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АНОТАЦІЯ 

Кузьменко А. Ю. Внесок педагогічної спадщини С. Х. Чавдарова у 

розвиток української освіти (20–60 роки ХХ століття). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань освіта/педагогіка за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки, 

спеціалізація – загальна педагогіка та історія педагогіки. − 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021.  

У дисертації проаналізовано науковий доробок С.Чавдарова в контексті 

розвитку української освіти у 20–60-ті роки ХХ століття; встановлено й 

обґрунтовано періоди та напрями науково-педагогічної діяльності 

С.Чавдарова; з’ясовано значення та можливості використання внеску 

педагогічної спадщини ученого для розвитку сучасної теорії і практики 

освіти. 

Сучасна парадигма освіти і виховання потребує критичного 

осмислення минулого, яке б допомогло поліпшити умови життєдіяльності 

людини з метою її подальшого руху і розвитку. Звернення дослідників до 

історії педагогіки, переоцінка ними певних фактів життя і діяльності окремих 

особистостей допомагають по-новому оцінити здобутки вітчизняної 

педагогіки в контексті історичних подій та скористатися ними для 

формування й удосконалення нових освітніх технологій в умовах соціальних 

перетворень в Україні. 

Вимогою сьогодення є відродження української школи, яка має 

увібрати в себе кращі народні та загальнолюдські ідеали і традиції, здобутки 

вітчизняної та світової педагогічної думки минулого й сучасності. 

На межі ХХ – ХХІ ст. з’явилася ціла низка праць, присвячених новому 

прочитанню спадщини окремих педагогів-мислителів, відкриттю нових імен, 

поверненню в історико-педагогічний контекст цілих періодів. Щоб 
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витримати логіку історико-педагогічних досліджень, варто звернутися до 

постаті Сави Христофоровича Чавдарова.  

На основі документальних джерел і наукової літератури здійснено 

цілісний аналіз науково-педагогічної діяльності С.Чавдарова у контексті 

історичних і освітніх подій 20–60-х років ХХ століття.  

Зокрема, з’ясовано провідні чинники, що вплинули на розвиток 

особистості діяча (родинне виховання, гімназійна та університетська освіта, 

досвід роботи вчителем, викладачем, спілкування з відомими 

представниками української культури та освіти); визначено основні напрями 

його педагогічної діяльності (викладацька, науково-методична, 

управлінська); розкрито внесок С.Чавдарова в розвиток української 

дидактики; висвітлено визначені С.Чавдаровим психолого-педагогічні 

основи дидактики як теорії навчання; уточнено розроблені С.Чавдаровим 

найважливіші методи навчання: логічного розгортання навчального 

матеріалу (аналітичний і синтетичний, індуктивний і дедуктивний), викладу 

навчального матеріалу (лекція, бесіда, розповідь), практичних занять у 

лабораторіях і кабінетах (практичні та лабораторні роботи), наочності 

(демонстративний та ілюстративний, проекційні засоби, кіно), екскурсії; 

теоретично обґрунтовано форми навчального процесу та ідеї педагога щодо 

класно-урочної системи навчання; на урок, як відносно самостійне цілісне 

утворення, про підвищення ефективності уроку як основної форми 

організації навчально-виховного процесу; систематизовано ідеї С. Чавдарова 

з проблем виховання учнівської молоді та узагальнено його науково-

педагогічні здобутки, що сприяли розробці ним теорії і практики навчального 

процесу в школі; представлено внесок С. Чавдарова в підготовку програм, 

підручників з української мови, методики навчання та методичних 

посібників з педагогіки. Встановлено й обґрунтовано періоди та напрями 

науково-педагогічної діяльності вченого: 1-й – пошуково-пропедевтичний 

(1926 – 1932 рр.), 2-й – науково-педагогічний (1933–1943рр.), 3-й – освітньо-

педагогічний та узагальнюючий (1944–1962 рр.).   
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До наукового обігу введено нові  та маловідомі архівні документи, 

історичні факти, пов’язані з життєдіяльністю С.Чавдарова і розвитком 

освітньої думки України у 20–60-х роках ХХ століття, що значною мірою 

розширили й конкретизували наукові уявлення про педагогічну спадщину 

С.Чавдарова та про хід педагогічного процесу в Україні;  доповнено 

інформацію про життєвий шлях та професійну діяльність С. Чавдарова.  

Подальшого розвитку набули: висвітлення ідей С. Чавдарова щодо питань 

дидактики, в цілому педагогічної науки в Україні у 20–60-х років ХХ 

століття, висвітлення теоретико-методичних аспектів організації навчально-

виховного процесу в школах України у зазначений історичний період. 

Розквіт творчої діяльності С. Чавдарова припадає на період 30–50-х 

років XX ст., що характеризується заідеологізованістю психолого-

педагогічних наук. Проте об’єктивний аналіз педагогічної спадщини 

С. Чавдарова дає підстави на заслужене пошанування і високу оцінку його 

праці. 

Ознайомлюючись з науково-педагогічною спадщиною відомих вчених-

педагогів, було встановлено, що перша та друга половини XX століття були 

ознаменовані появою і творчістю талановитих постатей науковців. Саме 

своєю унікальністю і своєрідністю серед цієї плеяди характеризується 

яскрава персоналія С.Чавдарова. 

Важливості набуває аналіз, узагальнення і творче використання 

актуальних ідей тих українських педагогів і культурно-освітніх діячів, які 

зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної педагогічної науки і 

практики. Без знання того, як розвивалися теорія та практика вітчизняної 

освіти і школи в минулому, без осмислення й переосмислення педагогічного 

досвіду, який збагачує педагогічну науку новими фактами і теоретичними 

положеннями, дає змогу прогнозувати її майбутній розвиток виконати 

поставлені завдання неможливо. 

Аналізуючи становлення і розвиток світогляду С.Чавдарова, чинників, 

які впливали на його формування, ми звернулись до дефініції «світогляд», 
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яка тлумачиться як система принципів, ідеалів і переконань, поглядів і 

цінностей, які визначають напрями діяльності чи ставлення до реальної 

дійсності певної людини, окремої соціальної групи чи класу або суспільства 

у цілому. У процесі дослідження було виявлено, що особливий вплив на 

світогляд С.Чавдарова справили історичні події початку ХХ століття та 

постаті відомих вчених Імператорського Університету Святого Володимира: 

М.Цитович, М.Бубнов, С.Гогоцький, С.Ананьїн, В.Перетц, І. Огієнко та ін. 

20-ті роки ХХ століття —  період запровадження експериментальних 

програм і методик в українські школи, пошук інноваційних шляхів реалізації 

завдань педагогічного процесу, становлення та оформлення нової системи 

освіти і виховання, що і наклало відбиток на свідоме життя і подальшу 

науково-педагогічну діяльність С.Чавдарова.  

Доведено, що цілісність розгляду досліджуваної проблеми 

забезпечується комплексним застосуванням сукупності методологічних 

підходів дослідницької роботи, зокрема: біографічного, феноменологічного, 

парадигмального підхідів. За основу ж у проблемі оцінки внеску педагогічної 

спадщини С. Чавдарова у розвиток української освіти ми приймаємо 

системний підхід як загальнонауковий метод аналізу всіх чинників, які 

впливають на педагогічне явище, що вивчається. 

У сукупності з обґрунтованими методологічними підходами було 

визначено логіку, послідовність етапів дослідницької роботи та використано 

відповідний комплекс методів на кожному із них для досягнення поставленої 

мети дослідження. 

Вивчення архівних документів, біографічної літератури дає підстави 

стверджувати, що на формування науково-педагогічного світогляду 

С.Чавдарова виникнення у нього новаторських ідей і прогресивних 

переконань, визначення змісту його педагогічної діяльності мали такі 

чинники: 1) родинне виховання та соціальне оточення, в якому зростав 

учений, сприятливо вплинуло на формування особистості С.Чавдарова, рис 

його характеру, визначення демократичних орієнтирів, загальнолюдських та 
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національних цінностей; 2) винятковий вплив викладацького колективу: О. 

Астряба, М.Вериківського, П.Горецького, М.Грищенка, О.Дорошкевича, 

К.Лебединцева, П.Нятко, І.Огієнка та ін.; 3) система освіти, в умовах якої 

відбувалося становлення особистості С.Чавдарова; 4) наукове та навчально-

педагогічне середовище, в якому він опановував найновіші методи 

раціонального дослідження й розпочав власну педагогічна діяльність; 5) 

постійне творче самовдосконалення й самостійні науково-педагогічні 

пошуки вченого.  

Основою формувався світогляду С. Чавдарова, стали: класична 

педагогіка і психологія; сучасні для того часу новаційні досягнення у галузі 

психолого-педагогічних наук; елементи народної педагогіки та комуністична 

ідеологія, притаманна періоду професійного становлення майбутнього 

вченого. Однак, національна українська ідея вибудовувалась у С.Чавдарова 

на фундаменті гуманістично орієнтованої національної ментальності 

українського народу з одного боку, а з іншого – інтегрувалася у радянську 

ідеологізовану модель комуністичного майбутнього. Ці чинники становлять 

діалектичну єдність та сприяли формуванню у С.Чавдарова науково-

педагогічного світогляду, що базувався на уявленні про синтез природних та 

соціальних процесів, гуманістичному та раціоналістичному філософських 

підходах і відзначався прогресивним характером, критичністю та 

конструктивністю теоретичних ідей. 

Ґрунтуючись на засадах феноменологічного підходу, який полягає у 

відмові від стереотипів, від упередженості під час висвітлення фактів 

життєдіяльності ученого й розкритті значення його суб’єктивного досвіду як 

історичного утворення, ми виділили три періоди педагогічної діяльності 

С.Чавдарова: 1-й – пошуково-пропедевтичний (1926 – 1932 рр.). У цей час 

розпочалася педагогічна діяльність С. Чавдарова. Він працював інспектором 

сільських шкіл Київського окружного відділу народної освіти (1926–1929), 

працював у Київському інституті соціального виховання. З цього часу він 

розпочав активну просвітницьку та організаційно-методичну діяльність, 
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глибоко вивчав потреби сільської школи, аналізував складний шлях 

становлення і розвитку нової системи освіти в Україні. Діяльність 

майбутнього вченого мала пошуково-пропедевтичний характер: саме у цей 

період виявився його педагогічний хист, набули розвитку його педагогічні та 

професійні здібності, окреслилися провідні напрями подальших творчих 

пошуків у галузі освіти, з’являються перші наукові роботи.  

2-й – науково-педагогічний (1933–1943 рр.). – період науково-

педагогічного становлення С.Чавдарова. Учений багато працював над 

удосконаленням методики викладання української мови в школах. Він 

створив посібник для вчителів «Як викладати українську мову в початковій 

школі» (1934), підготував монографію «Методика викладання української 

мови в початковій школі» (1937). Сава Христофорович є автором підручників 

«Українська мова» для 1–4 класів початкової та восьмирічної школи, 

підручників для 1– 4 класів шкіл для слабозорих. Більшість із них витримали 

близько тридцяти перевидань. С.Чавдаров намагався розкрити 

найактуальніші питання навчання і виховання школярів. 

У цей період його діяльності виходить підручник «Педагогіка» (1940) 

для педагогічних інститутів за редакцією С.Чавдарова, який вперше вийшов 

українською мовою. Підручник отримав високу оцінку колег, думки яких 

були висвітлені у відповідних рецензіях.  

Будучи в евакуації, С.Чавдаров з 1941 до 1943 року завідував кафедрою 

педагогіки Сухумського державного педагогічного інституту Грузинської 

РСР. Незважаючи на складний воєнний час, С.Чавдаров наполегливо працює 

в царині педагогічної освіти і науки. Він бере активну участь у підготовці та 

випуску наукових праць Сухумського державного педагогічного інституту у 

якості одного з відповідальних редакторів 

3-й – освітньо-педагогічний та узагальнюючий (1944–1962 рр.) – період 

узагальнення творчого досвіду (до напруженої педагогічної й наукової 

діяльності вченого додалося викладання в університеті наукових знань для 

вчителів м. Києва, робота заступником голови науково-методичної ради 



7 

 

Київського державного університету, членом президії Республіканського 

педагогічного товариства, членом президії науково-методичної ради з 

проблем педагогіки вищої школи при Міністерстві вищої і середньої 

спеціальної освіти УРСР. 

Післявоєнний період діяльності шкіл та науково-дослідних установ 

потребував удосконалення підготовки педагогічних кадрів, навчальних 

планів, навчальних програм, підручників та навчальних посібників, на чому 

була зосереджена робота органів народної освіти і науково-дослідного 

інституту педагогіки зокрема. До вирішення цих завдань мав безпосереднє 

відношення С.Чавдаров як заступник директора, а пізніше і директор 

Інституту педагогіки. Це також період найбільш повної реалізації творчого 

потенціалу С.Чавдарова як талановитого вченого, блискучого лектора, 

наукового наставника талановитої молоді й корифея вищої школи. 

Праця на науково-методичній ниві і його наукові дослідження сприяли 

розвитку теорії і практики навчання, розвитку педагогіки як науки, 

української мови та літератури, методики викладання української мови в 

школі.  

С.Чавдаров надавав великого значення самостійній навчально-

пізнавальній діяльності школярів. Тож успіх у навчанні значною мірою 

залежав від наявності в учнів позитивного ставлення до засвоєння знань і 

позитивної мотивації до навчання. Результати нашого дослідження свідчать, 

що С.Чавдаров розглядав навчання як складний багатогранний процес, 

упорядковану систему, сукупність взаємопов’язаних і послідовно 

розміщених психолого-педагогічних елементів, які і утворювали систему. 

Особливим підходом у цьому процесі було визначення С.Чавдаровим 

психологічних засад навчально-пізнавальної діяльності учнів. Відомо, що 

найскладнішими елементами є початковий рівень засвоєння знань, а також 

готовність учнів використовувати ці знання на практиці. Та, щоб досягти 

успішного результату, варто глибоко розуміти істотні риси характеру 

вихованця, рівень його мислительної діяльності, особливості емоційно-
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вольової сфери, інтереси, які уподобання і прагнення має учень, його 

морально-вольові якості. Адже вивчення портрету вихованця дає змогу 

вчителеві здійснювати діагностику його поведінки та сприяє передбаченню й 

прогнозуванню шляхів подальшого розвитку виховання його як особистості. 

Цьому сприяла і перебудова освіти загалом і початкової освіти зокрема, 

проведення наукових досліджень у галузі педагогіки і психології. 

Розгортанню ґрунтовних наукових досліджень сприяло певне послаблення 

партійно-ідеологічного тиску на ці науки, посилення державної підтримки до 

теоретичних і експериментальних досліджень у цих науках. Завдяки 

експериментальним дослідженням, які здійснювались наприкінці 50-х років 

ХХ століття, увага дослідників була спрямована на встановлення 

взаємозалежності між психічним розвитком дитини та відповідною 

побудовою навчально-виховного процесу. Вчені також намагались з’ясувати, 

чи забезпечує традиційна система навчання належний розвиток молодших 

школярів і докладали зусиль для побудови змісту освіти з урахуванням 

інтелектуального й психічного їх розвитку.   

Саме на цих засадах вибудовувалась теорія навчання і виховання у 

підручниках, навчальних посібниках та методичних розробках С.Чавдарова, 

при використанні яких можна було застосовувати так звані «активні» методи 

навчання, зокрема дидактичні ігри, практичні й самостійні роботи та ін.. 

Аналіз праць і життєвого шляху С.Чавдарова, його внесок у розвиток 

вітчизняної педагогічної науки залишається актуальним і сьогодні. Він 

необхідний для того, щоб визначити для себе й показати сучасникам витоки 

явищ і подій через багату й різноманітну історію розвитку української 

педагогічної думки.  

Ключові слова: вітчизняна педагогічна наука, постаті відомих вчених-

педагогів, науково-педагогічна спадщина С.Чавдарова, формування 

світогляду, суспільно історичні та культурно-освітні чинники, періоди та 

напрями науково-педагогічної і науково-дослідної діяльності С.Чавдарова. 
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ABSTRACT 

Kuzmenko A.Y. The contribution of S. H. Chavdarov’s pedagogical 

heritage to the development of Ukrainian education (20– 60 years of the twentieth 

century). – The qualifying research paper on the rights of the manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of the philosophy doctor in the field 

of education / pedagogics on a specialty 011 – educational, pedagogical sciences, 

specialization – general pedagogics and history of pedagogics. – Volodymyr 

Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University. – Kropyvnytskyi, 

2021. 

The dissertation analyzes the scientific achievements of S. Chavdarov in the 

context of the development of Ukrainian education in the 20–60's of the twentieth 

century as well as establishes and substantiatеs the periods and directions of 

scientific and pedagogical activity of S. Chavdarov; the significance and 

possibilities of using the contribution of the pedagogical heritage of the scientist 

for the development of modern theory and practice of education are clarified. 

The modern paradigm of education and upbringing requires a critical 

understanding of the past, which would help to improve the living conditions of a 

man in order to further its movement and development. Researchers' appeal to the 

history of pedagogy, their reassessment of certain facts of life and activity of 

individuals help to re-evaluate the achievements of domestic pedagogy in the 

context of historical events and use them to form and improve new educational 

technologies in social transformation in Ukraine. 

The revival of the Ukrainian school, which must absorb the best folk and 

universal ideals and traditions, the achievements of Ukrainian and the world 

pedagogical thought of the past and present is considered to be a up to date 

demand. 

At the turn of the XX – XXI centuries. a number of works appeared, devoted 

to a new reading of the heritage of individual teachers-thinkers, the discovery of 

new names, the return to the historical and pedagogical context of entire periods. It 
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is necessary to turn to the figure of Sava Hristoforovich Chavdarov to withstand 

the logic of historical and pedagogical research. 

Based on documentary sources and scientific literature, a comprehensive 

analysis of scientific and pedagogical activities of S. Chavdarov in the context of 

historical and educational events of the 20–60's of the twentieth century was 

carried out.  

In particular, the leading factors that influenced the development of the 

personality of the figure (family education, secondary school and university 

education, experience as a teacher, communication with well-known 

representatives of Ukrainian culture and education) were identified; the main 

directions of his pedagogical activity were determined (teaching, scientific-

methodical, managerial); S. Chavdarov's contribution to the development of 

Ukrainian didactics was revealed; the psychological and pedagogical bases of 

didactics as the theory of training defined by S. Chavdarov were covered; the most 

important teaching methods developed by S. Chavdarov were specified: logical 

development of educational material (analytical and synthetic, inductive and 

deductive), presentation of educational material (lecture, conversation, story), 

practical classes in laboratories and offices (practical and laboratory works), clarity 

(demonstrative and illustrative, projection means, cinema), excursions; the forms 

of educational process and ideas of the teacher concerning the class-lesson system 

of education were theoretically substantiated as well as concerning the lesson, as a 

relatively independent holistic education and the increase of effectiveness of the 

lesson as the main form of organization of the educational process; S. Chavdarov's 

ideas on the problems of educating student youth were systematized and his 

scientific and pedagogical achievements were generalized, which contributed to his 

development of the theory and practice of the educational process at school; S. 

Chavdarov's contribution to the preparation of programs, textbooks in the 

Ukrainian language, teaching methods and textbooks on pedagogy were presented. 

The periods and directions of scientific and pedagogical activity of the scientist 

were established and substantiated: the 1st period –  search and propaedeutic (1926 
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– 1932), the 2nd one – scientific and pedagogical (1933–1943), the 3rd period – 

educational, pedagogical and generalizing (1944–1962). 

New and little-serveyed archival documents, historical facts related to the life 

of S. Chavdarov and the development of educational thought in Ukraine in the 20– 

60s of the twentieth century were introduced into scientific circulation, which 

greatly expanded and concretized scientific ideas about the pedagogical heritage of 

S. Chavdarov and the course of the pedagogical process in Ukraine; information 

about the life and professional activity of S. Chavdarov was supplemented. Further 

development gained the following facts: the coverage of S. Chavdarov's ideas on 

didactics, pedagogical science in general in Ukraine in the 20–60s of the twentieth 

century, the coverage of theoretical and methodological aspects of the organization 

of the educational process in schools of Ukraine in this historical period. 

The heyday of S. Chavdarov's creative activity, which is characterized by the 

ideological nature of the psychological and pedagogical sciences, dates back to the 

1930's and 1950's. However, an objective analysis of the pedagogical heritage of S. 

Chavdarov gives grounds for deserved respect and appreciation of his work. 

The analysis, generalization and creative use of topical ideas of those 

Ukrainian teachers and cultural and educational figures who have made a 

significant contribution to the development of Ukrainian pedagogical science and 

practice are becoming important. It is impossible to perform these tasks without the 

knowledge of how the theory and practice of Ukrainian education and school have 

developed in the past, without understanding and rethinking pedagogical 

experience which enriches pedagogical science with new facts and theoretical 

provisions and allows to predict its future development.  

Analyzing the formation and development of S. Chavdarov's belief system 

as well as the factors that influenced its formation, we turned to the definition of 

"worldview", which is interpreted as a system of principles, ideals and beliefs, 

views and values that determine the activities or attitudes of a person, a particular 

social group or class or society as a whole to reality. In the course of the research it 

was revealed that the historical events of the beginning of the XX century and the 
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figures of famous scientists of the Imperial University of St. Vladimir, where S. 

Chavdarov studied, such as M. Tsytovych, M. Bubnov, S. Gogotsky, S. Ananin, 

V.Peretz, I. Ogienko and others. 

The 1920s were a period of introduction of experimental programs and 

methods in Ukrainian schools, search for innovative ways to implement the tasks 

of the pedagogical process, formation and design of a new system of education, 

which left an imprint on the conscious life and further scientific and pedagogical 

activities of S. Chavdarov.  

It was proved that the integrity of the consideration of the researched 

problem is provided by a complex application of a set of methodological 

approaches of research work, in particular: biographical, phenomenological, 

paradigmatic approaches. As a basis in the problem of assessing the contribution of 

pedagogical heritage of S. Chavdarov in the development of Ukrainian education, 

we take a systematic approach as a general scientific method of analysis of all 

factors that affect the pedagogical phenomenon being studied. 

In combination with significant methodological approaches, the logic as well 

as the sequence of stages of research work were determined and the appropriate set 

of methods was used on each of them to achieve the goal of the study. 

The study of archival documents, biographical literature suggests that the 

formation of scientific and pedagogical worldview of S. Chavdarov, the emergence 

of his innovative ideas and progressive beliefs, determining the content of his 

pedagogical activities had the following factors: 1) family upbringing and social 

environment in which the scientist grew up , favorably influenced the formation of 

the personality of S. Chavdarov, his character traits, democratic guidelines, 

universal and national values; 2) exceptional influence of the teaching staff: O. 

Astriab, M. Verykivsky, P. Goretsky, M. Gryshchenko, O. Doroshkevych, K. 

Lebedintsev, P. Nyatko, I. Ogienko, etc .; 3) the system of education, in the 

conditions of which the formation of S. Chavdarov's personality took place; 4) 

scientific and educational environment in which he mastered the latest methods of 
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rational research and began his own teaching activities; 5) constant creative self-

improvement and independent scientific and pedagogical research of the scientist. 

The following became the basis for the formation of S. Chavdarov's 

worldview: classical pedagogy and psychology; innovative achievements in the 

field of psychological and pedagogical sciences, which were modern for that time; 

elements of folk pedagogy and communist ideology inherent in the period of 

professional development of the future scientist. However, the national Ukrainian 

idea of S. Chavdarov was formed on the foundation of the humanistically oriented 

national mentality of the Ukrainian people, and on the other hand, it was integrated 

into the Soviet ideological model of the communist future. These factors constitute 

a dialectical unity and contributed to the formation of S. Chavdarov's scientific and 

pedagogical worldview, which was based on the idea of synthesis of natural and 

social processes, humanistic and rationalist philosophical approaches and was 

characterized by progressive nature, critical and constructive theoretical ideas. 

Based on the principles of phenomenological approach, which consists in the 

rejection of stereotypes, bias in the coverage of the facts of the scientist’s life and 

the disclosure of the meaning of his subjective experience as a historical formation, 

we identified three periods of S. Chavdarov’s pedagogical activity: the 1st period - 

exploratory and propaedeutic (1926–1932). At this time the pedagogical activity of 

S. Chavdarov began. He worked as an inspector of rural schools in Kyiv District 

Department of Public Education (1926–1929), and worked in Kyiv Institute of 

Social Education. Since then, he began active educational and organizational and 

methodological activities, deeply studied the needs of the rural school, analyzed 

the complex path of formation and development of a new education system in 

Ukraine. The activity of the future scientist had a search-propaedeutic character: it 

was during this period when his pedagogical skills were revealed, his pedagogical 

and professional abilities were developed, the leading directions of further creative 

research in the field of education were outlined as well as when the first scientific 

works appeared. 
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The 2nd period is considered to be scientific and pedagogical period S. 

Chavdarov's activity (1933–1943). From 1933 to 1941, the scientist combined his 

work with the position of head of the department of language and literature and 

served as deputy director for scientific work at the Ukrainian Research Institute of 

Pedagogy. 

The period of S. Chavdarov's work in USRIP in the 1930s and early 1940s 

was extremely intense and fruitful. After all, from the first days of the institute's 

founding, famous scientists, teachers, psychologists, educators, methodologists 

worked here, among whom were S. Ananin, M. Demkiv, G. Kostiuk, J. 

Mamontov, V. Pomagayba, J. Ryappo, I. Sokolyansky, J. Chepiga, and others, who 

created a solid foundation for scientific research on pedagogy and psychology, 

methodology and didactics. 

The researchers focused on improving the quality of research work in 

pedagogy, psychology and certain methods. S. Chavdarov worked a lot on 

improving the methods of teaching the Ukrainian language in schools. He created a 

manual for teachers "How to teach the Ukrainian language in primary school" 

(1934), prepared a monograph "The methods of teaching the Ukrainian language in 

primary school" (1937). Sava Khrystoforovych is the author of the textbooks "The 

Ukrainian language" for 1-4 grades of primary and the eight-year school, textbooks 

for 1-4 grades of schools for the visually impaired pupils. Most of them have 

survived about thirty reprints. S. Chavdarov tried to reveal the most pressing issues 

of education and upbringing of schoolchildren. 

The peculiarity of this period of educational development was the need to 

address the issue of reforming its content, improving the forms and methods of the 

educational process. This need was conditioned by: a) the reconstruction of the 

economy, the implementation of the cultural revolution, which gradually took 

place in the country, in accordance with the emergence of a network of different 

types of institutions and the low level of teacher training; b) the presence of a 

system of measures developed in the theoretical aspect, aimed at raising the true 

role of teachers and public education in society. 
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During this period of his activity the textbook "Pedagogy" (1940) for 

pedagogical institutes edited by S. Chavdarov was published and, importantly, it 

was first published in Ukrainian. The textbook was highly praised by colleagues 

whose opinions were covered in the relevant reviews. 

In September 1939 S. Chavdarov became a professor of pedagogy at Taras 

Shevchenko State University of Kyiv, and, later, he became the head of the 

department of pedagogy (the order of the rector O. Rusko № 31 in January 20, 

1944). 

While in the evacuation, from 1941 to 1943 S. Chavdarov headed the 

Department of Pedagogy of the Sukhum State Pedagogical Institute of the 

Georgian SSR. Despite the difficult wartime, S. Chavdarov worked hard in the 

field of pedagogical education and science. He took an active part in the 

preparation and publication of scientific papers of the Sukhum State Pedagogical 

Institute as one of the editors-in-chief, continued to study the problems of theory 

and practice of teaching, organizing and ensuring the educational process in 

secondary and higher education. 

The 3rd period is educational, pedagogical and generalizing (1944–1962) - 

the period of generalization of creative experience. Moreover, teaching at the 

University of Scientific Knowledge for Teachers of Kyiv, the work as Deputy 

Chairman of the Scientific and Methodological Council of Kyiv State University, a 

member of the Presidium of the Republican Pedagogical Society, a member of the 

Presidium of the Scientific and Methodological Council for Higher School 

Pedagogy at the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the USSR 

was added to the intense pedagogical and scientific activity of the scientist. 

The post-war period of schools and research institutions needed to improve 

the training of teachers, curricula, programs, textbooks and manuals, which 

focused on the work of public education and research institute of pedagogy in 

particular. S. Chavdarov was directly involved in solving these problems as a 

deputy director and later as a director of the Institute of Pedagogy. It is also the 

period of the fullest realization of S. Chavdarov's creative potential as a talented 
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scientist, brilliant lecturer, scientific mentor of talented youth and the luminary of 

high school. 

The work in the scientific and methodological field and his research 

contributed to the development of the Ukrainian language and literature, methods 

of teaching the Ukrainian language at school, the development of theory and 

practice of teaching as well as the development of pedagogy as a science. S. 

Chavdarov attached great importance to the independent educational and cognitive 

activities of schoolchildren. Therefore, the success in learning largely depended on 

the presence of students' positive attitude to the acquisition of knowledge and 

positive motivation to learn. The results of our study show that S. Chavdarov 

considered learning as a complex multifaceted process, an ordered system as well 

as a set of interconnected and consistently placed psychological and pedagogical 

elements that formed the system. A special approach in this process was to 

determine the psychological foundations of educational and cognitive activities of 

students. It is known that the most difficult elements are the initial level of 

knowledge acquisition, as well as the willingness of students to use this knowledge 

in practice. Though, to achieve a successful result, S. Chavdarov paid much 

attention to a deep understanding of the essential traits of students, the level of 

their mental activity, the peculiarities of the emotional and volitional sphere, the 

interests and preferences of the student, his moral and volitional qualities and 

reproduced these searches in scientific works. 

This period of S. Chavdarov's activity is most closely connected with the 

Research Institute of Pedagogy of the USSR (USRIP) (1945–1956) and Taras 

Shevchenko State University of Kyiv (1944–1962) and with people with whom he 

passed a very fruitful path of his scientific and pedagogical work as a leader and 

scientist. S. Chavdarov's broad erudition, deep knowledge of both secondary and 

high schools, were successfully implemented at the Department of Pedagogy of 

Taras Shevchenko State University of Kyiv. The scientist focused on improving 

the independent research work of students, pedagogical practice, improving teacher 
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training in the university education system and contributed to the publication of 

textbooks and manuals. 

The period of educational and pedagogical as well as generalizing activity of 

S. Chavdarov is characterized by his close cooperation with many Ukrainian 

scientists-methodologists and teachers-practitioners, who transferred their 

knowledge to the creation of textbooks and manuals for secondary school teachers 

and for teachers beginners published in the Ukrainian language. Thus, a number of 

scientific and methodological works became a significant result of the cooperation 

of S. Chavdarov, V. Masalsky, S. Kanyuka, and V. Sukhomlynsky. In particular, S. 

Chavdarev's works "Some remarks on the work with the textbook of the Ukrainian 

language at the elementary school" (1948), "The system of repetition of 

educational material" (1940), "Repeat, systematically and thoughtfully" (1950), 

"How to prepare homework" (1948) were published. 

The works "Language Culture in Primary School" (S. Chavdarov, V. 

Masalsky, 1949), "Synopsis of the Methodology of Teaching the Ukrainian 

Language in Primary School for Primary School Teachers" (1948, S. Kanyuka), 

“The schools in the struggle for raising the literacy of students "(S. Kanyuka, 

1949)," Language learning in I-IV grades "(V. Sukhomlinsky, 1952) were 

published. 

The analysis of the works and life of S. Chavdarov, his contribution to the 

development of Ukrainian pedagogical science remains relevant today. It 

absolutely necessary in order to determine for oneself and show contemporaries the 

origins of phenomena and events through the rich and diverse history of the 

development of Ukrainian pedagogical thought. 

Key words: Ukrainian pedagogical science, figures of famous scientists-

teachers, scientific and pedagogical heritage of S. Chavdarov, formation of world 

outlook (view), social, historical and cultural-educational factors, periods and 

directions of scientific-pedagogical and research activity of S. Chavdarov. 
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