах; уведення в 
практику школи активних Memodie навчання -  Дальтон-план, метод проекта, запози- 
чених з доевщу европейсько! та американсько! школи, для 1ндивщуал1заци навчання та 
розвитку самод}яльност1 учшв; в оргатзаци навчалъно-вшовного процесу -  замша 
уроку на практичне заняггя учителя з учнями; скасування домашшх завдань, покарань 
i заохочень, замша бально! системи оцшювання на перюдичну реестращю ycniuiHocri 
учшв; запровадження тестування як вшшрника оевтпх досягнень учшв; проголошен
ня безплатнош навчання в початковш школ1 (пракгачно воно було i безплатним, i
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платним); пщвшцення зарплатш вчителям. Отже, була створена нова школа за оргащ- 
защею, зм1стом i методикою.

У 1927-1930 pp. Наркомое УСРР упроваджував свою влаену модель шюльно! ocBi- 
ти. Однак сусгалыю-пол1тичш (едиш в межах СРСР централизована союзна влада, 
законодавство, щеолопя) та сощалыго-економ1чш (едиш економ!чна полггака, план 
розвитку народного гоеподаретва) реалп УСРР, незважаючи на прагнення украшсько- 
го кер1вництва зберегги влаену модель шюльно! освгга, призвели и до поступово! 
ушфшщп в загальнорадянську, що вщбувалася пщ всезростаючим тиском Наркомоеу 
РСФРР. Реформування здшенювалося за такими ж напрямами, як i в попереднш 
перюд, у контексп нееприйнятгя полтсхнвацп, боротьби украшсько! педагопчно! 
громадськосл проти ушфжацп осв1ти. 1з зроетанням позитивних результата полпики 
укрантацн посилювався щеолопчний тиск загальносоюзно! влади на згортання цих 
nponecie.

З’ясовано, що протягом 20-х роюв в УСРР була запроваджена едина система 
сощального виховання дней 4—15 роюв -  дитячий садок, дитячий будинок, едина 
трудова монотехтчна 7-р1чна школа пращ (I обов’язковий концентр -  4-р1чна почат- 
кова школа для дггей 8-12 роюв, теля  заюнчення яко! можна було продовжити на
вчання у 4-р1чних школах сшьсько! (ШСМ) та робггничо! молод1 (ФЗУ) для здобуття 
загально! i спещально! (профееюналващя) оевгги; II концентр -  3-pi4Ha трудова школа 
для дггей 12-15 роюв для здобуггя загально! освгга. ГПсля заюнчення 7-р1чки можна 
було продовжити навчання в техшкумах i здобути там вищу оевггу, у 3-р1чних профе- 
сшних школах, д ат  -  в ш еппуп вщповщно до певно! галуи народного гоеподаретва. 
Загалом таку систему осв1ти ощнюемо як практично ор1ентовану, наближену до життя. 
Доведено, що реформа 20-х роюв XX ст. вщповщала запитам суспшьства, мала нащо- 
нал-комунгстичний характер, була динам1чною, новацшною, педагопчно спрямованою 
i полкично-щеолопзованою, бшыпою Miporo зор1ентованою на кращий заруб1жний 
доевщ, меншою -  на нацюнальш традицп, тому й еуперечливою.

У п’ятому роздш ‘Тенденцп внутрииньосистемного реформування загальноос- 
BiTHboi' школи в УРСР в умовах авторитарного суспшьства (1930-1991)” виевпле- 
но оргашзащшп та зм1стов1 складов! трансформування шюльно! освгга в Украли у цей 
иерюд. Доведено, що контрреформа (прихована реформа), здшенена еталшським 
урядом як невщ’емна частина сощапьно-економ1чних та сусшлыю-полггачних 3MiH за 
допомогою партшних постанов, репрееивно-терористичних методов в умовах згортан
ня украйпзацй й утвердження тогаштаризму в УРСР протягом 30-х -  на початку 50-х 
роюв, иерекреслила та спотворила досягнення й педагопчш пошуки 20-х роюв, карди
нально змпшла парадигму освпи -  вщ школи npani до школи навчання.

У дисертацп ветановлено, що в xofli контрреформи и  шюльно! освпи вилучено таю 
педагог!чш принципи, як демократичний, педоцентричний, пол1техтчний; суп. деяких 
змшено: едино! школи -  в ушфйсовану школу (едшп структура, зм1ст оевгги, подручни
ки, плани, розклад уроюв, методи i клаено-урочна форма навчання, система оцшюван- 
ня, щеолопзацш зм1сту пщручниюв гумаштарних i природничих предметов тощо); 
нацюнальний -  в штернацюнальний; релшйний -  в атеютичний. Принцип центрагиза- 
цп (через державне регулювання сфери освгга) набирав тотально-монопольного харак
теру, що спричинило згортання творчо! активноеп вчительства, поглиблення систем
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но! щеолопзацп на ochobi марксистсько-леишського вчення, стандартизацп, авторитар- 
Hocri, радяшзащ! та русифкацп. Ц1 принципи стали фундаментом радянсько! системи 
шкшьно! оевпи.

Конфреформу вщповщно до стратепчних цшей -  повернення до школи навчання, 
ушфцсаци украшсько! осв1тньо! системи в загальнорадянську -  було реализовано 
в 30-х -  на початку 50-х роюв за провщними на1фямами: в управлшш -  централ!зац1я 
на чол! з единим директивним центром у MocKBi -  вщдалом шкш ЦК ВКП (б); у струк- 
mypi -  встановлення на територп Укра'ши росшсько! державно! системи освгги: 
обов’язкова 4-р1чна початкова школа; неповна середня 7-р1чна школа, без внутршшьо! 
диференщацц, профор1ентацп з правом вступу и випускншав до техшкум1в; повна 
ссредня 10-р1чна школа з правом вступу и випускншав до ВНЗ; реоргашзацш проф
илей у середш спещалып навчалъш заклади; переведения профшьних шкш -  ФЗУ та 
ШСМ для щдттюв до системи державних трудових резерв1в (1940); у m icmi oceimu -  
пщвшцення його тукового р1вня; установления м1жпредметних зв’язюв; повернення 
до формально! концепцй навчання, тобто гербарпансько! ще! виховуючош навчання; 
згортання украппзацн; посилення щеолопзацп на ochobi марксизму-ленипзму, русиф1- 
кацп, радянгзацп, ате!зму; запровадження суспшьстаознавства, icTopi!, географ)! СРСР; 
вилучення трудового навчання з навчальних гшашв i лжвщац1я шкшьних майстерень; у 
вихованю -  панування колекпдазму, полггизацн i воешзацп через ;цяльшсть шонерсь- 
ких i комсомольських оргашзацш з метою творения ново! радянсько! людини; акцен- 
тування уваги на полггичнш шдготовщ вчителя, контрол1 за його д1яльшстю з викори
станням репресивно-терористичних методОв i лише ш лш  -  на полшшенш його фахо- 
вого та матерОального pieme; уведення нерсональних звань, пщвшцення зарплата!; в 
органиаци навчально-виховного процесу -  загфовадження единого шильного режиму, 
единих правил, роздшьно! форми навчання (1943); нагородження учшв золотами та 
ср1бними медалями; запровадження н’ятибально! системи шцнювання знань дней; 
посилення контро1по за дисциплшою тощо; методи й форми навчання -  скасування 
комплексно-проектно! та лабораторно-бригадно! методики навчання i повернення до 
предметно!, класно-урочно! системи. Позитившши вважасмо цоетупову решпзагцю 
загального обов’язкового початкового навчання, декларування питания про загальну 
7-р1чну осв1ту.

З’ясовано, що реформа 1956-1964 pp., шцШована М.С. Хрущовим, десталшващя, 
певна демократизащя суспшьства, науково-техшчна револющя та перебудова економ1- 
чно! сфери спричнншш змши в о ев т , зокрема в загальнш середнш. Реформа вщбува- 
лася послщовно: проголошення, розробка i реалоацш. Закон “Про змщнення зв’язку 
школи з житгям i про дальший розвиток системи народно! ocei™ в Украшськш РСР” 
(17 квггая 1959 р.) визначив основш оевггш принципи: зв’язок школи з життям (подго
товка учшв до суспшьно корисно!, продуктивно! npaui), полггсхшчний (поеднання 
вивчення основ наук, нолггехшчного навчання i трудового виховання), професюнагп- 
зацп (шдготовка учш'в з виробничих снещальностей у поеднанш з виробничим навчан- 
ням), щеолопчний (комунютични й).

Реформування як спроба радянського уряду замшита школу знания на модершзова- 
ну школу пращ реалвувалося за найважлившшми напрямами: у структур} -  запрова
дження 8-р1чного обов’язкового навчання, створення нових тишв ссредшх шкш
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(загалыюосвпня трудова полпехшчна школа з виробничим навчанням, вечфня (змш- 
на) середня школа робггаичо! або сшьськоУ молод!, заочна середня загальноосвп-ня 
школа), шкш для обдарованих дггей, груп продовженого дня; у 3Micmi oceimu -  побу- 
дова його на засадах полггехшзму, професюнашзацп, сорентизму, щеолопзацй, русифь 
кацп; введения до навчального процесу icropii УРСР, виробничого навчання; запрова
дження нових Memodie i форм навчання (бригадт, rpynoei та шдивщуальш форми 
роботи учн1в; Мала академ!я наук; учшвсьы ол1мшади; учшвсью виробнич1 та ремонт- 
но-буд1нельн1 бригади, екскурсй, заняття в майстернях, на шкшьних навчально- 
досл1дних дшянках з метою акпдазацп розумово!, шзнавально! активное!! учшв); у 
вихованш -  формування гармошйно розвинено!, духовно багато!, морально чисто!, 
осв1чено1, ф1зично досконало!, працьовито! людини комушетичного суспшьства; 
звернення до особистость що було проголошено в Моральному кодекс1 буд1вника 
комуниму i тлумачилося в контексп шей колектмпзму; полшшення магер!алъно- 
техночно! бази школи, умов пращ, фахового р1вня учителя-, розкршачення методично! 
думки вчительства, проголошення його основною фнурою перетворень.

До позитивних результатов реформи в1дносимо часткову демократизацию внут- 
ршньошкшьного життя школи та управлшня освггою (залучения громадеькосп до 
розробки освш 1ього законодавсгва, шетитупв педагопки та психологи УРСР -  до 
розробки змгсту ocei™); акгшпзащю педагопчних дослщжень для забезпечення науко
вих засад реформи (М.М. Грищенко, Г.С. Косгюк, М.М. Лисенко, В.О. Сухомлинсь- 
кий, С.Х. Чавдаров та ш.); виникнення завдяки педагогам-новаторам (В.О. Сухом- 
линсысий, 1.Г. Ткаченко та ш.) авгорських шкш, nci сприяли розгортанню педагопчно! 
творчосп, пошукам пшях1в шдвшцення ефекгивносп навчально-виховного процесу та 
актив!зацп навчально! д1яльносп учшв на ypoui, розробщ гумашетично! концепци 
виховання В.О. Сухомлинським. Виявлено, що згортання i незавершешеть шюльно! 
реформи були зумовлеш здебольшого суспшьно-иолггачними (змша влади в крапн, 
згортання реформ в ycix галузях сусп1пьного життя), а не фаховими (вщеутшеть пе
дагогичного, правового i матср1ально-гехшчного забезпечення реалвацн реформи) 
причинами.

Частков1 перетворення в шюльнш о е в т  1964-1984 pp., регульоваш водповщними 
партшними постановами, пояснюються потребою змш згщно з науково-техшчним 
розвитком в умовах наростання стагнацшно! тенденцп сусишьного розвитку. Вони 
здшенювалиея за основними напрямами: у структур: -  залровадження загально! 
обов’язково! середньо! 10-р1чно! освгга; переведения початково! школи на З-ргчний 
терм1и навчання (створення в 1976 р. у Науково-дослщному шетитуп педагопки УРСР 
лаборатори з проблем навчання i виховання дней 6-р1чного вшу у склад! вщомих 
украшських учених (М.В. Богданович, М.С. Вашуленко, О.Я. Савченко, Н.Ф. Скрип- 
ченко та iH.), яка очолила широкий експеримент, створила програми з ycix вщйв 
навчально! дшльност!, Hoei подручники, навчально-мстодичш пошбники), що було 
новим для Украши; запровадження факультативних занять, спещашзованих шил та 
iHTCpHaTie ф[зико-математичного i природничого профиле; у m icmi oceimu -  його 
розробка з метою шдвшцення якосп навчально-виховного процесу на основ! вщповод- 
носп науково-техшчному розвитку, марксистсько-леншському евкогляду, поеднання 
формально! i матер1ально! концепцш освпи; уведення як самостшного предмета
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«трудового навчання”; розробка метод!в навчання для актив1заци самоспйноУ, шзна- 
вальноТ активное!! учшв, творчого мислення та удосконалення уроку; в оргашзаци 
павчально-виховного процесу -  запровадження нових техтчних засоб1в та профамова- 
ного навчання; посилення кошролю за д1яльшстю школи; полшшення матер1ально- 
техшчноУ б&зи школи. Отже, основна парадигма попередньоУ реформи -  школа irpaui з 
обов’язковою професюнатзащею поступилася imum -  ш кот навчання, яка мала 
давати мщш знания й готувати школярОв до вступу у ВНЗ.

З’ясовано, що дирекгивне реформування мало суперечливий i неоднозначний харак
тер. Передуам -  це запровадження загальноУ обов’язковоТ середньо! освгги, розширен- 
ня шкшьноУ мережд, штенсивний розвиток педагопчноУ науки в напрям! модернhanii 
зм1сту освгги на наукових i загальнокультурних пщвалинах, методОв навчання i водно
час -  русифшацп, радяшзащ'У; розвиток авторських шил та педагопчного новаторства 
(О.А. Захаренко, В.О. Сухомлинський, 1.Г. Ткаченко, В.Ф. Шаталов та ш.) та iraopy- 
вання IX офщшною педагопкою; проголошення всеб1чного, гармоничного, духовного 
розвитку учшв i позбавлення i'x знания про свою нацюнальну iciopiio, культуру; 
сприяння вивченню росшськоУ, а не рщноУ мови, що спричинило зростання кшькост1 
росшських шкш. Д1юча командно-адмшефативна система уникала кардинальних 
3 MiH, гальмувала розвиток шкшьноУ освгги в УкраУш. Освггне законодавство розробдя- 
лося Мшютерством освгги РРФСР (СРСР) шд контролем вщповщних нарт!йних 
органов. Наслщком такоУ освпньоТ полггики стала криза школи (“радянськоУ”, бо 
термш “украУнська” в документах не вживався), що проявлялася в подальшому УУ 
одержавлешп, постанови! перед нею нсоб грунтован их завдань для стовщсоткового 
виконання, у систематичних змшах навчальних плашв, регламентуванш навчально- 
виховного процесу, зокрема розробщ украУнськими науковцями навчальних профам i 
пщручниюв лише “is специфОчних предмета” (украУнська мова, росшська мова для 
украУнських шкш, росшська та украУнська штература, фудове навчання, icropk, гео- 
трафш УРСР) на основ! встановлсних Цеотральною KOMiciera з розробки зм1сту освгги 
(м. Москва, 1964 р.) тдход1в тощо.

Декларативна “черненювсько-андроповська” реформа 1984 р. ставила за мету 
загальну професюнал1защю шкшьноУ освгги для пщготовки кватфцеованих пращвни- 
к1в у р1зних сферах виробництва. Серед напрям1в реформування видшяемо лише 
запровадження 11-р1чноУ загальноосвггньоУ професшноУ школи з початком навчання 
д i-гей з 6 роюв, оскшьки Bci iHiiii складов! реформ повторювали напрями розвитку 
шюльноУ oceiTH, задеклароваш в попереднк партшно-урядових документах. У ход1 
реформи, яку не було реатзовано, простежувалися й частков1 змши: у 3Micmi oceimu -  
збшьшення юлькост] годин на фудове навчання i практику, вивчення росшськоУ мови; 
актшмзащя шдручникотворення в галун початковоУ освгги; уведення нових KypciB 
“Основи виробництва, Виб1р професйГ’, “Етика i психолопя Ымейного життя”; “Осно
ви шформатики та обчислювальноУ техшки” та iH.; в оргашзаци навчально-виховиого  
процесу -  вщкриття навчально-виробничих комбшата; запровадження ypotciB профорь 
ентащУ в початковш i восьмир!чнш школ! тощо.

Доведено, що на rai директивноУ реформи в русл! “горбачовськоУ” перебудови (1985) 
вщбулося шщювання “знизу” (розвиток педагопки ствробгшицгва), шд впливом 
якого i було проголошено “згори” (1988) “дшову перебудову” оевпи. Мппстерство
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народней oceiTH УРСР у контексп актишзацп учительських пошуюв здшенювало 
перетворення з метою створення нацюнально!' системи шкшьно! освпи за визначаль- 
ними напрямами: розробка оевпнього законодавства (Концешця середньо! загальноос- 
впньо! нацюнально! школи Украши, 1990; Закон Украши “Про оевпу”, 1991); вщро- 
дження украшсько! школи; вщновлення нацюнального компонента в змкгп оевгги. 
В основу реформи школи, що зароджувалася в умовах радянсько! 1деологеми, було 
иокладено Hoei принциди (нацюнальний, демократичной, деполггнзацп, гумашзацп та 
гуманиаризащ!) та po3BHnyri принципи (piBHoro доступу до здобуття освгга, наступно- 
cri, неперервносп i багатоматтносп освпи, науковий, свпський). 3 проголошенням 
незалежносп Украши, розпадом СРСР стали можливими демократичн1 змши i розпо- 
чалася нова епоха розвитку нацюнально! системи шкшьно! oceiTH.

ВИСНОВКИ
Системний i комплексний анашз оргашзацшно-педагопчних засад реформування 

шкшьно! освпи в Украин у XX ст. на основ! архйвних та опублпсованих джерел дае 
пщетави для таких висновюв:

1. Реформування шкшьно! освпи в У крапп у визначених хронолопчних межах як 
окрема 1сторико-педагопчна наукова проблема комплексно й системно не дослщжува- 
лося. Ниш в украшськш та зарубгжнш 1сторю1рафн, KpiM ще! дисертацп, немае уза- 
гальнюючо! пращ, де цшено в пор1вняльно-згставному BHMipi анал1зувалися б вщгода- 
дно до конкретно! лопко-струкгурно! модел1 та перюдизацп реформаторська пол1тика 
впчизняних уряд1в щодо освпи на р1зних етапах и розвитку, оргашзащйш аспекти, 
3MicToei складов!, зокрема педагопчш засади реформузання школи, ще! украшсько! 
педагопчно! громадськосп стосовно тих чи шших реформ, взаемозв’язок та наступ- 
Hicn. м1ж реформами в контексп сустльних-полпичних, економ!чних i педагопчних 
детермшант.

Концептуальш основи дослщження вибудовано на поняттево-термшолопчному апа- 
рап (уточнено 3Micr понять, зокрема “шкшьне реформування”, “шкшьне контррефор- 
мування”, “державна освиня полпика” та in.); на сукупносп адекватних предмету й 
мет1 теоретичних пщход1в (системно-хронолопчний, цивтзацшний, формащйний, 
синергетичний), методш (гсторико-структурний, проблемно-генетичний, пор!вняльно- 
зктавний, кторико-типололчний, парадигмальний), принцишв (гсторизму, 
об’сктивносп та La.); лолчному поеднашп дескриптивно! та дескриптивно! методоло- 
гш. Фундаментом методологи дисертацп обрано циюпчну модель дослщжуваного 
шторико-педагопчного процесу у склад1 таких домшанг: перюдизащя реформування 
шкшьно! оевгги, лопко-структурна модель анаш у реформ (причини i цш , принцшш, 
хщ, на1фями, результата i наслщки, доевщ), типолопя реформ за визначеними критерь 
ями (суспин>но значущий вим1р реформ, персошфшована !х характеристика, масштаб- 
шеть i псрспсктившсть, зм1стова характеристика реформ, процесуальш змши, усталеш 
назви за (менами кер1вниюв реформ), що дало змогу виевплита реформування шкшь
но! освпи в Укра!н1 як цшюшш 1сторико-педагопчний процес в умовах трьох епох 
(1мперська, нацюнальна, радянська), еволюцй украшсько! цившзацп у склад1 росшсь
ко!, гпзюше радянсько! цившзацп.
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2. У ход1 визначення хронолопчних меж реформування школи з’ясовано, що вони е 
досить вщносними i схемагичними, осюльки ви\пряти, а точшше визначити початок 
зародження й особливо nepe6iry та завершения тих або шших реформ, дуже складно 
через Ух багатовтпршсть, хвилепод1бшсть, стихшшсть, залежшсть вщ об’ективних 
(сощально-економ1чних, полпичних реформ (контрреформ), стану шюльно!' оевпи як 
результату попередшх освтпх реформ, змши суспшьного ладу й вщповщно парадигм 
ocBi™, боротьби м1ж старою i новою фшософ1ею осв1ти та iH.) i суб’екгивних (прихщ 
до влади сильного лщера, реакцш громадськост) на вщповщшсть розвитку школи 
суспшьним потребам на р1зних егапах реформування та ш.) чинниюв.

Ретроспекгивний i сиетемно-концеитуальний анашз реформування шкшьно! освгга 
УкраУни в 1899-1991 pp. з урахуванням сусшльно-пол1тичних, економ1чних i педагоп
чних детермшант (змша oceiTHboi парадигми, втшеноУ у вщповщних законодавчо- 
нормативних документах, стан шюльноУ оевпи, розвиток громадсько-педагопчно! 
думки, педагопчно!' науки) дав змогу розробити його умовну перюдизацт (перюди та 
етапи) й на ochobi занрононованих нами критерив типолопзащ! визначити характерш 
особлнвосп реформування, а саме:

I перюд (1899-1917) -  реформування шкшьноУ оевпи на украУнських землях в im- 
перську добу в контекста загально(мпсрських платв: проектування напрям1в розвитку 
шкшьноУ оевпи (1899-1904); державно-громадсью цпщативи щодо реформи шюльноУ 
освгга (1904-1914); демократичний проект реформування шюльноУ освгги П.М. 1гнать- 
ева (1914—1916), що характеризуемо як системну, цшену, глибоку, проте нсреал1зовану 
реформу. У цшому цей перюд тинолопзуемо як спроби реформування шкшьноУ оевп и 
Мшютерством народноУ ocbith та педагопчною громадсьюстю, осюльки бшышеть 
проекпв шкшьних реформ самодержавний уряд вщхилив передуам через Ух демокра- 
тичний характер, невщповщшеть консервативнш державнш оевггаш паттищ.

II перюд (1917-1920) -  дсржавно-громадське реформування шюльноУ оевпи в перюд 
УНДР та д 1яльноста украУнських уряд1в: шюльна реформа як 3aci6 створення едино! 
демократично! нацюнально! школи в добу Центрально! Ради (початок березня 1917 -  
29 квггня 1918); реформаторсью процеси в галуи шкшьно! оевпи у перюд Гетьманату 
П.П. Скоропадського (29 квння -  13 грудня 1918); шкшьне реформування за час1в 
Директорп як продовження оевпньо! полггики Центрально!' Ради (13 листопада 1918 — 
юнець 1920). Цей перюд розглядаемо як нацюнально-дсмократичну, кардинальну, 
комплексну, струкгурну реформу системного, широкомасштабного характеру, резуль
татом яко! стала теоретично розроблена й частково практично реашзована украУнськи- 
ми кер1вними оевпшми органами (Генеральний ceKperapiaT оевпи, Мшстерство 
народноУ освгга) нацюнальна система оевпи.

III перюд (1919-1930) -  радянська реформа школи в УСРР, що мала таю складов!: 
реформа шкшьно! освгга на ocHoei концепщУ Наркомосу РСФРР (1919-1920); рефор
мування шкшьно! оевпи згщно i3 схемою Г.Ф. Гринька (1920-1924); реформування 
школи 1924-1927 pp. як перюд експериментування й пошуку; реашзащя нацюнально! 
радянськоУ системи шкшьноУ освгга в УСРР у контекста посилення ушфжацшних 
процеав (1927-1930). Здшснену Наркомосом УСРР реформу оцшюемо як динам1чну, 
сгруктурну, глибоку, вщносно демократичну, нацюнал-комушетичну, полггично- 
щеолопзовану, тому й суперечливу.
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IV перюд (1930-1991) -  реформування радянсько! загальноосвггньоТ школи в УРСР 
в умовах авторитарного суспшьства: контрреформа шкшьно! освпги як н ушфшащя в 
загальнорадянську 30-х -  початку 50-х роюв; реформа щодо змщнення зв’язку школи з 
життям 1956-1964 pp. як складова десталшзацй суспшьного житгя; частков1 змши й 
наростання етагнацшних явшд у шкшьнш о ев т  1964-1984 pp.; зародження демокра
тичних змш на тгп реформи загалыюоевпньо! i професшно! школи та визр1вання 
нацюнально! реформи ocbith (1984-1991). Реоргашзацйо шюльно! ocei™ Наркомосом 
УРСР, М1н)стерством освгга УРСР у 30-х -  на початку 50-х роюв тштолопзуемо як 
контрреформу (антиреформу), або приховану шдготовлену структурну антидемокра- 
тичну реформу, оскшьки радянський уряд без официного проголошення реформи 
знищив здобутки попередшх реформ, зокрема украшську систему оевгги, ушфшував- 
ши и в радянську. yci подалыш реформи (глибока i комплексна, частково реал1зована 
“хрущовська” з демократичним вщтшком, pcajii30Bani частков! 3Mimi 1964-1984 pp., у 
т.ч. модершзацшна реформа 60-70-х рок1в, декларативна i нереалпована “черненк1всь- 
ко-андроповська” 1984 р.) розглядаемо як внугршшьосистемне реформування радянсь
ко! шюльно! освгга, що забезпечувало и функщонування до 1985-1991 р. -  визр1вання 
демократично! нацюнально! реформи школи в УкраТш.

3. Доведено, що серед причин проведения державних реформ шюльно! освгга в 
УкраТш протягом XX ст., яю зумовлювали !х цш  (пол)тичш та педагопчш), превалю- 
вали суспшьно-полтичт (змша суспшьного ладу або забезпечення його функцюну- 
вання, змша уряд1в, полггичних режтйв, змша лщер1в; полггичш конфлнеги (мЬк 
владою та громадськими силами, всередиш1снуючо! влади), кризи, вщ яких залежали 
змши характеру та -листу державно! освггньоТ полггики; взаемодш суспшьства, зокрема 
педагопчно! громадськосп, з шетитутами влади; наявшеть чи вщеутшеть нацюнально! 
складово! у державнш полтвд, визнання чи заперечення нацюнально! ще!, зокрема 
щодо розвитку украТнськоТ школи); сощалъно-еконо.тчш (змгст економ1чноТ полпики й 
забезпечення економ1чного розвитку держави осв1ченими та квашфжованими пращв- 
никами в ход1 науково-техшчного зросгання; характер розвитку економпси (криза, 
сгагнацк, розкви) i лише поттм -  педагоггчш (стан i потреби шкшьноТ освпи, а саме 
вщповщнють чи невщповщшеть ТТ структури, 3Micry, управл1ння, оргашзацшно- 
педагопчних засад потребам суспшьства, взаемодк з педагопчною наукою, боротьба 
староТ i ново!' фшософи освгга; громадсько-педагопчний рух).

Установлено, що в 1мперську добу на початку XX ст. стан шюльно! ocBira, зокрема в 
УкраТш, не вщповщав потребам суспшьства. Громадеько-псдагопчний рух прискорив 
державне реформування шкшьноТ ocei™, педагопчна громадсьюсть створила Грунто- 
вну концепщю сощально-педагопчних перетворень, яка стала фундаментом 
нацюнальноТ реформи в перюд УНДР (1917-1920). Вважаемо, що реформам 1917— 
1920 pp., 20-х роюв були притаманш передуем педагопчт причини i цш  (стан i 
потреби нацюнальноТ школи, прашення сприяти гармошйному природному розвитку й 
пщвищенню якосп знань дитини, и вихованню засобами рщноТ мови, л1тератури, 
icropiT тощо), що втшювалися у складнш боротьб! м1ж старою i новою фшософкю 
ocBira. Вони могли кардинально зм!нити шкшьну oceiTy в УкраТш, забезпечивши ТТ 
поступальний розвиток, i створили живильне середовище для вщродження нацюналь
ноТ освпи в 1985-1991 pp.
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Проте змши П0Л1ТИЧН0Г0 та сощально-еконоличного KypciB радянсько! держави (згор- 
тання непу, 1ндустр1ашзац1я), спричинеш впадно-полпичною гегемошею Сталша, 
цешрал1защйними тенденщями в управлшш, показали невщповщшеть дйочо! шюль- 
но! ocei™ принципам i потребам тоталитарно! держави, що утверджувалаея. Розпоча- 
лаея шщшована владою “згори” контрреформа 30-50-х роюв, мега яко! полягала у 
знишенш здобутюв поиереднк реформ, поверненш до школи знания i пщпорядкувант 
украшсько! в межах росшсько-радянсько! школи держав! СРСР, тобто у створент для 
Bcix республк едино! державно! системи шюльно! освии, що кардинально суперечило 
розвитку украшського суспшьства, украшсько! цивипзацп.

“Хрущовська” реформа як складова десталшзацй радянського суспшьства, зумов- 
лена перебудовою економ1чно! сфери, розвитком науково-техшчно! революцй i ronpe- 
бою у високоосв1чених нращвниках для pi3HHx сфер економжи, стала каташзатором 
вщродження творчо! педагопчно! йпщативи i спричиннла реформу змюту ocbith в 60- 
70-х роках, яка заклала загальнопедагопчний фундамент подалыного розвитку школи 
в Укра'йи й кардннальних змш у друпй половин) 80-х рок1в XX ст. Отже, шкшьш 
реформи в pi3Hi кторичт перюди переважно були шетрументом оевпньо! полпики 
урядш i лише в умовах частково демократичного суспшьства каташзатором громадсь- 
ко-педагопчного руху, розвитку педагопчно! науки щодо оновлення шюльно! осени.

4. Установлено, що доб1р i зм1стове наповнення иринцишв реформ зумовлювалися 
передушм суспшьно-полничними, економ1чними й лише noiiM педагопчними детер- 
мшантами (стан i потреби шкшьно! ocei™, розвиток громадсько-педагопчно! думки, 
педагопчно! науки). З’ясовано, що покладеш в основу певно! реформи принципи 
визначали Г! напрями, характер, результата.

Принцип pimozo доступу до освгга, проголошений в iMnepcbKHx реформах i запро- 
ваджений украшськими урядами в 1917-1920 pp., набув розвитку й реашзацй в ход1 
радянських реформ. Нацюнальний принцип став основою деяких мйнстерських та 
громадсысих проекпв реформ iMiiepcbKoi доби, його фунтовне запровадження вщбу- 
лося пщ час нацюнально спрямовано! реформи перюду УНДР (1917-1920), а також у 
контекстч проголошення радянською владою ще! поетапно! щтернащонашЬацй життя 
суспшьства в процеа радянсько! реформи 20-х роюв. Цей принцип фактично вилучено 
в ход1 контрреформи 30-х -  початку 50-х роюв, часткових внутрипньосистемних 
радянських змш i вщроджено пщ час демократичних перетворень, здшенюваних у 
другш половин! 80-х роюв. Демократичний принцип в о евт , проголошений пщвали- 
ною “боголеповсько!”  та “ггнатьевсько'!” реформ i розвинугий в умовах нацюнально! 
реформи 1917-1920 pp., частково гальмувався шд час реформування 20-х роюв i був 
зшвельований у хода радянських реформ, за винятком часткового вщновлення у проце- 
ci “хрущовсько! реформи”, “горбачовсько! дшово! перебудови”. Принцип едино! школи 
до 1930 р. тлумачився як наступшстъ ycix ланок шкшьно! оевпи в р1зних типах нав
чальних заклад1в (державних i приватних), а пвншге - як едина державна загальноос- 
впня школа (едиш структура i змют шюльно! оевпи. навчалып плани, профами, 
пщручники, система ощнювання).

Принцип зв’язку школи з життям був задекларований в ‘Мгнатьевському” проекп 
(введено ручну працю), розвинутий у проекп едино! школи (1919) як трудовий прин
цип у навчанш та вихованш дней, попм -  у концепцй' реформування 20-х рок1в. Його
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дно припинено контрреформою 30-х -  початку 50-х роюв (вилучено трудове навчання) 
i вщновлено “хрущовською’’ реформою (трудове навчання, виробниче навчання, 
продуктивна праця, професюнал1зац1я). Трудовий принцип як д!ялъний (активш методи 
навчання, трудове виховання) домшував у шильному реформуванш до 1920 р., теля 
цього eiH частково трансформувавея у принцип професюналЬаци школи (подготовка 
учшв з виробничих спешальностей через поеднання навчання з продуктивною працею) 
в xofli реформування 20-х роив, вщновлений “хрущовською” реформою 1956— 
1964 pp., припинений постановок) 1966 p. i знову-таки вщроджений “черненювсько- 
андроповською” реформою. Принцип полтехнЬаци (тракгувався по~ргзному, зокрема 
як поеднання вивчення основ наук, полпехшчного навчання i трудового виховання), 
розроблений щеологами марксизму-леншзму, розвинугий i нроголошений контррефор- 
мою 30-х роив i припинений бшьшовицьким урядом як недоцшьний для цього nepi- 
оду, було вщновлено у 1952 р. та в iiponeci реформи 1956-1964 pp. Принцип полтич- 
Hoi idecxnozuaijii оевгги вилучений з проекту “цтнатьевсько!”, нацюнальноТ реформи 
1917-1920 pp., занроваджений i глибоко вкоршений радянськими реформами як один з 
провщних у д1яльносп школи i знову-таки вилучений у nponeci “горбачовсько! дшово! 
перебудови”. Релтйний характер ocbith  (обов’язковгсть предмета релтйного харак
теру в навчальних планах iMnepcbKoi доби) трансформувавея в свтський (вивчення 
предмета pc.'iiri иного характеру за згодою батьив у upoeKri едино! школи УНР), а 
тзшше -  у войовничо атёктичний (вилучення радянськими реформами релтйно! 
складово! i3 змюту навчально-виховного процесу).

Педоцентричний пршщип як складова гуматстичного принципу (зоеередження 
уваги на особистосп дитини з il правом на свободу, розвиток шдивщуальних зд1бнос- 
тей) був основою реформування школи початку XX ст. -  i до кшця 20-х роив трансфо- 
рмувався на колективктичний i комушетичний принципи (виховання радянсько! лю- 
дини-колекпшета комунютичного суспшьства), що створили фундамент для радянсь
ко! шкшьно! системи освгги. Гумашстичний принцип з педоцентричпим паповненням у 
ход1 “хрущовсько!” реформи вщновив В.О. Сухомлинський та iHmi педагоги-новатори. 
Цей гфитщп став щейним пщгрунтям педагопки сшвробггницгва, а також перетво- 
рень друго! половини 80-х роюв. Дослщженням доведено, що зазначеш принципи 
диши частково, неповно, у поеднанш з шшими, здебшьшого несум1сними мгж собою 
гфинципами.

Пор1вняльний аналЬ офщшно зафжсованих напрям!в реформ та р1вня !х реалйацп 
уможливив визначення результатавносп 3Min шкшьно! освети, зокрема в структурi 
(тапи, тер Mi ни й форми, оргашзащя навчання), 3Micmi (теоретичш засади, зокрема 
взаемозв’язок формально! та матер1ально! концепцш, наявшеть чи вщеутшеть нацю
нально! складово! та панування поличного (щеолопчного) компонента), методах 
навчання (словесш, активно-творч1), в оргатзаци навчально-виховного процесу (пщго- 
товленють учителя до реформ: система ощшовання знань учшв, заохочень i покарань 
та iH.; взаемозв’язок школи та громадськосп; змют виховного процесу; фшансово- 
матер!альне забезпечення школи, вчителя), у систелй управлшня (домшування децен- 
трал1зацшних або централ1защйних подходов).

5. У процес) дослщження виявлено, що реформи XX ст. були складовою оевггньо! 
полотки держав, яи  бездосередньо визначали мехашзми !х здйснення, тобто оргат-
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зацшш засади. KepiBHi органи ocBira у склад! струкгурних шдроздинв, певних комгсш 
у pi3Hi перюди реатпзовували державну освпню полпику, розробляли шляхи, npaBoei 
основи та стратепю шкшьних реформ.

В !мперську добу реформи проводшшся послщовно i поетапно: визр1вання i п!дго- 
товка (обговорення засад реформи на численних засщаннях спещальних ком1сш при 
MmicTepcTBi народноУ оевпи, вивчення громадсько-педагопчноУ думки); розробка 
основоположних документа (складання проекта, публкац1я для обговорення гро- 
мадсьюстю в ripeci, вивчення кригнчних зауважень i пропозицш; погоджепня в урядО i 
i'x схвалення; гальмування реал1зацн реформ через невщповщшеть тих чи шших 
проекпв державши оевпнш полиищ.

У перюд дЬшьносп украУнських уряд1в спещалын KOMicii' при кер1вних органах оевь 
ти без попередньоУ шдготовки з участю широкою кола вчительства розробляли нацю- 
нальне оевпне законодавство й водночас утшювали в життя нащональну концепщю 
шкшьноУ ocbith. В радянську добу реформування шкшьноУ оевпи жорстко регламенту- 
валося радянськнм партшним кер1вннцтвом, здшснювалося “згори” без урахування 
громадсько-педагопчноУ думки, а також noBHicno вцщидався попереднш досвщ д1яль- 
Hocri школи. Спещальш KOMicii при ЦК КПРС розробляли освине законодавство, яке 
реалйзувалося Мшютерством оевпи УРСР пщ контролем вщщлу шкш ЦК КП УкраУни 
в режим! постшноУ звггносп ЦК КПРС. Лише в перюд “хрущовськоУ” реформи укра- 
Унсьи оевпяни брали активну участь в обговоренш оевннього законодавства на р!зних 
осв1тн1х заходах, сторшках 1феси, яке в цшому залишилося на nanepi. У 1984—1991 pp. 
на тал реформи 1984 р. в контексп “горбачовськоУ дшовоУ перебудови” (1985) i декла- 
рування принципу демократизащУ освии вщродилася i акттизувалася роль 1ромадсь- 
ко-педагопчноУ думки щодо шкшьних реалш i Ух реформування. Ьпщативи та поба- 
жання оевпян лягли в основу законотворчоУ дальностт Мшютерства народноУ ocbith 
УРСР.

6. Здшснений анал1з резулътат1в i насл1дтв реформування шкшьноУ оевпи заевщ- 
чив, що загалом реформи були icTOTHHM важелем розвитку щеУ галуз1' (УУ структури, 
зм1сту, оргашзащйннх засад, мет одie навчання тощо) i педагопчноУ науки в Украш! як 
у позитивному, так i негативному BHMipi.

Доведено, що в 1мнерську добу державно-громадське реформування не змшнло д1ю- 
чоУ становоУ бюрократично!' школи знания i3 словесними методами навчання, проте 
залишило низку 1фоектхв УУ розвитку на демократичних, гумашетичних i нацюнальних 
засадах, що забезпечило шдгрунтя для подальшого реформування. В перюд УНДР 
украУнсью уряди створили й почали втшювати в життя демократичну, нащональну, 
д!яльну з гаотфуркащею (внутршня i зовннпня, академ1чна i професшна) й акгивно- 
творчнми методами навчання, прнродовщповщну, узгоджену з i-енотипом украУнськоУ 
дитнни й тому перспективну систему освии, розвиток якоУ припинився з установлен
иям бшыновицькоУ влади на украУнських землях. Задеклароваш в перюд УНДР щеУ 
(принт(иии) реформування почали вщроджуватиея лише в другш половин! 80-х роюв.

Протягом 20-х poKiB Наркомос УСРР, розгорнувши широкий процес украУшзащУ та 
адаптуючись до нових суспшьно-иолиичних умов, докоршно змшив диочу шкшьну 
оевпу, створив i втшив у життя д!сздатну, в!дм!нну вщ росшськоУ, нацюнально спря- 
мовану радянську систему шкшьноУ оевпи, так зване сощальне виховання, зокрема
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школу пращ (професшна профшзащя) з активними методами навчання на засадах 
комплексной! (Дальтон-план, метод проекпв та ш.). А да.:п в ход! сталшсысо! контр- 
реформи партшно-урядове кер1вництво, системно й жорстко перетворивши школу 
пращ на школу знания, ушф1кувало украшську систему ocBira в радянську державну, 
яка, частково змшюючись (спроби “хрущовсько!” реформи зам!нити школу знания на 
школу пращ, а шзнше -  знову на школу знания у процеа часткових змш 60-80-х 
роюв), функщонувала до 1991 р.

Вважаемо найбитьш реатзованим серед напрям1в реформування шюльно! oceira 
змши в ц структур) (тип, термш навчання, органващя навчального процесу). На почат
ку XX ст. у реформаторських проектах у структур! р1знотипно! державно! та приватно! 
шюльно! системи освпи з’явилася модель едино! 7 (8)-р1чно! загалънооевгтаьо! школи 
Опвочь хлоп’ячй) з пол1фуркащею або професюнашзащею на И ступеш, що забезпечу- 
вала р1вний доступ для р1зних верств суспшьства i давала можливють продовжувати 
навчання теля 3 (4)-р1чно! початково! школи. Вона була розвинута i частково залрова- 
джена у шкшьну практику в перюд здшенення нацюнально! реформи 1917-1920 pp. як
11 (12)-р1чна триступенева едина загальноосвпня школа (д1воч1, хлоп’яч1, зм1шан1) з 
профшьними вщдшами на III ступеш (профеемш школи мали функщонуваги окремо). 
У ход! реформи 20-х роюв структура шюльно! оевгги в УСРР кардинально змшилася 
на державну (приватна форма навчання перестае юнувати до початку 90-х роюв) 
систему сощального виховання, основою яко! поряд з дитячим будинком стае едина 
трудова монотехшчна 7-pi4Ha школа з професюнал1защею на П II ступеш, що створю- 
вало можливгсть продовжувати навчання в техшкумах i професшних школах, а дал! -  
в шетитутах, оргашзованих вщновщно до галузей народного гоеподаретва.

У nponeci конфреформи 30-х -  початку 50-х роюв на територи Укра!ни запрова- 
джуеться едина державна радянська школа, до складу яко! входили: неповна 
обов’язкова 4-р1чна початкова школа, неповна 7-р1чна школа, повна середня 10-р1чна 
школа без внуфшшьо! диференщацп i профор1ентаци, яка, пройшовши через коротко- 
термшов1 внуфшшьоструктурш змши (реформа 1956-1964 pp. -  запровадження 
обов’язково! 8-pi4Hoi школи з виробничим навчанням (професшна профиизащя), 
спещ&шзованих шкш для обдарованих дггей як зовшшньо! диференщацй; частков]’ 
перетворення 1964-1984 pp. -  уведення обов’язково! 10-р1чно! школи з 3-р)чною 
початковою школою, спещалвованих загальноосвпшх шюл, клаив з поглибленим 
вивченням окремих предмета та факультатив1в, м1жшкшьних навчально-виробничих 
комбшаттв; реформа 1984 р. -  запровадження обов’язково! 11-р1чно! школи з 4-р1чною 
початковою школою), д1яла до кшця 80-х роюв -  перюду вщродження ронотипно! i 
багатовар1антно! структури шкшьно! ocei™ з внуфппньою i зовшшньою профипзащ- 
ею загальноосвпньо! школи.

Установлено, що найрадикальнипих змш у ход! реформування зазнав змют шюльно! 
oceiTH в контексп суспшьно-полггинних, еконо\пчних i педагопчних чинниюв (розви
ток педагопчно! науки), що визначався превалюванням формально! (сталшська конф- 
реформа, реформа 3MicTy осв1ти 60-70-х роюв), матер1ально! (реформи 20-х, 1956— 
1964 pp.) чи поеднанням формально! та матерianbHoT концепщй (проекта реформ 
початку XX ст., реформа 1917-1920 pp.) загально! ocei™; нацюналышми (реформи 
1917-1920, 20-х, 1985-1991 pp.) або полиичними факторами (радянсью реформи);
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розвитком педагопчно! науки, що грунтувався на п досягненнях (реформи 1917-1920, 
20-х, 60-70-х, 1985-1991 pp.) чи на використанш наукових розробок для реалвацц 
реформаторських плашв правлячо! партн (радянсью реформи, контрреформн).

3i змшою державно! полпики в ход1 шильного реформування змпповалася i пара- 
дигма виховання!! громадян: на засадах православ’я, монарх13му i eipHocri государю в 
iMnepcbKy добу; на нацюнальних цшностях (украшська мова, лггерагура, icTopiH, 
традицп, релнтя, культура) у перюд юнування украшсько! державноси (1917-1920) або 
п зародження в 1985-1991 pp.; на принципах нацюнал-комушзму, штернацюнашзму, 
ате!зму у 20-х роках; на комушстично-класовш, атеютичнш щеологп у 1930-1985 pp.

Виявлено, що лише в перюд д1яльностз украшських уряд1в (1917-1920) було розроб- 
лено й частково втшено в житгя нащональну концепцто управлшня системою освгги 
на нацюнальному, демократичному й децентрал1зашйному принципах, вщмшних вщ 
централ1зованнх гмперсько! i радянсько! систем.

7. З’ясовано, що теоретичш засади оргашзацн шюльно! освгга на нацюнальному грун- 
mi (створення украшсько! школи, запровадження низки лопчно узгоджених штегрова- 
них укра'шознавчих предмета, пщготовка вчителя до !х внкладання, наявтсть нацио
нального компонента у 3Mieri осв!ти й вихованнО як фундаменп украшсько! цившгзаци 
в умовах вщкрито! русиф1каторсько! державно! полпики частково присутн1 в ряд1 
npoeicriB i законодавчих документа початку XX ст. Концептуального обгрунтування 
украшською педагопчною тромадськдстю вони набули у nponeci реашзацн нац1ональ- 
но! реформи 1917-1920 pp. (вщкрито украшсью школи, визнано росшську мову як 
необов’язкову для вивчення i вилучено з навчального плану (1919-1920), уведено до 
навчального процесу украшську мову (викладова, навчальний предмет), укра!нознавч1 
предмета (лпература, icTopin, географк), створено вщповщн1 навчальн1 програми i 
1пдручники, розпочато забезпечення пщготовки вчителя до !х викладання, розроблено 
програму нацюнального виховання). Ця робота була продовжена та втшена в ход1 
широкомасштабно! укршшзацй як складово! державно! oceiTHbo! полпики УСРР 20-х 
рок1в, але в умовах обов’язкового вивчення двох мов -  украшсько! i росшсько!. Завдя- 
ки таким досягненням украшська мова стала фундаментом розвитку натнонально! 
школи, украшсько! цившзацп.

Виявлено, що системна русифгкащя шюльно! ocbith як складова асимшяцп укра- 
шського народу в радянську епшьноту здшснювалася партОйно-радянським кер1вницт- 
вом за допомогою р1зних законодавчих та норматавних документ!в хвиленод!бно з 
наростанням чи певним послаблениям зусиль: в!дновлення вивчення росшсько! мови в 
шко.-п як обов’язково!, але за вибором батьюв (1919); утвердження обов’язкового 
вивчення як державних украшсько! i росшсько! мов (1922, 1927); узаконения 
обов’язкового вивчення лише росшсько! мови i збшыиення на це кшькос~п годин, 
системно! перев1рки стану викладання росшсько! мови в укра!нських школах (1938); 
повернення до положения 1919 р. про право батьюв i учшв обирата мову навчання 
(росшську чи укра'шську) та введения положения про сприяння вивченню росшсько! 
мови як мови м1жнацюнального епшкування, а отже, збшьшешм кшькосп годин для 
вивчення росШсько! мови в украшських школах (1959); запровадження подшу клаав з 
кшьюспо учн1в понад 25 учшв на групи для вивчення росшсько'! мови в сшьських 
школах (1966); узаконения наведених положень 1959 i 1966 pp. радянським законодав-
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ством (1970, 1973); збшьшення кшькосп годин на вивчення росшсько! мови, запрова
дження подшу Knacie на групп сшьських i м1ських шкш для вивчення росшсько! мови; 
запровадження перев1рки, систематичного розгляду питань про вивчення росшсько! 
мови i лператури на коленях М1шстерства, конференщях; створення у Науково- 
дослщному 1нституту педагопки УРСР сектору вивчення методики росшсько! мови i 
лператури тощо (1978); затвердження подшу 1-8 Knacie загальноосвншх шкш на 
групи для вивчення росшсько! мови, 8-10 класш -  для вивчення росшсько! лператури 
в украшськш шюмп та школах нацюнальних меншин, розширення мереж1 uikLii з 
поглибленим вивченням росшсько! мови, збшьшення фшансування на обладнання 
кабшеттв росшсько! мови i лператури, заробппо! платш вчителям росшсько! мови i 
лператури та ш. (1983). Доведено, що на вщмшу вщ вщкрито! русифжаци iMiiepcbKo! 
доби союзш директиви спрямовувалися на приховану русифжащю шкшьно! ocbith 
(створення найсприятливш1их умов для вивчення росшсько! мови та лператури в 
школах УкраТни, сприяння збшыненню кшькосп шкш з росшською мовою навчання та 
клаав з н поглибленим вивченням). Така оевння полника призвела до негативних 
наслщюв: переважання шкш з росшською мовою навчання або вщеутшеть шюл з 
укра'шською мовою навчання в мгстах; збшьшення кшькосп школяр1в, Korpi навчалися 
росшською мовою, та зменшення кшькосп учшв, що навчалися украшською мовою; 
перехщ MicbKoro населения на росшську мову як мову епшкування; ставлення укра- 
шського населения, зокрема учшв, до рщно! мови як другорядно! i меншоварпсноТ; 
спотворення !хньо! нацюнально! свщомосп та евпогляду; духовна деградацш багатьох 
поколшь украшського народу. V з’!зд учиттанв Украши (1987) проголосив, а Закон про 
мови в УРСР (1989) узаконив вщмову вщ русифжаци i вщновлення правом1рного 
функцюнування украшсько! мови в шкшьному й культурному просторах Украши.

8. Анатз наслщюв реформування шкшьно! ocei™ на кожному з еташв дае пщетави 
стверджувати, що птюрування його doceidy було одшею з причин повторюваносп 
типових помилок, гальмування i згортання реформ. Узагальнюючи негативш тенденцп 
впчизняного реформування шюльно! освпи протягом XX ст., ми встановили нашетот- 
mnii з них: йнорування громадсько! думки на ecix етапах реформи, нацюнально! 
складово! в реформаторських планах; полйичш змши як причина незавершеносп 
реформ; непщготовлешеть до змш основно! фц-ури реформування освпи -  вчителя; 
проголошення реформи “згори” без попередньо! апробацп (загальнодержавного експе- 
рименту); прагнення вилучити з полпико-щеолопчних мфкувань попереднш доевщ 
реформування; прюритетшеть полггичних завдань над реальними потребами школи, 
вчителя, учня; вщеугшеть загальнокоординуючого м1жгалузевого центру реформуван
ня з учигетв, викладач1в, науковщв, представниюв р1зних MiHicrepcrB i вщомств; 
вщеутшеть надежно! матер1ально-фшансово! бази, законодавчо-правового поля, 
адекватного наукового-методичного забезпечення.

Узагальнення впчизняного доевщу реформування ocei™ дало змогу створити мо
дель реформи, яка може бути уешшною за умови використання niei моделк подготовка 
(вивчення причин проведения реформи, попереднього доевщу, стану шюльно! освпи. 
громадсько-педагопчно! думки, створення спещального центру, комгай у форм! 
тимчасового координуючого центру або поетшно д!ючого центру етратепчних досль 
джень зм1н в о ев т  для розробки теоретичних засад реформи, а також вщетеження



35

запровадження та результатов реформування у склад! провщних учених, учительства, 
представшшв рвних вщомств центру i perioHiB, батьювських ком1тетлв; створення 
Мсхашзм1в реашзацн реформи у вигляд! системи заходш (фшансування, управлшсью 
рипення тощо) з ч!тко визначенимн важелями сощально! i професшно! вщповщальнос- 
xi; обгрунтування можливосп достатнього фшансування реформи в умовах ринкових 
вщносин); розробка основоположних документ1в (створення проекпв, широке !х 
оприлюднення та обговорення в засобах масово! шформацп, на освиянських нарадах, 
з’Тздах; вивчення i ексиертнза пропозицш, угочнення проекпв) i !х прийняття (творче 
обговорення i схвалення освпнього законодавства на з’в д  вчител1в); реал1зац1я (роз
робка перспективних i прогнозованнх нгшшв реалЬацн реформи, систематичне ви
вчення ходу, досяшень i недолиав реформи; урахування 1ромадсько! думки; перегляд 
тих чи шших виявлених недосконалих положень законодавства; постановка державою 
нових завдань перед оевнньою сферою теля глибокого анал1зу реатзащ! попередн1х). 
У проекп реформи гювинш чпко i прозоро визначагися причини, мета, принципи, 
напрями й оч1куваш результата реформування. Метою реформи мае бути сприяння 
шдивщуальному i всеб1чному розвитку дитини. Вона новинна Грунтуватася на ключо- 
вих принципах: демократичний, нащональний, педоцентричний, гумашетичний, 
науковий, трудовий (д1яльний), виховний, яю акгуашзуються в оевггаьому npocTopi
XXI стол1тгя.

Таким чином, розв’язання поставлених завдань на основ! розроблено! нами концеп- 
ui'i уможливило досяшення мети дисертаци. Однак проведене дослщження не претен- 
дуе на виевгглення Bcix аспекта проблеми реформування шюльно! освгга в УкраТш у 
XX ст. Передуам, на нашу думку, кожний перюд реформування вггчизняно! шкшьно! 
ocbith вщповщно до розроблено! перюдизацп може бута предметом окремого ютори- 
ко-педагопчного дослщження. Також заслуговують на вивчення там питания: рефор
мування змтсту шкшьно! оевпи, системи управлшня освпою; подготовка вчителя до 
перетворень шкшьно! освгги; вплив громадсько-педагопчних pyxiB на переби впчиз- 
няних реформ; реал!зацш тих чи шших реформ у певних репонах Украши; розвиток 
шкшьно! ocbith нацюнальних меншнн у xofli реформування; вплив заруб1жного доевь 
ду на впчизняш реформатореыа oceiTHi процеси тощо.
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АНОТАЦН

Ьерепвеька Л. Д. Оргашзацшно-педагопчш засади реформування шкшьно! 
освпи в УкраТш у XX CTO.aini. -  Рукопнс.

Дисертац1я на здобуття наукового ступеня доктора педагопчних наук за спещальш- 
стю 13.00.01 -  загальна педагопка та icropin педагопки. -  1нститут педагопки АПН 
Украши, Ки!в, 2009.

У дисертацп обгрунтовано в контексп суспшьних i педагопчних детермшант nepi- 
одизащю, характер, настушпсть реформування шкшьно! освпи в Укранн у XX ст. 
Розроблено лопко-структурну модель як цшений пщхщ до аналгзу шкшьних реформ, 
яка включае взаемопов’язаш науков1 складов! (причини i цш , принципи, напрями, хщ, 
результата i наслщки, доевщ шкшьних реформ). Викладено оргашзацшт основи 
реформ школи як складов! державно! освггньо! полпики за схемою (подготовка, розро
бка основоположних документа i !х схвалення, реал1защя; тщ атори, оргашзатори, 
учасники) та мехашзми !х здшенення. Розкрито педагопчш засади шкшьних реформ: 
трансформування принцишв, покладених в основу тих чи шших реформ; напрями та 
результата, зокрема найголовншн змши в структур!, 3Micrri шюльно! освпи, методах 
навчання, оргашзацн навчально-виховного процесу, в систем! управлшня. Висвилено 
1де! В1тчизняних оевпян протягом дослщжуваного перюду стосовно тих чи шших 
реформ школи, що вщдзеркалювали pieeob вщповщносп державного реформування й 
потреб суспшьства, особистосп, школи. Узагапьнено впчизняний доевщ реформуван
ня шкшьно! ocBira, що дало змогу створити модель реформ, яю можуть бути успгш- 
ними за умови використання ще! модель

Ключов! слова: система шкшьно! освпи; державна оевггня пол1тика; шкшьна рефо
рма; реформування шюльно! ocbith; оргашзацшт характеристики, педагопчш засади, 
результата i наслщки реформування школи; змши в управлшш, CTpyiaypi, 3Micri 
освпи, в оргашзацй навчально-внхованого процесу; укршнська школа.
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В диссертации обоснованы логико-структурная модель как целостный подход к ана
лизу школьных реформ, которая включает взаимосвязанные научные составляющие 
(причины и цели, принципы, направления, ход, результаты, опыт школьных реформ), 
типология отечественных школьных реформ, что, в общем, способствовало лошческой 
структуризации и реконструкции реформирования школьного образования в Украине 
в определенных хронологических и территориальных границах как целостного, непре
рывного и волнообразного социально-педагогического процесса.

Разработана в контексте общественно-политических, экономических и педагогиче
ских детерминант периодизация реформирования школьного образования в Украине в 
1899-1991 гг.: I период (1899-1917) -  попытки реформирования школьного образова
ния в имперское время; II период (1917-1920) -  национальная реформа школьного 
образования в период Украинской национально-демократической революции и укра
инских правительств; III период (1919-1930) -  советская национальная реформа 
школы в УССР; IV период (1930-1991) -  внутрисистемное реформирование общеобра
зовательной школы в УССР в условиях авторитарного общества; определены сущ
ность, характерные тенденции и противоречия каждого из этапов, преемственность и 
взаимозависимость между ними.

В исследовании раскрыты причины разномасштабных школьных реформ, которые 
определялись прежде всего политическими, а затем педагогическими факторами, что 
не всегда отвечало общественным потребностям (контрреформа 30-50-х годов); 
доказано соответствие общественным потребностям национальной реформы школьно
го образования 1917-1920 гг., советской национальной реформы школы 20-х годов, 
демократических образовательных изменений 1985-1991 гг.

Проанализированы организационные основы реформ (подготовка, разработка осно
вополагающих документов и их принятие, реализация; инициаторы, организаторы, 
участники), исходя из деятельности Министерства народного образования Российской 
империи, Генерального секретариата образования, Министерства народного образова
ния Украинской Народной Республики в период Центральной Рады, Директории, 
Министерства народного образования и искусства Украинской державы гетьмана 
П.П. Скоропадского, Наркомпроса УССР (УССР), Министерства образования УССР 
как репрезентантов образовательной государственной политики.

Установлены педагогические основы (ключевые содержательные составные) 
школьных реформ, отбор которых определялся потребностями государства, общест
венными изменениями (политическими, социальными, экономическими), педагогиче
скими детерминантами (развитие педагогической науки, общественно-педагогической 
мысли); показано трансформирование таких принципов (их содержания): равный 
доступ к образованию, национальный (украинизация), демократический, гуманистиче
ский, единый, трудовой, идеологический (политический), русификация, светский 
характер, бесплатность и обязательность образования.

Выявлены направления и уровень реформирования, то есть результаты изменений 
школьного образования, в частности в структуре (типы, сроки и формы, организация 
обучения), содержании (теоретические основания, в том числе взаимосвязь формаль
ной и материальной концепций, наличие или отсутствие национальной составляющей
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и господство политического (идеологического) компонента), в методах обучения 
(словесные, активно-творческие), в организации учебно-воспитатсльного процесса 
(подготовленность учителя к реформам; система оценивания, экзаменов, награждений 
и т.д.; взаимосвязь школы и общественности; содержание воспитательного процесса; 
финансово-материальное обеспечение школы, учителя), в системе управления (доми
нирование децентрализованных или централизованных подходов).

Доказано, что большинство реформ (реформы начала XX в. -  1930 г.) не были пол
ностью реализованы в связи с общественно-политическими условия, непродуманно- 
стью их педагогического, финансового и правового обеспечения (реформы 1956-1964, 
1984 годов), что приводило к торможению и свертыванию; но были реализованы 
контрреформа 30-х -  начала 50-х годов в контексте карательно-репрессивных методов, 
путем сплошного огосударствления и политизации школы, подчинения педагогиче
ской науки правящей идеологии, что заложило фундамент развития советской школы 
до 1991 г.; частичные изменения в школьном образовании 60-х -  начала 80-х годов как 
мера сохранения советской системы школьного образования, советской общественной 
системы в целом.

Проанализированы идеи украинских педагогов относительно школьных реформ на 
протяжении исследуемого периода, которые отразили уровень соответствия реформи
рования и потребностей общества, личности, школы.

Обобщен отечественный опыт реформирования (положительный и отрицательный), 
выявлены закономерности подготовки и реализации реформ, предложена модель 
проведения образовательной реформы для творческого осмысления современного 
реформирования украинского образования.

Ключевые слова: система школьного образования; государственная образователь
ная политика; школьная реформа; реформирование школьного образования; организа
ционные характеристики, педагогические основы, результаты и последствия реформи
рования школы; изменения в управлении, структуре, содержании образования, в 
организации учебно-воспитательного процесса; украинская школа.

Berezivska L. D. Organizational and Pedagogical basis of the Reformation School 
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Thesis for a Doctor Degree in Pedagogical Studies. Spetiality 13.00.01 -  General Peda
gogy and History of Pedagogy. -  Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical 
Science of Ukraine, Kyiv, 2009.

The thesis deals with the problem of general pedagogy and history of pedagogy -  the ref
ormation of school education in Ukraine in XX century.

The combination of organizational and pedagogical basis were characterized by a model. 
The model consists of purposes, principles, ways, results and experience of school reforms.

Considerable attention is paid to the organizational basis of school reforms as the part of 
the state education. These organizational basis of school reforms were represented by the 
scheme (preparation, documents elaboration, realization, organizers, participants, initiators). 
The mechanisms of the realization of the organizational basis were also analyzed.
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The ideas of Ukrainian teachers about school reforms were analyzed in the thesis. These 
ideas show the degree of accordance between reforms, society needs and school.

Xhe thesis also focuses on the pedagogical basis of school reforms: the transformations of 
principles, ways and results, modem changes in school education, teaching and learning 
methods, improvement of teaching-leaming process etc.

Key words: education system, state education, school reforms, reformation of school edu
cation, changes in structure, control of institutions, content, Ukrainian school.
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