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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 витримати 

логіку історико-педагогічних досліджень, варто звернутися до постаті Сави 

Христофоровича Чавдарова.  
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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.).   

До наукового обігу введено нові  та маловідомі архівні документи, 

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

тлумачиться як система принципів, ідеалів і переконань, поглядів і цінностей, 
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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; тогочасні 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 
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розпочав активну просвітницьку та організаційно-методичну діяльність, 

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 
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діяльності вченого додалося викладання в університеті наукових знань для 

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

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, 
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варто глибоко розуміти істотні риси характеру вихованця, рівень його 

мислительної діяльності, особливості емоційно-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 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 таких 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 життєвого шляху С.Чавдарова, його праць і внеску 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 українського 

шкільництва і педагогічної думки.  

Ключові слова: вітчизняна педагогічна наука, постаті відомих вчених-

педагогів, науково-педагогічна спадщина С.Чавдарова, формування 
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світогляду, суспільно історичні та культурно-освітні чинники, періоди та 

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

 

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. 
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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 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 
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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 – 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.  
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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 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 
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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 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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 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 
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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 

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. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку українського 

суспільства характеризується суттєвими зрушеннями в усіх його сферах, 

зокрема і в галузі освіти, значення якої відчутно зростає в контексті 

соціокультурних проблем, що постають сьогодні перед суверенною Україною. 

Державні документи, передусім Конституція України, Закон «Про освіту», 

Закон «Про вищу освіту», Державна національна програма «Освіта (Україна 

ХХІ століття)», Концепція національного виховання, Концепція 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. 

проголосили розбудову і докорінне реформування освіти основою відтворення 

інтелектуального та духовного потенціалу народу, демократизації суспільства, 

виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень. 

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. Концепція 

національного виховання і Концепція громадянського виховання особистості 

в умовах розвитку української державності, Закони України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту» визначили головною метою виховання 

передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 

культури народу, його ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі – 

формування в ньому особистісних рис громадянина вільної і незалежної 

України. 

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 
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історичних подій та скористатися ними для формування й удосконалення 

нових освітніх технологій в умовах соціальних перетворень в Україні. 

У розвитку теорії та практики сучасного національного шкільництва 

особливого значення набуває вивчення історії української освіти й 

педагогічної думки, яка завжди персоніфікована – у ній віддзеркалюється 

особистість її носія, з його смаками, поглядами, віруваннями та вподобаннями 

(О. Сухомлинська). Тому аналіз праць і життєвого шляху педагогів, 

письменників, громадських діячів, учених, які зробили вагомий внесок у 

розвиток вітчизняної педагогічної науки залишається актуальним. Він 

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

явищ і подій через багату й різноманітну історію розвитку української 

гуманітарної думки.  

Не викликає сумнівів той факт, що педагогічна персоналія сьогодні – це 

один із найпоширеніших напрямків історико-педагогічних досліджень. І дуже 

важливо сьогодні, що творчі надбання педагогів, їх теоретичного і 

практичного доробку в галузі педагогіки повертаються до нас через ідеї, цікаві 

міркування, дотичні до побудови навчально-виховного процесу у школі, 

структурних компонентів процесу навчання, проблем методики навчання 

різних предметів, які актуальні для сучасної нової української школи.  

Тож, аналіз літератури, архівних джерел і практичного досвіду відомих 

педагогів має сприяти глибшому пізнанню історико-педагогічного минулого 

України. У цьому контексті слід відзначити глибокі наукові дослідження, 

присвячені історії українського шкільництва, які помітно активізувалися в 

останні роки (Л. Березівська, Л. Вовк, І. Воробець, Н. Гупан, Н. Дічек, 

С. Дмитренко, Т. Завгородня, С. Золотухіна, Є. Коваленко, Н. Коляда, 

І. Курляк, Н. Побірченко, Б. Ступарик, І.Стражнікова, О. Сухомлинська                   

та ін.).  

Вирішенню проблем у освітній галузі, розвитку національної освіти і 

виховання, входженню України до європейського освітнього простору 
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присвячені дослідження або положення окремих праць відомих вітчизняних 

учених А. Вихруща, Ю. Войцехівського, В. Галузинського, О. Драча,                           

П. Дроб’язка, М. Євтуха, І. Зайченка, С. Золотухіної, І. Зязюна,                                           

Н. Калениченко, В.Кеміня, В. Кузя, В. Липинського, В. Майбороди,                               

Н. Ничкало, О. Пронікова, О. Плахотнік, О. Сухомлинської, Д. Федоренка,                

М. Фіцули, П. Щербаня та ін. 

Визначні розвідки щодо дидактичної теорії початкової та середньої 

школи було здійснено у дослідженнях А. Алексюка, Н. Бібік, В. Бондаря,                     

Г. Ващенка, А. Кузьмінського, І. Підласого, О. Савченко й ін. 

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 розвитку освіти 

України. Щоб витримати логіку історико-педагогічних досліджень, ми 

звертаємося до постаті Сави Христофоровича Чавдарова.  

У цьому контексті, слід підкреслити, що Сава Христофорович Чавдаров 

(1892–1962) – педагог-практик, методист, культурно-освітній, громадський 

діяч. Він – заслужений діяч науки, член-кореспондент АПН РРФСР, професор, 

автор підручників з української мови для всіх початкових класів, методики для 

педагогічних училищ, вищих навчальних закладів, монографій, ряду 

навчальних посібників, великої кількості статей.  

Інтерес до особистості С.Чавдарова, до його творчості проявився у 

дисертаційних дослідженнях і статтях А.Алексюка, З.Бакум, Л. Березівської, 

О. Біляєва, Л. Бондар, Н. Гов’ядовської, В. Масальського, В. Палатної,                                

О. Пронікова, С. Яворської та ін.), однак із точки зору системного підходу до 

вивчення педагогічної спадщини С.Чавдарова та його внеску у розвиток 

української освіти у 20–60 роки ХХ століття, які червоною ниткою проходять 

через реформування змісту, форм, методів навчання, а також навчальну 

діяльність школярів та студентів і її оцінювання, праці вченого 

досліджувалися недостатньо. 
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Розквіт творчої діяльності С.Чавдарова припадає на 30–50-ті роки XX ст. 

Відомо, що цей період характеризується заідеологізованістю психолого-

педагогічних наук, різноманітністю поглядів учених. Проте, об’єктивний 

аналіз педагогічної спадщини С.Чавдарова дає підстави для заслуженого 

визнання і високої оцінки його праці. 

Багатогранність педагогічної спадщини С.Чавдарова, досвіду його 

освітньої діяльності, значущість дидактичних поглядів педагога для сучасної 

теорії та практики навчання й виховання у загальноосвітній та вищій школі, їх 

недостатня дослідженість зумовили вибір теми наукового пошуку «Внесок 

педагогічної спадщини С. Чавдарова у розвиток української освіти (20–

60-ті роки ХХ століття)».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно з тематичним планом науково-

дослідної роботи відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки 

НАПН України і є складником тем: «Процеси диференціації в шкільній освіті 

незалежної України (історико-аналітичний аспект)» (2016–2018 рр., 

державний реєстраційний номер 0116U003183); «Парадигми розвитку та 

тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності» 

(2019–2021 рр.), державний реєстраційний номер 0119U001260).  

Тему дослідження затверджено рішенням Вченої ради Інституту 

педагогіки НАПН України (протокол № 10 від 26 жовтня 2017 р.) та узгоджено 

у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки 

і психології (протокол № 3 від 29 травня 2018 р.). 

Об’єкт дослідження – розвиток вітчизняної педагогічної науки і 

практики в Україні у 20–60-ті роки ХХ століття.  

Предмет дослідження – внесок науково-педагогічної спадщини 

С.Чавдарова в розвиток вітчизняної науки і освіти у 20–60-ті роки ХХ століття.  
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Мета дослідження – здійснити всебічне цілісне висвітлення науково-

педагогічної діяльності С.Чавдарова для подальшого відтворення процесу 

розвитку освіти в Україні у 20–60-ті роки ХХ століття.  

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1) дослідити персоналію С. Чавдарова у контексті суспільно-історичних 

та культурно-освітніх чинників розвитку освіти у 20–60-ті роки ХХ століття; 

2) виявити чинники, які сприяли становленню та розвитку особистості 

С.Чавдарова як майбутнього науковця;  

3) встановити й обґрунтувати періоди та напрями науково-педагогічної 

діяльності С.Чавдарова; 

4) проаналізувати науковий доробок С. Чавдарова в контексті розвитку 

української освіти у 20–60-ті роки ХХ століття та розкрити суть дидактичних 

поглядів ученого; 

5) розробити рекомендандації щодо можливостей творчого 

впровадження педагогічних ідей і положень ученого, що стосуються освіти і 

навчання, у практику сучасної школи. 

У дослідженні використовувалися такі методи: пошуково-

бібліографічний метод вивчення та аналізу наукової літератури, який дав 

змогу виявити джерельну базу науково-педагогічної спадщини С. Чавдарова; 

біографічний метод, що застосовувався для аналізу життєдіяльності вченого; 

проблемно-хронологічний метод, який використано у розгляді науково-

педагогічної діяльності С.Чавдарова у часовій послідовності; метод 

ретроспективного логіко-семантичного аналізу, за яким здійснювався відбір 

фактологічного матеріалу з метою з’ясування даних життєдіяльності вченого; 

класифікація, систематизація і моделювання інформації, що сприяло 

розкриттю та обґрунтуванню науково-педагогічної діяльності вченого; 

зіставлення, порівняння та узагальнення результатів дослідження, що дало 

змогу проаналізувати теоретичні підходи С.Чавдарова до організації 

навчально-виховного процесу і оцінити його внесок у педагогічну науку. 



29 

 

 

Джерельну базу дослідження складають праці С.Чавдарова: 

підручники, навчальні посібники, монографії, наукові та публіцистичні статті, 

доповіді, рецензії, звіти, програми, матеріали публіцистичних видань. Цінний 

фактичний матеріал було зібрано в ході опрацювання інформаційних 

матеріалів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. Сухомлинського, Педагогічного 

музею АПН України, Національної бібліотеки України імені В.Вернадського, 

Державної науково-технічної бібліотеки України, Науково-довідкової 

бібліотеки ЦДІА України, Державного архіву м. Києва, Центрального 

державного архіву вищих органів влади і управління м. Києва , Центрального 

державного історичного архіву України. Використано збірники нормативних 

документів, суспільно-політичну і педагогічну пресу, довідково-

бібліографічну літературу, історико-педагогічні дослідження. 

Використано також прикнижкові та пристатейні бібліографічні списки, 

джерела дисертаційних досліджень, Інтернет-ресурси тощо.  

Хронологічні межі дослідження  охоплюють період 20–60-тих років 

ХХ століття, позначений трансформаціями у системі загальної середньої 

освіти, посиленням уваги науковців до теорії і практики освіти, численними 

експериментальними дослідженнями у цій галузі, розробленням нових 

підходів до організації освітнього процесу, реформуванням змісту освіти; 

пошуком і впровадженням нових форм, методів і засобів навчання.  

Вибір нижньої хронологічної межі зумовлений початком пошуково-

пропедевтичної діяльності С. Чавдарова, виходом його перших наукових 

праць. За нижню хронологічну межу взято 60-ті роки ХХ століття. Це період, 

коли на цілі освіти в Україні значний вплив мали: зміни політичних лідерів та 

урядів, рівень громадянської активності, мовна політика (русифікація, спроби 

утвердження української мови);  потреби економіки у підготовці фахівців 

(політехнізація школи), науково-технічний прогрес, демографічна ситуація 
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після воєн, розвиток села, урбанізація; зміни у структурі освіти (інтегрування 

початкової освіти в загальну середню), розвиток педагогічної науки, 

здійснення експериментальних досліджень у галузі початкової освіти, участь 

педагогічної громадськості в реформуванні освіти, професійна підготовка 

педагогічних працівників та їх статус у суспільстві. Саме на цей час припадає 

освітньо-педагогічний та узагальнюючий період діяльності С.Чавдарова, який 

здійснив гідний внесок у розвиток освіти і науки в Україні.  

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягає в тому, 

що:  вперше 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; 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 
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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 (1933–1943 рр.), 3-й – освітньо-

педагогічний та узагальнюючий (1944–1962 рр.).   

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, розвитку 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.  

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

сформульованих положень для збагачення історико-педагогічних знань, 

наповнення змісту лекційного курсу «Історія педагогіки» провідними ідеями 

педагогічного доробку С. Чавдарова; при написанні праць з історії педагогіки 

та дидактики, підручників і навчальних посібників; при підготовці 

нормативних та елективних спецкурсів і спецсемінарів з педагогіки й історії 

педагогіки; у роботі наукових гуртків, факультативів, творчих груп та інших 

науково-пошукових об’єднань загальноосвітньої і вищої школи; під час 

проведення культурно-просвітницької роботи зі студентами та учнями; у 

післядипломній освіті вчителів та викладачів вищої школи. За результатами 

дисертаційного дослідження розроблено і впроваджено авторський 

спеціалізований елективний курс «Видатні постаті в історії української 

педагогіки XX століття: С. Чавдаров».  
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Зібраний і структурований з використанням проблемно-хронологічного 

підходу, об’єктивно проаналізований з допомогою порівняльного методу і 

узагальнений дисертаційний матеріал стане надійним підґрунтям для 

подальших історико-теоретичних досліджень. 

Результати дослідження. Результати дослідження впроваджено в  

освітній процес Ізмаїльського державного педагогічного університету 

(довідка про впровадження № 06/25 від 15. 02. 2021 р.), Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (довідка № 96 від 

09. 02. 2021 р.), Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Вінниченка (довідка № 07/85 від 

14. 04. 2021 р.), Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (довідка № 06/18 від 11.05.21 р.), Рівненського 

державного педагогічного університету (довідка про впровадження № 01-

12/22 від 11. 05. 2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Основні ідеї, а також розробки, висновки, пропозиції й рекомендації, 

сформульовані в дисертації, в тому числі й ті, що характеризують наукову 

новизну, мету й завдання, методологічні підходи до їх вирішення, практичне 

значення одержаних результатів, отримані здобувачем особисто. 

Наукові публікації, видані в співавторстві, в процесі дослідження 

використані тільки в тій частині, яка належить особисто здобувачеві, й указані 

в переліку основних публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення й основні 

результати дослідження були оприлюднені на науково-практичних 

конференціях: міжнародних: «Проблеми сучасного підручника» (Мінськ, 

2018), «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: 

інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» (Київ, 2019), 

«Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» (Житомир, 2019), 

«Современное образовательное пространство: трансформация национальных 
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моделей в условиях интеграции» (Лейпциг, 2020), «Science, education, 

innovation: topical issues and modern aspects» (Таллін, 2020); всеукраїнських: 

«Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: 

наукові підходи та сучасні практики» (Київ, 2017), «Диференціація у шкільній 

освіті: історичний досвід і сучасні технології» (Київ, 2018), «Педагогічна 

наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку» (Одеса, 

2020), «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії» 

(Київ, 2020), «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та 

перспективи розвитку» (Одеса, 2021).  

Матеріали дослідження представлено й обговорено на засіданнях та 

теоретико-методологічних семінарах відділу історії і філософії освіти 

інституту НАПН України. 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 15 

публікаціях автора: 3 статті – у наукових фахових виданнях України, 3 статті 

– у наукових виданнях держав, що входять до Європейського Союзу, 9 статей 

та тез – у матеріалах науково-практичних конференцій.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, списку літератури і джерел до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний  обсяг  

дисертації складає  262  сторінки, основного тексту – 202 сторінки. Список 

використаних джерел – 278 найменувань. 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕРСОНАЛІЇ С.ЧАВДАРОВА У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ У 20–60-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ 

 

1.1. Аналіз історико-педагогічних досліджень вчених та оцінка їх 

внеску у розвиток української освіти  (ступінь розробленості проблеми). 



34 

 

 

Вироблення нового педагогічного мислення з урахуванням вітчизняних 

традицій і світового педагогічного досвіду, стратегії і тактики розв’язання 

назрілих соціально-педагогічних проблем, можливе лише на основі духовного 

й інтелектуального відродження української школи, опрацювання 

педагогічною наукою теоретичної концепції такого відродження. 

Формування нового педагогічного мислення вимагає відмови від 

застарілих цінностей, установок, стереотипів, які гальмують розвиток 

демократичної гуманної педагогіки. І, зрозуміло, що відмова від них потребує 

певної ідеології, здатної подолати недоліки традиційної педагогічної науки, 

забезпечити прорив у нову ситуацію. Однак при цьому виникає небезпека 

дискредитації наукової педагогічної традиції, коли все пов’язане з нею 

піддається нищівній критиці, оголошується шкідливим або консервативним, 

супроводжується руйнуванням інститутів і наукових шкіл. «Це призводить до 

ізоляції двох культурних педагогічних пластів і порушення наступності: 

досягнуте на попередньому етапі вже не може бути просто проігнороване, але 

й не стає надбанням сучасності. Педагогічна наука, відірвана від національних 

коренів і традицій, втрачає власну логіку розвитку, повертається до вихідного 

стану, система її цінностей ідеологізується і гранично спрощується» [22, с.44]. 

Подібні прояви спостерігаються і сьогодні у вітчизняній педагогічній 

науці. 

На жаль, часто можна зустріти судження, що педагогічна наука того 

періоду була вірною служницею тоталітарного режиму, комуністичної партії. 

І, якщо вона перебувала під жорстким ідеологічним пресингом, то не могла 

бути нічим іншим, як суто догматичною теорією комуністичного навчання і 

виховання і через це нічого цікавого і нового в межах такої ідеологізованої 

педагогіки не було та й не могло бути створено.  

Відомі українські вчені С.Гончаренко і Ю.Мальований спростовують 

подібні судження, зазначаючи, що «за такою логікою весь радянський період 

вітчизняної педагогіки вважають якоюсь безоднею, розривом із світовою 
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педагогічною думкою, «чорною ямою», з якої належить довго видиратися. 

Досить поширеною є й думка, що українська педагогічна наука в той час 

розвивалася виключно в діаспорі чи в еміграції. Така міфотворчість, відверта 

фальсифікація оцінок вітчизняної педагогіки радянського періоду є однією з 

ідеологем псевдодемократизму, примітивною інверсією в оцінці радянського 

минулого, коли все, що раніше вважалося досягненням, оголошується 

недоліком» [22, c. 44].  

Однак, неупереджений та об’єктивний аналіз історії вітчизняної 

педагогіки подає нам значно складнішу картину. Звичайно, що у нас було 

чимало представників так званої ідеологізованої педагогіки. Та не слід , як це 

часто буває, ототожнювати духовне життя тогочасної нашої країни виключно 

зі сталінізмом. 

С.Гончаренко і Ю.Мальований підкреслюють, що це не ніяким чином не 

вбачалось, що педагогіка радянського періоду була представлена лише 

«священиками марксистсько-ленінського приходу», які нічого не визнавали, 

«крім спрощеного і догматизованого діа- й істмату та побудованої на них 

теорії комуністичного виховання молоді на принципах морального кодексу 

будівників комунізму. Проводилася і плідна робота» [22, с.44–48]. 

У процесі нашого дослідження було встановлено, що нові педагогічні 

ідеї, думаючі педагоги-професіонали створювали свої оригінальні наукові 

школи, продовжували розвиток вітчизняної педагогіки. Говорячи сьогодні про 

труднощі, з якими їм доводилося стикатися в умовах суворого ідеологічного 

контролю, не варто принижувати їх досягнення, а варто оцінюти їх гідно. 

Адже саме завдяки їхнім зусиллям було створено передумови для 

теперішнього етапу розвитку педагогіки. 

На підтвердження вище зазначеного, слід звернутися до окремих 

науково-педагогічних шкіл, які виникли і сформувалися в Україні саме в 

радянський період. Вони внесли істотні зміни у педагогічну науку та практику 

своїми оригінальними ідеями. 
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Так, досить відомою і плідною була діяльність київської школи 

дидактики, біля джерел якої стояв професор С. Чавдаров. Передусім, у центрі 

уваги цієї школи стояли проблеми удосконалення змісту шкільної освіти, 

форм організації навчального процесу, покращення традиційних методів і 

прийомів навчання. Ці починання набули належного розвитку у діяльності 

наукових шкіл провідних дидактів України А.Алексюка, В.Бондаря, 

В.Онищука, О. Савченко, І. Підласого та ін.. 

Одне з головних завдань історії педагогіки лежить у площині 

підвищення її методологічної функції, теоретичного рівня досліджень, що є 

істотним фактором оптимізації методів їх виконання і досягнення високих 

науково-практичних результатів.  

В останні два десятиліття українськими вченими-педагогами 

виконувалися різні дослідження з основних галузей історико-педагогічної 

науки: з історії вітчизняної, сучасної і зарубіжної школи та педагогіки. 

Характерними тенденціями розвитку українських історико-педагогічних 

досліджень стали: а) вивчення спадщини видатних і відомих українських 

педагогів, які, зокрема, з політичних міркувань, тривалий час замовчувалися, 

архівних джерел як живих свідків давно минулих подій; б) написання і 

видання великої кількості монографічної і історико-педагогічної літератури; 

в) спроби створення українських підручників і посібників з історії педагогіки; 

г) створення узагальнюючих праць з історії педагогіки» д) помітне зростання 

кількості кандидатських і докторських досліджень з проблем історії 

педагогіки. 

Особливий інтерес науковців до історії науки викликаний необхідністю 

осмислення прогресивних ідей минулого з позиції сьогодення. Однак, як 

стверджує Е.Дніпров, «без серйозних історіографічних досліджень неможливо 

усвідомити процес розвитку історико-педагогічного знання, виявити у ньому 

лакуни (порожнини) і визначити перспективи подальшої роботи в історії 

педагогіки». [33, с.4].  
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У дисертаційних роботах або в дослідженнях історико-педагогічного 

характеру обов’язковим компонентом стала історіографічна складова. При 

визначенні завдання дослідження, необхідно з’ясувати, чого вже досягли 

науковці у конкретному питанні, в чому полягають їхні досягнення та 

недоліки. Адже історіографічний аналіз базується на дослідженні джерел 

педагогічної історіографії. Тож, ретельне вивчення джерельної бази є 

запорукою об’єктивних та вірогідних результатів будь-якого наукового 

історичного пізнання. Як свідчить аналіз досліджень, в останні десятиріччя 

з’явилася значна кількість робіт історіографічного характеру. У сучасних 

наукових розвідках знаходять відображення загальні методологічні питання 

педагогічного джерелознавства.  

Ще у ХІХ столітті з’явилися на теренах України історіографічні 

дослідження, у яких зроблено спроби прослідкувати розвиток історико-

педагогічної науки. У ХХ ст. цю традицію продовжили відомі українські 

вчені-педагоги, зокрема, С.Русова, Я.Чепіга, М.Гордієвський, М.Грищенко, 

М.Даденков, О.Дзверін, Я.Калакура, М.Миронов, В.Науменко, С.Постернак, 

Я.Ряппо, С.Синицький, М.Скрипник, М.Ярмаченко та ін.. Окремі проблеми 

педагогічного джерелознавства розглядали в різні роки М.Анісов, К.Васильєв, 

С.Іванов, Н.Коляда, О.Кошелєва, М.Михайлова, Д.Раскін, М.Шабаєва та ін. 

[38]. До проблем педагогічної історіографії, зокрема. до досліджень теорії і 

методології у своїх працях звертались неодноразово Л.Березівська, Е.Дніпров, 

Н.Гупан, О.Сухомлинська та ін.. 

Відомий дослідник української історіографії історії педагогіки Н.Гупан 

зазначає, що такі дослiдники, як В.Безрогов, Г.Матулiс, виокремлюють: а) 

iсторiю освiти; б) icторiю педагогічної думки; в) icторiю педагогічного звичаю 

або педагогічної ментальностi (сюди входять народна педагогіка як поле 

ментальностей, етнокультурних стереотипiв, етнографiя дитинства, 

педагогiчна етнологiя тощо) [ 26, с.5].  
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Н.Гупан підкреслює: «Така складова iсторії педагогіки є важливою з 

погляду розвитку синергетичного свiторозумiння – нової світоглядної позицiї, 

що завойовує сво1х прихильникiв як в історії в цiлому, так i в icторії 

педагогіки. Така позицiя автора потребує сприйняття «ролi суб'скта у 

визначеннi власних перспектив, перенесення головної уваги дослідника на 

мікропроцеси, на дiяльнiсть конкретного педагога, виховну систему даного 

навчального закладу. Тут на перший план виступає важлива роль активно 

діючої особистостості в історії освiти з її правом на вибiр, з її вiдповiдальнiстю 

перед майбутнiм» [26, с. с.5]. Теоретик icторії педагогіки М.Богуславський 

стверджує, що особливого значення набувають виявлення і показ впливу 

окремих відомих дiячiв освiти на саму систему, яка перебуває у певній 

нестабiльностi та призводить до макрозмiн [10, с.37–40].  

Послуговуючись аналізом рiзних пiдxодів до визначення історії 

педатогіки, Н.Гупан вбачає доцільним представити визначення історії 

педагогіки в iсторiографiчному аспектi, як процес вiдображення в iсторико-

педагогiчнiй лiтеpaтypi icторії школи i освiти, icторiя педагогічних персоналiй 

та iсторiї педаroгiчної думки. Виходячи з тлумачення, що iсторiя нацiональної 

педагогічної думки являє сукупнicть ідей, теорій, уявлень, мiркувань про 

освіту i виховання, які накопичено та розроблено знаними представниками 

освіти і педагогічної громадськостi протягом багатьох столiть.  

Вчений правомірно стверджує, що «педагогiчна думка є вiдбитком 

об'єктивної реальностi i результатом цiлеспрямованоro, узатальненого 

пiзнання суб'єктом педагогiчних фактiв, суттевих зв'язків i спiввiдношень 

педагогiчних явищ, творчого вироблення нових педагогiчних ідей, 

прогнозування подій тощо. Тому вона завжди персонiфiкована, на нiй лежить 

вiдбиток особистосп автора. Педагогічна думка представлена у рiзних 

наукових формах – пiдручниках, посiбниках, дисертаціях, монографiях тощо. 

Розвиток педагогічної думки – це iсторичне явище, яке передбачае 

послiдовнicть i спадкоємнютъ знань, що набуваються від поколiння до 
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покоління» [22,с.5–6]. З огляду на вищевикладене, педагогiчну iсторiографiю 

варто розглядати як одну з провiдних засад для глибинного аналiзу цього 

процесу. 

Історiю освіти автор розглядає як «iсторiю становлення i 

функцiонування рiзних типiв навчальних та виховних закладiв, установ, 

систем освiти та виховання в цiлому, розвиток практики виховання і освiти на 

тому чи iншому етапi розвитку суспiльства, сукупнiсть соцiальних iнституцiй, 

норм i правил, що її регулюють» [22, с. 6].  

Педагогічні персоналії представлені вченим як «творчi біографїї та 

послідовне систематизоване висвiтлення сукупностi педагогiчних поглядів 

окремих педагоriв або видатних дiячiв, мислителiв, що працювали в галузi 

освiти та виховання» [22, с. 6]. Г.Паперна у своїх дослідженнях розглядає 

життя педагога, його бiографiю як такі, що дають духовний матерiал для 

відтворення, співставлення й відповідних висновкiв iсторико-педагогiчного 

характеру» [62, с.128].  

Як стверджує Е.Дніпров, у процесі розвитку педагогічна iсторiографiя 

вже відмовлялась від персоналiй, з метою виявлення генези ідей, концепцій, 

які, як зазначає автор, були для науковцiв «...головним фактом в історії науки, 

оскiльки саме в теоретичному осмисленнi iсторичних процесiв i явищ, в 

розкриттi їx закономiрностей зосереджено головне завдання наукового 

викладу історії» [34, с.12–13]. Беручи за основу джерела педагогічної 

iсторiографiї, сучасні дослiдники не залишають поза увагою інтерес до 

авторських ідей і концепцій, звертаючись до тих вчених, хто став їх носіями.  

Важливим для нашого дослідження є виокремлення О.Сухомлинською 

творчої бiографiї педагога (персоналiї) як предмету історико-педагогічного 

дослiдження [76, с. 36 – 46], що спонукає сучасних науковців до вивчення 

педагогічного спадку минулого та переосмислення його значення.  

Ми погоджуємося з О.Сухомлинською, яка переконливо доводить, що 

сьогодні цей інтерес проявляється по-новому: педагогiчна персоналiя 
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вивчається з точки зору як особистicних, соціальних, так і внутрішньо- 

наукових детермінант [80, с.41–45]. Автор підкреслює, що iсторiя педагогіки 

у своєму сучасному розвитку певною мірою розширює межі дослідження та 

«виступає комбiнаторною в рамках своєї дисциплiни й мiжпредметною в 

контексті загальногуманітарних i суто соцiальних наук» [80, с. 43].  

До вивчення історії педагогіки, підвищення її значення спонукає 

одержання нового статусу її розвитку як окремої галузi наукового знання в 

сучасних умовах. Незаперечним є той факт, що саме тоді з'являєтъся iсторiя 

будь-якої науки, коли наука досягає відповідного ступеня зрiлостi, коли для 

практики розвитку цієї науки необхідні знання її історії. Тож, з огляду на вище 

викладене, можна стверджувати, що спроби певного осмислення й 

переосмислення теорії i методологiї науки викликають потреби в збільшенні 

кількості iсторико-педагоriчних досліджень, зокрема дослідження 

персоналістичного напряму.  

Здійснений нами аналіз наукової літератури дає підстави для 

твердження, що увага вітчизняних істориків була спрямована не лише на 

поглиблене вивчення історіографії й джерелознавства, але й на з’ясування 

зв’язків історичних наук, та виявлення підходів до класифікації джерел, 

уточнення наукового апарату історіографії й джерелознавства, що дало 

можливість підготовки навчальних посібників, підручників з проблем 

джерелознавства та історіографії, а також розробки лекцій курсів для 

студентів [38].  

Вивчаючи вітчизняні наукові праці різних років, у яких відтворено 

педагогічні портрети громадсько-освітніх діячів, фахівців з питань виховання 

і навчання, ми мали можливість переконатися, що педагогічна персоналістика 

має власний категорійний апарат, чітку структуру досліджень, а також 

сформовану теоретико-методологічну базу. Саме вона впливає на сучасний 

розвиток освіти, який неможливий без вивчення поглядів і концепцій 
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педагогів, освітян, громадських діячів минулого, як один із важливих напрямів 

досліджень історико-педагогічної науки [38, 76].  

У процесі дослідження ми переконались у тому, що процес відродження 

української національної культури цікавить багатьох дослідників. 

Спостерігається великий історичного до минулого нашого народу, до історії 

розвитку освіти, до світової прогресивної педагогічної думки й до дидактики, 

методик навчання зокрема. Пошук шляхів розв’язання актуальних завдань 

школи, освіти потребує переосмислення історії української освіти і педагогіки, 

висвітлення, котрі розв’язували проблеми навчання, його форми, методи, 

принципи. На різних етапах розвитку, залежно від конкретних потреб 

суспільства, змінювалися форми і зміст навчання в українській школі, які 

залежали від наукового доробку відомих педагогів та вчених, від об’єктивного 

переосмислення історії української освіти, від оприлюднення педагогічних 

поглядів українських учених. Це створює можливості для ознайомлення з 

новими фактами і теоретичними положеннями, що дає змогу прогнозувати 

майбутній розвиток педагогічної науки і практики.  

Досить цінним надбанням вітчизняної педагогічної науки й освіти стали 

праці таких відомих українських педагогів як Г.Ващенко, Б.Грінченко, 

М.Драгоманов, О.Кониський, Т.Лубенець, В.Науменко, І.Огієнко, С.Русова, 

С.Сірополко, Я.Чепіга, С.Черкасенко та інших учених зі світовим іменем. 

Освітня спадщина цих науковців-педагогів була введена до наукового 

обігу завдяки історико-педагогічним дослідженням, здійсненим такими 

нашими сучасниками як Л.Березівська, А.Бойко, Л.Вовк, Н.Гупан, Н.Дічек, 

М.Євтух, Т.Завгородня, Н.Калениченко, Є.Коваленко, В.Майборода, 

О.Савченко, І.Скоропад, М.Стельмахович, О.Сухомлинська, М.Ярмаченко та 

інші. Сьогоднішніми дослідниками активно вивчається творчий шлях і 

науковий доробок педагогів минулого. Проте, ще залишається поза увагою 

значний внесок інших, відомих імен вчених, педагогів, які потребують більш 

ґрунтовного висвітлення.  
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Важливо підкреслити, що ідеями персоналізму у різні періоди розвитку 

науки і культури цікавились та пропагували їх відомі філософи такі як 

Н. Бердяєв, Б. Боун, Лакруа, П. Ландсберг, Муньє, Л. Шестов та ін.. Елементи 

персоналізму ми, зокрема, знаходимо в українській філософській думці у 

Г. Сковороди, П. Юркевича, О. Кульчицького. Розглядаючи персоналізм у 

національному контексті, О. Кульчицький трактував його не як певне 

«хутірське» вчення, а представляв його як складову європейської культури, 

яка переплітається зі світовою філософською думкою [85, с.476]. З огляду на 

вищезазначене, стає зрозумілим, чому персоналізм в радянські часи піддавався 

критиці, та розглядався як ознака буржуазного світогляду [85, с. 489–490].  

Аналіз наукової літератури дає підстави для твердження, що коли 

предметом дослідження стали в останні десятиліття феномени й факти, які не 

досліджувалися раніше, актуальність такого підходу сьогодні значно зросла. 

Нам імпонує позитивна оцінка цього підходу О. Сухомлинською, яка 

підкреслює: «… інтерес до педагогічних персоналій зростає, і значна частина 

творчих біографій уперше стає об’єктом наукової рефлексії» [80, с. 36]. Тож, 

саме завдяки ознайомленню з біографіями освітян минулого, історію 

педагогічних фактів і явищ ми можемо сьогодні розглядати й оцінювати з 

іншої точки зору.  

Для нашого дослідження важливою стала ґрунтовна праця «Українська 

історіографія історії педагогіки», де автор підкреслює, що історія педагогіки 

включає такі складові: історія школи й освіти, педагогічні персоналії та 

історію педагогічної думки [26, с. 3]. На думку вченого, персоналії – це «творчі 

біографії та послідовне систематизоване висвітлювання сукупності 

педагогічних поглядів окремих педагогів…» [26, с.6]. Отже, можна з 

упевненістю стверджувати, що без вивчення й аналізу персоналій неможливо 

побудувати загальну і національну історію педагогіки, передбачити й 

спрогнозувати можливий розвиток освіти майбутнього. 
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Аналізуючи основні етапи вивчення різних проблем історії педагогіки в 

Україні, Н.Гупан акцентує увагу на тому, що інтерес до її персоналій особливо 

виявився на межі ХІХ—ХХ ст. Цей період характерний тим, що у 

представників педагогічної думки виник особливий інтерес до творчої 

спадщини таких видатних педагогів і філософів, як Я. Коменський, 

К. Ушинський, Г. Сковорода та ін.. Дослідники цих персоналій зосереджували 

свою увагу на гуманістичному, демократичному характері і морально-

релігійній спрямованості авторських педагогічних систем та підкреслювали їх 

актуальність для подальшого розвитку освіти. У процесі узагальнення 

теоретичного доробку освітян, історики відтворювали і власні погляди, що 

збігалися (чи не збігалися) з відповідним соціальним замовленням суспільства.  

Для підкріплення обґрунтування тогочасного педагогічного процесу й 

намагання пов’язати цей процес з проблемами розвитку окремих його 

напрямів, дослідники персоналій часто тлумачили ідеї педагогів, акцентуючи 

увагу на певних аспектах. Звернення О. Сухомлинської до концептуальних 

засад розвитку історико-педагогічної думки в Україні, дає можливість 

впевнитись, що в науці відбувалося не лише осмислення й переосмислення 

теоретичних поглядів класиків педагогіки, а й до наукового обігу було введено 

імена тих діячів освіти, які зробили вагомий внесок у її розвиток. Автор 

зазначає, що вже на межі ХІХ – ХХ ст. саме персоналії значною мірою 

визначали власне предмет історії педагогіки й відповідно формувалось 

ставлення до цієї галузі знань і науковців й усієї педагогічної спільноти. [80, 

с. 38]. 

Як свідчать досліджувані джерела, у кінці другого десятиліття ХХ ст. 

утвердження більшовицької влади в Україні призвело до формування та 

розвитку історії педагогіки на засадах марксистської методології. Як 

підкреслює автор роботи «Українська історіографія історії педагогіки», цей 

період розвитку педагогічної науки і освіти вважається «укоріненням 

ідеологічного догматизму, знеособлення, утилітаризму і примітивізму» [26, с. 
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29]. Стає зрозумілим, що такий підхід не міг не накласти відбиток і на 

дослідженнях педагогічних персоналій. Адже на всіх етапах розвитку 

радянської історико-педагогічної науки це вивчення здійснювалося з позицій 

марксизму-ленінізму, відповідно до тих процесів, які відбувалися у суспільно-

політичному житті країни, і тих завдань, які ставились перед тодішньою 

школою. З огляду на вищезазначене, можна побачити звуження предметного 

поля тематики досліджень педагогічних персоналій та послаблення 

теоретичного рівня персоніфікованих розвідок.  

Вивчення різних матеріалів, що стосуються теми нашого дослідження, 

дало можливість побачити, що основна увага дослідників того часу була 

прикута до педагогічних поглядів революційних демократів (зокрема, 

Т. Шевченка та І. Франка), у тому числі величезна кількість статей і книг, 

присвячених педагогічним ідеям В.Леніна, Й.Сталіна, Н.Крупської, 

М.Калініна та ін. Такий підхід накладав на науковців певні зобов’язання й, 

відповідно, відбиток на тематику педагогічних досліджень, що призвело до 

збіднення самої педагогічної науки. Нам дуже імпонує позиція Н.Гупана, 

котрий справедливо підкреслює, що в історико-педагогічних розвідках 

відчувався схематизм, навіть у їх побудові: «…такі праці були подібні між 

собою і дуже часто майже нічим не відрізнялися, окрім імен педагогів. Читача 

пригнічувала одноманітність персоніфікованих досліджень, де той чи інший 

педагог висвітлювався поза зв’язками зі своїми попередниками та 

сучасниками» [ 26, с. 111].  

Періодом так званої «відлиги» ввійшла в історію друга половина ХХ 

століття. У 60-х – 70 рр. при вивченні історії педагогіки стало приділятися 

більше уваги тим особистостям, педагогічна спадщина яких у радянські часи 

не могла бути предметом дослідження: це постаті Б. Грінченка, О. Маковея, 

Я. Чепіги та ін.. Таке ж ставлення було до праць відомих сьогодні 

організаторів освіти, розробників дидактики Т.Горбунцової, О.Дзеверіна, 

Н.Калениченко, Ф.Науменко, М.Ніжинського, Г.Паперної, І.Тертичного, 
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В. Савинець, Г.Савицької, С.Чавдарова та ін.. До початку 90-х років ХХ 

століття у цих дослідженнях тривав такий стан речей. Цей період в історії 

педагогіки часто називають стагнацією. Правда, виходили друком 

персоніфіковані праці, в яких автори говорили про окремі факти в діяльності 

педагогів, робились спостереження, давались оцінки, які часто були дуже 

схожими на публікації інших авторів. Найчастіше такі статті виходили до 

ювілейних дат того чи іншого відомого освітянина. Та все ж, уже в цей 

складний період з’являються набагато змістовніші дослідження, присвячені 

різним проблемам розвитку школи і освіти. Такою непересічною особистістю 

стала постать С.Чавдарова, окремі аспекти діяльності якого вивчали педагоги 

(О.Біляєв, Н. Гов’ядовська, В.Масальський, О.Проніков), лінгводидакти 

(З.Бакум, В.Палатна, С.Яворська). Над біографією С. Чавдарова працювали А. 

Алексюк, який був його аспірантом, Л. Бондар та ін. Роботи цих авторів 

сприяли підвищенню зацікавленості до особистості педагога, його творчого 

доробку. Зокрема, стаття А.Алексюка «С.Х. Чавдаров, заслужений діяч науки 

Української РСР» стала найбільш вагомою у цьому контексті [4, с.141 – 147]. 

Окремі статті про життя і наукову діяльність С.Чавдарова знаходимо у таких 

авторів, як Л.Вовк, С.Сисоєва. У контексті висвітлення етапів розвитку школи, 

освіти і педагогічної думки в Україні персоналію С.Чавдарова епізодично 

розкривають дослідження М.Гриценка, М.Євтуха, І.Пухи, О.Любара, 

Є.Мединського, Б.Мітюрова, М.Стельмаховича, О.Сухомлинської,  

Д.Федоренка [37;  38;  59].  

Особливим став початок ХХІ століття, коли персоналістичний напрям 

історико-педагогічних досліджень став доволі актуальним. Можна назвати 

цілий ряд досліджень персоналістичного спрямування, які були представлені 

в роботах різних науковців. Зокрема, О.Адаменко здійснила 

широкомасштабне дослідження з проблем розвитку української педагогічної 

науки в другій половині ХХ століття та технології персоніфікованого підходу 

як засобу удосконалення підготовки майбутніх педагогів [2,3]. 
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М.Богуславський досліджував структуру сучасного історико-педагогічного 

знання [10, с. 37–40], Н. Гузій  своє монографічне дослідження присвятила 

історико-методологічним та теоретичним аспектам педагогічного 

професіоналізму. [25] та ін.. 

Аналіз сучасних історико-педагогічних дисертаційних досліджень 

свідчить про глибокий інтерес науковців до проблем розвитку освіти в Україні 

у різні періоди та внесок відомих педагогів у розвиток педагогічних ідей в 

українську науку і практику. Дослідження Л.Березівської [8 ], У.Борис [12], 

Г.Корнюш [44], Н. Кошечко [45], Н. Кривчун [46], Н. Кузьменко [49], 

В.Палатної [61], Н. Постоюк [67], І.Стражнікової [75 ], Н.Ярмак [89] та інших 

науковців дає право стверджувати, що в останні роки спостерігається 

активізація персоналістичного напряму досліджень. Роботи вищеназваних 

авторів присвячені науковому обґрунтуванню оцінки педагогічної діяльності 

окремих постатей, ролі особистості в контексті української і зарубіжної 

педагогіки. Тож, вивчення поглядів, настанов видатних громадсько-освітніх 

діячів і педагогів минулого розширює межі нашого бачення історико-

педагогічних досліджень в Україні і світі, дає можливість їх нової 

інтерпретації при вивченні педагогічної історії і практики. 

Українські дослідники педагогічних персоналій чимало уваги приділили 

діяльності педагогів-новаторів, насамперед таким відомим особистостям як 

А. Макаренко і В. Сухомлинський.  

У кінці 90-х років ХХ століття – початку 2000-х з’являється значна 

кількість досліджень, пов’язаних з оцінкою особистості А. Макаренка як 

педагога, аналізом його педагогічних поглядів. Варто зауважити, що до цієї 

проблеми звертаються педагоги та психологи всього світу. Зокрема, 

М.Библюк пише роботу «Антон Макаренко: педагогічні конфронтації 

наприкінці віку» (1999), В.Бучківська – «Особистісно орієнтований підхід до 

виховання в педагогічній спадщині А.Макаренка» (2004), Й.Гайда – 

«Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині 
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Я.Корчака та А.Макаренка» (2004), О.Мельникова – «Проблеми економічного 

виховання в педагогічній спадщині А.Макаренка» (2005) та ін. 

Досвід роботи відомих українських педагогів привернув увагу 

міжнародної асоціації макаренкознавців. Зокрема, у Німеччині працює 

науково-дослідний центр вивчення життя і творчості А. Макаренка – 

лабораторія «Макаренко-реферат», Всеукраїнська асоціація макаренкознавців 

з центром у Полтавському державному педагогічному університеті ім. 

В. Короленка.  

Науково-педагогічний та практичний доробок В. Сухомлинського став 

предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців і освітян таких 

як М. Богуславський, Ван Тяньї, О. Дуда, Ю. Новгородська, О. Савченко, 

М. Ярмаченко та ін. Вивченню ідей В. Сухомлинського присвячено ряд праць, 

які набули широкого розголосу далеко за межами України. Зокрема, 

М.Богуславський пише роботу «Сухомлинский Василий Александрович» 

(1999), Ван Тяньї – «Педагогічна система В.О.Сухомлинського» (1992), 

М.Ярмаченко – «Від Я.А.Коменського до А.С.Макаренка і В. О. 

Сухомлинського» (2000), О.Дуда – «Самовиховання школярів у педагогічній 

спадщині В.Сухомлинського» (2001), Ю.Новгородська – «Розвиток ідей В. 

Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній 

теорії та практиці сучасної школи» (2004), О.Савченко – «Вивчаємо спадщину 

В.О.Сухомлинського» (2005) та ін..  

 Інтeрeс до наукових прaць відомого педaгога, практичного досвіду та 

йoго пoширення підтверджується щoрiчним провeдeнням Всeукраїнських 

педагогічних читань «Вaсиль Cухомлинський i cучасність», створенням 

Української асоціації ім. В. Сухомлинського та Мiжнaродного товариствa 

його послідовників при Мaрбургськoму унiвeрситeтi, Всeкитaйськe 

товариство прихильників В. Сухомлинського. У Павлиській середній школі, 

де працював відoмий педагoг, та що нoсить йoгo iм’я, функцiонує педагогiчно-

меморiальний музeй В. Сухoмлинськoгo.  
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Ми бачимo нeзаперeчну aктуaльність і вaжливість oснoвних iдeй 

пeдагогa, якi знaйшли своє відобрaження у йoго прaцях:  

⮚ любoв дo дитини; 

⮚ рoзвиток твoрчих сил кoжнoї окремої oсoбистoсті в умoвах кoлективнoї 

спiвдружнoстi на oснoві етикo-eстетичних цiнностeй, iнтересiв, пoтрeб, 

який спрямoвaний у кiнцевoму пiдсумку на твoрчу прaцю; 

⮚ культ прирoди, прирoдa як нaйвaжливiший зaсiб вихoвaння пoчуття 

прeкраснoгo i гaрмoнiї; 

⮚ рoзрoбкa дeмoкратичних пeдагoгiчних зaсaбiв i мeтодiв нaвчaння й 

вихoвaння (пoвагa, зaoхoчeння, oпoра нa пoзитивнe, мoрaльнe 

пoкарaння); 

⮚ звeрнeння дo внутрiшньoгo свiту дитини, oпoрa нa її сили, внутрiшнi 

пoтенцiї, пiдтримкa i рoзвитoк тoго здoровoго, щo є в кoжнiй 

oсoбистoстi; 

⮚ рoзвитoк iдeй “рaдoстi пiзнaння”, тoбтo eмоцiйнe сприйняття прoцeсу 

нaвчaння; 

⮚ дeмокрaтизaцiя структури упрaвлiння нaвчaльнo-вихoвним прoцeсoм у 

шкoлi (психoлoгiчний I пeдaгогiчний сeмiнари, шкoла для бaтькiв тoщo) 

[85, с. 384]. 

Тeндeнцiї дo якiсних зрушeнь у висвiтлeннi пeдагoгiчних пeрсoналiй у 

вiтчизнянiй iсторiографiї пoсилюються у другiй пoлoвинi 1980-х рoків, з 

пoчатком пoлiтики «пeрeбудoви». Мoжна пoмiтити, щo у пeрсeнiфiкoваних 

прaцях рoзпoчaвся пoступoвий вiдхiд вiд нaдмiрнoї iдеoлoгiзацiї. Більш 

дoступними стaли aрхiвнi мaтeрiли, фoнди для дoслiдження дoрoбку тих 

oсoбистoстeй в iсторiї пeдaгoгіки, якi рaнiше були зaбутi aбо зaбoрoнeнi. 

Мoжливiсть oзнайoмлeння з прaцями, прo якi ранiше нaвiть нe згaдувaлoсь в 

iсторiї пeдaгогiки, їх кoнструктивнo-критичний aналiз сприяли oсмислeнню 

зaгaльнoї картини iстoрикo-пeдагoгiчнoгo прoцeсу в Укрaїнi, як цiлiснoгo 
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бaгaтoграннoгo явищa рoзвитку вiтчизнянoї iстoрії пeдагoгiки, щo бaгaтo рoкiв 

булa нeвeликим фрaгмeнтoм у зaгaльнoсоюзнoму кoнтeкстi. 

Зрeштою, стaє зрoзумiлим, щo iстoрикo-пeдагогiчна нaукаa, як і iншi 

гaлузi пeдагoгiчнoгo знaння, нe мoжe рoзвивaтися бeз вивчeння свoєї влaснoї 

iстoрії. Тoж, виниклa нaгaльнa пoтребa систeмaтизaції, aналiзу й узaгальнeння 

iстoрикo-пeдaгoгічних дoслiджeнь, пeріодизaцiї рoзвитку iстoрикo-

пeдaгогiчних знaнь. Встaновлeння зв’язкiв мiж рoзвиткoм iсторiї пeдагoгiки, 

пeдагoгiки та iстoрiї культури Укрaїни, укрaїнськoї iсторичнoї нaуки в цiлoму 

стaє вaжливим зaвдaнням. Пiзнaючи її минулe і сучaснiсть, зaмислюючись нaд 

тeндeнцiями та зaкoнoмiрностями рoзвитку, нaуковцi oтримaли мoжливiсть 

впливaти нa хiд i нaпрями пoдальших дoсліджeнь у гaлузi педaгогiчнoї oсвiти.  

Пoчатoк 90-их рoкiв ХХ ст. oзнамeнувaлися не лишe суттєвoю змiнoю 

пeрсонiфiковaних прaць, а й сaмим вибoрoм пeрсoналiй. Тaкi дoслiдники як 

А.Бoйкo, М.Вeркaлeць, О.Губкo, Ж.Iльчeнкo, H.Кoпиленкo, О. Hеживий, 

C. Філоненко та ін. повернули в історію педагогіки забуті імена Г. Ващенка, 

А. Волошина, Б. Грінченка, І. Огієнка, С. Русової, С.Черкасенка. Переважна 

більшість історико-педагогічних досліджень у цей час була присвячена 

вивченню доробку українських педагогів різних історичних епох.  

Зокрема, відома українська дослідниця проблем історії педагогіки 

Н.Дічек присвятила ряд своїх статей персоналії Олексія Микитовича Руська – 

ректора Київського державного університету ім. Т.Г.Шевчанка (1938-1944) 

[28,с. 48–51; 29], аналізу Всеукраїнських конференцій як чиннику історико-

педагогічних досліджень в Україні [30, с. 28–31]. 

Для відродження національної системи освіти й виховання проявляється 

зацікавленість науковців поглядами та ідеями зарубіжних педагогів-

реформаторів, зокрема, М. Монтессорі, С. Френе, М. Ганді, Р. Тагора. Їх 

наукова спадщина вивчалася як з метою ознайомлення з кращими здобутками 

світової педагогічної науки, так й для перенесення їх досвіду на терени 

України. 
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О. Сухомлинська у статті «Персоналія в історико-педагогічному 

дискурсі» (2003) узагальнює свої погляди стосовно ролі особистості в історії 

педагогіки та підкреслює: «…Далеко не випадково, що увага дослідників 

зосередилась на педагогічних персоналіях, які працювали в царині розвитку 

національної педагогічної думки, рідномовної освіти, підносили українську 

педагогіку як невід’ємну складову національної культури» [76, с.39]. Суттєвим 

узагальненням для ознайомлення з відомими особистостями стала робота «20 

видатних українських педагогів» [32]. Виконане дослідження слід високо 

оцінити, однак деякі імена у цій роботі (це, зокрема. Г. Гринько, 

М. Драгоманов, М. Скрипник), нажаль, залишились поза увагою, хоч у різні 

періоди  ці діячі доклали чимало зусиль для розвитку української освіти.  

Великої уваги заслуговує хрестоматія «Маловідомі першоджерела 

української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.)», у якій укладачі [55] 

представили не монографічні нариси, а самі твори видатних українських 

педагогів, вибір яких, є достатньо репрезентативним. Важливо відмітити, що 

у вступному слові до видання акцентується увага на значенні тих персоналій, 

чий творчий внесок характеризує епоху, додає оригінальності в рoзвиток ідей 

освiти й виховання дiтей і молoді. Особливо підкреслено, що «багато 

істориків, філософів, літераторів звертаються до історії, першоджерел, до 

оригінальних текстів, щоб визначити для себе і показати сучасникам витоки 

багатьох явищ і подій через багату та різноманітну історію української 

гуманітарної думки» [55, с.5].  

Чимало уваги укладачів цієї роботи приділено характеристиці 

особливостей ХХ століття, особливо його першої чверті, яка була надзвичайно 

«багатоплановою і різновекторною» у питаннях розвитку української 

педагогічної думки [53, с.6]. Дуже важливо, що особливу увагу вчені 

звертають на те, що «це був період не лише становлення національної системи 

освіти, а й унесення національної складової в структуру педагогічної думки». 

20-ті роки ХХ століття дійсно характеризуються як «розмаїття напрямів, течій, 
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шкіл…», де «особливе місце посідають праці керівників української освіти 

Г.Гринька, Я.Ряппо, М.Скрипника. Діяльність цих керівників оцінюється 

таким чином, де, з одного боку, проводилися офіційні ідеї марксизму, з іншого 

– ідеї національної світи, українізації, як основного компонента змісту освіти» 

[55, с.7]. Аналіз цих наукових праць переконує сучасних дослідників вслід за 

автором, що такі роботи «розширюють і поглиблюють … інтерес до 

вітчизняної педагогічної думки, до особистостей, які її розвивали...» [55, с. 5]. 

Вивчення наукової літератури дає нам підстави стверджувати, що за 

останні два десятиріччя відбувалося помітне піднесення в українській 

історико-педагогічній науці взагалі та персоніфікації в історико-

педагогічному дискурсі зокрема.    

Здійснене нами вивчення наукових досліджень в Україні свідчить, що є 

чимало праць статейного і монoграфічного характеру, у яких нaуковці 

досліджували просвітницьку й суспільну діяльність чеського педагога 

Я.Коменського (К. Грот, В. Григорович, А. Красновський, В.Кузьменко, 

В.Лучкевич, Б.Мітюров, Ф.Науменко, Т.Флоринский, І.Цюпак); 

проаналізували його педагогічні, філософсько-релігійні погляди (А. Вайсман, 

Б. Год, Н. Гончаров, М. Демков, Е. Івахненко, І. Каїров, В. Литвинов); у 

роботах було визначено вплив ідей чеського педагога на розвиток 

шкільництва в Україні в різні історичні періоди (В. Гаджега, М. Даденков, М. 

Євтух, Б. Єржабкова, Я. Ісаєвич, В. Любащенко, Є. Мединський, А. Піскунов, 

А. Чума). Про зростання уваги до проблеми персоналій в українських 

історико-педагогічних дослідженнях свідчить чимала кількість кандидатських 

дисертацій, які були захищені за останні декілька років та наукових видань, 

які вийшли друком в цей період [85, с. 310]. 

Так, автор статті «Педагогічні ідеї Я.А.Коменського в контексті 

досліджень науковців України: історичнй аспект», проаналізувавши 

філософські й педагогічні розвідки щодо поглядів Я. Коменського, зазначає, 

що в розгляді антропологічних основ педагогічної теорії вченого такі науковці 
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як В. Бухвалов, Г. Джибладзе, В. Дружиніна, В. Келасєв, О. Красновський, Л. 

Кришталович, В.Кузьменко, Ч. Купісевич, Л. Модзалевський, М. Скаткін, 

акцентують свою увагу на гуманістичному характері «Великої дидактики» [89, 

с. 312]. 

Дослідження Л.Голубничої (2000), присвячене вивченню педагогічної 

спадщини С. Миропольського, у процесі якого було установлено, що С. 

Миропольський був першим у вітчизняній педагогіці, хто всебічно вивчив 

творчість Я. Коменського, прийняв його теорію навчання. На початку 70-х 

років XIX ст. С. Миропольський зробив переклад «Великої дидактики» 

російською мовою, творчо розвинув дидактичні ідеї Я. Коменського у нових 

історичних умовах, використавши для створення своєї педагогічної системи. 

Як підкреслює Л.Голубнича, свідченням вагомого внеску ідей Я. Коменського 

в розвиток педагогічної думки стали дидактичні ідеї С. Миропольського, які 

були відображені в основних напрямах побудови проекту «нової народної 

школи». [21, с. 14].  

 Не дивлячись на те, що «Велика дидактика» була написана Я 

Коменським у 1632 році, актуальність досліджень, присвячених особистості й 

науково-методичному доробку відомого педагога, не зменшується. Сприяє 

розумінню сучасних педагогічних явищ, теорій, здійснюється від окремих 

напрямків до цілісності,. Це дає можливість науковцям і практикам сьогодні 

по-новому оцінювати методологію навчання, яка була обґрунтована у відомій 

роботі і не втрачає своєї актуальності в умовах реформування сучасної школи 

та використання найкращих ідей педагогічної науки, творче переосмислення 

досвіду організації класно-урочної та інших систем навчання у новій 

українській школі. 

Заслуговує на увагу наукове дослідження Л. Ніколенко (2000), у якому 

було здійснено цілісний аналіз педагогічної діяльності Я. Чепіги, вивчення 

теоретичних і практичних проблем початкового навчання й виховання в його 

науково-педагогічній спадщині. Авторка багато уваги приділила змісту, 
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принципам, методам початкової освіти, які були зібрані в педагогічній системі   

видатного педагога, що також сприяє осмислення проблем нової української 

школи та використання накопиченого досвіду навчання й виховання 

молодших школярів в умовах сьогодення. [59].  

Велика увага українських науковців була приділена вивченню творчої 

спадщини Х. Алчевської. Сучасних дослідників персоналій таких як 

М.Гуменюк, Я.Донський, О. Жукова, С.Золотухіна, Д.Лекаренко, 

О.Мазуркевич, М.Машкова, Л.Попова, Т.Різниченко, М.Стеклов цікавили 

різні напрями суспільно-педагогічної діяльності Х.Алчевської. Особливості 

школи Х.Алчевської як науково-практичного закладу в генезисі пріоритетних 

тенденцій освіти дорослих в Україні досліджували Л.Вовк, М.Головкова, 

Л.Журенко, О.Тишик, Т.Коломієць, О.Неживий. 

Увагу дослідників персоналій було приділено різним напрямам 

діяльності М.Сумцова ( В.Качкан, О. Кін, О. Мандебура, М. Пивоваров, Г. 

Савченко та ін.).  

Для нашого дослідження вагомими стали характеристики сутності і 

змісту розробленої М.Сумцовим концепції української національної школи, 

висвітлення досвіду реалізації теоретичних ідей у шкільній практиці 

досліджуваного періоду та введені до наукового обігу нові історико-

педагогічні документи, які дають розуміння епохи, особливостей організації 

навчально-виховного процесу у школі того періоду [42].  

Не менш вагомим для історії педагогіки стало вивчення персоналії 

С.Сірополка . Так, Р.Кіра зробила цілісне дослідження науково-педагогічної й 

культурно-просвітницької діяльності С.Сірополка (2001). У процесі 

дослідження авторкою було визначено провідні напрями та розкрито основні 

теоретичні положення його педагогічної спадщини [43].  

Інтерес до особистості С. Сірополка та його діяльності виявився у 

працях таких науковців як Г. Артемчук (Духовні заповіти Степана Сірополка: 

культурно-освітня та наукова діяльність (1997)), Т.Беднаржова (Сірополко 



54 

 

 

Степан (1996); Життєвий шлях подвижника і патріота (2001)), 

Ю. Вільчинський (Степан Сірополко як історик освіти в Україні (1994)), 

М. Євтух (Духовні заповіти Степана Сірополка: культурно-освітня та наукова 

діяльність (1997)), Т. Ківшар (Т.Ківшар. Видатний просвітянин (1992)), 

М. Семенченко (Повернення на батьківщину (1997)), Б. Ступарик (Проблеми 

освіти дорослих у працях Степана Сірополка (2001)) та ін. 

Не оминула увагу дослідників історії педагогіки постать першого 

Президента академії наук України В. Вернадського. Так, А. Лещенко (2001) 

вперше проаналізував погляди В. Вернадського на проблеми виховання й 

освіти, обґрунтував концепцію доцільності вивчення автобіографічних і 

публіцистичних матеріалів ученого з метою виявлення умов формування 

особистості й специфіки її взаємодії з соціумом [54]. Для дослідників історії 

педагогіки важливими для вивчення стали проблеми суспільно-політичної 

діяльності, питань організації просвітницької роботи і шкільництва у 

творчому доробку В. Вернадського (Г. Аксьонов, О. Апанович, Р. Баландін, 

Л. Гумилевський, Б. Личков, І. Мочалов, К. Ситник, С. Стойко, О. Ферсман). 

Не менш важливим стало дослідження І. Сойко (2001) цілісного аналізу 

педагогічних, теоретичних і практичних проблем діяльності І. Стешенка, у 

якому було проаналізовано й узагальнено історико-педагогічні основи 

виховання молоді, запропоновано впровадження результатів дослідження у 

навчально-виховний процес української національної школи [75]. 

Дослідження, присвячені педагогічній діяльності Івана Стешенка, були 

продовжені С. Болтівем, І. Лікарчуком, І. Лихановою, С. Скиданом, 

Ю. Хорунжим та ін.  

У кінці 90-х – початку 2000-х років великий інтерес до педагогічної 

діяльності й наукових праць С. Русової спонукав до виходу низки наукових 

робіт українських вчених: Н. Антонець «Русова Софія Федорівна» (2005), 

Г. Груць «С.Русова і просвітительський рух в Україні» (1999), І. Зайченко 

«Педагогічна концепція С.Русової» (1999), Є. Коваленко, І. Пінчук «Освітня 
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діяльність і педагогічні погляди С.Русової «(1998), О. Пшеврацька 

«Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного 

виховання в працях С.Русової» (2002), О. Сухомлинська «Софія Русова в 

контексті розвитку педагогічної думки» (1996) , О.Таран «Проблеми 

дидактики в педагогічній спадщині С.Русової» (2003) ) та ін. Завдяки цим 

дослідникам ім’я і творча спадщина Софії Русової повертаються в теорію та 

практику української національної системи освіти. 

Загальнопедагогічні погляди О. Кониського, сутність його 

просвітницької діяльності узагальнені в дисертаційному дослідженні Г. Білан 

(2004) [9]. Вона здійснила цілісний опис його життя й поглиблено висвітлила 

роль особистості О. Кониського в контексті культурно-освітнього руху другої 

половини ХІХ ст. в Україні, його участі в просвітницьких, культурних заходах 

“Громади”, виданні навчальних посібників. У дослідженні розкрито ідеї 

педагога щодо побудови навчального процесу в освітніх закладах на 

дидактичних принципах, конкретизовано ідеї української національної 

педагогічної думки в інтерпретації О. Кониського.  

На прикладі творчості Іоанникія Галятовського Г. Панчук (2004) було 

проаналізовано взаємообумовленість педагогічної та риторичної думки в 

Україні ХVII ст.. Вона обґрунтувала значення його творчої спадщини для 

розвитку української педагогіки й риторики, форми і засоби педагогічного 

впливу на духовний розвиток сучасної молоді. В її дисертації розкрито основні 

історико-культурні витоки формування гуманістичної філософії й 

педагогічних поглядів ритора, виявлено шляхи використання його спадщини 

сучасною педагогічною практикою [62].  

Окремі аспекти творчості І.Галятовського про мову порушено у працях 

А.Архангельської, О.Білецького, Є.Болхвітінова, С.Голубєва, В.Ейнгорна, 

А.Єфимова, М.Маркова, Г.Сагач та ін.). Таке дослідження стало хорошою 

можливістю задуматись над поверненням курсу «Риторика» до багатьох 

закладів вищої освіти, зокрема тих, які готують фахівців для закладів загальної 
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середньої освіти, щоб молоді вчителі знали краще рідну мову і могли 

користуватись красним словом, забезпечуючи на високому рівні красу 

педагогічної дії. 

Заслужена увага приділена вивченню особистості відомого українського 

педагога, ученого, організатора освіти в Україні М.Грищенка у роботі 

А.Тимченко [84]. Авторка комплексно дослідила й систематизувала основні 

науково-педагогічні ідеї та зміст освітньої діяльності М. Грищенка. У цій 

роботі велика увага належить характеристиці системи освіти, в умовах якої 

відбувалося становлення особистості М. Грищенка, те наукове та навчально-

педагогічне середовище, в якому він опановував найновіші методи 

раціонального дослідження, де розпочав власну педагогічну діяльність; де 

відбувалось творче самовдосконалення й самостійні науково-педагогічні 

пошуки вченого [84]. Особистість М. Грищенка цікава для нашого 

дослідження ще й тим, що саме він був одним з найближчих до С.Чавдарова, 

з ким пересікалися творчі шляхи науковців під час їх роботи у різних закладах 

освіти, Міністерстві освіти УРСР, Інституті педагогіки УРСР. Їх співпрацю ми 

більш глибоко висвітлюємо у другому розділі нашого дослідження. 

У своєму науковому дослідженні С.Шевченко (2008) зробила цілісний 

аналіз науково-педагогічної спадщини Я. Рєзніка [91].  Автором було 

визначено основні напрями його педагогічної діяльності (викладацька, 

науково-методична, управлінська). Важливим аспектом дослідження стало 

розкриття внеску Я.Рєзніка в розвиток української дидактики. Зокрема, 

викликають інтерес науковців і вчителів визначені Я.Рєзніком психолого-

педагогічні основи дидактики як теорії навчання (інтерес і увага у викладанні, 

типи інтересу, проблеми дитячого інтересу, методика збудження і 

підтримування інтересу та уваги). Авторка привела у систему ідеї Я.Рєзніка з 

проблем виховання учнівської молоді та узагальнила його науково-педагогічні 

здобутки, які сприяли розробці ним теорії і практики навчального процесу в 

школі [91].   



57 

 

 

Цікавим для нас стало дослідження В.Палатної (2008), присвячене 

проблемі шкільної мовної освіти в педагогічній спадщині С. Чавдарова [59]. 

Автор дисертації підійшла до вивчення проблеми педагогічної діяльності 

С.Чавдарова як українського лінгводидакта у контексті історичних та освітніх 

реформ ХХ ст. Чимало уваги приділено внеску С.Чавдарова у підготовку 

шкільних підручників з української мови для початкової школи.  

Дослідження Н.Кошечко (2010) було побудоване на аналізі науково-

педагогічної діяльності С.Ананьїна, яке розглядалося у контексті історичних 

подій і особливостей освітніх процесів кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. 

Авторка зосередилась на з’ясуванні провідних чинників, які вплинули на 

розвиток особистості відомого педагога і діяча (родинне виховання, навчання 

у гімназії, університетська освіта, практичний досвід роботи вчителем, 

співпраця з відомими особистостями української культури і освіти). Аналіз 

внеску вченого у розвиток педагогічної думки України дав можливість 

дослідниці: розкрити сутність педологічних ідей С.Ананьїна, узагальнити його 

теоретичні та методичні підходи до організації навчально-виховного процесу 

з проблеми естетичного і трудового виховання дітей [45].  

Значимим для історії педагогіки стало вивчення науково-методичної 

спадщини академіка О.Мазуркевича дослідницею Ю.Балаховською (2015). 

Багато уваги було приділено виявленню чинників, які обумовили становлення 

методичних поглядів О.Мазуркевича. У процесі дослідження було створено 

літературно-методичну концептуальну модель ученого, згідно з якою було 

сформульовано твердження щодо вивчення літератури як мистецтва слова, 

взаємопов'язаності процесів засвоєння теорії літератури з розвитком зв'язного 

мовлення при вивченні літератури. Автором дисертації було обґрунтовано 

запропоновану О.Мазуркевичем систему методів навчання літератури у школі 

завдяки авторському концепту «метод і творчість». Дисертантка простежила 

зв'язок творчих здобутків ученого з тогочасною літературознавчою, 

педагогічною й методичною думкою, запропонувавши можливості 
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практичного використання доробку відомого академіка для вдосконалення 

шкільної літературної освіти в Україні.  

З огляду на вище викладене, бачимо, що велика кількість дисертаційних 

і монографічних досліджень, присвячених видатним освітянам, відображають 

нагальну потребу більш масштабного вивчення педагогічного надбання, що 

дало б можливість створити певну систему персоналій в історії національної 

педагогіки.   

Потреба у вивченні творчих біографій педагогів засвідчена виходом з 

друку двотомного навчального посібника «Українська педагогіка в 

персоналіях» за редакцією О.Сухомлинської. У цьому виданні можна 

прослідкувати моделювання національної педагогічної думки, яке 

представлене вивченням життєвого і творчого шляху 166 педагогів часів 

Княжої доби і Козаччини (Х –ХVІІІ ст.) та педагогів епохи Просвітництва 

(ХІХ ст.) й України ХХ ст. Авторка застосувала, перш за все, біографічний 

підхід, завдяки якому стало можливим педагогічну реальність розглянути в 

часі й просторі [85, с. 5]. Саме цей навчальний посібник дає можливість 

сучасникам усвідомити потенціал «представників національної педагогічної 

думки, які зробили значний, помітний або певний внесок у педагогічну науку» 

[85, с. 6].  Такі узагальнені роботи сприяють розширенню кругозору 

молодих науковців та створенню відповідних форм і засобів вивчення проблем 

історії педагогіки.  

Так, науковці Херсонського державного університету підготували і 

видали друком навчально-методичний посібник «Видатні діячі української 

педагогіки другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.». У збірнику 

підкреслюється важливість «глибокого і творчого вивчення навчально-

виховного досвіду минулого, що збагачує сучасну педагогіку новими фактами 

й теоретичними положеннями, дає змогу прогнозувати її майбутній розвиток». 

Автори акцентують увагу на тому, що в умовах реформування освіти і науки 

виникла потреба «об’єктивно проаналізувати, переосмислити й висвітлити 
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досвід минулого, показати вагомий внесок українських просвітників» у 

педагогічну думку. І, беззаперечно, цей підхід сприятиме формуванню у 

педагогів-практиків і майбутніх педагогів наукового світогляду, буде 

викликати інтерес до обраної педагогічної професії [13, с. 3].  

Важливою для теми нашого дослідження стала праця О.Сухомлинської 

«Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем» (2003). 

Зокрема, авторка виокремила складові аналізу наукового доробку педагогічної 

персоналії, до яких віднесла: 1) життєпис педагога (особистісна історія); 2) 

власний особистісний підхід до розгляду педагогічного процесу (моральний, 

етичний зміст творчості); 3) предметний підхід (включеність або 

невключеність у тогочасний педагогічний процес); 4) ідейно-соціальні, 

культурницькі засади (розмаїття зв’язків з епохою, міра й сила їх впливів на 

педагогічні погляди) [80, с. 42-43]. Така структура вивчення персоналії дає 

можливість молодим науковцям зосередитись на основних аспектах, не 

розгубившись у історичних подіях, різноманітності їх зв’язків і поглядів. 

 З огляду на вищезазначене, ми вдалися до цілісного розкриття внеску 

наукового доробку С.Чавдарова у розвиток української освіти, застосовуючи 

окреслені О.Сухомлинською складові подібного аналізу. Нами було 

використано біографічний, феноменологічний, парадигмальний та системний 

підходи.  

Послуговуючись біографічним підходом, ми виходили з того, що це 

спосіб роботи з джерелами, при якому біографію педагога можна розглядати 

як визначальний чинник його творчості, з одного боку, а з іншого, – як 

відбиток епохи, в якій жив і працював учений. Такий аналіз дає можливість 

виявити причини появи тих чи інших педагогічних ідей у різні біографічні 

періоди та виявити певні закономірності у нагромадженні емпіричних фактів. 

Саме цей підхід нами був використаний для вивчення формування світогляду 

відомого педагога С.Чавдарова та аналізу впливу його світоглядних позицій 

на творчий доробок, як виразника своєї епохи. 
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Значення суб'єктивного досвіду як основного вимірника сутності 

людської особистості розкриває феноменологічний підхід. Цей підхід спонукає 

до відмови від ідеалізації особистості, від догматизму і упередженості під час 

аналізу та опису наукових та педагогічних поглядів персоналії. У 20-60-х 

роках ХХ століття С.Чавдаров узагальнив досвід розвитку радянської і 

української освіти, дидактики, висвітлив його у своїх наукових працях, і тим 

самим дав можливість його оригінального застосування у загальноосвітній 

школі та закладах вищої освіти [77, с. 68]. Як зазначають М.Євтух і О.Проніков 

у статті «Старійшина українських педагогів Сава Христофорович Чавдаров», 

«…з цього часу він розпочинає активну організаційно-методичну діяльність 

…аналізує складний шлях становлення і розвитку нової системи освіти 

України» [19, с.12–13]. 

Парадигмальний підхід дає змогу розглянути логіку розвитку ідей 

педагога з позиції самої науки, основні підходи до висвітлення педагогічних 

персоналій, її внутрішньої динаміки, з точки зору виникнення і трансформації 

різних ідей, положень, вироблених науковцем окремої спільноти, що діяла в 

певний історичний період [80, с.68]. У рамках зазначеного підходу нами були 

вивчені чинники, які вплинули на формування С. Чавдарова як педагога і 

науковця. Проаналізувавши його педагогічну спадщину, ми висвітлили їхню 

еволюцію, яка мала кількісний характер і її суть полягала у поступовому 

розширенні меж дослідження.  

За основу ж у проблемі оцінки внеску педагогічної спадщини С. 

Чавдарова у розвиток української освіти у 20–60 роки ХХ століття ми 

приймаємо системний підхід як загальнонауковий метод аналізу всіх 

чинників, які впливають на педагогічне явище, що вивчається [69, с.233]. 

Сьогодні системний підхід розглядається з трьох основних позицій: як 

універсальний принцип на рівні світогляду; як єдиний для багатьох наук 

принцип, або методологія пізнання; як технологія дослідження. 
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Як відомо, системний підхід в різних галузях знань поки що не має чітко 

сформульованих загальних принципів. Це виявляється, перш за все, в 

багатозначності визначень поняття «система», різноманітті класифікацій 

системних об'єктів. Ми погоджуємося з думкою про те, що всі численні 

підходи до визначення поняття «система» можна об'єднати в дві групи:  

1. Як істотна ознака всякої системи указується цілісність.  

2. Система розглядається як безліч елементів разом з відносинами між 

ними [69, с.233].  

У педагогічній науці друга група визначень представлена, зокрема, 

роботами Н. Кузьміної. На думку вченої педагогічна система є «безліччю 

взаємопов'язаних структурних і функціональних компонентів, 

підпорядкованих цілям виховання, освіти і навчання підростаючого покоління 

і дорослих людей» [52, с. 43]. Тож у складі педагогічної системи визначено 

наступні структурні компоненти:  

- освітні цілі, в ім'я яких вона створюється (до яких видів діяльності, за 

який період і кого вона повинна підготувати);  

- навчальна інформація, завдяки засвоєнню якої вона створиться;  

- засоби педагогічної комунікації (засоби, форми і методи реалізації 

мети);  

- ті, хто вчиться (рівень їх попередньої підготовки, стать, вік, 

контингент, ролеві функції в суспільстві і виробництві, якими вони повинні 

оволодіти за час перебування в педагогічній системі); 

- педагоги (носії мети педагогічної системи, навчальної інформації, 

засоби педагогічної комунікації, знань психології учнів), покликані за весь час 

перебування учнів (цикл навчання, виховання) реалізувати цілі педагогічної 

системи [52, с. 51].  

Беручи за основу системний підхід, ми спираємось на розуміння системи 

як дуже стійкого і міцного об’єднання взаємозв'язаних елементів, включаючи: 

цілі виховання і навчання, їх особливості; зміст виховання і навчання; 
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організаційні форми педагогічної діяльності; дидактичні процеси, як способи 

реалізації цілей педагогічного процесу (навчання, виховання і розвитку).  

Вивчення науково-педагогічного доробку С.Чавдарова дало нам 

підстави для твердження про його багатогранність. Учений здійснив чимало 

напрацювань з філософії освіти, історії педагогіки, загальної педагогіки, 

дидактики, теорії виховання тощо. У дослідженні педагогічної персоналії 

С.Чавдарова ми поєднали вищезазначені підходи, щоб більш повно оцінити 

вплив педагогічних ідей ученого на розвиток сучасної педагогічної науки. 

Тож, мета цього дослідження лежить у площині оцінки внеску педагогічної 

спадщини відомого вченого С.Чавдарова в розвиток української освіти; 

системно й комплексно представити його дидактичні ідеї, пропозиції й 

рекомендації; узагальнити досвід його діяльності як педагога, окресливши 

можливі шляхи впровадження його наукових поглядів у сучасному освітньому 

просторі України, зокрема у з питань розвитку нової української школи.  

Отже, очевидний висновок, що ступінь вивченості досліджуваної теми 

недостатній і життя вимагає її розширеного наукового аналізу: персонального 

творчого доробку видатного українського педагога С.Чавдарова, його 

організаторської, педагогічної діяльності, створених ним підручників для 

закладів загальної середньої, початкової освіти, для закладів вищої освіти, 

методичних посібників, публіцистичних виступів, громадсько-просвітницької 

роботи тощо.  

У процесі дисертаційного дослідження ми звертали увагу на вивчення й 

узагальнення публікацій у періодичній пресі, що характеризували життєвий 

шлях і науково-педагогічну діяльність С.Чавдарова, довідниково-

бібліографічну літературу. Особлива увага була приділена аналізу журнальних 

видань «Коммунистическое просвещение», «Комуністична освіта», «Шлях 

освіти», «Радянська школа» й ін..  

Слід зазначити, що на зламі ХХ – ХХІ ст. відбулися певні позитивні 

зрушення у проблемі усвідомлення і творчого використання наукового 
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доробку С. Чавдарова. Це виявилося у проведенні круглих столів та 

конференцій, поновленні публікацій та перевидань праць ученого, появі 

науково-критичної літератури та узагальнювальних досліджень тощо. І це 

об’єктивний процес, адже аналіз життя та творчої біографії С. Чавдарова 

сприяє розумінню подій того часу, пізнанню забутих сторінок минулого. 

Науково-педагогічна спадщина вченого повинна цілісно увійти до духовної 

скарбниці української педагогіки, сприяти розвитку національної свідомості 

суспільства.  

У 2012 році було видано восьмий випуск біобібліографічного покажчика 

у серії «Видатні педагоги світу» присвяченого 120-річчю від дня народження 

С. Чавдарова [73], де було представлено бібліографію праць С. Чавдарова, а 

також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на 

паперових та електронних носіях упродовж 1927–2012 рр.  

22 вересня 2017 року У Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка за ініціативи кафедри педагогіки було проведено науково-

педагогічні читання, присвячені 125 річниці від дня народження С.Чавдарова 

«Внесок С.Чавдарова (1892–1962) в розвиток педагогічної науки і практики» 

[19]. Обговорювались напрями науково-педагогічної діяльності С.Чавдарова: 

вдосконалення методики викладання української мови у початковій та 

середній школі, вивчення педагогіки у закладах вищої освіти. Було 

акцентовано увагу на тому, що С.Чавдаров не лише вивчав, а й популяризував 

педагогічні ідеї видатних письменників, учених-педагогів, зокрема, 

Г.Сковороди, І.Франка,Т.Шевченка, Я. Коменського, К.Ушинського.  

Зміни, що відбуваються в українській шкільній освіті на зламі ХХ – ХХІ 

століть, вимагають осмислення та кардинально нового науково-методичного 

забезпечення, найважливішим компонентом якого стали навчальні підручники 

та посібники, що за змістом відповідають новій українській школі, вимогам 

сучасного стану науки. У цьому контексті продовжується аналітична 

адаптація педагогічних ідей, сформульованих С. Чавдаровим. 
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Найголовнішими з-поміж них є проблеми гуманізації навчально-виховного 

процесу, диференціація навчання, інтеграція предметів і конкретних методик 

навчання мови та літератури, наближення викладання до рівня розвитку 

сучасної науки і культури, інтенсифікація дидактичних методів, розвиток 

самостійності, інтересу до навчання тощо.  

 

1.2. Вплив суспільно-історичних та культурно-освітніх чинників на 

розвиток особистості С.Чавдарова 

На різноманітних сферах суспільного буття України у першій половині 

XX століття відбилися суспільно-політичні й культурно-освітні процеси, яким 

були притаманні суперечливі тенденції, нестабільність, зміна світоглядних 

позицій, переорієнтація людських цінностей і пріоритетів.  

В освітній галузі спостерігались аналогічні тенденції. Тому процеси 

становлення й розвитку педагогічної науки окресленого періоду ми 

розглядаємо з урахуванням цих істотних змін. У цей період особливо гостро 

стали відчутними проблеми не стільки технізації життя (зокрема, 

електрифікації), скільки його окультурення, необхідність створення 

гуманного суспільства, формування у людей позитивного мислення, 

свідомості й відповідальності, їх конструктивної поведінки. З цієї точки зору, 

значущим є аналіз діяльності визначних учених-освітян минулого, які доклали 

значних зусиль для вирішення окреслених проблем. Наполегливі пошуки 

методів розв’язання важливих актуальних проблем неминуче ведуть до 

з’ясування історичних аналогій. Важливе місце в історико-педагогічних 

дослідженнях займає вивчення здобутку неповторної когорти громадських 

діячів XIX та XX століття, які взяли найактивнішу участь у становленні 

національної системи освіти й виховання.  

Почесне місце серед таких постатей займають відомі імена Г.Ващенка, 

Б.Грінченка, М.Грушевського, Г.Гринька, В.Затонського, М.Зерова, 

Т.Лубенця, С.Макаренка, О.Музиченка, І.Огієнка, С.Русової, Я.Ряппо, 
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С.Сірополка, Я.Чепіги, С.Черкасенка, О.Янати та багатьох інших. Визначити 

критерії та надбання національної системи освіти в Україні у цілому в 

контексті принципів спадкоємності й наступності поколінь допомагає 

ознайомлення з педагогічною й науковою спадщиною окремих видатних 

вчених-педагогів.  

Серед їх яскравої плеяди вирізняється унікальністю та своєрідністю 

персоналія С.Чавдарова. Дефініція його особистості розуміється нами як 

людський індивід у аспекті соціально-психологічних якостей, що формуються 

у процесі конкретно-історичних видів діяльності і суспільних відносин [88, с. 

238]. Розвиток особистості – процес кількісних та якісних змін, які 

відбуваються з часом у побудові тіла, психіці і поведінці внаслідок 

біологічних процесів організму під впливом навколишнього середовища [70 , 

с.68]. До появи феномену особистості як інтегральної характеристики індивіда 

і сукупності його стійких психологічних якостей призводить сумарна 

взаємодія факторів розвитку. У вище означеному процесі особистісного 

зростання домінантного значення набувають відповідні компетентності 

(засвоєні знання, вміння, навички, специфічні властивості та якості 

особистості, відповідний практичний досвід і т. ін.).  

Розвиток особистості С.Чавдарова репрезентує довготривалий, 

цілеспрямований, активний, поступальний, систематичний і системний 

процес, під час якого біологічне суб’єктивне, індивідуальне, переломлюється 

через соціальні умови життєдіяльності та набуває нових якісних ознак.  

Відомо, що особистість досконало формується лише у суспільстві. Тому 

визначальний вплив на неї мають суспільно-історичні, громадсько-політичні, 

культурні, освітні та інші чинники, які притаманні будь-якому соціуму, і 

відповідно до затребуваних умов визначаються можливості, закони і правила 

розвитку й формування конкретної людської індивідуальності, її міцного 

світогляду, що є необхідною умовою успішної діяльності [70 , с.69]. Зважаючи 

на цей причинно-наслідковий зв’язок, науково-педагогічну діяльність 
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С.Чавдарова ми розглядаємо через призму формування його наукового 

професійного світогляду.  

Аналізуючи формування світогляду С.Чавдарова, чинників його 

становлення та розвитку, вважаємо необхідним звернутись до дефініції 

«світогляд», яка тлумачиться як система принципів, поглядів, цінностей, 

ідеалів і переконань, які визначають напрям діяльності і ставлення до 

дійсності окремої людини, соціальної групи, класу або суспільства у цілому. 

Як відомо, світогляд складають структурні елементи, що належать до всіх 

форм суспільної свідомості. Найважливішими для нього є філософські, 

наукові, моральні, естетичні, політичні погляди [88, с.284]. Ще варто додати, 

що домінуючу роль у формуванні світогляду відіграють психологічні 

емоційно-вольові складові у структурі конкретно взятої особистості.  

Світогляд класифікується узагальнено за різними критеріями як: 1) 

масовий та індивідуальний; 2) ідеалістичний та матеріалістичний; 3) буденний 

та теоретичний; 4) міфологічний, релігійний та науковий [18, с. 6–12]. З цього 

переліку варто звернутись до детального розгляду індивідуальної, 

матеріалістично-теоретичної й науково-педагогічної складових світогляду 

С.Чавдарова.  

Здійснюючи такий аналіз, необхідно зазначити, що категорія 

«педагогічний світогляд» походить від загального поняття «світогляд», який 

представлений у філософській науці [18, с.10]. Динаміка процесу формування 

світогляду виступає необхідною засадою як для загального розуміння шляхів 

становлення особистості С.Чавдарова, так і для змістовного наповнення у 

визначенні його педагогічного світогляду.  

Для визначення терміну «педагогічний світогляд» нам слугували праці 

Г.Ващенка [17], В.Вілкова [18], М.Ярмаченка [64]. Беручи за основу ці праці, 

можна зробити узагальнення, що: педагогічний світогляд – це цілісна система 

наукових педагогічних поглядів на довколишній матеріальний світ і статусне 

становище освітянина у ньому, що характеризується визначеним стійким 
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емоційним ставленням особистості до дійсності та самої себе. Цим 

зумовлюються життєві позиції, ціннісні орієнтації, переконання, ідеали, 

принципи пізнання та педагогічної діяльності. Умовно, педагогічний світогляд 

акумулює своєрідний спосіб мислення, завдяки якому відбувається 

визначення, усвідомлення, розуміння та вирішення проблем, пов’язаних із 

освітньою діяльністю. А вона є необхідною умовою для вияву та реалізації 

педагогічного світогляду. Це – процес довготривалий, цілеспрямований, 

систематичний і активний. Він спирається на внутрішні ресурси особистості 

при умові використання нею всіх можливих засобів реального світу.   

На наше переконання, педагогічний світогляд містить специфіку 

індивідуальних особистісних якостей. Він обов’язково повинен мати ознаки 

персоніфікованості й пов’язується з особливостями соціальних умов 

існування людини. Саме вони у переважній більшості випадків провокують та 

стимулюють, формують відповідну поведінку індивіда. Аналіз впливу 

оточення, в якому знаходиться той чи інший індивід, проливає світло на 

адекватні чи неадекватні ситуації з життя особистості, пояснює її вчинки.   

З цього погляду, особливо важливим є вивчення середовища існування 

індивіда, яке певним чином відображене у його біографії. З огляду на такий 

контекст, доцільним є звернення до біографічних даних життєвої та творчої 

діяльності С.Чавдарова, які зіграли провідну роль у загальному розвитку 

особистості вченого й у формуванні його науково-педагогічного світогляду.  

Сава Христофорович Чавдаров народився 9 серпня 1892 р. в с. Бешалма 

Бендерського повіту Бесарабської губернії (тепер Комратський район, 

Придністровська Молдавська республіка) у сім’ї вчителя 

церковнопарафіяльної школи. Відповідно до вимог за віком та рівнем 

підготовленості освіту здобував у прогімназії м. Ізмаїла та у Кишинівській 

духовній семінарії [96]. Після отримання відповідної освіти С.Чавдаров у 1913 

році вступив на слов’яно-російське відділення історико-філологічного 

факультету імператорського університету Святого Володимира.  
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Здійснений нами аналіз літератури дозволяє стверджувати що здобуття 

університетської освіти ставало запорукою отримання кар’єрного росту, що 

являв собою своєрідні сходинки до подальшого професійного та особистого 

розвитку. По-друге, робота давала не лише практичні об’єктивні переваги та 

матеріальні блага (зокрема, хорошу посаду, стабільне жалування після 

завершення навчання в університеті), але і більш високий соціальний статус, 

повагу оточуючих, відповідну самореалізацію, відчуття сенсу життя, яке 

рятувало від сірості, одноманітного існування. Ця остання причина впродовж 

навчання багатьма студентами не усвідомлювалась, та вони, зважаючи на 

специфіку юнацького віку, прагнули свободи, вільного вибору, 

самоствердження, самовизначення, яке існувало у цьому навчальному закладі 

і до якого молодь інтуїтивно тягнулася [92].  

Відомо, що Київський університет завжди належав до кращих осередків 

суспільно-політичного та культурно-освітнього життя країни, який особливою 

елітною атмосферою суттєво впливав на свідомість вихованців, часто 

визначаючи долю їхнього майбутнього.  

З метою гармонійного успішного розвитку й формування особистісних 

якостей студентів, їх ефективного навчання й виховання застосовувалися 

спеціальні внутрішньо університетські правила, дотримання яких було 

обов’язковим. Тож, роки навчання у вищому навчальному закладі специфічно 

відобразились на формуванні внутрішнього світу С.Чавдарова. Зокрема, 

важливу роль на формування його особистості справили відомі особистості 

професорів імператорського університету Святого Володимира та історичні 

події, які відбувалися у його стінах.  

Аналізуючи розвиток дореволюційної історіографії, М.Кругляк виділяє 

такі етапи: 1) 1850-і – початок 1880-х рр., 2) середина 1880-х – 1904 р.;  

3) 1905–1917 рр. [48].  
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Специфічний інтерес для нашого дослідження викликає третій етап. 

Саме він припадає на роки навчання С.Чавдарова в імператорському 

Університеті Святого Володимира (1913–1917).  

Характерною ознакою, притаманною цьому етапу, було розширення 

тематики досліджень з історії вищих навчальних закладів. Поряд із розвідками 

з історії університетів [6]. розглянуто особливості організації навчального 

процесу, участь в академічному русі. Увагу науковців привертає духовний світ 

студентства, його світоглядні орієнтири [24, с. 64–84].  

Як засвідчують дослідження, ще у 70-х рр. ХІХ ст., після проведених 

ліберальних реформ, спостерігалось суттєве покращення наукової діяльності 

в університетах Російської імперії до складу якої входила і Україна. У цей час 

створюються наукові товариства, наукові доробки вчених отримують 

визнання за кордоном, а науковці з теренів імперії в університетах відтепер 

займають домінуюче становище, порівняно з вченими, запрошеними з інших 

країн. [47].  

Статут 1884 р. завдав непоправної шкоди історико-філологічній освіті 

насадженням штучного й гіпертрофованого класицизму: більшість годин 

викладання було відведено на такі дисципліни як: класична філологія, античні 

старожитності, історія, література, мистецтво. Така система навчання, на 

думку імперських чиновників, повинна була якнайбільш завантажити 

вивченням непростих дисциплін, унеможливити поширення вільнодумства в 

університеті. Проте, спроби реорганізувати структуру факультету (створити 

четверте відділення романо-германської філософії за проектом професора 

Дашкевича)     [98] змінити навчальні плани [99] та інші кроки, покликані 

поліпшити якість факультетської освіти, неодноразово були реалізованими. 

Але змінити навчальні плани таким чином, щоб підняти вище престиж 

історико-філологічного факультету керівництву університетом не вдавалося. 

Всі запропоновані проекти Міністерство освіти категорично відхиляло, 

аргументуючи при цьому свою позицію, що найближчим часом буде 
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проводитись загальна університетська реформа. Однак, анонсована реформа 

так і не була здійснена, а для якісних змін у викладанні наступив час разом з 

революційними подіями 1905 – 1907 рр.  

Деканами історико-філологічного, згодом — літературно- 

лінгвістичного, потім — філологічного факультету в різний час були: проф. 

М.Бубнов (1905–1919); проф. В. Петрусь (1922 –1929; репресований), проф. А. 

Іщук (1937–1960; з великими перервами; був репресований і реабілітований; у 

1954 — 1956 роках працював проректором університету), проф. М.Грунський 

(1933– 1949; з перервами), доц. Ю.Кобилецький (1949–1952), доц. М. 

Стаховський (1956–1957), проф. Д. Затонський (1961–1962) [ ].  

Зважаючи на період навчання С.Чавдарова в Університеті Святого 

Володимира, варто зупинитись на особистості декана історико-філологічного 

факультету, який вплинув на формування світогляду майбутнього вченого.  

З хронології видно, що у 1905—1919 деканом був позаштатний 

ординарний професор за кафедрою всезагальної історії, доктор всезагальної 

історії Бубнов Микола Михайлович. Його вплив на студентство, молодших 

викладачів та формування їх світогляду був опосередкованим, що виключало 

можливість особистого довготривалого контакту, спілкування, яке є 

необхідним для встановлення ділових взаємин, через які відбувається 

становлення та розвиток професійного світогляду. Однак, особистість декана 

факультету була надзвичайно цікавою студентам.  

М.Бубнов народився 21 січня 1858 року в Києві. Виховувався в сімї 

вітчима — письменника М. С. Лєскова [15]. Закінчив історико-філологічний 

факультет Санкт-Петербурзького університету із золотою медаллю (1882). Був 

залишений при університеті для підготовки до професорського звання, в 

1882—1884 — отримав стипендію профессоранта для наукової підготовки за 

кордоном. Тож, М.Бубнов мав можливість працювати у Національній 

бібліотеці та архівах Франції, мав можливість відвідувати лекції у Сорбонні. 

Вже у 1888 р. М.Бубнов став чиновник Міністерства народної освіти, а згодом 
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(у 1890—1891 рр.) став викладати загальну історію на Вищих жіночих курсах 

у Санкт-Петербурзі.  

Головною його працею став «Збірник листів Герберта як історичне 

джерело», який був представлений в історико-філологічний факультет Санкт-

Петербурзького університету як магістерська дисертація. Після обговорення 

магістерської дисертації, факультет прийняв рішення, що автор гідний 

докторського ступеня.  

У 1894 р. М.Бубнов отримує можливість переїхати до Києва. Йому було 

запропоновано посаду екстраординарного, а з 1895 р ординарного професора 

давньої історії в Київському університеті Святого Володимира. Працюючи в 

університеті, М.Бубнов паралельно з 1906 р викладав історію на Вищих 

жіночих курсах у Києві. Одночасно з педагогічною діяльністю, в 1894-1902 рр. 

він був гласним Київської міської думи. Крім основних своїх обов’язків він 

займався ще й дослідженнями історії європейської науки.  

У 1905-1919 роках обіймав посаду декана історико-філологічного 

факультету Київського університету. Вільно говорив кількома 

мовами:латиною, німецькою, французькою. Англійською, сербсько-

хорватською, італійською, давньогрецькою, що і давало йому можливість 

успішно навчати студентів й керувати історико-філологічним факультетом 

Імператорського університету Святого Володимира [14, с.127–130 ].  

І хоч М.Бубнов у 1920 році емігрував до Королівства Сербів, Хорватів і 

Словенців, його особистість стала знаковою для історико-філологічного 

факультету так як саме ним було складено і затверджено на факультетському 

засіданні «Общие планы и правила Историко-филологического факультета 

университета Св. Владимира» [16, с. 11], в яких визначалося десять 

спеціальностей. У планах підкреслювалось, що студенти, які вивчали 

філософію, зобов’язані присвятити свою увагу вивченню ще якоїсь 

«позитивної наукової дисципліни» — і називалась класична філологія, 

російська філологія, російська література і загальна історія [57, с. 260-261] 
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Ознайомлення з цим документом, переконує нас у широті класичної 

підготовки фахівців історико-філологічного факультету, у їх тісному 

міждисциплінарному поєднанні, з обов’язковим вивченням таких дисциплін 

як філософія, психологія, педагогіка, Платон і Арістотель, які, беззаперечно, 

впливали на свідомість студентів, на формування глибини наукового знання 

та справили відповідний вплив на формування наукового світогляду студента 

С.Чавдарова. Це стимулювало особистісний внутрішній розвиток молодих 

людей, де первинною була категорія успіху, прогресу, яка програмувала 

майбутнього фахівця на відповідні поступки та конструктивні дії.  

Та слід зазначити, що саме цей період навчання С.Чавдарова в 

Імператорському університеті Святого Володимира не був безхмарним, адже 

він припав на міжреволюційні роки. У Київському університеті бурхливо 

протікали історичні, політичні, економічні, освітньо-культурні процеси, які 

були важливими чинниками структурних елементів суспільного розвитку 

нашої держави та накладали свій відбиток на формування світогляду і життя 

студентів. Імператорський університет Святого Володимира пройшов великий 

складний шлях і зробив неоціненний внесок у розвиток освіти, науки та 

культури України. З іменами його вихованців та професорів пов’язані яскраві 

сторінки історії духу, вільнодумства, національних змагань, становлення 

фундаментальних наукових ідей, шкіл та напрямів, що здобули визнання у 

вітчизняній та світовій науці. Тож, незаперечним є той факт, що історію 

України ХІХ–ХХ століть не можна уявити без Київського університету та його 

вихованців, оскільки всі процеси, що відбувалися у суспільному житті, науці, 

культурі, техніці, проходили за їхньої активної участі. Одні ідеї 

народжувались у стінах університету, інші – лише відбивались у його житті 

[35, с. 5].  

Важливим для нашого аналізу діяльності університету Святого 

Володимира є його ректорський корпус, який сприяв формуванню 

комплексного підходу до вивчення однієї зі складових функціонування вищої 
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школи. Висвітлення діяльності ректорів Київського університету спонукає до 

дослідження конкретних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю 

найвищих університетських посадовців: їх взаємини з владою, розширення 

університетської автономії, академічних свобод, прав та обов’язків ректора та 

ін.. Особливий інтерес для нашого дослідження складає особа ректора 

університету Святого Володимира, при якому навчався С.Чавдаров – 

Цитовича Миколи Мартиніановича (роки ректорства 1905–1917 роки), який 

був вихованцем юридичного факультету. Він був відомим правознавем, 

економістом, доктором політичної економії та статистики (від 1899 р.), 

заслуженим ординарним професором (від 1911 р.), деканом юридичного 

факультету (1902–1905 роки). М.Цитович на посаді ректора був затверджений 

міністром народної освіти 6 вересня 1905 року й переобирався ректором 

чотири рази поспіль на трирічні терміни. А 9 травня 1917 року, за власним з 

проханням, указом Тимчасового уряду був звільнений з посади ректора. Та 

нового ректора не було обрано, й він фактично залишався виконуючим 

обов’язки до початку нового навчального року [71, с.159]. Його багаторічна 

діяльність була пов’язана з цим освітнім закладом., Наполеглива праця, 

цілеспрямованість М.Цитовича були прикладом для наслідування у 

студентському середовищі. Період ректорства М.Цитовича припав на 

складний час, пов'язаний з революційними подіями (1905, 1907, 1917 роки) та 

першою світовою війною. Як свідчать дослідження сучасників, Цитович М. 

був авторитетним вченим і адміністратором. Його знання і вміння 

передавались студентам [71].  

Великий вплив на формування світогляду студентів, і зокрема С. 

Чавдарова, справили професори і події, що відбувалися на історико-

філологічному факультеті, пов’язані з відкриттям кафедр української мови, 

літератури та історії. Ще у 1906 році до Ради історико-філологічного 

факультету надійшла «Записка об учреждении украинских кафедр в 

Университете Св. Владимира», складена професором В.Перетцем і підписана 
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Г.Павлуцьким. Але лише у 1907 році ці кафедри керівництво університету 

почало створювати [71].  

Після поразки революції 1905–1907 рр., українська культура знову 

зазнала утисків. Поновилися гоніння на українську пресу, літературу, були 

обірвані спроби запровадити українську мову у навчальні заклади. 

Індустріальний розвиток потребував письменних, освічених працівників, 

спеціалістів промислового виробництва, фінансово-економічної сфери, 

транспорту і зв'язку. Уряд змушений був розширяти мережу навчальних 

закладів, збільшувати кількість учнів та студентів, однак поступок 

національній освіті не робив. Слід зазначити, що в 1913–1914 роках 

політичний, соціально-економічний і культурний процеси, зокрема перша 

світова війна і русифікація, призвели до негативних наслідків у галузі освіти.  

У 1914/15 навчальному році в Україні налічувалося 26 тис. 

загальноосвітніх шкіл, у яких навчалися 2,6 млн. учнів. Працювали також 80 

середніх спеціальних навчальних закладів (механіко-технічні, гірничі, 

залізничні та інші училища), в яких навчалися 12,5 тис. учнів, і понад 60 

нижчих професійно-технічних училищ і шкіл, у яких здобували освіту і 

ремесло близько 5 тис. чол. У 27 вищих навчальних закладах, у тому числі в 

трьох університетах – Харківському, Київському і Новоросійському, 

навчалися 35,2 тис. студентів. [65, с. 237]  

Однак, майже 70 % населення підросійської України не вміли читати і 

писати. На кожну тисячу осіб у початкових, неповних і середніх школах 

навчалося всього 67 чол. У 1914–1915 рр. в українських губерніях було всього 

452 середні школи, в яких навчалось лише 140 тис. учнів. Щорічно близько 50 

% бажаючим учитися відмовляли в прийомі до середніх шкіл [65, с.284]. Мало 

розвинена мережа середніх шкіл і вищих навчальних закладів якоюсь певною 

системою чи уніфікованим планом не були пов’язані, що призводило до 

низького рівеня розвитку освіти, а навчання школярів мало пасивний характер 

[74, с. 134].  
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Важливо зазначити, що російська школа, яка у той час насаджувалась, 

була чужою українському народові. Тому вже для розвитку національного 

напряму у шкільній освіті на початку ХХ ст. завдяки діяльності української 

громадськості було закладено основи нової української школи. Сотні людей, 

які були згуртовані ідеєю національного відродження, розпочали роботу з 

реалізації цього питання через шкільну освіту.  

Важливими для становлення світогляду студента С.Чавдарова стали 

зустрічі з професором університету В. Перетцом, участь у засіданнях його 

«Семінарію російської філології», який далеко переріс рамки гуртка й став 

відомим центром дослідження літератури давньої Русі. Учасники цього гуртка 

вчилися працювати, передусім, з першоджерелами. Саме завдяки участі у 

роботі цього центру згодом вийшли такі знані фахівці в галузі давньої 

російської й української літератур як В.Адріанова-Перетц, С.Богуславський, 

М.Гудзій, О.Дорошкевич, М.Драй-Хмара, М.Зеров, М.Калинович, Б.Ларін, 

С.Маслов, В.Маслов, О.Назаревський, І.Огієнко, П.Филипович, С.Чавдаров, 

Д.Чижевський та ін.. [57, с.241].  

На формування наукового світогляду студентів мав досить великий 

вплив доцент В.Розов, який був дослідником українських грамот ХІV– ХV 

століть та прочитав у 1913-1914 роках студентам історико-філологічного 

факультету спецкурс з історії української мови «История малорусского 

наречия и его говоров» [57, с.236].  

Значний вплив на формування світогляду та становлення майбутнього 

дослідника проблем історії педагогіки, дидактики і виховання С.Чавдарова 

справили особистості випускників історико-філологічного факультету 

професора С.Гогоцького і приват-доцента С.Ананьїна.  

Особливу роль у впровадженні педагогічних дисциплін у навчальний 

процес Університету Святого Володимира, визначенні й доведенні їхньої 

фундаментальності у підготовці вчителя відіграв перший завідувач кафедри 

педагогіки – доктор філософії і стародавньої філології, ординарний професор 
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Сильвестр Сильвестрович Гогоцький (1813–1889 рр.). Його особистість, з 

одного боку, представлена як показово конструктивна у своїй багаторічній 

науково-педагогічній діяльності, а з іншого – цікава своєю неоднозначністю. 

С.Гогоцький мав енциклопедичні історико-філософські та історико-

педагогічні знання. Це знайшло певне відображення у досить суперечливих, а 

іноді навіть полемічних судженнях та оцінках його сучасників, послідовників, 

а пізніше і біографів.  

У дослідженнях радянського періоду ми знаходимо дані про те, що 

характерним було не визнання, а, навпаки, ігнорування постаті С.Гогоцького 

як науковця і викладача (М. Бєлий) або ж упереджене ставлення до нього 

(О.Жмудський) [40].  

На противагу радянському часу, у працях пострадянського періоду 

розкриваються світоглядні позиції і високо поціновується філософська 

спадщина С. Гогоцького [23], І.Д.Фіцик [89], його доробок як історика 

філософії, підкреслюється значення як викладача дисциплін філософського 

спрямування [1], І. Огородник, М. Русин [60], М. Ткачук [83,с. 213–242.], 

відмічається органічна єдність філософських і педагогічних знань у змісті 

праць науковця [53, с 71–80], Н. Мозгова [56].  

Майже упродовж 30 років С. Гогоцький в університеті читав курс 

психології та курс педагогіки й робив спроби узгодити ці дисципліни, 

показавши їх взаємовплив і взаємозалежність один від одного. Йому це 

вдалося. Серед його науково-педагогічних праць відомі: «Про історичний 

розвиток виховання та навчання у стародавніх народів», «Вступ до 

педагогіки» (1855), «Короткий огляд педагогіки або науки виховної освіти» 

(1879), «Щодо розвитку пізнавальних здібностей» (1868), якими 

послуговувалися студенти історико-філологічного факультету і які не 

втратили своєї актуальності донині. Адже С. Гогоцький у «Філософському 

лексиконі» [20] зробив спробу обґрунтувати поняттєвий апарат науки 

педагогіки. У цій роботі С. Гогоцьким подано трактування багатьох 
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педагогічних термінів і, зокрема, таких як педагогіка, навчання, дидактика, 

освіта, виховання, школа, методики навчання, історія педагогіки [20, с.1857–

1873].  

Важливим для нашого дослідження є той факт, що вчений викладання 

педагогіки розподіляв на три навчальні курси: науку про виховання, дидактику 

та прикладну педагогіку, а також історію виховання. Архівні дані свідчать про 

те, що у розкладі лекцій, які читалися на історико-філологічному, фізико-

математичному та юридичному факультетах у 50-х роках XIX ст., зміст 

педагогічної підготовки, який розробив С. Гогоцький, був наступним: «Історія 

виховання» (2 год. на тиждень); «Про виховання» (2 год. щотижня); 

«Дидактика (з практичними вправами) і прикладна педагогіка»  (по 3 

щотижневі години). С. Гогоцькому належить першість щодо структуризації 

педагогіки як навчальної дисципліни у трьох основних складових (теорія 

виховання, дидактика та історія педагогіки) [57, с.211]. Під час навчання 

С.Чавдарова С. Гогоцький вже не викладав на історико-філологічному 

факультеті, однак, як свідчать матеріали досліджень, саме він залишив по собі 

значний науково-педагогічний доробок, яким послуговувалися студенти цього 

факультету, у тому числі і С.Чавдаров [57].  

Не можна не сказати про те, що суттєвий вплив на розвиток особистості 

С.Чавдарова, формування його світогляду здійснили деякі викладачі 

філософії, психології, зокрема, професор О.Гіляров, який викладав курси 

«Історія філософії» та «Логіка».  

Читаючи лекції з філософії для студентів історико-філологічного 

факультету, серед яких був і С.Чавдаров, він емоційно, із захопленням 

висвітлював глибинні ідеї, наукові погляди Платона. Окремі з них 

безпосередньо стосувалися педагогічної науки як виду теоретичного пізнання 

оточуючої дійсності та галузі практичної діяльності. Докорінне знання його 

спадщини було однією із передумов та засад написання професором на 

початку 90-х років ХІХ століття праць «Платонізм як основа сучасного 
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світогляду у зв’язку з питанням про завдання і долю філософії» та «Джерела 

про софітів. Платон як історичний свідок» [27, с. 138].  

Своєрідністю, оригінальністю виступів О.Гіляров пробуджував 

неабиякий інтерес у молодих людей до древньоантичної філософії взагалі і до 

особистості Платона зокрема. Неординарна постать доктора філософії 

О.Гілярова спонукала слухачів його лекцій до ґрунтовного вивчення та 

студіювання праць Платона, стимулювало бажання вивчати давньогрецьку та 

інші мови.  

У своїх спогадах про О.Гілярова відомий український філософ, член 

Міжнародного інституту філософії у Парижі В.Асмус (1894-1975) зазначає, що 

читання Гіляровим історії філософії справляло надзвичайне враження завдяки 

бездоганному інтелектуальному смаку, естетичній досконалості думки та 

мови вільної від будь-якої суєтності й похвальби витонченості. Автор спогадів 

підкреслює, що він «добре знав собі ціну, дечим у собі навіть пишався, 

наприклад, досконалим знанням мов». В.Асмус згадує, що він вільно читав 

Платона грецькою, про латину годі й казати. Але В. Асмус підкреслює, що 

далеко не всім студентам подобалися лекції Гілярова. У спогадах залишився 

поділ аудиторії на дві половини. Першу складали ті, що прийшли з гімназій, а 

другу — ті, що закінчували духовні семінарії. Перші ставали шанувальниками 

Гілярова: їм подобався чіткий стиль його викладу, відточена простота й 

ясність його формулювань. В. Асмус згадує ще таку особливість О.Гілярова, 

що він терпіти не міг складної чи ускладненої мови, іноземних слів та висловів 

або «вдавався до них досить рідко, в разі крайньої потреби». Грецькі терміни 

він виписував на дошці грецькою і тут же перекладав їх російською, уникаючи 

захаращення ними свого філософського словника та стилю. Не подобалось 

йому, коли цими термінами починали спритно «сипати» у розмові з ним 

студенти, і не приховував свого глузування з них [5, с.94–97]. Тож, як бачимо, 

перед студентами був зразок вченого, викладача гідного наслідування. У О. 

Гілярова було що почерпнути та використати кращий досвід викладання, чим 
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і міг послуговуватись С.Чавдаров у своїй майбутній викладацькій і методичній 

діяльності.  

Не менш значну роль у становленні особистості майбутнього професора  

С.Чавдарова відіграв С.Ананьїн, чия професійна діяльність була 

безпосередньо пов’язаною також з історико-філологічним факультетом 

університету Святого Володимира. Сам С.Ананьїн був випускником 

юридичного факультету Харківського імператорського університету, котрий 

отримав другу вищу освіту на історико-філологічному факультеті 

університету Святого Володимира в Києві та мав найкращі характеристики як 

дослідник, зацікавлений в удосконаленні проблем освіти і навчання.  

Тож, виявилося закономірним, що в університеті Святого Володимира з 

1909 року предмети педагогічного спрямування, після С.Гогоцького, став 

викладати саме С.Ананьїн. Перед студентом С.Чавдаровим з’явився ще один 

зразок вченого, дослідника педагогічних проблем, який внесе свій вклад у 

становлення і розвиток особистості майбутнього організатора української 

освіти.  

У курсах лекцій «Історія педагогіки», 1910; «Дитячі ідеали», 1911; 

«Нариси з педагогіки середньої школи», 1914 відобразилась науково-

дослідницька діяльність С.Ананьїна, яку він присвятив вивченню історичного 

аспекту становлення та розвитку науки педагогіки, моральних ідеалів учнів, 

завдань середньої школи у вихованні ідеалу.  

Науково-педагогічний доробок С.Ананьїна засвідчений упорядкованим 

у співавторстві з М. Цитроном педагогічним словником-довідником у двох 

частинах «Ананьин С.А. Педагогический справочник / Под общ. ред. 

Ананьина С.А., Цитрона М.Л.  Петербург-Киев: Сотрудник, 1912. 278 с.», який 

має вагоме значення і для сьогодення. Особливістю цієї роботи стала 

об’ємність аналізованої проблематики та багатоплановість.  

Ним було опубліковано ряд педагогічних праць: «Дитячі ідеали» (1911), 

«Інтерес у вивченні сучасної психології і педагогіки» (1915). Остання назва — 
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це тема магістерської дисертації С.Ананьїна. У 1918— 1919 роках у Києві на 

правах рукопису було видано «Лекції з історії педагогіки», прочитані С. 

Ананьїним в університеті та на Вищих жіночих курсах [ 57, с.211].  

Як свідчать джерела, С.Ананьїн був талановитим студентом і, пізніше, 

став не менш талановитим викладачем. Він володів кількома мовами. Вільно 

розмовляв латиною, німецькою, французькою. Ще навчаючись у 

Харківському імператорському університеті, дотримувався спеціальних 

внутрішньо університетських правил, які мали на меті виховання моральної 

свідомої відповідальної особистості, яка здатна повністю володіти власним 

фізичним тілом, контролювати інстинкти та розумітися у духовній сфері своїх 

прагнень, бажань, що вимагає формування відповідного світогляду як міцного 

стержня цілісної, гармонійної особистості. Студент у думках, поведінці та 

вчинках повинен керуватися моральними принципами, ідеалами, духовним 

цінностями, через що здатний передбачати позитивні і негативні наслідки 

своїх дій [92, с.68–69]. Свої сформовані позитивні цінності С.Ананьїн успішно 

передавав студентам на лекціях з педагогіки, у процесі організації педагогічної 

науково-дослідної роботи, розвивав їх творчі наукові здібності. Ці здібності 

стали в нагоді С.Чавдарову, коли він сам, вже будучи викладачем Київського 

університету, організовував діяльність студентських наукових гуртків [66].  

Визначальною подією у житті С.Чавдарова стала зустріч з випускником 

Університету Святого Володимира Іваном Огієнком, який у 1915 р. починає 

читати перші самостійні лекції як приват-доцент кафедри російської мови та 

літератури на історико-філологічному факультеті університету Святого 

Володимира, а восени 1916 р. читає новий курс – «Історія східнослов'янського 

наголосу». Лекції І.Огієнка, які слухав і С.Чавдаров, серед студентів мали 

особливий успіх.  

Автори збірки «Незабутні постаті» акцентують увагу на тому, що 

пояснення неперевершеного успіху слід шукати у природному красномовстві 

Івана Огієнка, у його ерудованості, впевненості та логічній ясності 
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висловлюваних думок, які він вміло передавав своїм студентам. Також роботи 

І.Огієнка вражають широким спектром наукового пошуку. Він активно 

займається українознавчою проблематикою. І. Огієнко входить до елітарного 

кола національної інтелігенції, співпрацює з М. Біляшівським, М. Василенком, 

Б. Грінченком, М. Грушевським, Д. Дорошенком, А. Кримським, В. 

Науменком, А. Ніковським, В. Прокоповичем, І. Стешенком, П. Холодним, О. 

Черняхівським та ін.. І. Огієнко вчиться і спілкується з університетськими 

побратимами Є. Бражниковим, М. Величковським, О. Грузинським, А. 

Гудзієм, А. Зморовичем, С. Масловим, О. Назаревським, Г. Павлуцьким, Є. 

Тимченком.  

З початком Лютневої революції в Росії старий університет перестав 

існувати. Починається українізація університету Святого Володимира. Однак, 

лише у вересні 1918 року, за гетьманату Павла Скоропадського, було ухвалено 

законопроекти щодо обов’язкового вивчення української мови в усіх вищих 

школах України, а також законопроект і закон про захист дисертацій 

українською мовою [41, с. 200].  

Весною 1917 р. було створено Центральну раду. Іван Огієнко, як член 

ради новоствореного Центральною радою Міністерства освіти, виступив з 

ініціативою про заснування Українського народного університету (УНУ) в 

Києві. Він розробив новий курс «Українська культура». [41, с. 202].  

Роки навчання в Університеті Святого Володимира (1913–1917), зустріч 

з такими відомими діячами науки й культури не могли не вплинути на 

подальший розвиток С.Чавдарова як педагога і науковця, який присвятив своє 

життя роботі над проблемами дидактики, педагогіки вищої школи, 

підручниками з української мови та методики навчання української мови.  

Біографічні дані з життя відомих професорів, викладачів засвідчують 

унікальність особистості кожного з них. Фактом своєї діяльності в 

університеті Святого Володимира, особистим прикладом вони безпосередньо 

і опосередковано впливали на студентів історико-філологічного факультету, 
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серед яких був і С.Чавдаров. Формували у студентів відповідні якості і 

властивості особистості, їх світогляд, моделі поведінки тощо.  

Після завершення навчання в Університеті Святого Володимира стан і 

розвиток шкільної освіти настільки зацікавили С.Чавдарова, що він повністю 

поринув у вивчення проблем педагогічного життя. Стало зрозуміло, що 

українська мова повинна бути обов’язковою в початковому навчанні дітей з 

поступовим розширенням її вживання в середній і вищій школі [61, с.31].  

Проте, на початку ХХ ст. в Україні школи підпорядковувалися різним 

міністерствам і відомствам, приватним особам та окремим організаціям. 

Українські губернії мали незначну кількість початкових шкіл, до того ж 

мережа їх не була розвиненою. Значна частина дітей не могли навчатися в 

школі через тісноту приміщень й брак вільних місць.  

Щодо цього стану освіти Я.Рєзнік писав: «...науку в тодішніх народних 

школах надавали не для того, щоб дати українській молоді освіту й необхідний 

обсяг знань, а щоб вселити в неї покірність несправедливим порядкам й 

утвердити її ніби для українського народу, не думаючи про забезпечення 

шкільних умов: обладнань, розширення класів, відкриття нових шкіл...» [97, 

арк. 47].  

Не лишався осторонь цієї проблеми і С.Чавдаров, який активно 

включився у боротьбу за національну школу. Його цікавили складні проблеми 

освіти й виховання, зокрема засади демократичної організації освіти, роль 

школи в духовному відродженні нації. Думки С.Чавдарова про розвиток освіти 

збігалися з поглядами відомих українських педагогів, зокрема С.Русової [72], 

С.Сірополка [74] й ін. Вони широко відстоювали ідею рідної школи та 

згуртували навколо себе все свідоме українське вчительство. У цьому аспекті 

важливим для С.Чавдарова стали 1915 та 1916 роки, які багато внесли змін у 

внутрішнє життя Росії та, водночас, України і певною мірою позитивно 

вплинули на його свідомість як студента історико-філологічного факультету, 
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котрий, ще будучи студентом відділення словянсько-російської філології, 

близько до серця прийняв українську мову.  

Вплив визначних постатей на студентство важко переоцінити. Всі вони, 

незважаючи на свої функціональні зобов’язання щодо управлінської 

діяльності і закономірну обмеженість у часі, плідно співпрацювали зі 

студентами університету.   

Не можна обійти увагою викладачів, які працювали у той час на кафедрі 

педагогіки. Адже там працювали такі вчені, як Л.Владимиров, В.Даневський, 

М.Гредескул, О.Кисельов, Л.Таубер та інші. Саме завдяки їхнім теоретичним 

і практичним напрацюванням педагогічна дійсність вперше була окреслена як 

предмет раціонального осмислення.  

Завдяки їм було накопичено значний методичний досвід викладання 

дисципліни педагогіки. Курси педагогіки стали забезпечені логічним і 

змістовним наповненням. Кожен з курсів базувався на концепції педагогічної 

освіти, маючи професійну зорієнтованість та спрямування на всебічний 

розвиток особистості. Саме цей підхід сприяв якісним змінам у формуванні 

культури педагогічного мислення й формуванню системи вищої педагогічної 

освіти.   

24 квітня 1904 року розпорядженням міністра народної освіти 

педагогіку було відновлено на історико-філологічних факультетах 

університетів, що суттєво позначилося на навчальному процесі студентів вище 

названого факультету Київського Імператорського університету Святого 

Володимира [27, с. 143].  

Безперечно, що для реалізації вимог наказу міністра народної освіти 

потрібний був час, для того, щоб критично переосмислити старі програми з 

педагогіки, відповідно адаптувати новий, в основному, зарубіжний досвід 

розвитку освітньої галузі. На цій основі необхідно було розробити відповідні 

програми предметів педагогічного спрямування, які б відповідали практичним 
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запитам суспільства, і накреслити можливі перспективи розвитку вітчизняної 

освітньої галузі.  

З огляду на вище викладене, достовірно можна стверджувати, що факт 

впливу київської професури університету Святого Володимира на формування 

професійного світогляду С.Чавдарова є безсумнівним.  

Узагальнюючи сутність джерельних матеріалів, проаналізованих у 

цьому параграфі, можна стверджувати, що розвиток особистості та 

формування педагогічного світогляду С.Чавдарова відбувалися на основі 

кількох чинників: спадковість, наявність широкого спектру задатків і 

здібностей, природна обдарованість С.Чавдарова; соціальні умови існування 

його родини; ґрунтовна шкільна та домашня освіта. Постійне прагнення 

С.Чавдарова до самоудосконалення, саморозвитку, самовиховання, 

самоосвіти й самореалізації відіграло визначальну роль у процесі формування 

особистості С.Чавдарова.   

Вивчення літератури й відповідних джерел з історії педагогіки дає 

підстави для твердження, що педагоги завжди були носіями високих ідеалів, 

уособленням морально-етичних якостей. Тож, під поняттям «освіта» не 

випадково розуміють і процес, і результат формування особистості, постійне 

удосконалення її здібностей, індивідуальний розвиток, зростання соціальної 

та професійної компетентності.  

Трансформації, які відбуваються в освіті загалом і зокрема, зміна 

класичної парадигми на гуманістичну проявляється у гуманізації, 

«педагогізації» сучасного суспільства, зростанні інтересу, розвитку 

педагогічної свідомості, співвідноситься з тими, які були проголошені ще на 

початку ХХ століття. Вони знайшли своє логічне відображення, зокрема, у 

процесі формування особистості, світогляду С. Чавдарова.  

Аналіз філософської, історико-педагогічної літератури дає підстави 

зробити висновок, що для формування світогляду С. Чавдарова не характерні 

явища застою. Особистість С.Чавдарова – це рухливий феномен, який 
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постійно удосконалювався, розвивався, набував нових позитивних ознак. 

Активні зміни у формуванні особистості, педагогічному світогляді С. 

Чавдарова відбувалися протягом подальшої науково-педагогічної діяльності, 

що детально висвітлено у наступному розділі нашого дослідження.   

 

Висновки до першого розділу 

Проведене нами дослідження процесу становлення і розвитку персоналії 

С.Чавдарова у контексті соціально-культурного розвитку освіти у 20-60-х 

роках XX століття як педагога й науковця дає змогу сформувати низку 

висновків.  

Наприкiнцi ХХ – на початку ХХI ст. увага науковцiв незалежної України 

була зосереджена на дослiдженнi не лише сутi iсторичного процесу, але й 

самого буття людини, яке стало формою прояву iсторичної реальностi. Тож, 

увага до проблем персоналiзму в рiзних галузях наукової дiяльностi i, зокрема, 

в педагогiчнiй науцi, виявилась закономiрною. Наукове вивчення бiографiй i 

наукової творчостi педагогiв можна вважати iнновацiйним процесом в 

iсторико-педагогiчнiй науцi, оскiльки останнiми роками стало можливим 

залучення до наукового розгляду фактiв i вiдомостей, якi через об’єктивнi 

причини ранiше не могли бути предметом вивчення.   

Безсумнівним є той факт, що без глибокого вивчення та аналiзу 

дiяльностi вiдомих постатей української педагогiки неможливо дослiдити 

iсторiю розвитку загальної i нацiональної педагогiки. Це стало причиною 

поглибленого iнтересу науковцiв впродовж двох останнiх десятилiть до 

проблемами персоналiй в iсторико-педагогiчних дослiдженнях.  

Вiдомо, що iсторiографiчнi дослiдження з iсторико-педагогiчних питань 

робили спроби прослiдкувати розвиток iсторико-педагогiчної науки та 

з’явилися на теренах України ще у ХIХ столiттi. У ХХ ст. iсторiографiчну 

традицiю продовжили С.Русова, Я.Чепiга, М.Гордiєвський, М.Грищенко, 

М.Даденков, О.Дзверiн, Я.Калакура, М.Миронов, В.Науменко, С.Постернак, 
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Я.Ряппо, С.Синицький, М.Скрипник, М.Ярмаченко та iн.. Окремi проблеми 

педагогiчного джерелознавства розглядали в рiзнi роки М.Анiсов, К.Васильєв, 

С.Iванов, Н.Коляда, О.Кошелєва, М.Михайлова, Д.Раскiн, М.Шабаєва та iн..  

Теоретичнi та методологiчнi аспекти розвитку педагогiчної науки і 

iсторiографiї пiдiймають у своїх дослiдженнях вiдомi вченi-педагоги такi як 

Л.Березiвська, Н.Дiчек, Е.Днiпров, Н.Гупан, М.Євтух, С.Золотухіна, 

О.Сухомлинська, М.Ярмаченко  й iн..  

За часiв радянського перiоду у дослiдженнях проблем розвитку iсторiї 

педагогiки спостерiгалась схематична побудова персоналiстичних 

дослiджень, а вже у кiнцi ХХ ст. можна спостерiгати як науковцi стали 

поступово звертатися до забутих постатей вiдомих педагогiв, навiть згадки про 

яких раніше були забороненi. Наслiдком таких зрушень стало повернення в 

iсторiю педагогiки у 90-х роках минулого столiття забутих iмен видатних 

дiячiв української освiти (Х.Алчевської, Г. Ващенка, А. Волошина, Б. 

Грiнченка, I. Огiєнка, С. Русової, Т.Лубенця, С. Черкасенка, Я.Чепiги та iн.). 

Пiдтвердженням зростаючого iнтересу iсторико-педагогiчної науки до 

персоналiй є низка дисертацiй, якi були захищенi в останнi два десятки рокiв.  

Результати нашого дослiдження свiдчать, що роки життя i дiяльностi С. 

Чавдарова припадають на кiнець ХIХ- початок XX столiття, який став 

складним i суперечливим етапом в iсторiї розвитку освiти взагалi, й школи 

зокрема. Цей перiод позначений бурхливими подiями, що сталися в країнi: 

Перша росiйська революцiя (1905–1907 рр.), Перша свiтова вiйна (1914–1918 

рр.), Жовтнева революцiя (1917–1920 рр.), Громадянська вiйна (1918–1920рр.), 

Друга світова вiйна (1939–1945 рр.). Саме вони мали вирiшальний вплив на 

урядовi дiї, тенденцiї у суспiльно-полiтичнiй та соцiально-економiчнiй сферах 

життя. Утiм, незалежно вiд полiтичних настроїв, що панували серед правлячих 

кiл, питанням перспективи розвитку освiти традицiйно надавалося вагоме 

значення, оскiльки пiдтримка i змiцнення влади великою мiрою залежали вiд 

освiтнього чинника.  
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Вивчення архiвних документiв, бiографiчної лiтератури дає пiдстави 

стверджувати, що на формування науково-педагогiчного свiтогляду 

С.Чавдарова виникнення у нього новаторських iдей i прогресивних 

переконань, визначення змiсту його педагогiчної дiяльностi мали: 1) родинне 

виховання та соцiальне оточення, в якому зростав учений, сприятливо 

вплинуло на формування особистостi С.Чавдарова, рис його характеру, 

визначення демократичних орiєнтирiв, загальнолюдських та нацiональних 

цiнностей; 2) навчання С.Чавдарова в Імператорському університеті Святого 

Володимира й винятковий вплив викладацького колективу: О.Астряба, 

М.Верикiвського, П.Горецького, О.Дорошкевича, К.Лебединцева, І.Огієнка, 

П.Нятко й iн.; 3) система освiти, в умовах якої вiдбувалося становлення 

особистостi С. Чавдарова; 4) наукове та навчально-педагогiчне середовище, в 

якому вiн опановував найновiшi методи рацiонального дослiдження й 

розпочав власну педагогiчну дiяльнiсть; 5) постiйне творче 

самовдосконалення, саморефлексія й самостiйнi науково-педагогiчнi пошуки 

вченого. Творче становлення педагога-вченого вiдбувалося подiбно до 

переважної бiльшостi його ровесникiв: в освiтi й самоосвiтi, щоденнiй роботi, 

творчих зусиллях, спробах, пошуках, у спiлкуваннi зi старшими майстрами-

науковцями. Отже, названi чинники, що становлять дiалектичну єднiсть, 

сприяли формуванню в С.Чавдарова науково-педагогiчного свiтогляду, що 

базувався на уявленнi про синтез природних та соцiальних процесiв, 

гуманiстичному й рацiоналiстичному фiлософських пiдходах та вiдзначався 

прогресивним характером, критичнiстю й конструктивнiстю його теоретичних 

iдей.  

Таким чином, вивчення процесу становлення персоналiї С.Чавдарова у 

контекстi соцiально-культурного розвитку освiти у 20–60-х роках XX столiття 

є одним iз доказiв актуальностi проблеми персоналiзму, як одного iз 

перспективних шляхiв iсторико-педагогiчних дослiджень.  
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Свiтогляд С.Чавдарова вiдображає позицiю особистості, яка вбачала, що 

за будь-яких полiтичних й соцiокультурних умов слід пiклуватися про 

культуру рiдного народу, сприяти розбудовi його духовностi й освiченостi. 

Формування iдейних позицiй С.Чавдарова вiдбувалося на демократичнiй 

основi пiд впливом рiдної мови, поваги до традицiй i звичаїв українського 

народу. Значний внесок у становлення майбутнього вченого-педагога зробили 

його викладачi – кращi представники тодiшньої прогресивної iнтелiгенцiї.  

Логiко-системний аналiз лiтератури за темою дослiдження свiдчить, що 

основними напрямами діяльності С.Чавдарова стали: методична та науково-

дослiдна дiяльнiсть;  дослiдження проблем iсторiї педагогiки; вирiшення 

проблеми полiтехнiчного навчання; питання пiдготовки викладачiв 

загальноосвiтньої та вищої школи; педагогiчна дiяльнiсть у закладах вищої 

освiти; управлiнська дiяльнiсть; органiзацiя самостiйної роботи учнiв та 

студентiв.  

Викладені у розділі узагальнення та авторські наукові висновки 

представлено в таких наукових публікаціях автора: [ 49–51]. 
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РОЗДІЛ 2.  ПЕРІОДИ ТА НАПРЯМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ І 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ С. ЧАВДАРОВА 

 

2.1.Пошуково - пропедевтичний період діяльності С.Чавдарова 

(1926 – 1932 рр.). 

 

Аналіз наукової літератури, що висвітлює життєвий і творчий шлях 

С.Чавдарова ми робимо, спираючись на літературу та архівні джерела, які 

дають підстави стверджувати, що проблема теоретичного обґрунтування 
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періодизації й основних напрямів педагогічної діяльності вченого, є 

недостатньо розробленою. 

У попередніх параграфах ми наголошували, що життєвий і творчий шлях 

С.Чавдарова був сповнений науковими й особистісними пошуками, виявленням 

і утвердженням власних можливостей. Його світоглядні позиції й ідейно-

моральні переконання залишалися майже незмінними впродовж всієї 

напруженої та плідної педагогічної діяльності. Однак, аналізуючи творчу 

спадщину С.Чавдарова, не можна не відзначити періоди педагогічної діяльності 

вченого, які певною мірою відрізняються між собою за змістом і характером.  

Для ефективного вивчення та більш  повного висвітлення положень 

науково-педагогічної спадщини вченого ми визначили відповідні напрями 

дослідження та застосували методи, які сприяли реалізації наукового задуму.  

Узагальнення та систематизація творчої спадщини С.Чавдарова, внеску його 

науково-педагогічної спадщини у розвиток освіти України у 20–60-ті роки 

минулого століття дали нам можливість на основі біографічного, 

феноменологічного, історико-системного й логіко-теоретичного методів як 

інструментів дослідження вітчизняної історії педагогіки  виокремити три 

періоди його педагогічної діяльності. 

Результати здійсненого нами дослідження переконують, що характерною 

рисою педагогічної діяльності С.Чавдарова  є її гармонійне поєднання з 

науковим пошуком. Розмежувати педагогічну й наукову творчість ученого 

важко, адже вони мають цілісний характер. Оскільки провідною тенденцією 

розвитку вітчизняного класичного університету була навчальна, то викладачі 

університету тісно поєднували свою викладацьку діяльність з роботою в 

науково-дослідних установах. [11, с. 53– 55].  

Викладацька робота С.Чавдарова у закладах вищої освіти була могутнім 

стимулом його наукових педагогічних пошуків з метою обґрунтування 

принципово нових теоретичних засад дидактики, удосконалення змісту освіти.  

Теоретичні й практичні ідеї ученого щораз знаходили відображення у різних 
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напрямах його науково-педагогічної діяльності: а) у поглибленому вивченні 

дидактичних проблем; б) у методичній й науково-дослідній діяльності; в) в 

теорії і практиці організації й забезпеченні виховної роботи в школі; г)  у 

підготовці навчально-методичного забезпечення для учнів загальноосвітніх 

шкіл, для викладачів і студентів закладаів вищої освіти,  а також у підготовці 

вчительських і викладацьких кадрів та ін.. 

Л.Бондар і Л.Березівська досліджуючи окремі аспекти педагогічної 

діяльності ученого  відзначає, що у перші роки радянської влади С.Чавдаров 

стояв на позиції створення нової єдиної трудової школи, коли  працював 

інспектором сільських шкіл Київського окружного відділу народної освіти 

(1926–1929). Саме з того часу він розпочав свою активну організаційно-

методичну роботу, займався поглибленим вивченням потреб сільської школи, 

аналізував і осмислював непростий шлях становлення й розвитку тогочасної 

системи освіти в Україні [5, 48]. 

Сава Христофорович, будучи інспектором шкіл, виступає перед учителями 

і працівниками освіти з доповідями, пише статті «Боротьба за навчальний рік 

на селі», 1927 р. [67,с. 3–11]; «Сільська трудова школа Київської округи за 10 

р.», 1927 р. [52]; «Агрономізовані 7-річні школи Київської округи» [64, с. 76–

91.]»  «Громадська праця учнів ІІ концерну сільської семирічки як обов’язковий 

практикум», 1929 р. [69]; «Аґрономізація й політехнізація сільської 7-річки», 

1929 р. [64, с. 14–25].   

Аналізуючи вищеназвані статті, ми спостерігаємо, як С.Чавдаров 

намагався відтворити події реорганізації школи в Україні та розповідає про 

успіхи народної освіти в такий непростий час першого десятиріччя радянської 

влади. Це були його перші кроки в науці, які з часом перетворили Саву 

Христофоровича у відомого вченого, організатора української освіти.  

Ставши у 1928 р. науковим співробітником Київської обласної дослідно-

педагогічної станції та виконуючи певний час обов’язки її директора, С. 
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Чавдаров не перестає виконувати обов’язки  заступника окружного інспектора 

народної освіти з методичної роботи.  

Слід акцентувати увагу на тому, що 1929 рік став для  С. Чавдарова 

знаковим у його становленні як викладача  вищої школи: він почав викладати 

педагогіку, історію педагогіки, методику російської та української мов у 

закладах вищої освіти [48, с. 14]. Будучи старшим викладачем методики мови 

і педагогіки на факультеті соціального виховання Київського інституту 

народної освіти (КІНО) учений багато часу приділяє науково-дослідній роботі  

[104].  Саме цей час для майбутнього вченого  став знаковим для професійного 

зростання С.Чавдарова,  як викладача вищої школи і методиста, як учасника 

реорганізації адміністративних установ освіти і навчальних закладів на 

території України.  

Свою діяльність Сава Христофорович Чавдаров розпочинає діяльність 

з листопада 1929 р.  у Київському інституті народної освіти (КІНО) на 

факультеті соціального виховання, а після розподілу КІНО на систему 

окремих навчальних закладів (зокрема, Інститут професійної освіти, Фізико-

хімічний інститут та Інститут соціального виховання), С. Чавдарова було 

призначено заступником директора Інституту соціального виховання. У цей 

час Сава Христофорович,  в силу своїх обов’язків, досить тісно співпрацював 

з Павлом Тичиною – першим  Міністром освіти УРСР (1944– 1948 роки) [104, 

с.4]. У своїх спогадах (читаючи лекції з педагогіки аспірантам Київського 

державного університету ім.Т.Г.Шевченка) учень С.Чавдарова  доктор 

педагогічних наук, професор А.Алексюк також згадував, що особливе 

враження залишилося у Сави Христофоровича  від зустрічей та співпраці з П. 

Тичиною, як  з першим  Міністром освіти УРСР (1944– 1948 р.), як відомим 

поетом і як людиною.  А. Алексюк підкреслював, що у пам’яті С.Чавдарова  П. 

Тичина залишився простою людиною. Йому було притаманне уважне 

ставлення до людей, простота, що він мав неписане правило: завжди 

зустрічати відвідувачів стоячи. Не залежно від статусу відвідувача: чи був він 
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сільським вчителем, чи академіком. Це був приклад поведінки вихованої 

людини, гідний наслідування. 

Професійний ріст у С. Чавдарова відбувається  з 1930 до 1932 року. У цей 

період він працює заступником директора Інституту соціального виховання, а 

з 1932 р. стає професором Інституту соціального виховання [74,75]. 

Саме тут С.Чавдаров в атмосфері науково-педагогічного пошуку, 

творчого спілкування з колегами-викладачами, як молодий учений робить 

перші кроки у отриманні викладацького досвіду і набуває твердого 

переконання щодо виняткової ролі освіти для соціально-економічного 

прогресу країни взагалі, та важливості педагогічної підготовки вчителів для 

загальноосвітньої трудової школи, зокрема. У цей період питання 

реформування змісту освіти, удосконалення форм і методів навчально-

виховного процесу потребували особливої уваги та вирішення. Актуальність 

цих питань зумовлювалася кількома обставинами, зокрема: а) реконструкцією 

господарства, здійсненням культурної революції, яка поступово відбувалася у 

країні, відповідно виникненням мережі різних типів інститутів, та низьким 

рівнем підготовки учительських кадрів; б) наявністю розробленої у 

теоретичному аспекті системи заходів, спрямованих на піднесення справжньої 

ролі вчителя і народної освіти у суспільстві. 

Важливою віхою у розвитку української освіти  стала ухвала ЦК 

ВКП(б) «Про загальне обов'язкове навчання», яка була прийнята 25 липня 

1930 р.. Цим документом було покладено початок обов'язковому 

чотирикласному навчанню. Протягом 1932 – 1933 н. р. в Україні працювали 

вже майже 22 тис. шкіл, у яких налічувалося 4,5 млн. учнів [3, 85].  

Слід звернути особливу увагу на той факт, що у системі тодішньої 

освіти українські школи становили більшість, та, зважаючи на те, що Україна 

вирізнялась поліетнічністю населення, 400 тисяч дітей все ж навчалися в 

російських, єврейських, німецьких, болгарських, молдавських та інших 

національних школах. 
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Як особливість формування розгалуженої мережі шкіл став її повільний 

розвиток у сільській місцевості. Так, протягом 1933/1934 навчального року в 

сільських школах УРСР навчалося на 170 тисяч учнів менше, порівняно з 

1932/1933 навчальним роком. Такий стан в освіті пояснювався страшним 

голодомором, який спричинив міграцію багатьох жителів села до  міста, а 

також виселенням великої кількості селян разом із членами їхніх родин у 

віддалені райони СРСР як «кулаків і під кулачників» тощо [3]. 

Як свідчать дані документальних джерел, цей період роботи С.Чавдарова 

припадає на роки, коли у галузі вищої педагогічної освіти України відбувалися 

суттєві зміни. Так, у вересні 1932 року колегія Наркомосвіти України ухвалила 

постанову «Про завдання і систему підвищення кваліфікації працівників 

політехнічної школи», згідно з якою 1932-1933 навчальний рік оголошувався 

першим роком запровадження вищої освіти для вчителів України. 

Організація заочного навчання стала складовою діяльності кожного 

педагогічного навчального закладу. Та необхідно підкреслити, що якісний 

склад науково-педагогічних кадрів не відповідав вимогам вищої педагогічної 

школи. Щоб підвищити рівень роботи професорсько-викладацького складу 

треба було від лозунгу «Кадри вирішують все» переходити до поліпшення 

рівня їх підготовки [104,  105, 106].  

На підтвердження зазначеного лозунгу 22 серпня 1930 року Рада Народних 

Комісарів СРСР ухвалила «Статут про штатно-окладну систему оплати 

викладачів вищих шкіл СРСР», який визначав три посади викладачів вищої 

школи та їх річне навантаження: професор – 240, доцент – 360, асистент – 480 

годин. Було встановлено таку оплату за роботу: професору – 300, доценту – 

250, асистенту – 210 крб. [28, с. 88; 93]. З огляду на вищезазначене, перед 

вищою школою ставилось завдання  підвищення вимог до професійної 

підготовки кадрів. 

С. Чавдаров у цей час, крім виконання обов’язків заступника директора 

Інституту соціального виховання, наполегливо працює над першими в історії 
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української радянської  школи стабільними підручниками з української мови 

(після постанов ЦК ВКП(б) від 5.09.1931 р. «Про початкову та середню 

школу» та від 25.08. 1932 р. «Про навчальні програми та режим у початковій 

та середній школі»).  

Перехід до систематичного засвоєння наук на основі певних навчальних 

планів, програм та розкладів,  запровадження загального обов’язкового 

навчання сприяли певним зрушенням у роботі загальноосвітньої школи. 

Усвідомлюючи основну причину у недосконалості  шкільних програм 

(особливо для 5-х – 7-х груп – 2-го концентру школи), недосконалості методів 

роботи та недостатню дисципліну в школах, керівні партійні органи, внесли 

ряд директив, які було спрямовано на  конкретні шляхи піднесення 

загальноосвітніх знань учнів [3; 4, с.37 – 40; 7, с. 62 – 63;  6].  

У цей час (з 1923 р.) в організації шкільної освіти діяли комплексні 

програми. Ці програми ставили за мету позбутися одного з істотних недоліків 

старої школи:  відрив шкільного навчання від життя, ізольованість навчальних 

предметів один від одного. Тобто, на зміну навчальним предметам – основам 

наук – прийшли так звані  комплекси. 

За визначенням О.Сухомлинської, комплекс – це «життєвий зв’язок 

явищ, тому комплексна побудова програм базується, з одного боку, на 

педологічному підході до дитини, певній педологічній схемі, що обґрунтовує 

розвиток дитячого мислення й дитячих інтересів, а з іншого – відображає мету 

виховання, цілі діяльності школи» [31, с.181]. В умовах панування освітньої 

парадигми, в основі якої лежав дидактичний прагматизм у його радянській 

інтерпретації, змістом освіти була громадська та індивідуальна діяльність 

учнів у безперервному процесі реконструкції досвіду. Програма початкової і 

середньої школи будувалась навколо єдиного комплексу «життя дитини та 

оточуючого її середовища», де перевага надавалась праці та її організації у 

школі. Структура кожної теми поєднувала матеріал трьох розділів програми: 

природа, праця, суспільство і відповідала  принципу – від природи до дитини 
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й від світу до дитини [12, с. 410; 15]. Згідно з програмами, знання з математики 

та природознавства набували першорядного значення, а література, мова, 

мистецтво, історія – другорядного, допоміжного.  

Так, наприклад, до програми з біології, на відміну від попередніх 

програм вводиться систематичний курс природознавства за логічною 

послідовністю ботаніка (5-6 кл.), зоологія (7– 8 кл.), анатомія і фізіологія 

людини (8 кл.) та основи еволюційної теорії (9–10 кл.). Велика увага 

зверталась на необхідність лабораторних і практичних занять, екскурсій, 

виготовлення гербаріїв. Ставились вимоги до роз’яснення учням наукових 

основ підвищення продуктивності рослин і тварин, органічного поєднання 

праці школярів на виробництві і дослідницької роботи з теоретичним 

засвоєнням наукових знань [38, с. 2–3]. У програмі підкреслювалось, що 

випускники політехнічної школи мають орієнтуватися у найголовніших 

галузях виробництва, серед яких сільському господарству належить важливе 

місце.  

За такими само принципами складалися й програми з хімії [51, с. 3– 6] 

та інших предметів. Так хімія, наприклад, вивчалась у тісному зв’язку з 

агрохімією. У позашкільну роботу широко вводився експеримент, лабораторні 

і практичні роботи, удосконалювалось  обладнання хімічних кабінетів, 

зверталась увага на виготовлення навчальних приладів самими учнями [39, с. 

3–6]. Тобто, нові програми спрямовувались на наукову розробку програмно-

методичних документів, політехнізацію навчання. 

Удосконаленню навчальних програм сприяла їх уніфікація 

Наркомпросом  РРФСР і УРСР у 1933 році. Оскільки програма ще не 

забезпечувала систематичного вивчення основ наук, і повністю не вирішувала 

завдання  «…підготовки для технікумів і вищої школи грамотних людей, які 

добре володіють основами наук: фізикою, хімією, біологією, математикою і 

т.д.» [40, с. 3– 4], до програми було внесено суттєві зміни розподілу матеріалу 

за роками навчання, визначалося коло наукових знань. 



106 

 

 

Порівняльний аналіз програми попередніх років  та після постанови ЦК 

ВКП(б) «Про навчальні програми і режим в початковій і середній школі», 

свідчить про значне підвищення вимог до рівня знань основ наук і 

політехнічного зв’язку їх з практикою соціалістичного будівництва, що, як 

вважалось,  сприяло науковому підходу до формування профорієнтації учнів 

на уроках та у процесі позашкільної роботи. 

Сільська школа, як видно з документів, мала єдиний зміст навчання. 

Різні ж назви (школи з сільськогосподарським ухилом, агрономізовані 

семирічки, школи сільської молоді, політехнічної школи колгоспної молоді) 

зумовлювались специфічними завданнями підготовки учнів до практичної 

трудової діяльності. 

Зміст освіти у період застосування комплексної системи навчання 

регламентувався спеціальними «Порадниками соціального виховання» (1921 

– 1928 рр.), у яких вміщувались директивні матеріали про школу й виховання 

в Україні, програмні матеріали тощо [15, с. 180– 184].  

При цьому нам відомо, що до початку 30-х рр. був відсутній урок як 

основна форма організації навчання. У цей час зберігаються форми та методи, 

притаманні комплексному підходу (дальтон-план, метод проектів, метод 

тестів), які були спрямовані на розвиток самодіяльності учнів, їх індивідуальне 

навчання. Початок 30-х рр. минулого століття ознаменувався кардинальною 

зміною соціального замовлення системі освіти в цілому та загальноосвітній 

школі зокрема. У цей час в Україні в основному було подолано неписьменність 

і запроваджено загальну обов’язкову чотирирічну початкову освіту.  

У 1931–1934 рр. з’явився ряд постанов ЦК ВКП (б) «Про початкову і 

середню школу» (1931) [41 , с. 1 – 15.], «Об учебных программах и режиме в 

средней школе» (1932) [32, с.173–175], «Об учебниках для начальной и 

средней школы» (1933) [32, с.154–155], «О структуре начальной и средней 

школы в СССР» (1934) [32, с. 167], які визначили напрями розвитку системи 

шкільної освіти на довгі роки.  
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С.Чавдаров відмічає, що у цей період запроваджувався державний 

контроль за рівнем освітньої підготовки випускників шкіл, була посилена роль 

учителя у шкільній освіті, введені обов’язкові для виконання навчальні плани 

та програми, суворо регламентувався навчальний процес. Відбулася зміна 

освітньої парадигми, перенесення освітніх пріоритетів з особи того, хто 

навчається, з педоцентричних засад на авторитарні, на зміст освіти і 

наповнення цього змісту науковістю й ідейністю; з активних, пошукових 

методів самостійного здобуття знань на зміст освіти, чітко закріплений в 

навчальних програмах і підручниках [62, с.41].  

О.Сухомлинська у своїй статті «До питання про розвиток змісту 

загальної середньої освіти» підкреслює, що у цей період освітні заклади 

відходять від експериментування і стають на шлях авторитарно-

дисциплінарних засад управління й діяльності з чітко визначеним обсягом 

знань, умінь та навичок. Розпочався процес поступової уніфікації української 

школи, ліквідації особливостей освітньої системи в Україні й її централізації з 

єдиним директивним центром у Москві. Панівним стає партійно-класовий, 

ідеологічний дискурс [49, с.39 – 43]. Зважаючи на вищезазначене, українська 

загальноосвітня школа втратила свої особливості і перетворилася на складову 

радянської системи освіти, з єдиними для всієї країни навчальними планами, 

програмами та підручниками.  

Переорієнтація на широку загальноосвітню підготовку, спрямованість 

шкільного навчання на отримання вищої освіти вимагали нових підходів до 

відбору навчального матеріалу, побудови навчального плану та програм. У 

постанові «Про початкову і середню школу» зазначалось, що радянська школа 

ще не цілком відповідає тим величезним вимогам, що ставить перед нею 

сучасний стан соціалістичного будівництва…. Зазначалось, що основна хиба 

школи у цей момент полягала  у тому, що навчання в школі не давало 

задовільного обсягу загальноосвітніх знань і незадовільно розв’язувало  

завдання підготовки для технікумів і вищої школи людей, які добре опанували 



108 

 

 

основи наук (фізика, хімія, математика, рідна мова, географія тощо). Особливо 

підкреслювалось, що за цих умов політехнізація школи набирала в багатьох 

випадках формального характеру і не готувала учнів, «як всебічно розвинених 

будівників соціалізму, які пов’язують теорію з практикою» [41, с. 1 – 15]. 

Тож, ідея комплексних програм була, фактично, скомпроментована, і на 

початку 40-х років вони були зняті з використання, а педагоги-теоретики до 

цієї ідеї більше не поверталися.   

Як бачимо, на теоретичну  розробку й практичне застосування 

навчальних планів безпосередньо впливали політичні й ідеологічні установки, 

соціально-економічні реалії й напрями економічного розвитку, а також 

домінуючі тогочасні педагогічні ідеї. І саме за навчальними планами можна 

відстежитии пріоритети державної політики в галузі освіти.  

Результати аналізу вищезгаданих джерел свідчать, що наявність тих чи 

інших навчальних дисциплін у навчальному плані, перерозподіл годин між 

предметами всередині навчального плану, переважання певної групи 

предметів – все це були прояви комплексу політичних, соціальних і 

педагогічних орієнтирів, процесів, спрямованих на оновлення змісту освіти. 

 Загальноосвітня школа  ставала десятилітньою, внаслідок чого її 

випускники отримали можливість вступати до закладів вищої освіти. На 

початку 30-х рр. навчальний план формувався за принципом відображення у 

навчальних предметах тих основ наук, які були представлені у постанові 

колегії наркомату освіти СРСР «Об основных направлениях построения 

программ начальной и средней школы» від 10 жовтня 1931 р. [34, с. 5 – 25].  

У постанові акцентувалась увага на необхідності переважання у 

навчальному плані гуманітарних та природничих наук, забезпечення 

систематичності й послідовності подачі навчального матеріалу всередині 

кожного навчального предмета, дотримання принципу поступового 

ускладнення теоретичних знань, переходу від елементарних знань до більш 

складних та врахування вікових особливостей учнів. Тут ми бачимо чітке 
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спрямування на дотримання системи принципів навчання при засвоєнні змісту 

навчального предмета. 

Згідно постанови колегії наркомату освіти СРСР гуманітарні та 

природничі науки повинні були викладатись логічно і в хронологічній 

послідовності. Передбачалося встановлення конкретного переліку знань, які 

учень мав засвоїти упродовж навчального року, опрацьовуючи зміст того чи 

іншого навчального предмета. Аналіз Постанови переконує нас в тому, що 

перевага мала надаватися  основам наук – таким предметам як фізика, 

математика, біологія, географія, історія тощо. У зв’язку з тим, що проблема 

загальної семирічної освіти була далека від вирішення і значна частина дітей 

закінчувала навчання після четвертого класу, в основі побудови навчальних 

програм більшості предметів був залишений принцип концентризму, 

застосування якого передбачало вивчення навчального матеріалу на різних 

рівнях навчання та різному рівні складності. Тож, учні отримували завершене 

коло знань і до четвертого, і до сьомого класів [34, с. 5 – 25].  

Навчальні плани та програми, як відмічають автори нарисів з історії 

розвитку авторських навчально-виховних закладів в Україні (кінець ХІХ – ХХ 

ст.) та збірника документів «Народное образование в СССР. 

Общеобразовательная школа. 1917 – 1973 гг.», були затверджені у січні 1932 

р. (Бюлетень НКО УРСР № 4–5), а у лютому цього ж року, без належного 

теоретичного обґрунтування та експериментально-дослідної перевірки, 

обговорення та доопрацювання, стали обов’язковими для всіх 

загальноосвітніх навчальних закладів [31, 32].  

Постановою  1932 р. рекомендувалось відмовитися від «бригадно-

лабораторного методу», який лежав в основі організації навчально-виховного 

процесу, а також важливою рекомендацією було відновлення уроку як основної 

форми організації навчання в школі. Основною закономірністю засвоєння 

знань учнів з загальноосвітніх предметів став послідовний виклад навчального 

предмета вчителем на уроці з метою забезпечення свідомого й активного 
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сприймання матеріалу. Постанова ЦК ВКП(б) від 12.02. 1933 р. Таким чином, 

постанова ЦК ВКП(б) «Про підручники для початкової і середньої школи» 

остаточно вирішила проблему стабільного радянського підручника, над чим 

постійно замислювався С.Чавдаров.  

У цей період С.Чавдаров працює над удосконаленням методики 

викладання української мови у школах, розробляє загальні питання методики 

навчання предмета, зокрема, викладання фонетики і граматики, орфографії, 

пунктуації, розвитку мовленнєвих здібностей учнів на уроках української 

мови [22]. 

Необхідно відзначити, що у пошуках шляхів раціонального вирішення 

проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів С.Чавдаров застосовував 

різні форми роботи, які сприяли поліпшенню їх якості.  Вчений багато уваги 

приділяв зміцненню зв’язку інституту зі школою шляхом проведення 

республіканських педагогічних читань, виїзних засідань відділів, які 

систематично проводилися в обласних центрах республіки з питань навчання 

і виховання учнівської молоді.  

Звертаючи увагу на якість навчально-виховної роботи у школі,  

С.Чавдаров прагнув докорінно підвищити рівень підготовки учительських 

кадрів. У цей час розглядались питання удосконалення правил прийому до 

університетів та педінститутів, переслідуючи мету забезпечення 

комплектування педагогічних інститутів тими абітурієнтами, які мають 

покликання та придатність до педагогічної роботи. Велика рбота проводилась 

з поліпшення навчальних планів  і програм  відповідно до вимог середньої 

школи. Боротьба за якісну підготовку кадрів була досить жорсткою: студентів, 

які в процесі навчання «виявили непридатність до педагогічної роботи» 

рекомендувалось навіть виключати з педагогічних інститутів. відновити 

обов’язкове стажування Після закінчення навчання передбачалось обов’язкове 

стажування і  диплом учителя міг бути виданим лише тим, хто дійсно був 

професійно готовим до  учительської справи. 
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Аналіз науково-педагогічної діяльності С.Чавдарова, його статей, заміток 

і виступів дозволяє стверджувати, що він активно проводив наукові пошуки 

для задоволення потреб зростання педагогічної науки. Крім того, у цей час 

С.Чавдаров приділяв велику увагу вивченню передового педагогічного 

досвіду, у тому числі досліджень з методики викладання української та 

російської мов, що дозволило йому читати лекції на високому науково-

педагогічному рівні. Свою педагогічну майстерність С.Чавдаров постійно 

удосконалює завдяки можливості почерпнути кращий досвід у своїх колег та 

має можливість поділитись своїм творчим доробком. З цією метою С.Чавдаров  

відвідує лекції у  М. Грищенка, О.Астряба, які також, як і сам Сава 

Христофорович,  були знаними фахівцями і мали повагу серед колег і 

студентів.  Незаперечним є той факт, що викладацька діяльність ученого у 

Київському інституті соціального виховання сприяла професійному 

визначенню й уплинула на формування його освітніх поглядів. С.Чавдаров 

постійно відточував свою педагогічну майстерність, демонстрував 

демократичний стиль управління, вивчав і застосовував на практиці нові 

форми і методи викладання. Це дало  можливість С.Чавдарову закласти основи 

майбутньої наукової школи, передати свою методичну майстерність тим, хто 

працював поряд з ним і міг спостерігати за кращими зразками творення 

педагогічної науки і практики. 

Тож, бачимо, що у цей період творчості С.Чавдарова, практична робота 

позитивно впливала на його наукову активність і ефективність творчих 

пошуків. Результати своїх досліджень  С.Чавдаров обговорював на наукових 

зібраннях, маючи можливість використовувати їх у своїй педагогічній 

діяльності та кращі зразки подавати у вигляді методичних рекомендацій.  

Протягом  1926-1932 рр. проявився науковий і педагогічний хист 

С.Чавдарова, набули розвитку його природні педагогічні й професійні 

здібності, яскраво окреслилися провідні напрями подальших творчих науково-

педагогічних пошуків у галузі освіти. З огляду на вищезазначене, можна 
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стверджувати, що в цей період діяльності вченого широко розгорнулася його 

педагогічна практика, яка мала, здебільшого, пошуково-пропедевтичний 

характер.  

З метою аналізу та висвітлення інформації цього періоду діяльності 

вченого ми застосовували методи ретроспективного аналізу, здійснювали 

відбір та генералізацію фактологічного матеріалу. Використані методи 

дослідження такі як  порівняння, зіставлення, теоретичне узагальнення дали 

нам можливість зробити відповідні висновки та побачити перспективи 

висвітлення інформації про інші періоди діяльності С.Чавдарова. 

Практичний досвід молодий дослідник  акумулював у науковій роботі, де 

приділяв велику увагу зміцненню зв’язків сільської школи з громадсько-

політичним життям села, питанням української мови та методики її викладання, 

писав статті, які друкувалися в педагогічному журналі «Шлях освіти». 

2.2. Науково-педагогiчний перiод дiяльностi С. Чавдарова (1933– 

1943рр.). 

 

Дослiдженням було встановлено, що свiй творчий шлях  С. Чавдаров 

продовжив професором Iнституту соцiального виховання (1932 р.), а пiсля 

його перетворення на Педагогiчний iнститут у 1934 роцi став викладати там 

теорiю та iсторiю педагогiки [74].  

Слiд зазначити, що з 1933 по 1941 роки вчений поєднував свою роботу з 

посадою завiдувача вiддiлу мови i лiтератури та виконував обов’язки 

заступника директора з наукової роботи в Українському науково-дослiдному 

iнститутi педагогiки. 

Перiод роботи С. Чавдарова в УНДIПi на 30-х–початку 40-х рокiв ХХ 

століття був надзвичайно насиченим i плiдним. Адже з перших днiв заснування 

iнституту тут працювали вiдомi вченi, педагоги, психологи, дiячi народної 

освiти, методисти, серед яких були С. Ананьїн, М.Демкiв, Я. Мамонтов, Я. 
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Ряппо, I. Соколянський, Я. Чепiга, якi створили  мiцний фундамент для 

наукових дослiджень з питань педагогiки i психологї, методики i дидактики.  

Науковi працiвники зосереджували свою увагу на пiдвищеннi якостi 

науково-дослiдної роботи з педагогiки, психологiї та окремих методик. Так, 

зокрема, В. Помагайба очолював дослiдження проблем дидактики, Г.Костюк – 

експериментальну педагогiку [76, 77].  

 В iнститутi з’являються  провiднi вченi, якi спрямовують свої дослiдження 

для покращення шкiльних пiдручникiв, методичних посiбникiв для вчителiв, 

з’являються фундаментальнi науковi працi, якi допомагають вчителям 

удосконалити свої знання з загальної та вiкової психологiї, зокрема робота  

Г.Костюка «Психологiя», якою вчителi i викладачi вищої школи 

послуговуються дотепер.  

Працювати в Українському науково-дослiдному iнститутi педагогiки на 

початку 30-х рокiв було складно, адже саме у цей перiод вiдбувалось 

насаджування командно-адмiнiстративної системи господарювання та 

посиленням культу Сталiна, що наклало свiй вiдбиток i на систему народної 

освiти. Постанови партiї i уряду про школу фактично нiвелювали розвиток 

педагогiчних iдей, закладених у 20-х роках. Навчання у школi все бiльше 

полiтизувалось i скочувалось до формальної схоластики. Як, зазначає М. 

Ярмаченко у своїй статтi «Реформування освiти та педагогiчної науки в Українi. 

Iсторiя та сучаснiсть» [73, с.18–42], 15–21 лютого 1931 року вiдбулась 

семиденна дискусiйна сесiя УНДIПу за участi  всiх працiвникiв iнституту, 

Харкiвського науково-педагогiчного активу, а також представникiв iнших 

науково-дослiдних iнститутiв Харкова, представникiв науково-дослiдних шкiл 

Києва, Одеси, Луганська та iнших мiст України» [73, с.30]. Ця дискусiя лежала 

у площинi рiзкої критики рiзних «помилок» i «збочення», якими йшла 

теоретична педагогiка в Українi пiсля Жовтня 1917 року. У розгорнутiй 

резолюцiї, яку було прийнято на сьомий день дискусiї i яка була представлена 

на одинадцяти сторiнках машинописного тексту, педагогiка рiзко 
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критикувалась за те, що «заглибилась в абстрактнi шукання  предмета 

педагогiки, вiдiрвавшись вiд революцiйної практики в педагогiцi» [19, с.30]. 

Фактично, ця дискусiя завдала сильного удару по Iнституту педагогiки та 

пiдготувала грунт для постанови ЦК Компартiї України «Про роботу 

українського iнституту педагогiки та Всеукраїнського товариства педагог-

марксист» [37], в якiй iнститут звинувачувався у неналежнiй увазi до 

будiвництва полiтехнiчної школи, розробцi  теоретичних основ педагогiки, у 

неналежнiй пiдготовцi наукових кадрiв, засмiченостi iнституту  

контрреволюцiйними елементами, у примусовiй українiзацiї нацiональних 

меншин.  

Керiвникам iнституту було запропоновано удосконалити план наукової 

роботи та зосередитись на пiдготовцi методичної лiтератури для вчителя, яка 

була б наповнена практичним досвiдом, а також рекомендувалось 

удосконалити програми та зайнятись пiдготовкою стабiльних пiдручникiв [19, 

с.31, 80]. Як наслiдок дiї постанови, вiдбулось змiщення попереднього 

директора Т.Пасiки та призначення нового директора УНДIПу  заступника 

наркома освiти УРСР I.Хаїта (за сумiсництвом) [73, с.38]. Директор iнституту у 

своїх аналiтичних доповiдях рiзко критикував українських вчених. Так, у 

резолюцiї об’єднаної сесiї науково-дослiдних iнститутiв педагогiки i дитячого 

комунiстичного руху  разом з кафедрами педагогiки та педологiї педвишiв 

Харкiвська педагогiчна школа  була названа фашистською школою українських 

нацiоналiстiв. М.Ярмаченко підкреслює, що негативне ставлення I.Хаїта до 

української педагогiчної школи та окремих вчених було вiдтворене у рядi 

статей  у журналах №2 (1934) та №7 (1936) «Комунiстична освiта» [73, с.37-38]. 

Як бачимо, це був досить складний перiод перетворень. Сама структура 

iнституту була змiнена: секцiї, якi були у вiддiлах, було скасовано i було 

лiквiдовано кабiнет «чужоземної мови». Було запропоновано переглянути штат 

спiвробiтникiв iнституту та змiцнити його науковими працiвниками-
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партiйцями. Пiд таким тиском важко було працювати i творити, однак 

спiвробiтники iнституту продовжували науковi пошуки. 

Наукова робота, якою займався у цей перiод С.Чавдаров в Українському 

науково-дослiдному iнститутi педагогiки, була спрямована на дослiдження 

проблем радянської дидактики, удосконалення методiв навчання. У цей час вiн 

пише статтi «Полiтехнiчна школа Київщини в боротьбi за виконання постанов 

партiї про школу», 1933 [65, с. 81–96].  

Працюючи в iнститутi, в якому панувала атмосфера науково-педагогiчного 

пошуку, творчого спiлкування, учений набув управлiнського досвiду i твердих 

переконань щодо виняткової ролi освiти для соцiально-економiчного прогресу 

країни взагалi та важливостi педагогiчної пiдготовки вчителiв для 

загальноосвiтньої трудової школи, зокрема. Особливiстю цього перiоду 

розвитку освiти була потреба у вирiшеннi питання реформування змiсту освiти, 

удосконалення форм i методiв навчально-виховного процесу. Ця потреба 

зумовлювалася: а) реконструкцiєю господарства, здiйсненням культурної 

революцiї, яка поступово вiдбувалася у країнi, вiдповiдно виникненням мережi 

рiзних типiв iнститутiв, та низьким рiвнем пiдготовки учительських кадрiв; б) 

наявнiстю розробленої у теоретичному аспектi системи заходiв, спрямованих 

на пiднесення справжньої ролi вчителя i народної освiти у суспiльствi. 

Учений багато працював над удосконаленням методики викладання 

української мови в школах, розробив загальнi питання цiєї проблематики, з 

методики викладання фонетики i граматики, навчання орфографiї, пунктуацiї, 

методики розвитку мовлення учнiв на уроках української мови. Вiн створив 

посiбник для вчителiв «Як викладати українську мову в початковiй школi» 

(1934), пiдготував монографiю «Методика викладання української мови в 

початковiй школi» (1937). Сава Христофорович є автором пiдручникiв 

«Українська мова» для 1, 2, 3, 4 класiв початкової та восьмирiчної школи, 

пiдручникiв для 1, 2, 3, 4 класiв шкiл для слабозорих. Бiльшiсть iз них 

витримали близько 30 перевидань. С.Чавдаров намагався розкрити 
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найактуальнiшi питання навчання i виховання пiдростаючого поколiння. 

С.Чавдаров викладав методику української та росiйської мов, написав ряд 

наукових статей з питань дидактики, зокрема, «Повторення», «Вправи», 

«Навчальний процес в радянськiй школi» та iн.. У працi «Липецька школа iм. 

П. В. Щепкiна» (1939) [68, с. 36–52 ] учений розповiдає про досвiд навчально-

виховної роботи в однiй iз найкращих шкiл України того часу. Першим 

систематичним курсом методики української мови стала його праця «Методика 

викладання української мови в середнiй школi» (1938) [30], де було 

проаналiзовано напрями викладання граматики, правопису, вмiщено 

рекомендацiї iз застосування рiзноманiтних методiв викладання залежно вiд 

характеру матерiалу, рiвня пiдготовки учнiв, мети уроку.  

С.Чавдаров брав активну участь у республiканських нарадах методистiв 

української мови, рiзноманiтних конференцiях з педагогiки та психологiї. Так, 

на Республiканськiй нарадi викладачiв педагогiки i психологiї (1–4 лютого 1939 

р.) вiн виступив з доповiддю «Стан i завдання науково-дослiдної роботи з 

педагогiки», у якiй порушив такi проблеми: вивчення педагогiчних iдей 

основоположникiв марксизму-ленiнiзму, розроблення педагогiчної спадщини 

класикiв вiтчизняної педагогiки, вивчення та узагальнення передового 

педагогiчного досвiду, рiзноманiтнi дидактичнi аспекти, а також питання 

виховної роботи.  

У своїх численних доповiдях С. Чавдаров обґрунтував шляхи пiдготовки 

учнiв до практичної дiяльностi, спецiалiзацiю шкiл за одним напрямом, 

запровадження додаткового навчання з окремих видiв роботи на вибiр учнiв 

(фуркацiї), забезпечення широкого зв’язку теорiї з практикою у викладаннi, 

змiцнення практичних умiнь у гуртковiй роботi школярiв.  

З вересня 1939 р. С.Чавдаров став професором педагогiки Київського 

державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка, а згодом – наказом ректора 

О.М.Русько № 31 вiд 20 сiчня 1944 року – завiдувачем кафедри педагогіки [102, 

Додаток А].  
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С.Чавдаров, працюючи  професором педагогiки Київського державного 

унiверситету iм. Т.Г.Шевченка, велику увагу придiляє науково-дослiднiй роботi 

з педагогiки. Цей напрям його дiяльностi був надзвичайно доцiльним, адже 

вищi школи в тогочаснiй Українi були виключно навчальними установами i 

основним завданням вищих навчальних закладiв освiти була навчальна робота. 

Науково-дослiдна робота студентiв не входила до основних завдань пiдготовки 

фахiвцiв. Наукова робота проводилася спецiальними науково-дослiдними 

установами, тому викладачi вищих навчальних закладiв поєднували 

викладацьку дiяльнiсть з роботою у цих установах.    Такий стан справ спонукає 

вченого до написання  статтi «Стан i завдання науково-дослiдної роботи з 

педагогiки» у газетi «Комунiстична освiта» [54, с.14–30], у якiй досить 

вдумливо пiдходить до необхiдностi органiзацiї і оцiнки науково-дослiдної 

роботи студентiв. 

Працюючи в Київському державному  унiверситетi iм. Т. Г. Шевченка, 

керуючи навчально-виховною та науково-дослiдною роботи кафедри 

педагогiки, С.Чавдаров зосереджукє увагу на питаннях дидактики вищої школи, 

вивченню досвiду видатних учених-педагогiв, зокрема К.Д. Ушинського та 

iнших. Слiд вiдзначити, що пiдручник «Педагогiка» (1940) для педагогiчних 

iнститутiв за редакцiєю С.Чавдарова вперше вийшов українською мовою. 

Учений є автором бiльшостi роздiлiв цього видання («Радянська дидактика i її 

принципи» [36,с. 106–129]; «Методи навчання» [47, с. 185–331], «Перевiрка i 

оцiнка знань учнiв» [36,с. 331–345], «Перевiрнi iспити» [36, с. 345–352] та iн.).  

Високу оцiнку пiдручнику «Педагогiка» дав у своїй рецензiї професор 

Б.Шульман у газетi «Комунiстична освiта». Автор рецензiї пiдкреслив, що 

перший в Українi пiдручник з педагогiки є кроком вперед на шляху становлення 

педагогiки як науки  [71, с. 119–121]. 

Важливо зазначити, що у своєму пiдручнику С.Чавдаров стисло 

охарактеризував в iсторичному ракурсi основнi напрями в дидактицi минулого, 

обґрунтував завдання освiти й навчання в радянськiй школi, проаналiзував 
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поняття «загальна освiта» та «полiтехнiчна освiта», чим пiдкреслив 

необхiднiсть формування систематичних знань учнiв з окремих дисциплiн. [71]. 

Важливо вiдмiтити позицiю С.Чавдаров щодо  унiверсалiзацiї будь-якого 

методу навчання в радянськiй школi. У своєму пiдручнику «Педагогiка» у 

роздiлi «Методи навчання» вчений зауважує, що «були спроби проголосити 

один метод унiверсальним. Однi висували з метою унiверсалiзацiї так званий 

«лабораторний» метод, iншi – «дослiдний», третi – «бесiду»…i т.д.» [71, с.190]. 

 Вiн засуджував перекручення, якi зявлялися у науковiй лiтературi щодо 

дидактичних методiв, засвiдчуючи це у своїх наукових роботах i статтях [58, 

60]. Саме ним було чiтко вперше сформульовано висновок  про зв’язок мiж 

методами навчання та  про  «вмiння сполучати рiзнi методи, вчасно переходити 

вiд одного до iншого»,  як запоруку успiшного навчання [58, 59, 60]. С. 

Чавдаров був переконаний, що «кращi  методи виробляються шкiльною 

практикою». 

Цей перiод дiяльностi С.Чавдарова знаменний ще й тим, що вiн не лише 

пише пiдручники, статтi, методичнi рекомендацiї, але й бере активну участь у 

пiдготовцi наукових видань «Радянська школа i органiзацiя її роботи : зб. на 

допомогу вчителевi зах. областей України» [43], «Радянська школа i органiзацiя 

її роботи : зб. на допомогу вчителевi Радянської Бесарабiї i Пiвн. Буковини» [42] 

та в якостi редактора журналу «Науковi записки» [33]. 

Надаючи великого значення науково-методичному напряму, науково-

дослiдна робота  з педагогiки стала  для С.Чавдарова визначальною у дiяльностi 

вищої школи. Цей напрям його дiяльностi був надзвичайно доцiльним, адже 

вищi школи в тогочаснiй Українi були виключно навчальними установами i 

основним завданням вищих навчальних закладiв освiти була навчальна робота. 

Науково-дослiдна робота студентiв не входила до основних завдань пiдготовки 

фахiвцiв. Наукова робота проводилася спецiальними науково-дослiдними 

установами, тому викладачi вищих навчальних закладiв поєднували 

викладацьку дiяльнiсть з роботою у цих установах.    Такий стан справ спонукає 
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вченого до написання  статтi «Стан i завдання науково-дослiдної роботи з 

педагогiки» у газетi «Комунiстична освiта» [54, с. 14–30], у якiй вдумливо 

пiдходить до оцiнки i необхiдностi органiзацiї науково-дослiдної роботи 

студентiв. 

Цей перiод дiяльностi С.Чавдарова засвiдчує вмiле поєднання роботи у 

навчальному закладi i Українському науково-дослiдному iнститутi педагогiки. 

1941 рiк почався для  науковцiв УНДIПу органiзацiєю i проведенням ряду 

науково-методичних нарад для вчителiв з метою удосконалення навчально-

виховного процесу у школi. Було проведено одну з таких нарад, де було 

доручено дирекцiї УНДIПУ порушити клопотання перед Наркомосом УРСР 

про видання всiх творiв А.Макаренка. На науковiй сесiї, яка була проведена 

разом з НКО УРСР, було прийняте рiшення видати двi збiрки доповiдей, 

присвячених К. Ушинському, що давало можливостi бiльш глибоко вникнути у 

педагогiчну спадщину  великого педагога та використовувати його надбання у 

практичнiй дiяльностi вчителiв. 

Перше засiдання науково-методичної ради Наркомосу УРСР вiдбулося у 

квiтнi 1941 року. На цьому засiданнi з доповiддю про змiни в програмах i 

навчальних планах шкiл УРСР на 1941/1942 навчальний рiк виступав С. 

Чавдаров. У планах передбачалась пiдготовка i розробка науково-методичних 

посiбникiв для школи з врахуванням змiн у програмах i навчальних планах [40,  

с.10]. Та початок Великої Вiтчизняної вiйни не дав планам реалiзуватися. 

Iнститут педагогiки зазнав великих кадрових i матерiальних втрат. Лише у 

жовтнi 1943 року роботу Iнституту педагогiки було вiдн овлено у звiльненому 

вiд фашистiв Харковi. 

Дослiджуючи внесок педагогiчної спадщини С.Чавдарова у розвитку освiти 

у 20-60-х роках ХХ столiття, не можна оминути особливостi структури шкiльної 

освiти в УРСР напередоднi Великої Вiтчизняної вiйни. Звернення до 

статистичних даних дає можливiсть для суджень i висновкiв про тi процеси, якi 

вiдбувалися в освiтi. Так, у 1940/41 н. р. в мiстах України налiчувалося 3079 
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шкiл, у селах – 18593. Основна чисельнiсть дiтей у 1940/1941 н. р навчалася в 

неповних середнiх (семирiчних) i середнiх (десятирiчних) школах [7, с. 9]. На 

кошти держави було  створено у 1938/39 н. р. школи з iнтернатами для 

глухонiмих дiтей – 46, для слiпих – 10, для дiтей iз iншими фiзичними вадами – 

27 (диференцiацiя за станом здоров’я) [7, с. 9.].  Мережа шкiл України за мовами 

навчання на 1939/40 н. р. була такою: з українською мовою навчання – 18661; 

росiйською – 2145; молдовською – 163; з iншими мовами навчання (єврейська, 

бiлоруська, татарська, казахська, туркменська та iн.) – 919 [45, с. 22].  

Як зазначав iсторик педагогiки  М. Гриценко, крiм масових шкiл (30702), у 

1940/41 н.р. в Українi дiяло 179 спецiальних шкiл у системi Наркомосу УРСР та 

багато шкiл i курсiв у системi iнших вiдомств: школи ФЗУ, гiрпромучу, 

сiльгоспучу, робiтничо-технiчнi школи, виробничо-полiтехнiчнi школи, школи 

кустпрокооперацiї, художньо-керамiчнi школи, промислово-художнi школи, 

рiзнi курси масових професiй та iн. [9, с. 120.].  Як бачимо, наприкiнцi 30-х – на 

початку 40-х рр. загалом масова школа в УРСР була однотипною. Можна 

говорити лише про зовнiшню диференцiацiю за станом здоров’я, нацiональним 

i професiйно орiєнтованим критерiями, що мала локальний характер (кiлькiсть 

таких шкiл була обмеженою). Варто згадати i про те, що постановою «Про 

встановлення платного навчання в старших класах середнiх шкiл i у вищих 

навчальних закладах СРСР i про змiни порядку призначення стипендiй» (2 

жовтня 1940 р.) запроваджувалася з 1 вересня 1940 р. плата за навчання для 

учнiв 8 – 10 класiв середнiх шкiл, що супроводжувалось  додатковими 

труднощщами у здобуттi молоддю освiти (ця постанова була скасована 6 липня 

1956 р.) [32, с. 45, с. 176 – 177]. Проте, як свiдчать джерела, уже наприкiнцi 30-

х рокiв почали з’являтися першi сигнали про хиби тогочасної шкiльної системи 

освiти. Так, нарком освiти УРСР Ф.Редько, пiдводячи пiдсумки проведених 

iспитiв у 1938/39 н. р., наглосив на виявлених недолiках. Вiн пiдкреслив, що 

школа не дає учням достатнiх практичних умiнь, потрiбних для роботи на 

пiдприємствах чи в апаратi державних установ, куди вони приходять пiсля 
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закiнчення школи; навчальнi плани середнiх шкiл не мiстять таких предметiв, 

якi знайомили б учнiв iз основами промислового чи сiльськогосподарського 

виробництва; програми здебiльшого теоретизованi, недостатньо пов’язанi з 

практикою й виробництвом. Нарком освiти УРСР Ф. Редько вважав, що настав 

час переглянути навчальнi плани i програми для учнiв старших класiв середньої 

школи з метою введення спецiальних предметiв i практичних занять, якi 

забезпечили б пiдготовку випускникiв середнiх шкiл до практичної дiяльностi 

[46, с. 8]. У статтi «Про практичну пiдготовку випускникiв середнiх шкiл» 

(1939) Ф.Редьком було обґрунтовано iдею про необхiднiсть надання середньою 

школою, водночас iз глибокими знаннями й загальною високою середньою 

освiтою, «деякої пiдготовки до життя, до майбутньої практичної роботи». 

Аргументацiя Ф. Редька спиралася на доповiдь голови радянського уряду В. 

Молотова на ХVIII з’їздi партiї, у якiй зазначалось, що це зумовлено, перш за 

все, потребою забезпечення народного господарства освiченими 

висококвалiфiкованими кадрами.Це свiдчило про змiну орiєнтирiв державної 

шкiльної полiтики й «необхiднiсть перебудови навчання в середнiх школах», 

навчальних планiв, програм i пiдручникiв [47, с. 7].  

Питання про пiдготовку учнiв середньої школи до майбутньої практичної 

роботи стало предметом обговорення пленуму Науково-дослiдного iнституту 

педагогiки УРСР (10 червня 1939 р.), широкої наради Наркомосу УРСР (14 

червня 1939 р.) з участю представникiв наркоматiв, пiдприємств, науковцiв, 

педагогiв. Воно широко дискутувалося у пресi, серед батькiв i учнiв. Загалом 

усi думки сходилися на тому, що «школа вiдставала вiд практичних вимог 

нашого життя, вiд темпiв розвитку нашої промисловостi» [47, с. 8]. 

 З огляду на вищезазначене, тодiшнiй нарком освiти наголосив на 

необхiдностi перебудови шкiльних програм й пiдручникiв, але з дотриманням 

принципу зв’язку теоретичного навчання з виробництвом. Вiн стверджував: 

«Чимало товаришiв – педагогiв i наукових працiвникiв – висувають пропозицiю 

про фуркацiю в старших класах середньої школи. Ця пропозицiя, очевидно, 
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наближає виконання того завдання, яке стоїть перед нами. Звичайно, 

повертатись до суто професiйної системи загальноосвiтнього рiвня ми не 

можемо, але ми в навчальних планах мусимо знайти мiсце для невеличкого 

запровадження спецiальних дисциплiн» [47, с. 11].   

Ф. Редько запропонував лiквiдувати концентричнiсть програм середньої 

школи й знайти час для спецiальних предметiв; запровадити практичнi заняття 

в 9 – 10 класах; порушити питання про пiдготовку в середнiх школах 

вихователiв для дитячих садкiв i дитячих будинкiв, шоферiв, трактористiв, 

кiномеханiкiв, лаборантiв; органiзувати систематичнi виробничi екскурсiї; 

створити кабiнети й лабораторiї у школах для запровадження фуркацiй; 

особливу увагу придiлити трудовому вихованню  [47 с. 12 – 13]. 

Складання нових навчальних планiв та предметних програм було 

покладене на Мiнiстерство освiти УРСР та Український науково-дослiдний 

iнститут педагогiки.  Величезних зусиль було докладено до цiєї роботи С. 

Чавдаровим, який у 1936 роцi був призначений заступником директора 

Iнституту (директором УНДIПу був Й.Лiпман) та робить спробу створити 

стабiльнi пiдручники, особливо з  української мови для початкової школи, 

закладаючи у програми дидактичнi погляди на застосування вiдповiдних 

методiв навчання, якi розвивають допитливiсть учня, свiдоме засвоєння основ 

наук. 

У цей час у журналi «Комунiстична освiта» виходить стаття Й. Лiпмана 

«Так звана педологiя на практицi», в якiй директор iнституту пiддав дуже 

рiзкiй критицi психолого-педологiчний вiддiл свого iнституту. У цiй же статтi 

вiн повiдомив педагогiчну громадськiсть, що у липнi 1936 року на сесiї 

iнституту будуть розглядатися важливi питання про програми з педагогiки та 

психологiї, про методи викладання цих дисциплiн, що будуть ставитись 

питання про методи збирання, вивчення i узагальнення кращого досвiду шкiл, 

про пiдготовку кадрiв для вищої школи в галузi педагогiки, а також про 

органiзацiю структури УНДIПу та iншi питання [26, с.145]. 
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Саме у цьому ж  номерi журналу була надрукована рецензiя С. 

Чавдарова i Й.Лiпмана «Шкiдлива книга». Автори рецензiї рiзко критикували 

пiдручник «Педологiя» (автори Видро, Костюк та Чамата), який було видано 

у 1933 роцi. Автори пiдручника пiддались критицi за те, що вони спробували 

пiдмiнити поняття «знання» поняттям «дiяльнiсть» [70, с.95– 101].  

Вже у кiнцi 1937 року за участю Управлiння середньої школи НКО УРСР 

i редакцiї журналу «Комунiстична освiта» було проведено нараду, де було 

проведено обговорення програм i пiдручникiв з мови i лiтератури. На цiй 

нарадi основною була доповiдь С.Чавдарова [72, с.39]. 

Перiод з 1937 до 1941 року, як вiдмiчає М.Ярмаченко,  був досить 

продуктивним для iнституту [61, с.39]. Й. Лiпман i С. Чавдаров часто виступали 

з основними доповiдями на освiтянських нарадах та друкували свої статтi у 

педагогiчнiй пресi. Плiдною на той час була робота УНДIПу: було видано ряд 

фундаментальних праць з педагогiки, психологiї, методики української мови та 

iн.. 

Надзвичайно важливою була Республiканська нарада викладачiв 

педагогiки, яка була органiзована НКО УРСР 1–4 лютого 1939 року. 

Обговорювалось питання стану i завдань науково-дослiдної роботи з педагогiки 

i психологiї. Основними доповiдачами були С.Чавдаров i Г. Костюк. На цiй 

нарадi одним з питань стало обговорення змiцнення наукових зв’язкiв НДIПу i 

вiдповiдних кафедр вищих навчальних закладiв освiти.  

Стан професiйної пiдготовки кадрiв для С.Чавдарова стає одним з 

провiдних питань i вiн пише статтю «Середня школа i пiдготовка її випускникiв 

до практичної роботи» [61, с.21–32]. У цiй статтi  Сава Христофорович 

Чавдаров, спираючись на мiркування вчителiв, учнiв середньої школи i 

робiтникiв, висловив мiркування, що середня школа значною мiрою вiдiрвана 

вiд практики, викладання основ наук великою мiрою формалiзоване. Їхнi 

пропозицiї автор статтi узагальнив так: перебудувати викладання фiзики, хiмiї, 

природознавства; запровадити в школi спецiальнi ухили (iндустрiальний, 
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сiльськогосподарський, адмiнiстративно-дiловодський, педагогiчний), 

спецiалiзацiю шкiл за одним iз напрямiв; увести додаткове навчання з окремих 

видiв робiт на вибiр школярiв (фуркацiї); знайомити учнiв у школi з професiями 

[61, с.22–24].  

 С. Чавдаров зауважував, що такi пропозицiї не є новими. Вiн критично 

оцiнив досвiд спецiалiзацiї середньої школи в Росiйськiй iмперiї та ранньої 

спецiалiзацiї в американськiй шкiльнiй освiтi, що, на його думку, негативно 

вплинуло на рiвень загальноосвiтньої пiдготовки учнiв; позитивно 

схарактеризував    запровадження фуркацiй у царськiй гiмназiї. А от уведення 

професiйних ухилiв в РРФСР (педагогiчний, адмiнiстративно-радянський, 

кооперативний), реорганiзацiю другого концентру дев’ятирiчки через його 

професiоналiзацiю учений вважав причиною появи багатопредметностi, 

зниження ефективностi навчання. Вiн дiйшов такого висновку, що «школа з 

фуркацiями порiвняно зi школою спецiалiзованою, безперечно, має бiльше 

позитивних рис» [61, с.25–26]. Проаналiзувавши стан справ, для реалiзацiї 

державної освiтньої полiтики С. Чавдаров запропонував два шляхи: поєднання 

теоретичного навчання з практикою, запровадження додаткового навчання 

практичного змiсту. Далi вчений вважав за потрiбне перебудувати навчальнi 

програми, пiдручники, особливо з фiзики, хiмiї, природознавства, математики, 

враховуючи природний зв’язок основ наук iз технiкою i практичним життям; 

запровадити в школах обов’язковi лабораторно-практичнi заняття з фiзики, 

хiмiї i природознавства; увести виконання практичних робiт до програми 

шкiльних iспитiв тощо [61, с.25–26].                                   

С.Чавдаров, вiдкидаючи цiлковиту спецiалiзацiю чи професiоналiзацiю 

середнiх шкiл, висловив мiркування щодо доцiльностi введення додаткових 

практичних занять iз загальнообов’язкових предметiв (фiзика, хiмiя, 

природознавство). С.Чавдаров допускав запровадження спецiальних предметiв: 

керування трактором, комбайном, телеграфна справа, основи рахiвництва, 

основи санiтарiї та догляду в дитячих яслах, дитячому садку та iн., крiм 
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додаткових практичних занять чи замiсть них.  Цi додатковi предмети, на його 

думку, доцiльно було  вводити в 9 – 10 класах, видiляючи на них 3 – 4 год на 

тиждень. С.Чавдаров вважав, що  можна вводити два-три додатковi предмети  у 

деяких школах, щоб учнi могли вибирати для себе один з них. Цiнною була 

пропозицiя С.Чавдарова стосовно  школярiв з особливими здiбностями до 

малювання, спiвiв, драматичного мистецтва. Вiн вважав, що  середня школа 

може органiзовувати допомогу в iндивiдуальних заняттях, налагоджувати 

зв’язки з вiдповiдними мистецькими школами для одержання потрiбних 

консультацiй i пiдготовки до вступу у цi школи [61, с. 31].  

Як стверджує М. Ярмаченко, саме перiод з 1937 по 1941 рiк  був досить 

продуктивним у роботi Українського науково-дослiдного iнституту педагогiки 

[72, с.39].   

Керiвники iнституту (директор iнституту Й.Лiпман i його заступник С. 

Чавдаров) постiйно виступають з аналiтичними доповiдями на освiтянських 

конференцiях i нарадах, пишуть статтi у центральнiй педагогiчнiй пресi. Робота 

iнституту спрямована  й  на пiдготовку та видання  фундаментальних праць з 

педагогiки та психологiї, а також з методики української мови, лiтератури й iн.. 

Дуже важливою стала Республiканська нарада викладачiв педагогiки i 

психологiх, яка була органiзована i проведена НКО УРСР у лютому 1939 року. 

Центральною проблемою для обговорення став стан i завдання науково-

дослiдної роботи з педагогiки i психологiї. На цiй нарадi основними 

доповiдачами були С.Чавдаров та Г.Костюк. У результатi роботи наради було 

накреслено «шляхи змiцнення  зв’язкiв мiж  Науково-дослiдним iнститутом 

педагогiки та вiдповiдними кафедрами вищих навчальних закладiв». Саме у цей 

перiод було проведено ще ряд республiканських нарад методистiв, де 

пiднiмались питання удосконалення навчання та науково-методичного 

забезпечення з лiтератури й iнших дисциплiн, зокрема з географiї, iсторiї, 

математики, працiвникiв позашкiльної освiти [72, с.40]. У цей час УНДIПом 

було пiдготовлено i видано першi українськi пiдручники для вищої школи: з 
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психологiї за редакцiєю Г.Костюка (1939) i педагогiки С.Чавдарова (1940) та  з 

методики викладання української мови в початковiй школi, якi були високо 

оцiненi педагогiчною громадськістю [80]. У перiод вiйни 1941–1945 рокiв 

Науково-дослiдний iнститут педагогiки тривалий час не працював i лише у 

жовтнi 1943 року  пiсля звiльнення  значної територiї України вiд нiмецької 

окупацiї iнститут поновив свою дiяльнiсть у Харковi. З сiчня 1944 року УНДIП 

переїхав до Києва. Директором iнституту на той час був вiдомий український 

психолог П.Чамата. 

Будучи в евакуацiї, С. Чавдаров з 1941 до 1943 року завiдував кафедрою 

педагогiки Сухумського державного педагогiчного iнституту Грузинської РСР. 

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

царинi педагогiчної освiти i науки. Вiн бере активну участь у пiдготовцi та 

випуску наукових праць Сухумського державного педагогiчного iнституту у 

якостi одного з вiдповiдальних редакторiв [54].  

У цей складний для країни час С.Чавдаров не стоїть осторонь громадської 

просвiтницької дiяльностi й читає лекцiї у частинах Червоної Армiї, 

госпiталях, пiдприємствах як позаштатний лектор Абхазького обкому КП 

Грузiї. Всi  подiї, якi вiдбувалися на територiї СРСР пiд час вiйни, спонукали 

вченого до розробки таких наукових тем як «Мужнiсть та її виховання», «Про 

основи роботи у школi (на допомогу вiйськовому керiвниковi середнiх шкiл)»  

[79 , с.17–18]. 

Протягом  1934-1943 рр. виявився науковий i педагогiчний хист 

С.Чавдарова, набули розвитку його природнi педагогiчнi й професiйнi 

здiбностi, яскраво окреслилися провiднi напрями подальших творчих науково-

педагогiчних пошукiв у галузi освiти.  

За значний внесок у розвиток української педагогiки 25 грудня 1943 р. 

професоровi С.Чавдарову було присвоєно звання «Заслужений дiяч науки 

Української РСР», а у лютому 1947 р. його було обрано членом-

кореспондентом АПН РРФСР [74]. 
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У жовтнi 1943 р. Сава Христофорович Чавдаров повернувся до звiльненого 

Харкова й обiйняв посаду заступника директора вiдновленого Українського 

науково-дослiдного iнституту педагогiки.  

 

 2.3. Освітньо-педагогічний та узагальнюючий період діяльності  

С. Чавдарова (1944-1962 рр.). 

 

Після визволення України від німецько-фашистських окупантів було 

розпочато роботу по відновленню народного господарства, культури, у тому 

числі особлива увага була приділеaна відновленню освіти і школи. 31 грудня 

1943 року Рада Народних Комісарів України прийняла постанову «Про 

організацію обліку дітей і підлітків віком 7–15 років і про порядок контролю  за 

виконанням закону про загальне обов’язкове навчання». Вже у вересні-жовтні 

1943 року розпочались заняття у школах лівобережної України, а згодом і на 

території правобережної України і її західних областей [14, с. 395]. 

За свідченнями історико-педагогічних джерел, у 1943/1944 навчальному 

році вже було відновлено діяльність 12802 шкіл, у яких навчалось 1770178 

учнів. У 1944/1945 навчальному році шкіл, які відновили свою роботу стало 

26458, вже навчалось 4641, 6 тисяч учнів. Крім того, почали роботу 732 школи 

робітничої і сільської молоді [14, с. 395]. Тож зрозуміло, що активний процес 

відновлення шкіл потребував забезпечення їх педагогічнми кадрами. Вчителів  

у 1944/1945 навчальному році було 154812 порівняно з тим, що у довоєнний 

період їх було 251276. Для потреб підготовки було організовано так звані 

короткострокові курси підготовки вчителів. Однак своїх кадрів в Україні не 

вистачало і через те на роботу в українські школи було направлено чимало 

вчителів з інших союзних республік. 

У 1944/1945 в Україні відновили свою роботу шість університетів, 

двадцять педагогічних інститутів, вісімнадцять учительських інститутів, 

сімдесят сім педагогічних училищ. Для забезпечення педагогічними кадрами 
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шкіл було прийняте рішення у 1945 році про дострокові випуски. Зважаючи на 

те, що у грудні 1943 року було прийнято постанову Ради Народних Комісарів 

України «Про заходи зміцнення системи заочної педагогічної освіти», у 1945 

році заочне навчання також відновили [14, с. 396]. 

Тож,  перед керівниками і організаторами освіти України, в тому числі і 

С.Чавдарову,  було поставлено багато завдань. Ці завдання лежали не лише в 

площині підготовки педагогічних кадрів для освіти, але й у необхідності 

піднімати розвиток педагогічної науки. Повернувшись з евакуації у 1943 році 

С.Чавдаров продовжив керувати роботою Українського науково-дослідного 

інституту педагогіки на посаді заступника директора.  

 У перші повоєнні роки робота інституту була спрямована на дослідження 

проблеми удосконалення змісту освіти, форм і методів виховання дітей і 

молоді, розширювались дослідження проблем підвищення рівня викладання 

окремих дисциплін, виховання учнів на уроках та в позакласній  роботі. 

Велика увага приділялась патріотичному та інтернаціональному вихованню. Та 

особлива увага була приділена вивченню проблем дидактики й методик 

навчання окремих дисциплін. 

Зусилля науковців були зосереджені на проблемах теоретичного 

обґрунтування змісту освіти в школі і експериментальній перевірці нових 

програм, підручників та навчальних посібників. В Інституті педагогіки під 

керівництвом В.Помагайби працювала велика група науковців над 

дослідженнями проблем дидактики. До цієї групи входив і сам С.Чавдаров, 

який працював над методикою навчання мови разом з В. Масальським та А. 

Медушевським. Сава Христофорович в цей час особливо тісно співпрацює з В. 

Богданович, Т. Горбунцовою та ін. над методикою початкової освіти . 

Працюючи в УНДІПі С.Чавдаров приділяв велику увагу різноплановим 

науковим дослідженням з педагогіки, у тому числі історії педагогіки, методики 

викладання української та російської мови, вивченню передового педагогічного 

досвіду, що дозволило йому читати лекції в університеті на високому науково-
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педагогічному рівні.  

У цей період своєї науково-педагогічної діяльності Сава Христофорович 

тісно співпрацює з О.Астрябом, Я.Рєзніком та М. Грищенком. Так, саме у цей 

час відбувається оцінка С.Чавдаровим роботи школи у післявоєнний період і 

він пише свою працю «Радянська школа і організація її роботи» [43]. Ця 

наукова праця стала своєрідним підсумком вкладу науковців і практиків у 

розвиток системи української освіти.  

Широка ерудиція С.Чавдарова, глибоке знання як середньої 

загальноосвітньої, так і вищої школи, успішно реалізовувалися на кафедрі 

педагогіки Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. Вчений 

зосереджував свою увагу на питаннях удосконалення самостійної науково-

дослідної роботи студентів, педагогічної практики, поліпшенні підготовки 

вчителів у системі університетської освіти, сприяв виданню підручників та 

навчальних посібників [98–101]. 

Наукові інтереси ученого в цей період пов’язані з розробкою 

найважливіших питань навчально-виховної роботи у вищій школі. Він очолив 

велику групу викладачів та наукових співробітників, які займалися 

дослідженням питань дидактики вищої школи. Під його керівництвом і за 

безпосередньої участі, в університеті для студентів, які готувались до роботи 

у вищій школі (філософів, істориків), аспірантів і молодих викладачів читався 

курс «Основи педагогіки вищої школи». З цих питань ученим опубліковано 

чимало праць. 

Безсумнівно, що робота завідувача кафедри і викладацька діяльність 

ученого сприяли професійному зростанню й вплинула на формування його 

педагогічних  поглядів. Оцінюючи високо роботу своїх колег, С.Чавдаров сам 

постійно вчився, беручи все краще та формуючи в собі високу педагогічну 

майстерність, запроваджуючи новаторські форми і методи викладання, що 

дозволило йому в майбутньому закласти основи власної наукової школи, 

передати естафету новому поколінню дослідників. 



130 

 

 

Так, А.Алексюк відзначав, що С. Чавдаров обґрунтував шляхи підготовки 

учнів до практичної діяльності, спеціалізацію шкіл за одним напрямом, 

запровадження додаткового навчання з окремих видів роботи за вибором учнів, 

здійснення широкого зв'язку теорії з практикою у викладанні, зміцнення 

практичних умінь у гуртковій роботі учнів, вивчення та узагальнення 

педагогічного досвіду [1, с. 96–97; 2, с. 141–148]. 

Пишучи про Саву Христофоровича, Анатолій Миколайович Алексюк 

високо відзначав його внесок у педагогічну науку і розвиток радянської школи. 

Особливо підкреслювалось, що: «… дві незмінні любові були у С. Х.Чавдарова 

– педагогіка і школа. Їм він щедро віддав силу свого розуму і жар серця» [2, с. 

96]. 

Отже, можна зробити висновок, що у цей період творчості С.Чавдарова, 

педагогічна практика позитивно впливала на його наукову активність і 

ефективність творчих пошуків. Разом із тим, він здійснював спроби 

використовувати наукові результати власних досліджень у педагогічній 

діяльності.  

За п’ятдесят років своєї неперервної педагогічної діяльності С.Чавдаров 

пройшов шлях від простого вчителя до відомого вченого і зробив величезний 

внесок у дослідження  актуальних проблем педагогіки. У своїх працях 

узагальнив досвід розвитку шкільної освіти і педагогічної науки в Україні. Він 

є автором близько двохсот наукових праць, у  тому числі досліджень з історії 

педагогічної думки в Україні, підручників з педагогіки, методичних 

посібників.  

З огляду на вищезазначене,  можна стверджувати, що досліджуваний 

нами  період діяльності вченого має важливе значення, адже у ці роки (1944–

1962 рр.) широко розгорнулася його педагогічна і управлінська практика, яка 

мала науково-педагогічний характер та була оцінена належним чином.  

Цей період діяльності С.Чавдарова найтісніше пов’язаний з Науково-

дослідним інститутом педагогіки УРСР (УНДІП) (1945–1956 рр.) та Київським 
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державним університетом ім. Т.Г.Шевченка (1944–1962 рр.), з людьми, з 

якими він пройшов досить плідний шлях своєї науково-педагогічної творчості 

як керівник і вчений.  

Цікавим є той факт, що тим же наказом ректора О.Руська № 31 від 20 

січня 1944 року (параграф 4) було призначено доцентом кафедри педагогіки 

М. Грищенка (параграф 5), який пройшов довгий і плідний шлях співпраці з 

С.Чавдаровим і який став його наступником у керівництві кафедрою 

педагогіки Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка [102].  

Про тісну співпрацю двох вчених свідчить той факт, що коли  28 березня 

1955 р. у Раді Московського державного педагогічного інституту М. Грищенко 

захистив докторську дисертацію на тему: «Школа Української РСР в період 

між XVIII і XIX з’їздами КП Радянського Союзу (1939–1952 рр.)», з цієї нагоди 

С.Чавдаров написав схвальний відгук: «Робота М.М.Грищенка написана на 

дуже актуальну тему. До цих пір у нас майже зовсім не було праць, 

присвячених питанням розвитку радянської школи на Україні. Для вирішення 

поставленого завдання автор застосував великий документальний матеріал, 

досить різноманітний за своїм змістом (літературний, архівний, довідковий, 

мемуарний та ін.)» [8]. 

Наукові дороги двох великих вчених-педагогів С.Чавдарова та М. 

Грищенка щораз перепліталися: з 1944 року вони працювали разом на кафедрі 

педагогіки Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка, а з 1956 р. 

(після С.Чавдарова) М.Грищенко став директором Науково-дослідного 

інституту педагогіки і був професором кафедри педагогіки цього ж 

університету.    

У цей період наукові інтереси С.Чавдарова були пов’язані з розробкою 

найважливіших питань навчально-виховної роботи у вищій школі. Він 

очолював велику групу викладачів кафедри та наукових співробітників, які 

займалися дослідженням питань дидактики вищої школи. Під його 

керівництвом було виконано ряд дисертаційних досліджень, зокрема,  його 
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учнем став А. Алексюк, який написав дисертацію на тему «Загальні методи 

навчання в школі» став послідовником С. Чавдарова. Він продовжив справу 

свого вчителя, Заслуженого діяча науки УРСР, члена-кореспондента Академії 

педагогічних наук СРСР, доктора педагогічних наук, професора С.  Чавдарова. 

Так переплелися на довгий час наукові дороги двох великих вчених-

педагогів С. Чавдарова та М. Грищенка: з 1944 року вони працювали разом на 

кафедрі педагогіки Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка, а з 

1956 р. (після С.Чавдарова) М.Грищенко став директором Науково-дослідного 

інституту педагогіки і був професором кафедри педагогіки цього ж 

університету, а трохи згодом став завідувачем кафедри педагогіки Київського 

державного університету ім.Т.Г.Шевченка.  

Робота С.Чавдарова в Українському науково-дослідному інституті 

педагогіки була спрямована на підвищення якості науково-дослідної роботи з 

педагогіки, психології та окремих методик. У цей час сформувалися наукові 

колективи, які підготували низку нових підручників для загальноосвітньої 

школи та методичних посібників для вчителів. Серед відомих авторів 

підручників був і Сава Христофорович Чавдаров. Обіймаючи посаду 

директора УНДІПу, він не лише сам працював над цими проблемами, але й 

об’єднував навколо провідних фахівців талановиту молодь.  

У перші післявоєнні роки українським науковцям доводилося переживати 

великі труднощі у розвитку педагогічної науки. Та все ж у 1945-1958 роках 

вийшов ряд наукових праць, які допомагали в організації навчальної і 

методичної роботи шкіл. Так, вийшов збірник «Школа Закарпаття» (1946), 

«Радянська школа та організація в ній роботи» за редакцією С.Х.Чавдарова 

(1946), «Принципи радянської дидактики» С.Х.Чавдарова (1949), 

«К.Д.Ушинський» авторів С.Х.Чавдарова і М.Ф.Даденкова та ін.. 

Влітку 1948 року у Києві відбулась республіканська науково-педагогічна 

конференція, яка присвячувалась питанням післявоєнної відбудови шкіл і 

подальшому розвитку педагогічної науки в УРСР. У 1954 році було проведено 
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кілька сесій і конференцій з питань розвитку народної освіти, школи і 

педагогічної думки в Україні. У цьому ж році С.Чавдаров видав свою наукову 

роботу «Російсько-українські зв’язки в розвитку вітчизняної педагогіки», яка 

була приурочена до 300-річчя возз’єднання України з Росією [14,  с.405]. 

Повоєнний період відзначається подальшим поглибленням досліджень 

вчених Інституту педагогіки. У 1948 р. при Інституті було відкрито постійно 

діючу Республіканську педагогічну виставку (в 1977 році реорганізовано в 

Педагогічний музей УРСР) [80] . 

У 1950-х роках Інститут педагогіки стає визнаним центром педагогічних 

досліджень в Україні. У цей час науковці Інституту особливо активно 

працювали над проблемами політехнічного і трудового навчання учнів 

загальноосвітніх шкіл.  

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 [81–84].  

Перед Інститутом педагогіки стояло завдання допомогти в організації 

короткотермінових педагогічних курсів, які б готували вчителів початкової 

школи і частково викладачів-предметників для роботи в семирічних і середніх 

школах. У 1945–1951 роках при деяких жіночих середніх школах міст Києва, 

Одеси, Харкова, Львова та Дніпропетровська було організовано роботу 175 

одинадцятих педагогічних класів, робота яких була спрямована на отримання 

середньої освіти та підготовку вчителів початкових класів. З 1956 року було 

відкрито факультети педагогіки і методики початкової освіти в деяких 

педагогічних інститутах, які також вкли підготовку вчителів початкових 

класів [9, с.198–200]. 

У цей час відбулися чималі зміни у навчальних планах середньої школи, які 

були внесені Міністерством освіти УРСР.  Зокрема, відміна роздільного 

навчання хлопців і дівчат у 1954/1955 навчальному році спонукала до 
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часткового зменшення кількості годин для вивчення української і російської 

мови і літератури;  зменшенню кількості годин на вивчення в  окремих класах 

алгебри, хімії, біології, історії, Конституції СРСР, іноземної мови. Було додано 

креслення і малювання [9, с.201]. 

У цей період відбулися чималі зміни у навчальних планах середньої школи, 

які були внесені Міністерством освіти УРСР.  Зокрема, відміна роздільного 

навчання хлопців і дівчат у 1954/1955 навчальному році спонукала до 

часткового зменшення кількості годин для вивчення української і російської 

мови і літератури;  зменшенню кількості годин на вивчення окремих 

дисциплін.  

Такий підхід потребував перегляду  «номенклатури» навчальних предметів 

і поєднання загальноосвітньої, політехнічної і професійної підготовки учнів та  

червоною лінією проходив через організацію роботи директора С.Чавдарова і 

відповідних секторів Українського науково-дослідного інституту, які тісно 

співпрацювали з Міністерством освіти УРСР.  

Все це робилось з метою, щоб учні вивчали  не лише загальноосвітні 

премети, але й токарну, слюсарну, фрезерувальну справу (в міських школах), 

а в сільських школах щоб учні вивчали сільськогосподарські машини. Такий 

підхід потребував перегляду  «номенклатури» навчальних предметів і 

поєднання загальноосвітньої, політехнічної і професійної підготовки учнів та  

червоною лінією проходив через організацію роботи директора С.Чавдарова і 

відповідні сектори Українського науково-дослідного інституту, які тісно 

співпрацювали з Міністерством освіти УРСР.  

Важливо зазначити, що у цей час робота УНДІПу була спрямована ще й  на 

пошуки раціональної системи планування та обліку роботи школи, 

внутрішкільного та інспекторського контролю. До кінця 50-х років учені-

школознавці велику увагу приділяли розробці наукових основ  інспектування 

шкіл, що дало можливість обґрунтувати систему роботи радянського шкільного 

інспектора. Цей важливий напрям роботи здійснювався за безпосередньої 
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участі С.Чавдарова та М.Черпінського. Досліджувався процес керівництва 

роботою школи, діяльність директора. Також проводились дослідження  з 

питань удосконалення керівництва роботою шкіл і груп продовженого дня, 

організації навчально-виховної роботи в школах-інтернатах [34, с. 39].  

Саме у цей період була тісною співпраця відомого педагога, директора 

Павлишської середньої школи, члена-кореспондента Академії педагогічних 

наук СРСР, Героя Соціалістичної Праці В.Сухомлинського з директором 

інституту педагогіки Савою Христофоровичем Чавдаровим. 

Як результат співпраці, під науковим керівництвом С.Чавдарова у 1955 році 

було підготовлено та захищено дисертаційне дослідження В. Сухомлинського 

на ступінь кандидата педагогічних наук на тему «Директор школы – 

руководитель учебно-воспитательной  работы». 

Підготовка навчальної літератури, особливо для молодших школярів, 

розроблялася на загальносоюзному рівні й перекладалася українською мовою 

для шкіл УРСР, за окремим винятком підручників і навчальних посібників з 

навчання грамоти, читання, української й російської мов, які готувалися 

українськими авторами. Саме таким знаним автором і був С.Чавдаров. 

В УНДІПі С. Чавдаров дуже плідно співпрацював зі своїм колегою 

Олександром  Романовичем Мазуркевичем над створенням нових підручників 

з української мови і літератури. Наказом Міністра освіти УРСР Г.Пінчука від 

22 жовтня 1954 року № 845-К «Про забезпечення своєчасної підготовки до 

друку в 1955 році підручників з української мови та літератури для шкіл 

УРСР» було наказано «надати творчу відпустку для праці над виготовленням 

шкільних підручників таким авторам-науковцям інститутів  Міністерства 

освіти УРСР:  

1. Директорові УНДІПу – проф. Чавдарову С.Х. з 10 листопада до 20 грудня 

ц.р..  

3. Старшому науковому працівникові УНДІПу Мазуркевичу О.Р. – з 25 жовтня 

по 25 грудня ц.р.» [ 100, Додаток Б]. 



136 

 

 

О. Мазуркевич завжди високо цінував літературний, педагогічний і 

науковий талант С.Чавдарова. Так, у своїй рецензії «Дослідження, що збагачує 

педагогічну науку», яка була надрукована у «Радянській освіті» (№ 35 від 28 

серпня 1954 року, с.3–4) і була  присвячена аналізу роботи С. Чавдарова 

«Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка», О.Мазуркевич відмітив, що 

С.Чавдаров збагатив і доповнив вивчення життя і діяльності Т.Г.Шевченка у 

нерозривному зв’язку з історією передових педагогічних ідей того часу, 

розвинув бачення проблеми соціального виховання молоді [29, с.3–4]. 

Так само високо була оцінена ця  робота С.Чавдарова у «Літературній 

газеті» у розділі «Книжковий огляд» Г. Недільком, де йдеться про вагомий 

внесок ученого у вивчення історії української літератури. 

У рецензії зазначалось, що «книга проф. С.Чавдарова корисна і потрібна… 

Вона займе належне місце в науковій літературі про великого сина 

українського народу» [35, с.3]. 

І.Ходорківський у рецензії на «Педагогічні ідеї Тараса Григоровича 

Шевченка» зазначив, що «ця робота стала першим глибоким дослідженням 

проблеми і що С.Чавдаров зробив велику і корисну справу, коли у ході свого 

дослідження зібрав цінний матеріал про педагогічні погляди Т.Г.Шевченка, 

які можна творчо застосовувати у навчально-виховному процесі як 

загальноосвітньої, так і вищої школи» [51, с.57]. 

Наукові інтереси директора УНДІПу С. Чавдарова в цей період були дуже 

тісно пов’язані з розробкою найважливіших питань навчально-виховної 

роботи у вищій школі. Він очолював велику групу викладачів кафедри та 

наукових співробітників, які займалися дослідженням питань дидактики 

вищої школи. Під його керівництвом було виконано ряд дисертаційних 

досліджень (зокрема,  його учнем став А. Алексюк), який став послідовником 

С. Чавдарова. Він продовжив справу свого вчителя, Заслуженого діяча науки 

УРСР, член-кореспондента Академії педагогічних наук СРСР, доктора 
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педагогічних наук, професора С. Чавдарова: став завідувачем кафедри 

педагогіки Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. 

Період освітньо-педагогічної та узагальнюючої діяльності С.Чавдарова 

характеризується тісною співпрацею вченого з багатьма українськими 

вченими-методистами та вчителями-практиками, хто свої знання переносив у 

створення підручників та методичних посібників з української мови для 

вчителів середніх шкіл та для підгoтoвки вчителів пoчаткoвoї шкoли. Так, 

вагoмим результатoм співпраці С. Чавдарoва,  В.Масальськoгo, С. Канюки, В. 

Сухoмлинськoгo стали ряд наукoвo-метoдичних праць. Зoкрема, вийшли 

рoбoти С.Чавдарoва «Деякі зауваги прo рoбoту з підручникoм українськoї мoви 

в пoчаткoвій шкoлі» (1948 р.), «Система пoвтoрення учбoвoгo матеріалу» (1940 

р.), «Пoвтoрюйте систематичнo, вдумливo» (1950 р.), «Як гoтувати дoмашні 

завдання» (1948 р.).  

Вихoдять рoбoти «Культура мoви в пoчаткoвій шкoлі» (С.Чавдарoв, 

В.Масальський, 1949 р.), «Кoнспект метoдики навчання українськoї мoви в 

пoчаткoвій шкoлі, для заoчників педучилищ» (С.Канюка, 1948 р.), «Завдання 

пoчаткoвoї шкoли в бoрoтьбі за піднесення грамoтнoсті учнів» (С.Канюка, 1949 

р.), «Навчання мoви в І–ІV класах» (В. Сухoмлинський, 1952 р.). 

С. Чавдарoв був oдним з oрганізатoрів наукoвoї сесії Наукoвo-дoсліднoгo 

інституту педагoгіки Українськoї РСР, яка відбулась 3–5 липня 1951 р. у 

Дoнецьку. Гoлoвним у пoвістці денній сесії  булo oбгoвoрення  прoблем теoрії і 

практики навчання українськoї мoви. Дo її рoбoти булo залученo вчителів 

середніх шкіл майже всіх oбластей республіки.  Прoдoвження oбгoвoрень 

відбулoся  на наукoвій сесії Наукoвo-дoсліднoгo інституту педагoгіки та 

«Педагoгічних читаннях», які відбулися 3–6 липня 1952 р. у Києві. 

 Найбільша увага на сесіях і педагoгічних читаннях була приділена 

прoблемам вихoвання учнів на урoках мoви, питанням вивчення граматики, 

засвoєння правoпису в шкoлі, прoблеми рoзвитку мoвлення учнів. Вчителі-

практики у свoїх виступалих нагoлoшували на неoбхіднoсті рoзвантаження 
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прoграм з українськoї мoви для V–VII класів середньoї шкoли, на удoскoналенні 

підручників з українськoї мoви для середніх класів. Oсoблива увага була 

акцентoвана на урізнoманітненні типів урoків мoви у середній шкoлі.  

У цей період науково-методичної діяльності С.Чавдарова з’являється ряд 

матеріалів з досвіду викладання української мови, праці лінгвістів і методистів 

не тільки України, а й інших республік, а також методичні збірники й журнали, 

які сприяли розвитку теоретичної думки в галузі методики, значною мірою 

допомагали вітчизняним педагогам. Зокрема, у 1949 році у видавництві 

«Радянська школа» вийшов методичний збірник «Українська мова і література 

в школі» (випуск І), у 1950 р. – ІІ випуск цього збірника, з 1951 р. видається 

журнал «Українська мова і література в школі». На розвитку методики навчання 

української мови позитивно позначилися опрацювання основ педагогіки і 

психології, видання педагогічних творів українською мовою, дальший розвиток 

мовознавства, зокрема, вихід у світ нових посібників для студентів-філологів і 

викладачів шкіл із сучасної української мови. Книга С. Чавдарова «Методика 

викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі» 

вийшла третім виданням у 1946 р.  

У результаті аналізу наукових праць і документів бачимо, що в 1945–1952 

рр. ХХ ст. висвітлювалися такі загальні методичні питання: ідейність у 

викладанні мови, світогляд і культура мови випускників, завдання покращення 

викладання української мови й педагогічний досвід, підготовка учнів до іспитів, 

вивчення мов у старших класах. 

Робота С.Чавдарова була спрямована на наукове і практичне 

обґрунтування  методів навчання, які він рекомендував застосовувати у 

практиці роботи вчителів та викладачів. С.Чавдаров вважав, що найбільш 

необхідними  для вчителів є бесіда, розповідь учителя, робота з підручником, 

тренувальні вправи в системі, самостійна робота. Для вищої школи 

визнавалась превалюючою науково-дослідна робота студентів поряд з іншими 

методами навчання у вищій школі. Практика свідчила про те, що в результаті 
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умілого поєднання методів і прийомів роботи у процесі навчання 

підвищується і якість знань [48, 55]. 

 Загалом,  підручники і навчальні посібники С.Чавдарова, які були 

видані у 50–60-ті рр., сприяли активізації розумової діяльності учнів та 

студентів, реалізації індивідуального та диференційованого підходу в 

організації навчання, спонукали до поглиблення та самостійного отримання 

знань. 

Сава Христофорович до останніх днів свого життя поєднував роботу в 

Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка та Українському 

науково-дослідному інституті педагогіки, працюючи над питаннями системи 

організації навчального матеріалу, методів його викладу. Велика увага 

приділялась дидактичним закономірностям процесу засвоєння знань, форм і 

методів навчання, що спонукає сьогоднішніх дослідників проблем дидактики 

до творчого використання педагогічної спадщини С. Чавдарова.  

 Помер С.Чавдаров 20 вересня 1962 р. у Києві на 71 році життя та 

похований на Байковому цвинтарі. Наказом ректора Київського державного 

університету ім.Т.Г Шевченка № 8*9, параграф 7 від 23 жовтня 1962 року 

І.Швецем було засвідчено: «Відчислити із списків професорсько-

викладацького складу університету зав.каф.педагогіки професора Чавдарова 

Саву Христофоровича в зв’язку із смертю. З 20.ІХ.62р. 

П і д с т а в а: Посвідчення ЗАГСу» (Додаток В). 

Кожен період пропедевтичної,  наукової, освітньо-педагогічної та 

узагальнюючої діяльності, С.Чавдарова відбувався під впливом педагогічної 

думки та практики 20-60-х років ХХ ст.. У цей період остаточно сформувалися 

основні погляди вченого на мету, зміст і методи навчання у середній та вищій 

школі. Учений надавав великого значення  новим на той період наукам – 

дитячій психології, експериментальній  педагогіці та підсумовував своє 

бачення у наукових працях, методичних рекомендаціях для вчителів й 

керівників освіти різних рівнів.  
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Його поради ій рекомендації і досі широко використовуються  науково-

педагогічними працівниками, вчителями й викладачами вищої школи у 

контексті створення програм, підручників, методичних посібників з різних 

дисциплін, розробки методичних рекомендацій тощо. 

Особистість Сави Христофоровича Чавдарова цікава сучасній 

педагогічній спільноті своєю неоднозначністю. Адже для неї притаманні 

глибокі історико-педагогічні знання, знання теорії навчання, вироблені 

внаслідок занурення у вивчення праць Я.Коменського, К.Ушинського, кращих 

зразків іншої зарубіжної педагогіки, що відобраилось у певних суперечливих 

і навіть досить критичних судженнях його сучасників, послідовників і 

біографів.  

Аналіз архівних джерел, наукової літератури дає підстави для  констатації 

різновекторного сприймання особистості та наукової діяльності С.Чавдарова 

у певні історичні періоди, зумовлені суспільно політичними умовами часу, в 

якому жив учений, а також певним суб’єктивізмом дослідників  цієї 

непересічної особистості. 

 

Висновки до другого розділу 

У процесі нашого дослідження було встановлено, що період розвитку 

освіти у 20-60-х роках ХХ століття був зумовлений комплексом чинників: 

суспільно-політичних (десталінізація, певна гуманізація та демократизація, 

лібералізація); соціально-економічних (розвиток промисловості та сільського 

господарства, науково-технічний прогрес, збільшення чисельності населення 

після громадянської та другої світової воєн, покращення його життєвого 

рівня); педагогічних (реформування шкільної освіти, ініційоване та  

проведене партійно-державним керівництвом, залучення педагогічної 

громадськості до  обговорення організаційно-педагогічних засад розвитку 

освіти, формування системи загальної середньої освіти). 
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З’ясовано, що зміст освіти ґрунтувався на принципах єдності навчання і 

виховання, зв'язку навчального матеріалу з життям, систематичності і 

послідовності, на лінійно-концентричному характері побудови навчальних 

предметів, поєднання загальноосвітньої підготовки з політехнічною 

спрямованістю та трудовим  вихованням.  

Формування нового педагогічного мислення вимагало відмови від 

застарілих цінностей, установок, стереотипів, які гальмували розвиток 

демократичної гуманної педагогіки. І, зрозуміло, що відмова від них потребує 

певної ідеології, здатної подолати недоліки традиційної педагогічної науки, 

забезпечити прорив у нову ситуацію. Однак, при цьому виникає небезпека 

дискредитації наукової педагогічної традиції, коли все пов’язане з нею 

піддається нищівній критиці, оголошується шкідливим або консервативним, 

супроводжується руйнуванням інститутів науки і освіти і, зокрема, наукових 

шкіл. 

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: працював 

інспектором сільських шкіл Київського окружного відділу народної освіти 

(1926–1929), працює в Київському інституті соціального виховання. З цього 

часу він розпочав активну просвітницьку та організаційно-методичну 

діяльність, глибоко вивчає потреби сільської школи, аналізує 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 
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пошуків у галузі освіти. У перші роки радянської влади С.Чавдаров відстоював 

створення нової єдиної трудової школи.  

Робота С.Чавдарова у Київському інституті соціального виховання 

сталала могутнім стимулом його наукових педагогічних пошуків з метою 

обґрунтування принципово нових теоретичних положень дидактики, 

удосконалення змісту освіти. Водночас, теоретичні ідеї та результати 

досліджень ученого завжди знаходили відображення в усіх напрямах його 

науково-педагогічної діяльності: 1) дослідження проблем дидактики; 2) 

методична та науково-дослідна діяльність; 3) виховна робота в школі; 

4)  питання підготовки викладацьких кадрів та розробка науково-методичного 

забезпечення для загальноосвітньої і вищої школи. 

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

діяльність ученого супроводжувалася плідними науковими пошуками в галузі 

педагогічної освіти, під час роботи професором Інституту соціального 

виховання (1932 р.), а, після його перетворення в Педагогічний інститут, у 1934 

році став викладати там теорію та історію педагогіки.  

З 1933 по 1941 роки вчений поєднував свою роботу з посадою завідувача 

відділу мови і літератури й виконував обов’язки заступника директора з 

наукової роботи в Українському науково-дослідному інституті педагогіки. Цей 

період роботи С.Чавдарова був надзвичайно насиченим і плідним. З перших 

днів заснування інституту тут працювали відомі вчені, педагоги, психологи, 

діячі народної освіти, методисти, серед яких були С.Ананьїн, М. Демків, 

Я.Мамонтов, Я.Ряппо, І.Соколянський, Я. Чепіга, які створили  міцний 

фундамент для наукових досліджень з питань педагогіки і психологї, методики 

і дидактики.  

С. Чавдаров зі своїми колегами зосереджували свою увагу на підвищенні 

якості науково-дослідної роботи з педагогіки, психології та окремих методик. 

Вчений дуже тісно співпрацював з В.Помагайбою, який очолював 

дослідження проблем дидактики, з Г. Костюком, який спрямував свої власні 
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дослідження та дослідження відділу, який він очолював, на експериментальну 

педагогіку. Науково-педагогічна діяльність стала визначальним напрямом 

роботи С. Чавдарова й одночасно стимулом для його  творчості.  

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, 2, 3, 4 класів початкової та 

восьмирічної школи, підручників для 1, 2, 3, 4 класів шкіл для слабозорих. 

Більшість із них витримали близько 30 перевидань. С.Чавдаров намагався 

розкрити найактуальніші питання навчання і виховання підростаючого 

покоління. 

Роки його роботи в Київському державному  університеті ім. Т. Г. 

Шевченка дали можливість реалізувати свої можливості  як керівника кафедри 

педагогіки, зосередивши свою діяльність на  навчально-виховній та науково-

дослідній роботі викладачів і студентів,  на питаннях дидактики вищої школи, 

вивченні досвіду видатних учених-педагогів, зокрема К. Ушинського й інших. 

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.  

Передвоєнний період розвитку освіти вимагав поліпшення шкільних 

навчальних планів та програм з метою поєднання навчання з практикою і 

виробництвом тому питання про підготовку учнів середньої школи до 

майбутньої практичної роботи стало предметом обговорення пленуму 

Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (10 червня 1939 р.), широкої 

наради Наркомосу УРСР (14 червня 1939 р.) з участю представників 

наркоматів, підприємств, науковців, педагогів. Тож, складання нових 

навчальних планів та предметних програм було покладене на Міністерство 
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освіти УРСР та Український науково-дослідний інститут педагогіки.  

Величезних зусиль було докладено до цієї роботи С.Чавдаровим, який у 1936 

році був призначений заступником директора Інституту (директором УНДІПу 

був Й.Ліпман) та робить спробу створити стабільні підручники, особливо з  

української мови для початкової школи, закладаючи у програми дидактичні 

погляди на застосування відповідних методів навчання, які розвивають 

допитливість учня, свідоме засвоєння основ наук. 

У період війни 1941-1945 років Науково-дослідний інститут педагогіки 

тривалий час не працював і лише у жовтні 1943 року  після звільнення  значної 

території України від німецької окупації інститут поновив свою діяльність у 

Харкові. З січня 1944 року УНДІП переїхав до Києва.  

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 

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 
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інституту педагогіки зокрема. Перед Інститутом педагогіки стояло завдання 

допомогти в організації короткотермінових педагогічних курсів, які б 

готували вчителів початкової школи і частково викладачів-предметників для 

роботи в семирічних і середніх школах.  

У цей час відбулися чималі зміни у навчальних планах середньої школи, які 

були внесені Міністерством освіти УРСР.  Зокрема, відміна роздільного 

навчання хлопців і дівчат у 1954/1955 навчальному році спонукала до 

часткового зменшення кількості годин для вивчення української і російської 

мови і літератури;  зменшенню кількості годин на вивчення окремих 

дисциплін. Такий підхід потребував перегляду  «номенклатури» навчальних 

предметів і поєднання загальноосвітньої, політехнічної і професійної 

підготовки учнів та  червоною лінією проходив через організацію роботи 

директора С.Чавдарова і відповідних секторів Українського науково-

дослідного інституту, які тісно співпрацювали з Міністерством освіти УРСР.   

 У цей час, крім основної роботи,  С. Чавдаров працює членом редколегії 

науково-методичного збірника «Вища і середня педагогічна освіта», членом 

редакційної колегії педагогічного журналу «Радянська школа», членом Колегії 

Міністерства освіти УРСР. Цей період характеризувався поєднанням науково-

педагогічного й освітнього напрямів роботи, що певною мірою визначало 

сферу наукових інтересів С.Чавдарова.  

Поєднання С. Чавдаровим управлінської, наукової і викладацької 

діяльності відкривало широкі можливості для педагогічного пошуку, 

апробації науково-методичних ідей, чому була присвячена вся трудова 

діяльність ученого. Його діяльність у галузі освіти сприяла глибшому 

усвідомленню важливих науково-методичних проблем. Праця на науково-

методичній ниві і його наукові дослідження сприяли розвиткові української 

мови та літератури, методики викладання української мови в школі, розвитку 

теорії і практики навчання, розвитку педагогіки як науки.  
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Розв’язуючи актуальні питання подальшого розвитку системи народної 

освіти в Україні, він, водночас, провів ряд фундаментальних педагогічних 

досліджень, які зайняли гідне місце в скарбниці науково-культурних надбань 

ХХ ст.. 

Викладені у розділі узагальнення та авторські наукові висновки 

представлено в таких наукових публікаціях автора: [ 15-25]. 
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записка Наркомосу України до РНК УРСР про поширення для науково-

дослідних установ відповідних організаційних форм і поширення їх 

компетенції».  К., 3.05 – 10.10. 1930. 

91. Фонд 166.  Оп. 10.  Спр. 565.  Матеріали про стан і роботу Науково-

дослідного інституту педагогіки (статут, протоколи, звіти, доповідні 

записки, плани).  К., 1932.  арк. 1 – 124. 

92. Фонд 166.  Оп. 10.  Спр. 806.  Матеріали про стан та роботу Київського 

інституту соціального виховання (доповіді, записки, відомості, плани, 

програми, акти, висновки, листування).  К., 1930. арк. 1 – 141. 

93. Фонд 166.  Оп. 10.  Спр. 1120.  Листування з Київським інститутом 

соціального виховання про стан учбової діяльності, реорганізацію інституту 

в педагогічний інститут та забезпечення його приміщенням.  К..  арк. 1 – 

106. 

94. Фонд 166.  Оп. 10.  Спр. 1528.  Матеріали про стан та учбову діяльність 

Київського педагогічного інституту професійної освіти за 1931 – 1932 

навчальний рік (звіти, кошториси, доповідні записки, відомості, 

листування).  К.  арк. 1 – 97. 

95. Фонд 166.  Оп. 11.  спр. 156.  Матеріали по визначенню досвіду роботи 

шкіл України (постанови, доповіді, методичні посібники, акти, доповідні 

записки, висновки по обстеженню роботи шкіл).  1933.  арк. 1 – 127. 
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96. Фонд 166.  Оп. 12.  Спр. 8949.  Чавдаров С.Х. Інсп. Трудшкіл. Київська 

окріно.  К., 1929.  10 арк. 

97. Фонд 166.  Оп. 15.  Спр. 2252.  Стенограма республіканської наради 

заступників голів облвиконкомів, завідувачів відділами шкіл, обкомів КПУ, 

зав. облвно, голів обкомів профспілки по питанню дальшого розвитку 

педагогічної науки на Україні. 

Архів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

98. Фонд 4621.  Оп. 3.  Спр.3. Звіт про роботу кафедр суспільних наук 

Київського державного університету за 1954 – 1955 учбовий рік. 

99. Фонд 4621.  Оп. 3.  Спр.18.  Звіт про роботу кафедр суспільних наук 

Київського державного університету за 1955 – 1956 учбовий рік. 

100. Фонд 4621.  Оп. 3.  Спр.38.  Звіт про роботу кафедр суспільних наук 

Київського державного університету за 1958 – 1959 учбовий рік. 

101. Фонд 4621.  Оп. 3. Спр.87.  Звіт про роботу кафедр суспільних наук 

Київського державного університету за 1961–1962 учбовий рік. 

102. Фонд б.н. Оп. 5. Од. збер.  26. Накази ректора №19-96 за основною 

діяльністю і складу за 1944 рік. Том 1. На 65 листах. Наказ № 31. 

103. Фонд б.н. Оп. 5. Од. збер.  413. Накази ректора № 867–976 за 1962 р. 

Том ХІV. На 239 аркушах. Наказ  № 879, параграф 7.  

Інститут рукописів НБУ ім. В.І.Вернадського (далі – ІР) 

104. Фонд ХХІХ. № 427.   Місцвиконком Інституту народної освіти до 

професорів цього інституту. Лист про реорганізацію  КІНО.  11.09. 1930.  1 

арк. 

105. Фонд ХХІХ.  № 433.  Проект навчальних планів для Інституту 

професійної освіти та копія супроводного листа.  5.12. 1930.  4 арк. 

106. Ф. ХХІХ. № 488.  514.  Київський інститут Профосвіти. Відношення 

про передрук підручників, складання програм, кошти на літературу, наради.  

1930– 1933.  27 арк.  
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РОЗДІЛ 3.  ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.ЧАВДАРОВА 

 

3.1. Особливості розвитку класичної теорії навчання у педагогічних 

працях С.Чавдарова 
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Творчість та наукова спадщина С.Чавдарова були невіддільними від 

епохи, в якій він жив, від громадсько-освітнього та соціокультурного рухів, які 

відбувалися  у той час в Україні.  

Проблеми дидактики протягом усієї науково-педагогічної діяльності 

були в центрі уваги С.Чавдарова. Їх відображення почалося в створених у 30-

40-х роках ХХ ст. минулого століття підручниках і навчальних посібниках. 

Особливим завданням, яким переймався вчений, було створення таких засобів 

у навчально-виховному процесі, які б відповідали віковим особливостям 

школярів. Сава Христофорович глибоко вивчав психолого-педагогічну 

літературу, яка слугувала йому основою підготовки підручників для школярів 

і вчителів України, в методичному апараті яких уміло поєднувалися суміжні 

галузі знань. 

С.Чавдаров у своїх роботах показав зразки взамоєзв’язку дидактики з 

методикою викладання української і російської мови, шукав ті засоби, які 

сприяли б  успішній навчально-виховній роботі. Його дидактична 

цілеспрямованість відбивалась у структурі, формах і методах навчання, які 

рекомендувались ученим для застосовування. 

Працюючи над удосконаленням методики викладання української мови 

в школах, С.Чавдаров розробив загальні питання цієї проблематики, багато 

було приділено уваги методиці викладання фонетики і граматики, навчання 

орфографії, пунктуації, методики розвитку мовлення учнів на уроках 

української мови.  

Сава Христофорович 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 
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підходом у цьому процесі було визначення 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-вольової сфери, інтереси, які уподобання і 

прагнення має учень, його морально-вольові якості. Як бачимо, вивчення 

портрету вихованця дає змогу вчителеві здійснювати діагностику його 

поведінки та сприяє передбаченню й прогнозуванню шляхів подальшого 

розвитку виховання його як особистості.  

Варто відмітити, що Сава Христофорович у цей період своєї роботи над 

підручниками і посібниками дуже тісно співпрацював з відомими ученими і 

педагогами того часу і, зокрема, не менш відомим його сучасником Яковом 

Борисовичем Рєзніком.  Це давало можливість С.Чавдарову співвідносити свої 

напрацювання з дидактичними, психологічними  ідеями свого колеги, 

удосконалювати форми і методи роботи з шкільними підручниками автором 

та співавтором яких був сам Сава Христофорович.  Співпраця з  Я.Рєзніком 

була плідною, адже він також  велику увагу приділяв вивченню вікової 

психології, вважаючи її одним зі складних психолого-педагогічних процесів. 

Я.Рєзнік дав вичерпну відповідь стосовно психологічних проблем і був 

основоположником їх теоретичного  обґрунтування. Цим Яків Борисович 

зробив вагомий внесок у розробку питань, пов’язаних з удосконаленням 

навчально-виховного процесу у школі [53, С. 130–149].  

Увага вчених акцентується на забезпеченні активності учнів у роботі, 

яка виявляється в активності, інтересі й увазі; на вмінні учителя добитися 

розуміння навчального матеріалу, адже розуміння сприяє утворенню 

правильних уявлень і понять, які адекватно відбивають об’єктивну реальність, 

відображену у відповідних навчальних предметах. Крім того, розуміння 

пов’язане з розвитком процесів сприймання, мислення, і творчої уяви. 



160 

 

 

Важливою складовою процесу навчання є забезпечення вироблення 

твердих навичок і міцне закріплення навчального матеріалу в пам’яті учнів. 

Тож, для досягнення твердих навичок і міцних знань, педагог повинен під час 

навчання школярів дотримуватись «основних вимог психології пам’яті», 

органічно пов’язувати з вихованням інтерес до навчання, почуття, мораль 

і  все, що спрямовує школярів на творчу працю [53, с. 5].  

Всі вищевикладені питання, яким стільки уваги приділяли вчені-

педагоги,  мають практичне спрямування. Ці проблеми вперше в педагогічній 

теорії та практиці науково обґрунтував  Я.Коменський ще в XVII ст.. Саме він 

звернув увагу на суттєві дитячі інтереси в педагогічному процесі й висвітлив 

їх як одну з найважливіших проблем теоретичної та практичної педагогіки у 

своїх наукових працях.  У Великій дидактиці він пише: «Ми наважуємося 

обіцяти Велику дидактику, тобто універсальне мистецтво всіх вчити всьому. І 

притому вчити з вірним успіхом, так, щоб неуспіху слідувати не могло: вчити 

швидко, щоб ні у тих, хто вчить, ні у тих, хто вчиться не було обтяжливості чи 

нудьги, щоб навчання проходило швидше з величезним задоволенням для тієї 

і іншої сторони; вчитись ґрунтовно, не поверхово, і, відповідно, не для форми, 

а просуваючи учнів до істинної науки…» [20, с. 91–92].  

Спираючись на ці положення, С.Чавдаров  намагався давати учням 

завдання, які б  наставляли дитину  на мудрість поступово, за допомогою 

дитячих забав приводили до розуміння справжніх речей.  У процесі навчання 

акцентувати увагу при викладанні навчального матеріалу на інтерес, а потім – 

на сприйняття і мислення, на розвиток творчої уяви, на утворення навичок та 

на закріплення навчального матеріалу в пам’яті.  

У своїй роботі над проблемами дидактики С.Чавдаров послуговувався 

геніальними ідеями К.Ушинського, який у розвиток педагогіки взагалі і 

дидактики зокрема, зробив вагомий внесок. Ідея природодоцільності, 

народності початкового навчання були покладені ним в основу свого бачення 

завдань педагогіки. К.Ушинський наполягав, щоб навчання будувалося з 
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урахуванням психологічних особливостей учнів, від учителів вимагав 

глибоких знань, які виходили б за межі окремого предмета, дотримання таких 

дидактичних принципів як систематичність, послідовність, наочність, 

міцність засвоєння знань.  

У роботі «К.Д.Ушинський» [58, с.31] особлива увага у першому розділі 

була приділена  життю і діяльності К.Ушинського, де було проаналізовано 

дитячі і юнацькі роки, перші кроки наукової діяльності, журнальну діяльність. 

Розглянуто діяльність К.Ушинського як реформатора Смольного інституту, 

його діяльність за кордоном. Другий розділ називався «Педагогічна спадщина 

К.Ушинського». Саме у цьому розділі зібрано матеріали, в яких 

було  представлено погляди К.Ушинського на мету виховання, на народність 

у вихованні, рідну мову і вивчення її.  Він підкреслював виняткове виховне і 

освітнє значення рідної мови, називає її найбільш народним наставником. 

Відображення цих поглядів К.Ушинського відбулось у його підручниках 

«Дитячий світ» та «Рідне слово», в яких досить вдало було підібрано уривки з 

творів відомих письменників, твори, написані самим автором, які слугували 

цілям навчання і виховання дітей [58, с.17-29]. Автор вважав вивчення рідної 

мови найпрямішим шляхом до самопізнання людини. Вчений-педагог 

пропонував різноманітні лексичні вправи  для збагачення і розвитку 

словникового запасу учнів, володіння нормами літературного мовлення.  

Позиція С.Чавдарова щодо процесів організації освіти і виховання дітей 

була співзвучною з ідеями К.Ушинського, які засвідчені у всіх наукових 

роботах Сави Христофоровича.  

У цьому розділі роботи  велика увага приділена змісту початкового 

навчання, дидактичним принципам, моральному вихованню і значенню 

вчителя у цих процесах. Тож не дивно, що у розв’язанні різноманітних і 

складних завдань початкового навчання, які пов’язані з особистістю учителя, 

С.Чавдаров, так само, як і К.Ушинський підкреслювали, що розвитку 

мовлення учнів активно сприяє вдумливо підібраний дидактичний матеріал, 
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відповідні віку дитини принципи і методи навчання. Не можна не погодитись, 

що дидактика формує теоретико-методичні передумови покращення якості 

навчання, підвищення його ефективності, виконуючи пізнавальну чи 

утилітарну функцію. «У дидактиці розробляються особливості та алгоритми 

діяльності того, хто навчає, і того, хто навчається, у взаємозв’язку» [2, с.56].  

У 1933 році С.Чавдаров у видавництві «Радянська школа» видав 

підручник української мови (граматика і правопис), частина друга, 3-й і 4-й 

роки навчання, затвердженого колегією НКО УРСР. У цьому підручнику він 

чітко, зрозуміло у логіці і послідовності уклав матеріал від поняття «Зв'язок 

слів у реченні» до вивчення частин мови (третій клас), а в четвертому класі 

продовжувалось вивчення речення, дієслова, словотворення. Цікавими були 

формулювання назв параграфів: «Кличні слова», «Правопис приростків», 

«Правопис наростків», які не притаманні сучасній термінології підручників з 

української мови.  

У 1934 році С.Чавдаров разом з П.Волинським видали 

підручник  української мови (граматика і правопис, видання друге), для 1-2 

років затвердженого колегією НКО УРСР. До цього підручника входило : 

Перший клас – 11 параграфів, у яких вивчалось  речення, зв'язок слів у реченні, 

велика літера, склади, перенос складів, звук і літера, знак 

пом’якшення.  Матеріал другого класу було викладено у 17 параграфах та 

зосереджено на вивченні речень (питальні, окличні), апострофа, наголосу у 

слові та вивченні прийменника.  

У тому ж 1934 році С.Чавдаров з П.Волинським створили посібник для 

вчителів «Як викладати граматику і правопис української мови в початковій 

школі з українською мовою викладання (по стабільному підручнику 

С.Чавдарова і П.Волинського)», допущеного шкільною управою НКО УРСР 

та виданого у Державному видавництві «Радянська школа» [59] . У розділі 

«Загальні уваги до праці з підручником української мови для початкової 

школи» зазначено, що «в підручнику подано матеріал для систематичного 
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опрацювання програми з граматики і правопису. Але разом з тим поданий в 

підручнику матеріал служить частково й розвитку усної та писемної мови. 

Праця над граматикою і правописом тісно пов’язується із збагачення словника 

учнів, з уточненням їх висловлювань, з виробленням умінь зв’язано висловити 

свою думку» [59, с.3]. Тут автори подають методичні рекомендації щодо 

використання спеціального добору малюнків з книги «Картинки по развитию 

устной и письменной речи», «Учпедгиз», 1933 [59, с.3].  

У другому розділі цієї роботи представлені розгорнуті рекомендації 

щодо викладання граматики і правопису у кожному з чотирьох класів 

початкової школи. Як бачимо, робота С.Чавдарова була необхідною для 

українських шкіл, так як науково-методичної літератури, яка видавалась 

українською мовою, не вистачало. Крім того, вона видавалась не достатньо 

великим тиражем.  

Оцінюючи позитивно праці  ученого, його погляди на освіту і навчання, 

не можна замовчувати й окремі помилки, яких припускався учений, оскільки 

й про недоліки минулого ми повинні знати, щоб зробити їх аналіз і винести 

уроки, які не слід повторювати. 

 Аналізуючи роботи вченого, слід підкреслити, що загалом, підручники 

української мови С.Чавдарова відповідали вимогам тодішньої школи. 

Витримувалась належна методика їх побудови: подавались завдання для 

опрацювання з учнями і робилось узагальнення у вигляді правила, яке чітко 

сприймали та розуміли  учні. І лише потім подавались вправи на закріплення, 

що сприяли активізації навчальної діяльності учнів [60–67]. 

 Що стосується перших виданнь підручників С.Чавдарова, то критики 

відзначали у них чимало недоліків. Так, у журналі «Радянська освіта» від 26 

березня 1948 р. у статті «Зважувати кожне слово» (О.Моторний) писалось про 

суттєві недоліки підручника для 2-го класу. Відмічалось, що матеріал не 

відповідав програмовим вимогам, логіці розташування, обсягу; зазначалось, 

що потребують змін і доповнень теоретична і практична частина; 
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зауважувалось, що учнів не вчать розуміти закони мови, що матеріал 

засвоюється механічно, шляхом зазубрювання. [15]  Також були нарікання на 

те, що ілюстративний матеріал у підручнику був низької якості, іноді 

незрозумілим для учнів. Зазначалось і те, що не завжди чітко й методично 

правильно формулюються визначення [15]. У цьому ж номері вміщений 

негативний відгук на книжку В.Сисоєвої (стаття «Спотворені ілюстрації»), у 

якій зазначалося, що ілюстрації не сприяють розвитку мислення учнів. 

Рецензенти робили висновок, що підручник потребує докорінної переробки. 

Та навіть і після удосконалення вже у 12-му виданні, на думку окремих 

критиків він мав ряд недоліків, зокрема зверталась увага на те, що не вистачало 

вправ, забезпечених мовними фактами. І, як висновок, було зазначено, що ці 

недоліки у підручнику могли призвести до механічного заучування правил, 

нерозуміння їх учнями. У рецензії підкреслювалось, що це стосується й інших 

підручників С.Чавдарова [15]. Зауваження було зроблено і по підручнику для 

4-го класу (1959 року видання). Увага акцентувалась на тому, що було мало 

вправ на аналіз речень, для закріплення написання префіксів, що зовсім не 

передбачено тренувальних вправ на складні безсполучникові речення, а для 

закріплення знань про пунктуацію при прямій мові, що стоїть після слів 

автора, наводиться лише одне речення. Зазначалось, що у цьому підручнику 

мало було вправ для узагальнюючої роботи над членами речення, для 

повторення тощо [72].  

У рецензіях зазначалось, що: а) були розбіжності між програмою і 

підручниками (критиці підлягали саме підручники 1-го і 4-го класів). 

Відмічалось, що у підручнику для 4-го класу був укладений  матеріал, якого 

не було у програмі, окремі вправи і завдання до них не відповідали віку учнів, 

були малозрозумілими для них; б) що вправи і завдання були великі за обсягом 

і потребували чимало часу для виконання та ін.. Зазначалось, що у підручнику 

були вправи, які не забезпечували ефективного вивчення розділу.  



165 

 

 

На методичних нарадах вчителі-практики зауважували, що деякі 

визначення правил не були конкретними.  Зауваження робились і щодо 

малюнків у підручнику.  Рецензент писала, що малюнки здебільшого мали 

характер не ілюстрацій, а навчальних завдань, які стосувалися теми уроку [8,с. 

41–48].  

 Та, в то й же час,  Н.Гов’ядовська, стверджувала, що, у цілому, недоліки 

не зіпсували методичної цінності підручників, оскільки більшість вправ і 

завдань до них учителі визнавали такими, що слугували хорошим матеріалом 

для розвитку усного і писемного мовлення, для вироблення в учнів навичок 

логічного мислення [8, с. 41– 48]. Підкреслювалось, що автор завжди зважав 

на критику, ураховував зауваження доповнював, переробляв книжки. У нових 

виданнях підручників методичний апарат та ілюстративний  матеріал 

удосконалювався автором. Підтвердженням тому стали підручники 

«Українська мова» для 3-го і 4-го класів, видані 1960-1961 року, де вивчення 

матеріалу відбувалось шляхом спостереження над словами чи реченнями та 

робились відповідні  граматичні висновки, формулювались правила. 

Позитивно оцінюється графічний матеріал підручника: схеми і таблиці, що 

слугували ілюстративним матеріалом або зразком виконання тих чи інших 

вправ; до вправ творчого характеру було підібрано малюнки різного змісту. 

Практична частина складена відповідно до дидактичних вимог [65, 73]. 

Загалом, незважаючи на окремі недоліки, нове видання підручника 

отримало позитивну оцінку. У процесі аналізу було встановлено, що наступні 

видання підручників стали  більш удосконаленими і адаптованими як до 

дидактичних вимог, так і до вікових особливостей учнів. Авторами було 

усунено розбіжності між програмами і підручниками, вилучені застарілі за 

змістом тексти, змінилися формулювання окремих правил, удосконалено 

ілюстративний матеріал, урізноманітнено тексти до вправ. Особливо високо 

оцінювались системи вправ, які автори спрямовували на свідоме засвоєння 

орфографічного матеріалу, на розвиток логічного мислення учнів шляхом 
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виконання завдань з поступовим нарощенням труднощів, на закріплення і 

повторення матеріалу [65, 73].  

С.Чавдаров і Б. Саженюк у новому виданні більшої уваги надавали 

вправам із розвитку мовлення. Принципи наступності і послідовності чітко 

були дотримані: на початку року 2–3 тижні учні повторюали вивчене у 

попередньому класі, а далі велась робота по засвоюєнню нового матеріалу, що 

стало важливим елементом у методичному апараті підручника. Ретельно 

підібрані тексти і спеціальні вправи, до виконання яких подавались необхідні 

пояснення сприяли повторенню, як найнеобхіднішому прийому 

систематичного засвоєння раніше вивченого матеріалу.  

У своїх методичних порадах щодо роботи з ілюстраціями С.Чавдаров 

підкреслював, що цей матеріал подається так, щоб «у процесі виконання вправ 

учні не тільки засвоювали граматичні та орфографічні знання і навички, а й 

щоб розвивалася їх мова, щоб учні вчилися розуміти, як треба говорити», щоб 

поліпшувати мовленнєві вміння [70, с. 48]. 

Визначною подією став вихід підручника С.Чавдарова «Методика 

викладання української мови в початковій школі» (1937 року), який у 1938 

році був перевиданий й призначався для педагогічних шкіл і для вчителів 

початкової школи [68].  У першому розділі «Навчання грамоти» розглядалася 

проблема методів. Автором було подано короткий огляд історії методів 

навчання, аналіз різних спроб їх класифікації: літероскладового 

(синтетичного), що зберігся в різних формах у школах Європи аж до першої 

чверті Х1Х століття; складового (синтетичного); звукового синтетичного 

методу Ікельзамера (XVI ст.) і Стефані (XVIII cт.); звукового аналітичного 

Гедіке (Німеччина ), Жакото; фонетичного методу (звукового синтетичного 

Шпізера (Німеччина); літерозвукового синтетичного Монтессорі (Італія); 

літеро-синтетичного методу (Макіндер, Англія); методу цілих слів або образів 

(започаткований у США), який мав інші назви: метод сукупності, 

американський. У школах царської Росії навчання грамоти здійснювалося за 
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звуковим методом. У середині XIX ст. в Росії поряд з літероскладовим 

з’являються й інші [ 19, с.21].  

Навчання грамоти, як відомо, найдавніша галузь методики викладання 

рідної мови. Тому відомі вітчизняні педагоги минулого такі як К.Ушинський, 

Т.Лубенець, Я.Чепіга, С.Русова та інші справляли вплив великий  на розробку 

проблем дидактики, переймалися проблемами створення підручників та 

заклали основи для вдосконалення класифікації методів навчання мови 

С.Чавдаровим.  

С.Чавдаров зауважує: «Огляд різних методів дає право констатувати, що 

розвиток їх ішов лінією збільшення ролі усвідомлення дитиною виучуваного 

матеріалу» [78, с.3]. 

 Це мало полегшувати навчання, скоротити час для опанування грамоти. 

Тож, у виборі методів С.Чавдаров акцентував увагу на такому матеріалі, як: 

літера, склад, звук, слово і спосіб аналізу (синтетичний, аналітичний). 

Особливе значення у роботі над усвідомленням тексту, вчений надавав 

читанню, при якому мали поєднуватися аналіз і синтез. За приклад він 

брав  стабільний буквар Л.Деполович (видання 1938 р.), за яким навчання 

починалось підготовчими вправами, далі відбувалась робота над 

опрацюванням звуків і літер. При вивчення цього матеріалу застосовувались 

прийоми зіставлення, протяжної вимови звука. Для більш зрозумілого 

наочного сприйняття використовували розрізну азбуку, дошку, лото, 

карточки, схеми, малюнки, які робили процес навчання більш активним.  

Важливим елементом у методиці С.Чавдарова була робота над 

реченням, яка  застосовувалась у процесі читання та відтворення малюнків. 

Особлива увага акцентувалась на тому, що на будь-якому етапі уроку учні 

повинні були стати учасниками гри, яка викликає інтерес до навчання. 

С.Чавдаров подавав у посібнику зразки конспектів уроків різних типів, які 

сприяли методично правильному плануванню вивчення літери, 
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багаторазового її повторення, що було корисним для вчителів, особливо для 

тих, хто починав свій професійний шлях [78, с.43]. 

У другому розділі «Методики викладання української мови в початковій 

школі» вчений-методист зосередив свою увагу на навчанні письма і каліграфії 

та методиці роботи над виробленням каліграфічного письма. С.Чавдаров був 

прихильником методичного прийому одночасного письма друкованих і 

рукописних літер. Він зауважував, що заняття з каліграфії повинні тривати 20 

– 25 хвилин, а вже потім дітей слід привчати писати слова і двослівні речення. 

Важливою методичним прийомом перед написанням вчений радить робити 

буквенний аналіз.  

Третій розділ «Вивчення граматики в школі», в якому висвітлено 

завдання навчання граматики, заслуговує на увагу з точки зору наявного тут 

матеріалу: автор аналізує історію питання, розглядає напрямки у мовознавчій 

теорії – логікограматичний і формально-граматичний, висвітлено місце 

граматики в програмах.  

Слід зазначити, що С.Чавдаров  особливого значення надавав науково-

методичним знанням та підходам до визначення типів уроків у початковій 

школі. Зважаючи на психологічні особливості віку учнів початкової школи, 

С.Чавдаров виокремлює такі типи уроків: уроки, на яких «подається і 

засвоюється якесь нове граматичне чи правописне знання» [76, с. 77], уроки 

вправи-повторення, урок перевірки вивченого. Автор зосереджує увагу на 

тому, що «урок дасть добрі наслідки», якщо буде ретельно продумана його 

структура, коли вчитель забезпечить урок потрібними наочними матеріалами 

та іншими необхідними засобами. Важливими для вчителів були і методичні 

поради вченого, які лежали у площині підготовки до уроку, вивчення нового 

матеріалу, вміння формулювати висновки (правила), знання прийомів 

закріплення вивченого, доцільності запропонованих до виконання практичних 

завдань [76, с. 275].  
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Розуміючи, що теоретичний матеріал, який подано у підручнику, не 

може бути сприйнятий педагогами-практиками початкової школи належним 

чином, автор пропонує плани уроків, схеми граматичного розбору речень, 

таблиці, буквально розписує за етапами зразки повних конспектів уроків з 

граматики і правопису та приділяє значну увагу методиці застосування 

наочності на уроці. Четвертий розділ підручника присвячено навчанню 

правопису. Основна увага автора зосереджена на орфографії правильного 

письма, на основних принципах правопису. Враховуючи вікові особливості 

учнів початкової школи, автор робить акцент на психологічних засадах 

навчання орфографії. Для забезпечення ефективності цього процесу 

пропонується орфографічний розбір, списування. Автор їх поділяє на 

загальнотренувальні, логічно-стилістичні, граматико-орфографічні вправи, 

диктанти (навчальні і контрольні). Важливим для методики проведення 

диктантів є їх види: до навчальних автор відносить пояснювальний зорово-

слуховий, пояснювально-слуховий, пояснювальний зоровий, самодиктант, 

вібірковий, творчий. А у контрольних – зоровий і слуховий. Слід підкреслити, 

що С.Чавдаров подає докладну методику їх проведення [76,  с.111]. 

 Розглядаючи у підручнику питання методики вивчення орфографії, 

автор визначає і характеризує типи уроків та дає чимало методичних порад 

вчителям-практикам. Основними типами уроків стали:  а) вивчення нового 

правила; б) урок закріплення засвоєного правила; в) повторення групи правил; 

г) контрольні. Велике значення С.Чавдаров приділяв видам помилок та 

виправлення їх у роботах учнів. Автор вважав, що запобіганню помилок, 

зокрема, сприятимуть таблиці, вміння користуватись орфографічними 

словниками, методику роботи з якими автор показує у підручнику [27,  28, 30–

32].  

Розвитку усної та писемної мови С.Чавдаров надавав особливого 

значення. Саме цій проблемі приурочено п’ятий розділ підручника, який було 

написано, у співавторстві з М.Тищенком. Значимим є твердження вченого, що 
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робота з розвитку мовлення має проводитися систематично. Поряд з 

методичними порадами з вивчення навчального матеріалу, автор скеровує 

безпосередню діяльність вчителя у цьому напрямку. Зосередженість автора 

спрямована  на лексичному і граматичному матеріалі, на уроки читання і 

вправи спеціального характеру. Важливим видом діяльності учнів у цьому 

ключі С.Чавдаров називає самостійні дитячі твори (усна розповідь, колективні 

твори, твір за поданим початком, канвою, твір – поширення сюжету або опису) 

[76,  с.304]. 

У підручнику заслужене місце займає робота з ділової мови, де автор 

подає рекомендації щодо написання заяви, розписки, оголошення, доручення, 

анкети, листа, стіннівки й ін..  

Меті і завданням уроків читання присвячено останній розділ підручника. 

його основні види (читання «в ролях», читання хорове, інсценізація, 

драматизація) – голосне і мовчазне. Особливе місце займає у підручнику 

проблема якості читання: швидкість, правильність, усвідомлення, виразність; 

з’ясовуються особливості роботи над віршем, байкою, діловими статтями (з 

наведенням зразків уроків). Насамкінець, автори подають методику роботи з 

книжкою, газетою тощо. Слід відмітити, що при викладі матеріалу 

дотримуються важливі дидактичні принципи доступності та послідовності. 

Тож можна стверджувати, що аналізований нами підручник як з точки зору 

науки дидактики, так і з точки зору методики відповідав тогочасним вимогам 

і потребам. Це, фактично, був перший систематизований підручник з методики 

навчання у початковій школі для педагогічних шкіл. Мета і поставлені 

завдання щодо обґрунтування науково-дидактичних та методичних підходів 

до його підготовки і видання були виконаними. Його наповнення практичним 

матеріалом слугували надійною опорою не одному поколінню вчителів та 

майбутнім фахівцям, хто готувався до вчительської професії. 

1939 року виходить посібник «Методика викладання української мови 

(граматики і правопису) в середній школі» [77]. С.Чавдаров досить чітко 
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розуміє та формулює завдання методики навчання мови: «Методика мови є 

педагогічна дисципліна. Вона вивчає зміст, методи і раціональну організацію 

занять з мови, організацію таку, щоб учні якнайуспішніше засвоювали 

встановлені програмою знання і набували добрих навичок практично володіти 

мовою усно й на письмі» [77, 1-е  вид., с. 6].  

Важливість для розуміння реалізації завдань методики автор вбачає в 

історичному огляді та аналізу різних підходів до вивчення граматики 

(Ф.Буслаєва, О.Потебні, Ф.Фортунатова та інших). С.Чавдаров характеризує 

напрямки у навчанні граматики. Він вважає, що під час вивчення граматики 

слід застосовувати різноманітні методи, орієнтуватися на розвиток 

дедуктивного та індуктивного мислення, на аналіз і синтез [77, с.  33].  

Значимим для розвитку методики навчання української мови в школі 

стають 40–50-х рр. ХХ ст., коли  у низці праць досліджується ця проблема. 

Зокрема ми спостерігаємо відображення цього питання у монографії «Нариси 

з історії розвитку методики викладання української та російської мов у 

загальноосвітніх початкових і середніх школах Української РСР». Розвиток 

вітчизняної методики навчання мови свідчить про те, що на діяльність освітян 

в УРСР впливали партійні й урядові постанови. Так, постанови 1945 р. 

вимагали перегляду навчальних програм з рідної мови, підготовки нових 

підручників, поліпшення навчально-виховного процесу у школі; 

акцентувалася увага на питаннях про наукову систему знань, послідовність їх 

викладу та поступове, планове озброєння ними учнів, з урахуванням вікових 

особливостей дітей, за твердо визначеною програмою для кожного класу, про 

покращення текстового матеріалу в підручниках із виховною й навчальною 

метою.  

Крім того, зауважувалось, що велике значення має пояснення вчителя і 

уміло організована самостійна робота учнів. Акцент було зроблено на 

враховуванні вікових особливості школярів. С.Чавдаров великого значення 

надавав роботі над підвищенням орфографічної грамотності учнів та вважав її 
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«найважливішим ступенем до опанування засобів культури» [77, вид. 3-є,  с. 

37].  

Автор переконливо доводить, що у навчанні слід спиратися на такі 

принципи: морфологічний, фонетичний, історичний (традиційний), проте 

перевага має надаватися морфологічному, оскільки правильне письмо 

потребує знання структури слова, його граматичної форми. «За знанням 

граматики, за знанням граматико-орфографічних правил повинні прийти й 

міцні навички» [73, с.45], що є безпосереднім результатом знань, 

усвідомленням того, що учень вивчав. Формування навичок має першорядне 

значення у навчанні орфографії. Цьому сприятимуть різні вправи і завдання 

до них. «Грамотність – це результат цілої системи шкільного навчання взагалі 

і навчання мови зокрема» [74, с. 47]. Чинником її є культура читання. Особлива 

увага автора серед вибору методів навчання граматики і орфографії 

надавалась індукції і дедукції. Розглядаючи їх як шляхи умовиводу, 

С.Чавдаров акцентує увагу на всьому, що пов’язане з поняттям аналізу: 

порівнянні, зіставленні, аналогії та протиставленні. Наочність (таблиці, схеми, 

малюнки) автор рекомендує використовувати для більш легкого відтворення 

та глибшого засвоєння матеріалу. Серед вправ учений надавав великого 

значення граматичному розбору (морфологічному і синтаксичному), що може 

бути усним і письмовим, повним і частковим. С.Чавдаров правомірно вважав, 

що одним із методів навчання орфографії є списування, яке «при правильній 

організації сприяє розвиткові уваги учнів, тренує її, дисциплінує» [76, с. 74]. 

Списування не повинне бути суто механічним, а повинне бути організоване на 

засадах усвідомлення, зосередження уваги на матеріалі письма, на завданнях 

його, на потрібних результатах. Учні повинні активно сприймати текст, 

диференціювати його, виділяти у ньому специфічне. Як підкреслює С. 

Чавдаров, «списування мусить бути аналітичне, спиратися на рефлексію, на 

довільну увагу, на активну пам’ять» [74, с.75]. Воно може бути вибірковим, 

текстуальним. Однак  – переконаний вчений – не лише списування формує 
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навички грамотного письма, а й інші завдання і вправи. Так, важливим засобом 

у цьому процесі є диктанти, які вчений поділяв на дві групи: навчальні 

(пояснювальні, зорові, слухові, самодиктанти, вибіркові, творчі) і контрольні 

(слухові, зорові, вільні), а також перекази і твори як орфографічні вправи та 

інші види граматико-орфографічних завдань.  

С.Чавдаров не оминав роботу з підручником, однак виправдовував лише 

одну форму роботи з ним – після з’ясування нового матеріалу. Він вважав, що 

знання будуть міцнішими за умови систематичного повторення вивченого. 

Тож у своєму підручнику автор подає систему роботи над виправленням 

помилок, визначає причини їх появи (незнання правил, неуважність, неміцне 

засвоєння правила, сплутування одного правила з іншим) і залежно від цього 

пропонує методику роботи над помилками [27,  30, 32, 34].  

С.Чавдаров теоретичні судження ілюструє у поданих зразках планів 

уроків з методичними коментарями до них. Для  учителя тут було чимало 

слушних порад, які щоразу можна було використовувати на практиці, 

особливо цей матеріал був необхідним молодим початківцям. Цей посібник 

перевидавався в 1941 і 1946 роках, слугував не одному поколінню вчителів і 

студентів. 

 Працівниками відділу дидактики Українського науково-дослідного 

інституту педагогіки у 1954 році був створений посібник «Методика 

викладання української мови в середній школі» за редакцією С.Чавдарова та 

В.Масальського [76]. У його основу лягла перероблена і доповнена новими 

матеріалами робота С.Чавдарова 1946 року видання, розділ «Розвиток усної та 

письмової мови учнів».  

У доопрацюванні й доповненні книги новим матеріалом взяли участь Г. 

Купрієнко, А.Медушевський, М. Павлович, з якими дуже тісно співпрацював 

С.Чавдаров. Автори доклали чималих зусиль до висвітлення  найважливіших 

методів і прийомів навчання мови, класифікації типів уроків, до розробки 

зразків уроків методики вивчення фонетики. Цікавою була система вправ, 
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спрямованих на розвиток усного і писемного мовлення учнів. Однак, 

підкреслюючи позитивне значення посібника, рецензенти зазначали і ряд 

недоліків: строкатість способів і стилю викладу, недостатня практична 

спрямованість окремих розділів, недостатньо уваги було приділено  стилістиці 

та методиці навчання мови у 8–10 класах, до окремих її питань [14, с. 75–78]. 

Та, в цілому, посібник було оцінено позитивно. За його методиками навчалися 

тисячі студентів і працювали вчителі. 

У відбудовних повоєнних 1952–1954 рр. ХХ ст., як  зазначає В. 

Масальський, інтенсивна робота української школи була спрямована на 

погоджене розв’язання важливих навчально-методичних і виховних завдань. 

Важливим було опрацювання теоретичних основ педагогіки, принципів 

дидактики, нерідко звертаючись із цією метою до вивчення класичної 

спадщини К. Ушинського, про що свідчать, зокрема, роботи С.Чавдарова, 

науковий і методичний талант якого він високо оцінював. Масальський В. 

підкреслює, що використовуючи принципи дидактики, методика викладання 

української мови в теоретичному і практичному планах того часу 

висвітлювалась на основі досягнень педагогіки, психології, лінгвістики, 

вивчення досвіду роботи шкіл конкретні питання виховання дітей на уроках 

мови [36, с. 52–53].  

Аналіз проблеми  розвитку  методики навчання української мови в 

школі у 40–50-х рр. ХХ ст., було встановлено, що  серед праць того часу, крім 

збірника статей «На допомогу вчителеві початкової школи» (1945 р.), книги 

«Навчання граматики і засвоєння орфографії в початковій школі, Рік роботи 

викладачів мови шкіл УРСР…» (1952 р.), методичного листа Управління шкіл 

МО УРСР «Про викладання української мови в початковій школі» (1951 р.), 

особливе місце займає робота С.Чавдарова «Деякі уваги про роботу з 

підручником української мови в початковій школі» (1948 р.).  [84, с.68]. 

Особливість цієї роботи полягала в тому, що до підручників з 

української мови того часу висувалися аналогічні виховні й освітні вимоги 
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щодо загального розвитку учнів, а також спеціальні, щодо засвоєння учнями 

елементарних знань із граматики, правопису за програмою, рекомендувалося 

подавати в книжках достатній матеріал для навчання письма, викладати 

правила зрозуміло, виразно, чітко, з доцільною диференціацією матеріалу, без 

його накопичення й ускладнення, використовувати ілюстративний матеріал, 

малюнки, різноманітну й потрібну учням лексику, без недоцільного 

змішування окремих речень різного змісту, мовного стилю, використовувати 

достатню кількість вправ для освоєння елементів правопису, розвитку 

мовлення дітей, зважати на умови паралельного вивчення української та 

російської мов у початковій школі. Розвивалася методика пояснювального 

читання [35, с. 52–53]. 

Серед методичних праць того часу важливе місце належить роботам 

С.Чавдарова «Деякі уваги про роботу з підручником української мови в 

початковій школі» (1948 р.) [84], «Система повторення учбового матеріалу» 

(1940 р.) [93], «Як готувати домашні завдання» (1948 р.) [95], збірник статей 

«На допомогу вчителеві початкової школи» (1946 р.) [96], книгу «Навчання 

граматики і засвоєння орфографії в початковій школі, Рік роботи викладачів 

мови шкіл УРСР…» (1952 р.) [ ]  «Висока грамотність учнів – найвірніша 

ознака їх успішності» (1954 р.) [97], «Використати всі досягнення педагогічної 

теорії й практики для піднесення успішності учнів» (1955) [98], «Про наочність 

викладання» (1946) [99].  

На розвиток методики навчання української мови у початковій школі 

позитивно позначилися напрацювання з основ педагогіки і психології, 

видання педагогічних творів українською мовою, дальший розвиток 

мовознавства, зокрема, вихід у світ нових посібників для студентів-філологів 

і викладачів шкіл із сучасної української мови. Книга С. Чавдарова «Методика 

викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі» 

вийшла вже третім виданням у 1946 р. й сприяла удосконаленню методів 
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навчання у середній школі та професійній підготовці майбутніх вчителів і 

викладачів вищої школи. 

Одним з найважливіших елементів методики навчання учений вважав 

розвиток мовлення учнів. Пропонував розвивати мовлення учнів під час 

вивчення різних розділів мови, за допомогою спеціальних вправ на уроках 

читання. Найбільш ефективними видами роботи С.Чавдаров вважав переказ, 

усні повідомлення на теми про мову, твір-роздум, вправи з розвитку образного 

мовлення, різноманітні форми роботи за картинами, складання самостійних 

творів. Важливого значення надавав словниковій роботі, виробленню вмінь 

складати ділові папери. Ніколи протягом всієї педагогічної творчості 

не  залишали поля зору С.Чавдарова проблеми розвитку загальноосвітньої й 

вищої школи, вдосконалення форм і методів навчання [70, 79, 80, 81, 99, 100, 

101]. 

С.Чавдаров розробив основні принципи дидактики, що були викладені в 

спеціальному розділі посібника «Педагогіка» (1941 р.) та у праці «Принципи 

радянської дидактики» (1939). Він визначив дев’ять принципів: комуністична 

ідейність, науковість, систематичність, свідомість навчання, зв’язок теорії з 

практикою, наочність у викладанні, міцність знань, врахування загальних, 

вікових та індивідуальних особливостей і психічного розвитку дітей, роль 

учителя як вирішальної постаті у навчальному процесі [70, с.15]. До 

визначення цих принципів навчання С.Чавдарова спонукали підручники з 

педагогіки, які вийшли у 1946–1949 роках.  

У підручнику для  педагогічних училищ (автори Б.Єсіпов і 

М.Гончарова), який було видано у 1947 році, йдеться про сім принципів: 

виховуючого навчання, наочності, свідомості й активності, міцності знань та 

індивідуального підходу до учнів. А також було проаналізовано посібник  під 

редакцією І.Каїрова (1948), у якому як і у проф.І.Огороднікова і 

проф.П.Шимбірьова налічується п’ять принципів. С.Чавдаров слушно 

зауважує той момент, що автори «виводять за дужки» питання про 
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виховуючий характер навчання та про врахування вікових особливостей учнів 

у навчанні. Ще, на чому акцентує увагу С.Чавдаров, це його непогодження з 

тим, що автори цих підручників і посібника не надають особливого значення 

керуючій ролі учителя у навчальному процесі. С.Чавдаров вважає, що те, що 

автори «виводять за дужки» також є принципами навчання «бо вони вони 

мають загальний характер, визначаючи вимоги до всього процесу в цілому і 

до окремих його сторін» [70, с. 15 ].  

Автор «Принципів радянської дидактики», пропонуючи свою систему, 

дуже глибоко аналізує кожен з дев’яти  принципів та обгрунтовує доцільність 

кожного з них. Однак, слідуючи вимогам часу, автор зазначає, що необхідно 

«викласти принципи радянської дидактики в світлі настанов 

основоположників марксизму-ленінізму і рішень комуністичної партії, бо 

вважаємо, що тільки керуючись ними, можна розв’язати всяке питання, а, 

значить, і освітні проблеми»  [70,  с. 3–4 ]. Тому у цій роботі С.Чавдаровим 

багато уваги приділено, з одного боку, критиці буржуазних дидактичних 

теорій, а з іншого – важливості  марксистсько-ленінської теорії пізнання в 

навчальному процесі тодішньої радянської школи. 

З огляду на вищевикладене, бачимо,  що учений ґрунтовно розробляв 

проблему принципів та методів навчання. С.Чавдаров вважав, що методи 

впливають на формування світогляду, на розвиток мислення, пам’яті, творчої 

уяви, розвивають в учнів допитливість, кмітливість, увагу, силу волі, інтерес 

до знань, сприяють усебічному розвитку особистості [85, с.17]. Свої підходи 

до класифікації дидактичних методів учений передав через їх поділ на дві 

групи – методи загальні і спеціальні. Перші застосовуються у викладанні 

майже усіх дисциплін. Це розповідь, бесіда, вправи, ілюстрації і демонстрації, 

робота з підручником. Інші –  спеціальні – такі як звуковий метод, 

застосовуються у навчанні окремих предметів, зокрема при навчанні читанню, 

вивченні мови. Вважав, що вміння поєднувати різні методи підтримує увагу та 

інтерес учнів, активізує їх, підносить якість навчання. Великого значення 
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методист надавав проблемі проведення уроку, його змісту, активізації учнів на 

заняттях, розвитку їхніх інтересів до навчання, до знань. Погляди вченого на 

урок, методику його проведення, на роль учителя і сьогодні мають велике 

наукове і практичне значення. Тож, беззаперечно, вагомим є внесок 

С.Чавдарова у педагогічну науку, у творчий  розвиток методики навчання як 

мови, так і інших дисциплін.  

С. Чавдаров разом з Т. Горбунцовою, П. Плющ, М. Пригарою, 

працюючи над принципами побудови підручників з української мови, 

продумували методично доцільні способи використання навчальної книжки 

дітьми, разом з учителями інтенсивно працювали над створенням 

досконаліших варіантів шкільних підручників з української мови, нерідко 

звертаючись із цією метою до вивчення класичної спадщини К. Ушинського [ 

60–73]. 

До підручників з української мови висувалися виховні й освітні вимоги 

щодо загального розвитку учнів, а також спеціальні, щодо засвоєння учнями 

елементарних знань із граматики, правопису за програмою, рекомендувалося 

подавати в книжках достатній матеріал для навчання письма, викладати 

правила зрозуміло, виразно, чітко, з доцільною диференціацією матеріалу, без 

його накопичення й ускладнення, використовувати ілюстративний матеріал, 

малюнки, різноманітну й потрібну учням лексику, без недоцільного 

змішування окремих речень різного змісту, мовного стилю, використовувати 

достатню кількість вправ для освоєння елементів правопису, розвитку 

мовлення дітей, зважати на умови паралельного вивчення української та 

російської мов у початковій школі. Розвивалася методика пояснювального 

читання [ 60–73].   

У процесі навчання С.Чавдарову вбачалось важливим стимулювати 

пізнавальний інтерес учнів, розкривати їх потенціал. Вчений акцентував увагу 

на виборі такої методики проведення уроку, яка давала можливість отримати 

найкращі результати. Тобто, розглядалось не лише правильне застосування 
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методу чи прийому, а вся робота вчителя являла собою цілеспрямований 

підхід до побудови педагогічного процесу на основі закономірностей і 

принціпів навчання, свідомий і обґрунтований вибір найкращого для 

конкретної ситуації навчання і виховання, з використанням необхідної 

наочності.  При такому підході можна прослідкувати 

отримання:  максимально можливих результатів формування знань, умінь і 

навичок; мінімально необхідні затрати часу учнів і вчителів для досягнення 

намічених результатів.  

Не дивлячись на такі жорсткі ідеологічні установки, аналіз праць 

С.Чавдарова переконує нас у тому, що під постійною увагою перебували 

проблеми розвитку загальноосвітньої школи, вдосконалення форм і методів 

навчання. Особливо значимими стали роботи С. Чавдарова «За активізацію та 

удосконалення методів навчання у середній школі» [81], «Про методи 

наукової роботи з підручником» [80],  «До питання про класифікацію 

орфографічних помилок» [79]. 

Так, С.Чавдаров зазначає: «Огляд різних методів дає право 

констатувати, що розвиток їх ішов лінією збільшення ролі усвідомлення 

дитиною виучуваного матеріалу» [78,с.3]. На підтвердження 

вищезазначеного, слід зауважити, що  С.Чавдаровим у початковій школі було 

виокремлено три типи уроків: урок засвоєння нових знань, уроки вправи-

повторення, урок перевірки вивченого. Автор переконаний у тому, що «урок 

дасть добрі наслідки», якщо вчителем буде ретельно продумано його 

структуру, а також буде забезпечено всіма необхідними наочними 

матеріалами та відповідними засобами [78, с.77]. Досвідчений вчений-

методист С.Чавдаров дає поради вчителям: як треба готуватись до уроку, як 

слід вивчати з учнями новий матеріал, як чітко і зрозуміло формулювати 

висновки (правила), як найбільш оптимально підібрати прийоми, щоб 

закріпити вивчене, як методично правильно підібрати матеріал для 

практичних завдань й ін..  
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Працюючи над удосконаленням шкільного навчального процесу, 

С.Чавдаров свої теоретичні матеріали ілюстрував розробками планів уроків, 

схемами граматичного розбору речень, таблицями, подавав зразки конспектів 

уроків з граматики і правопису, якими творчо  могли скористатись як вчителі 

з досвідом, так і молоді ще не досвідчені вчителі початкової школи. Добре 

допомагали і досвідченим і молодим вчителям розробки з методики 

застосування наочності. Це «золоте правило дидактики» залишається 

актуальним на всіх етапах організації навчально-виховного процесу при 

вивченні різних дисциплін. 

Особливої уваги заслуговують методичні напрацювання С.Чавдарова з 

питань навчання учнів правопису, виконання різних вправ та написання 

диктантів. Так, при виконанні вправ учений пропонує робити акцент 

на  орфографічному  розборі слів, робити списування певних текстів з метою 

вироблення в учнів грамотного письма. Адже «грамотність – це результат 

цілої системи шкільного навчання взагалі і навчання мови зокрема» [75, с. 47]. 

З аналогічною метою С.Чавдаров  подає докладну методику написання 

навчальних і контрольних диктантів. Виокремлює при цьому види диктантів, 

які стають узагальненням вивченого раніше матеріалу: пояснювальний, 

зорово-слуховий, пояснювально-слуховий, пояснювальний зоровий, 

самодиктант, вибірковий, творчий. [77, с.111]. Методичними порадами 

ученого вже не одне десятиліття послуговуються вчителі-практики.  

На підтвердження сказаного варто навести приклади з роботи 

О.Савченко «Дидактика початкової освіти: підручник» [54]. У розділі 6 

«Методи, технології та засоби навчання» автор розглядає в історичному плані 

сутність і функції методів навчання, які характеризують методологічну 

сутність методів навчання та являють собою форму руху змісту навчального 

матеріалу. Автор вслід за С.Чавдаровим  робить акцент на керівній ролі 

вчителя у навчанні та визначенні методів як певного способу керування 

пізнавальною діяльністю учнів, підтримуючи точку зору поділу методів 
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С.Чавдаровим на загальні та спеціальні. Підтримується і точка зору вченого 

про доцільність застосування у сучасних умовах навчання «методів для 

розвитку мовлення, мислення, спостережливості, пам’яті, самостійності 

дітей» [54, с.260–288].  

Підкреслюючи важливість єдності дій учня і вчителя, автор визначає 

методи навчання як «способи спільної діяльності вчителя і учнів, що 

передбачають з боку учнів оволодіння знаннями, навичками і вміннями та 

організацію і керування навчальною пізнавальною діяльністю учнів з боку 

вчителя» [54, с.263]. Так пересікаються дослідження питань дидактичних 

методів С.Чавдаровим та сучасними вченими. 

Працівниками відділу методики Українського науково-дослідного 

інституту педагогіки 1954 року був створений посібник «Методика 

викладання української мови в середній школі» за редакцією С.Чавдарова та 

В.Масальського [77]. У цьому посібнику висвітлюютья найважливіші методи 

і прийоми навчання мови, з’ясовуються найважливіші методи і методичні 

прийоми навчання мови (пояснення (слово) вчителя, бесіда, прийом 

спостереження, робота з підручником, граматичний розбір) і наводяться види 

уроків. Оцінюючи цю роботу, рецензенти відмічали, що заслуговує на увагу 

система вправ, які спрямовані на розвиток усного і писемного мовлення учнів. 

Загалом позитивно оцінюючи значення роботи, рецензенти відмічають ряд 

недоліків. зокрема строкатість способів і стилю викладу, Зокрема, 

зазначається недостатня практична спрямованість окремих розділів, 

недостатньо уваги приділено питанням стилістики та методики навчання мови 

у 8–10 класах, до окремих її питань  [14, с. 75–78]. Однак, загалом посібник 

отримав позитивну оцінку й за його методиками довгий час навчалися тисячі 

студентів та працювали вчителі. С.Чавдаров вважав, що вміння вчителя 

поєднувати різні методи сприяє підтримці уваги й інтересу учнів, активізує 

їхню навчальну діяльність, покращує якість навчання. Наукові погляди 
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вченого на урок, методику його проведення, на роль учителя і сьогодні мають 

велике наукове і практичне значення.  

Важливим підсумком у науково-педагогічній діяльності С.Чавдарова 

стала «Методика викладання української мови в середній школі», яка вийшла 

1962 року й довгий час була підручником для студентів не лише філологів, а й 

для підготовки вчителів початкової школи. У цій роботі особливого значення 

С.Чавдаров надавав роботі з розвитку усного і писемного мовлення учнів. Він 

вважав, що треба уже з першого класу привчати дітей «розповідати, 

висловлювати свої думки, передавати знання так, як це властиво живій 

природній мові учня: без напруження, без довгих пауз, без повторення 

сказаного слова чи речення» [38, с. 129]. 

Аналіз науково-педагогічної спадщини С.Чавдарова дає нам підстави 

для твердження, що вчений зробив надзвичайно великий внесок у розвиток 

класичної теорії навчання й виховання та  показав шляхи подальшого їх 

ефективного використання в сучасній українській школі. 

 

3.2. Можливості творчого використання наукового доробку 

С.Чавдарова у навчанні та оцінюванні учнів сучасної школи 

 

Розвиток сучасного українського суспільства характеризується 

суттєвими зрушеннями в усіх його сферах, зокрема і в галузі освіти, значення 

якої відчутно зростає в контексті соціокультурних проблем, що постають 

сьогодні перед суверенною Україною.  

У нормативно-правових документах, що зумовлюють організацію 

освітнього процесу у сучасних закладах освіти (Конституція України [21], 

Закон «Про освіту» [16], Закон України «Про загальну середню освіту» [17 ], 

Закон «Про вищу освіту» [18], Державна національна програма «Освіта 

(Україна ХХІ століття)» [11], Концепція національного виховання [22], 

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
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української державності [23], Концепція педагогічної освіти [24], Національна 

доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.) [39] закладено основи 

реформування середньої та вищої школи, відтворення інтелектуального й 

духовного потенціалу українського народу, виходу вітчизняної науки і техніки 

на світовий рівень, забезпечуючи конкурентоспроможність фахівців у 

європейському та міжнародному просторі.  

В умовах сьогодення організація освітньої діяльності у закладах 

загальної середньої освіти у здійснюється відповідно до Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. [25], Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24.07.2019 № 688) (у 1–3 класах) [9], Державного стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20.04.2011 № 462 (у 4-х класах) [9]; Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 № 1392 [10]. 

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідними Державними стандартами результатів навчання, є освітня 

програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про 

освіту», стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня 

програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях 

освіти, може бути наскрізною (з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня 

освіти. Документ схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником. Основою для розроблення освітньої 

програми є стандарт освіти відповідного рівня (у такому випадку освітня 

програма закладу освіти затверджується Державним органом якості освіти 

України за результатами експертизи на відповідність Державному стандарту 
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освіти). Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими 

установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються 

відповідно до законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». 

Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, що 

затверджені відповідно до чинного законодавства.  

У ключі поставлених завдань, критичного осмислення минулого досвіду 

роботи школи потребує сучасна парадигма освіти і виховання, що 

сприятиме  поліпшенню оволодіння системою знань, умінь і навичок, 

формуванню майбутньої фахової компетентності задля успішної реалізації 

особистих інтересів та інтересів суспільства.  

Сучасна система навчання дисциплін різних циклів в українській школі 

характеризується багатоваріантністю і різноманітністю. Це вимагає розробки 

нових підходів до визначення змісту та методів навчання. Оновлення змісту 

освіти створює певні передумови для успішного досягнення навчальної мети 

зокрема,  шляхом застосування нових освітніх технологій, практико-

орієнтованого підходу та реалізації виховної мети освіти, спрямованої 

на  формування духовно-етичних уявлень школярів,  широкого світогляду, 

громадянської й етнічної свідомості, розвитку творчих здібностей. 

Аналіз проблем реформування системи освіти дає підстави констатувати 

що для нової української школи притаманні не лише позитивні зрушення, але 

є й негативні тенденції, які лежать часто у площині  зниження загального 

освітнього й культурного рівня випускників загальноосвітніх шкіл, рівня 

їхньої мовленнєвої культури, падіння інтересу до навчання і можливостей 

високоефективного навчання в умовах, що склалися в результаті введення 

карантинних обмежень. 

Позитивне вирішення проблем потребує створення творчого освітнього 

середовища, забезпечення різних форм інтегрованого навчання, залучення до 

педагогічної взаємодії родин дітей, оцінки власної практики вчителя у 

контексті освітніх новацій, здійснення моніторингу розвитку учнів. 
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Реалії сучасності потребують особистостей, які здатні мислити 

самостійно і  виробляти оригінальні рішення конкретної проблеми, їх 

лаконічні,  зрозумілі для всіх формулювання – та переконувати в їх 

правильності й ефективності.  

Концепція модернізації української шкільної освіти особливий акцент 

робить на формування ключових компетентностей в учнів, серед яких 

виділено компетентність у галузі володіння усним і писемним мовленням, 

комунікативність – уміння вільно, доступно, логічно, доказово висловлювати 

свої думки, терпимість до чужої точки зору, уміння слухати і чути, 

формування потреби в мовній культурі, володіння іноземними мовами. Всі 

складові цієї компетентності формуються в процесі спілкування засобом 

мовленнєвої діяльності.  

Для соціалізації особистості, особливо в період становлення, 

спілкування, має особливе значення: з одного боку, у будь-якої людини є 

потреба в спільній діяльності, що припускає встановлення і розвиток 

контактів, обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії і 

розуміння іншої людини; з іншого боку, спілкування може виступати не тільки 

способом передачі форм культури і суспільного досвіду, але і формою 

життєдіяльності учня. Мовне спілкування не тільки найбільш складна і 

довершена форма спілкування, але і найбільш спеціалізована, за якої важливо 

знати загальні психологічні закономірності, уміти володіти логікою мислення, 

культурою мови. 

У чинній системі шкільної освіти основна увага приділяється методиці 

вдосконалення писемного мовлення, тоді як практика життя засвідчує, що 

засобом соціалізації особистості є усне спілкування та надає людині достатню 

психологічну комфортність, самодостатність, допомагає самовизначитися. В 

умовах сьогодення цьому сприяють державні документи та постанови, 

зокрема, коли з 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі 

https://ips.ligazakon.net/document/T192704?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/T192704?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати 

споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою [6, 

ст.81]. 

З огляду на вищезазначене, одним із пріоритетних напрямів у роботі 

будь-якої освітньої установи є проєктування і створення різних типів єдиного 

освітнього  середовища. У цьому контексті доцільним є творче використання 

історико-педагогічної спадщини вітчизняної методичної науки, зокрема, ідей 

та положень С.Чавдарова. Згідно поглядів  ученого, системі освіти і навчання 

притаманна раціональна організація навчально-пізнавальної діяльності, яка 

дає можливість здобути очікуваний результат з найменшими затратами, 

методологічним рівнем розгляду педагогічних проблем, розвитком 

системного мислення. Ці характеристики засвідчують, що навчальний процес 

– керований, упорядкований та гарантує досягнення педагогічної мети [77]. 

С.Чавдаров великого значення надавав системному методу планування, 

застосуванню й оцінюванню всього процесу навчання і засвоєння знань 

шляхом врахування людських і технічних ресурсів, безпосередньої взаємодії 

між ними для досягнення більш ефективних результатів. С.Чавдаров розглядав 

ефективне забезпечення  розвитку  і саморозвитку особистості учня як 

суб'єкта пізнання і навчальної діяльності завдяки виявленню його 

індивідуальних особливостей та правильно організованій методиці навчання 

предмета. 

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 [40].     Завдяки 

експериментальним дослідженням, які здійснювались наприкінці 50-х років 

ХХ століття, увага дослідників була спрямована на встановлення 

взаємозалежності між психічним розвитком дитини та відповідною 
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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 [ 7].    

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..  

С.Чавдаров, працюючи разом з В.Помагайбою над цією проблемою, 

наполегливо радили застосовувати  у процесі навчання  елементи дослідного 

методу, що могло бути реалізованим лише у процесі практичних занять та 

сприяло б активізації мисленнєвої діяльності учнів, реалізації їх творчого 

потенціалу [43, с.19-25;  87]. Учень С.Чавдарова А.Алексюк розвинув у своїх 

наукових працях позицію вчителя, підкресливши, що  перегляд існуючих 

методів навчання школярів мав відбутися не у результаті пошуку «активних» 

чи нівелювання «пасивних», а варто було брати за основу рух на 

удосконалення дидактичної структури вже існуючих методів, наповнення їх 

прийомами, які б давали місце практичній і самостійній роботі учнів 

та  творчого пошуку нових методів [ 3, с.40–46]. Тож, питання удосконалення 

методів навчання знаходилось у центрі уваги науковців України. Аналіз 

наукового доробку С.Чавдарова дає підстави для твердження, що вчений 

розглядав методику проведення пошуково-дослідницької діяльності як таку, 

що мала поступово ускладнюватися [87]. Ці ускладнення С.Чавдаров вбачав у 

застосуванні певних прийомів, зокрема прийому індивідуальних освітніх 

траєкторій, що ґрунтується на врахуванні суттєвого впливу на розумову 

діяльність кожного учня. Особливо важлива роль відводилась технології 

повного засвоєння; технології різнорівневого навчання; елементам технології 

навчання у школі (зокрема, прийом запровадження елементів історичного 
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мовознавства до шкільних курсів); технологія дослідницького (проблемного) 

навчання; інтерпретація текстів [87]. 

С.Чавдаров вважав, що для використання технології дослідницького 

(проблемного) методу у процесі навчальної діяльності самі вчителі повинні 

досконало оволодіти цією технологією, щоб вміло формувати дослідницькі 

вміння учнів. І переконував, що починати це робити слід вже з початкової 

школи. С.Чавдаров у своїй методиці рекомендував майбутнім вчителям і 

вчителям-практикам навчати учнів шукати протиріччя; вчити формулювати 

проблему,  мету й завдання дослідження; вміти підібрати й доцільно 

використовувати методи дослідження; вміти збирати й аналізувати 

інформацію; самостійно планувати діяльність за відповідними етапами; і, як 

результат, вміти оцінювати свою діяльність. Робота з формування 

дослідницьких умінь умовно поділялась на: включення елементів дослідження 

в урок вивчення нового матеріалу; включення елементів дослідження під час 

виконання тренувальних вправ з української мови; включення елементів 

дослідження при виконанні домашніх завдань; включення елементів 

дослідження на позакласних заняттях [86]. 

Готуючи підручники для початкової школи С.Чавдаров вбачав 

комплексний характер формування дослідницьких умінь у школярів, тобто ці 

вміння повинні формуватися при вивченні різних тем і на різних етапах 

навчальної діяльності. Тому у практику викладання впроваджувалась система 

граматичних вправ, що відповідала вимогам дослідницького навчання й 

сприяла формуванню дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення 

української мови. Основою для такої системи передбачались завдання, які 

можна було вирішити з використанням методу спостереження й прийомів 

мисленнєвої діяльності таких як аналіз, синтез, порівняння, виділення 

головного, пояснення причинно-наслідкових зв'язків, узагальнення та 

систематизація, класифікація) [86]. 
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З появою нових (альтернативних) програм і підручників, варіативність у 

процесі вивчення тієї або іншої дисципліни  необхідно було забезпечити новий 

підхід до удосконалення методів та створення і використання засобів 

навчання. Зважаючи на великий внесок С.Чавдарова у розвиток методики 

навчання  мови та літератури, можна констатувати, що основне місце  на цих 

уроках займає робота з текстом художнього твору. У вивченні цих предметів 

досить ефективними є як традиційні методи й засоби навчання, так і нові 

інформаційні технології, які сприяють отриманню необхідних загальних та 

предметних компетенцій, глибокому засвоєнню вивченого. 

Для початкової освіти особливо важливе значення має відповідність 

віковим особливостям дітей та природовідповідний спосіб інтегрованого 

навчання й сприйняття світу через освітню діяльність, яка на початковому 

етапі передбачає включення у цей процес  через гру, а пізніше - через 

діяльнісне навчання. 

Відомо, що інтегрованість передбачає цілеспрямоване об’єднання, 

синтез відповідних навчальних дисциплін у самостійну систему, яка 

спрямована на забезпечення цілісності знань та вмінь. Учням потрібні 

відкриті  можливості для інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і 

критичного оцінювання того, як всі ці частини взаємодіють. Значну роль у 

такій взаємодії може відіграти практико-орієнтований підхід до навчання 

грамоти учнів початкової школи та сучасний метод проектування при 

застосуванні звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти, 

який червоною лінією проходить через «Методику викладання української 

мови (граматики і правопису) в середній школі» С. Чавдарова [86]. 

Для прикладу розглянемо можливості використання звукового 

аналітико-синтетичного методу навчання грамоти за С.Чавдаровим в сучасних 

умовах роботи нової української школи. Розглянемо практико-орієнтований 

підхід навчання грамоти за допомогою розроблення мовного проєкту. 

Реалізуючи мовно-літературні проєкти у початковій і середній школі, ми 
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можемо цілеспрямовано використовувати творче надбання як національної, 

так і світової культури, тим самим забезпечувати належну мотивацію до 

навчання, високу якість знань, умінь і навичок, формування ціннісних 

орієнтацій в учнів, а також виробляти моральні цінності й ідеали (Додаток Г). 

Тож, ми усвідомлюємо, що для вчителя розробка дослідницьких 

проектів досить містка робота й передбачає планування не одного, а цілої серії 

уроків, на яких буде застосовано метод проектів. Успішне  розроблення 

дослідницького проекту буде за умови проблемного навчання, у процесі якого 

необхідно виробити рефлексивну позицію та зреалізувати такі рівні: 1) знання 

і відтворення (психодидактична функція): відтворення простих розумових дій; 

2) репродуктивного мислення й навчання: запам’ятовування розумових дій, 

виявлення структурної логіки у навчальному матеріалі, виявлення аналогій, 

укрупнення змістових одиниць; 3) аналізу матеріалу та виявлення його 

закономірностей: класифікація об’єктів; формування культури навчання; 

формування і розуміння аналогій; 4) системності предметних знань; цілісна 

інтерпретація; моделювання; формування культури самонавчання; 5) 

творчості та внутрішнього діалогу: евристичність; проективність і 

конструктивність; оригінальна інтерпретація; методологічне мислення [52, с. 

41–42]. 

В умовах сьогодення на підготовку майбутнього вчителя впливає низка 

чинників, зокрема: процеси євроінтеграції; інформатизація і діджиталізація 

освітнього простору; інтелектуалізація діяльності особистості; динамічні 

зміни ринку праці й вимог щодо конкурентоспроможності фахівця та ін. 

Унаслідок технологічних змін нової дійсності відбувається модернізація 

існуючих методів навчання, видів діяльності й поява нових, що спричиняє 

трансформацію професійних функцій вчителя і викладача вищої школи та 

актуалізує проблему підготовки суб’єкта навчання як людини інноваційної, 

здатної адекватно реагувати на виклики соціуму, здійснюючи при цьому 

ефективну самореалізацію та саморозвиток у професійній діяльності.  
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На основі детального вивчення педагогічної спадщини С.Чавдарова, 

вітчизняного досвіду викладання мови, методики викладання мови з 

урахуванням сучасних наукових досягнень філології і літературознавства, 

психології і психолінгвістики, соціолінгвістики і лінгводидактики формується 

єдина концепція викладання української літературної мови і літератури в 

сучасній школі (початкові, середні і старші класи), визначаються шляхи 

вдосконалення  вивчення мови і культури; конкретизуються шляхи виховання 

високоморальної особистості, здатної виконувати функцію збереження й 

передачі української літературної мови; формування навичок спостереження і 

самоспостереження, дослідження самої мови й середовища  навколишньої 

дійсності.  

Сучасна концепція мовної освіти ґрунтується на чіткому уявленні про 

цілі і завдання шкільної освіти і формування базової культури особистості, 

виховання людини високоморальної, освіченої, духовно та фізично 

розвиненої, здатної до самоосвіти, до наполегливої праці в обраній сфері 

діяльності. Такий підхід до викладання рідної мови у школі сприяє 

самозбереженню і саморозвитку народу, реально забезпечуючи його майбутнє 

життя, майбутню історію. 

С.Чавдаров, на основі вивчення методичного досвіду попередніх 

поколінь педагогів ще у 30-х рр. ХХ ст., сформулював абсолютно інший підхід 

до завдань викладання рідної української мови в школі. Українська 

літературна мова успадкувала і ретельно зберегла «книжкову мудрість» 

античної й візантійської культури, увібрала в себе словесну культуру 

Київської Русі та етносів, які історично проживали на теренах України і 

суміжних країн, виступає одннним з важливіших засобів розвитку духовних 

здібностей учнів. Адже знання самої орфографії, знання граматики без 

навичок і розвитку дару слова не може бути ефективними. Засвоєння учнями 

правил правопису аж ніяк не може  виступати головним завданням вивчення 

граматики рідної мови у школі.  
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Ми вже знаємо, що становлення і розвиток  педагогічної діяльності 

С.Чавдарова прийшлись на складний час, коли стався занепад престижності 

рідної мови як предмета шкільної освіти. Це почалося ще у 20-ті рр. ХХ ст., з 

одного боку, через згортання процесів українізації, з іншого, у зв'язку з 

будівництвом «єдиної трудової школи» та завданнями підготовки працівників 

робочих професій. Активна «політехнізація школи» готувала підростаюче 

покоління до вузькопрофільної трудової діяльності виключно у сфері 

матеріального виробництва й особливо турбувалась про фундаментальні 

знання учнів. Такі явища, разом з активною русифікацією школи, прискорили 

процес дегуманізації освіти і виховання молоді. Різко скоротився обсяг і 

знизилася якість мовної освіти. Від рідної мови у школі фактично залишилися 

лише орфограми. Постанова ЦК партії від 1931 р. відновила догматичний 

метод викладання рідної мови.  

До 1932 р. у програмах та підручниках з української мови і літератури 

центральне місце займав розділ «спостереження над мовою». Замість 

традиційного розділу «Граматики», програма містила розділи «Робота з 

книгою», «Робота з газетою», «Усна і письмова мова». За програмою з 

української мови та словесності учнів просто навчали читати.  

Аналіз програм та підручників, які використовувались для навчання 

учнів початкових класів у досліджуваний нами період, а також публікацій 

українських науковців, матеріалів науково-практичних конференцій дає 

підстави для твердження, що у тодішній початковій школі 

превалювали  словесні методи навчання такі як пояснення, розповідь  [44-49]. 

Діалогічна бесіда, як метод навчання, застосовувалась набагато менше. Цей 

метод передбачав репродуктивне відтворення вивченого. Тобто 

застосовувалась катехізична бесіда [46-49]. 

 У цей період С.Чавдаров, маючи глибокі знання з історії, філософії, 

мови і літератури, природознавства, намагався обґрунтувати, розвинути і 

пропагувати евристичний метод викладання рідної української мови.  За 
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допомогою цього методу учні навчалися вчитися. У процесі навчання 

приділялася велика увага формуванню в  учнів навичок спостереження і 

самоспостереження, систематизації й узагальнень отриманої інформації. 

Учнів навчали самостійно робити висновки, формулювати правила. На 

практиці, як зазначає Я.Бурлака, метод евристичної бесіди вчителі 

використовували нечасто через необхідність володіння відповідним досвідом, 

широкими знаннями, педагогічною майстерністю та вміннями давати 

обґрунтовані рекомендації, як слід застосовувати цей метод [5, с. 23- 25]. 

Як зазначав С.Чавдаров, сама школа, як культурно-історичний феномен, 

з'явилася у глибокій давнині (Шумер і Акад, Давній Єгипет, Китай і Індія) з 

метою викладання мови, вивчення, збереження і розширеного відтворення 

певної сукупності священних текстів [86]. 

Якщо порівняти країни Європи і Америки, то можна помітити, 

що  вивчення мови займає до 55% навчального часу 12-річного середньої 

освіти [13]. 

Л.Бондар у своїй статті, написаній до 110-річчя від дня народження 

С.Чавдарова,  підкреслює, що випускник гімназії ХІХ ст., витративши 55% 

навчального часу за весь 12-річний курс, засвоював кілька мов і «був 

начитаний у текстах різними мовами в оригіналі: рідна мова (зрозуміло, 

російська) та класична література, церковнослов’янська мова і стародавні 

тексти слов'янської писемності». Про глибину знання мови можна 

переконатись завдяки фактам, які свідчать, що гімназисти знали напам'ять 

багато текстів церковного ужитку, зокрема це молитви, псалми й ін..), добре 

володіли старогрецькою і латинською мовами, вільно читали тексти античної 

літератури, поезії, драматургії, розмовляли французькою й німецькою мовами. 

Такий стан знання мови давав можливість долучитись до європейської 

літератури та науки [ 4 ,с. 63]. 

Для відтворення повноти розуміння загального знання мови періоду ХІХ 

– початку ХХ ст. варто зазначити, що прості українські селянини зберігали і 
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передавали своїм дітям твори усної народної творчості. Діти з самої колиски 

знайомився з казками бабусь, колисковими піснями. Не лише свята, але й 

нелегка робота людей завжди супроводжувалися піснями. Регулярно 

відвідуючи релігійні установи, українська дитина спонтанно вивчала 

напам'ять церковні співи та молитви одночасно з формуванням навичок 

говору. Упродовж століть українські діти вчилися читати за Псалтирем та 

Часословом, самостійно усвідомлюючи і засвоюючи звуко-буквені зв’язки й 

таким чином опановували грамоту. 

Свідченням грамотності українських людей були записи Павла 

Алепського, який двічі відвідав Україну у 1654 й 1656 роках. Павло Алепський 

був сирійським мандрівником, родом з міста Алеппо. Він був секретарем 

Антіохійського Патріарха Макарія ІІІ. Саме у його записках знаходимо 

неоціненний матеріал, в якому автор дає високу оцінку ним українських 

звичаїв, культури, побуту українців, вишукану архітектуру міст. Українською 

мовою ці записки вперше вийшли друком під назвою «Подорож Патріарха 

Макарія» [41] у львівському журналі «Життя і Знання» (1935-1936 роки). У 

цих записках ми знаходимо досить цінний матеріал, яким було у той час 

політичне становище України, її культура, побут та звичаї українського 

народу. Записки Павла Алепського стали єдиним арабомовним джерелом про 

історію України. Текст цього твору існує у кількох відомих на сьогодні 

списках рукопису: лондонський (у Британському музеї), паризький (у 

Паризькій національній бібліотеці, він має 662 сторінки), дамаський (з 1913 

року зберігається у Санкт-Петербурзі) і київський, який зберігається в 

особовому архіві Омеляна Пріцака у Науковій бібліотеці Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». У цьому варіанті записок 

налічується 140 сторінок [42]. 

Як зазначає у своїй статті Тарас Лехман, істориком Володимиром 

Січинським була зроблена така оцінка записок: «Про Україну пише Павло 

Алепський з захопленням, як про прекрасну країну, що повна мешканців і 
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замків, як гранатове яблуко зерен». Зробивши перші кроки по українській 

землі (у Рошкові над Дністром), Павло Алепський відразу відмітив високий 

рівень культури: «Починаючи цим містом, себто по всій козацькій землі, ми 

помітили прекрасну рису, що нас дуже дивувала: всі вони (мешканці), за 

малими винятками, навіть здебільшого жінки та дівчата, вміють читати та 

знають порядок богослужби та церковний спів. Крім того, священики вчать 

сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися по вулицях». Тарас Лехман 

підкреслює, що є у мандрівника така фраза: «В козацькому краю у кожнім 

місті та кожнім селі побудовані доми для бідних і сиріт. Хто туди заходить, 

дає їм милостиню». Павло Алепський виразно відзначає високу освіченість 

української верхівки. «Серед монастирських наставників є люди вчені, 

правники, промовці, знають логіку і філософію та працюють над глибокими 

питаннями». (Йдеться про Київську Лавру й інші обителі). Чимало записів 

було зроблено мандрывником і про українську архітектуру, будівництво — 

міське, оборонне, церковне: «Ми мали нагоду відвідати маєстатичні церкви 

зимові і літні з пребагатими скляними вікнами, які радували наші серця; всі 

вони побудовані недавно, від часу як до керми прийшов гетьман Зиновій 

Хмель.» (БогданХмельницький) [55]. 

Тарас Лехман акцентує свою увагу на тому, що Павло Алепський 

підкреслює: «Дорога через Україну йшла здебільшого серед численних садів, 

що їм нема ліку, і ланів усякого збіжжя заввишки людини, наче те море 

безкрає, широке та довге. О, яка це благословенна країна! Що за 

благословенний народ! Який він чисельний!». Подальший шлях мандрівників 

з України лежав до Москви, де пробули майже два роки. Побут у Москві Павло 

Алепський описує дуже непривабливо («Кремль нагадує каземат»), навіть не 

зважаючи на те, що Патріарх одержав там багато подарунків. Зате 

мандрівники сповнилися наснаги, коли знову ступили на українську землю 

[55]. Тому інтерес до вивчення рідної мови може лежати саме у площині 
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ознайомлення учнів сучасної школи з кращими надбаннями української 

історії, української та світової літератури. 

При проведенні сучасних традиційних уроків рідної мови іноді учням 

буває не цікаво,  адже сучасна дитина, йдучи до школи,  часто вже вміє читати, 

складати букви і слова; навіть іноді вміє писати; у процесі гри висловлювати 

свою думку, міркувати, робити описи, давати певні характеристики 

предметам. Використання на уроці текстів про рідну українську мову, її оцінку 

іноземцями сприятиме підвищенню виховного потенціалу школярів, 

розумінню значимості української культури, що закладено у методичному 

апараті підручників і навчальних посібників С.Чавдарова. 

Наслідуючи мовлення дорослих дитина ще до школи опановує 

відповідні граматичні категорії рідної мови, розуміє правила сполучуваності 

слів, має навички аудіювання й розповіді. 

З огляду на вище зазначене, ми переконані у правильності твердження 

С.Чавдарова, що в школі у процесі навчання письма та читання слід допомогти 

дитині усвідомити та систематизувати вже знайомі їй граматичні явища, 

конкретизувати мовні категорії такі як «підмет», «присудок» «іменник», 

«відмінок» й інші, проаналізувавши і зіставивши їх в усіх видах мовної 

діяльності [75].  

Уроки письма і читання у початковій школі, радив С.Чавдаров, слід 

розуміти як єдиний предмет – уроки української літературної мови, які 

передбачають тісний взаємозв'язк розвитку навичок слухання й усі основні 

види мовленнєвої діяльності. Потрібно ретельно оцінювати і враховувати 

мовний розвиток дитини до моменту її приходу в школу, тобто ті базові 

знання, уміння й навички, які треба буде удосконалювати і на основі яких 

треба розвивати особистість учня. Оцінювати успіхи першокласника слід не 

тільки кількістю вивчених правил орфографічних помилок і швидкістю 

читання, але, в першу чергу, на основі діагностування рівня оволодіння 
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навичками мовної діяльності, глибини входження в структуру мови, рівня 

здібності аналізувати українську «мовну продукцію» [ 87, с. 18].  

Отже, згідно з ідеями С.Чавдарова та сучасної методичної науки, 

основним завданням шкільного курсу української літературної мови, має бути 

вивчення зразкових текстів, складених майстрами слова. Враховуючи цей 

факт, вивченню граматики, засвоєнню правил орфографії і пунктуації 

відводиться значна роль. Поглиблене усвідомлення структури рідної мови та 

її специфіки можна досягти лише орієнтуючись на основні принципи 

сучасного мовознавства. У дидактиці  С.Чавдарова, це представлено як 

принципи системності та історизму. С.Чавдаров вважав, що принцип 

системності повинен бути послідовно проведений через усі розділи курсу, 

через усі яруси структури мови. Грамотний учитель знає, що саме виявлення 

зв'язку чогось одиничного і конкретного з чимось загальним викликає щирий 

інтерес учнів, формує навички пошуку більш загальних закономірностей 

системного устрою рідної мови та позамовної дійсності. Ідея загального 

зв'язку всього з усім, як підкреслює Сава Христофорович,  – початковий пункт 

діалектики і загальної теорії систем [ 87, с. 9]. 

Принцип історизму, як підкреслює С.Чавдаров, – це результат і 

неодмінна частина більш загального принципу взаємозв'язку і 

взаємообумовленості явищ [77]. У цьому контексті встановлюється 

історичний взаємозв'язок між сучасним і минулим. Формується проблема 

походження слов'янської писемності, української літературної мови, проблема 

історичних зв'язків українського народу з іншими народами й т. ін.. 

С.Чавдаров пропонує для цього елементарний курс історичного мовознавства 

[77].  

Отже, згідно з ідеями С.Чавдарова, не безпредметний «розвиток мови» і 

не лише читання зразкових текстів української класичної літератури, і тим 

більше не механічне запам’ятовування правил граматики, орфографії і 

пунктуації, а вдосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності в їх 
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найтіснішому взаємозв'язку, повинно стати центральним завданням шкільного 

курсу української мови.  

На часі став сьогодні новий «Український правопис» [57], в 

якому  підкреслюється, що мова є запорукою тривкої ідентичності нації, 

основою її етнокультурної цілісності. Та «однією з найсуттєвіших ознак такої 

цілісності є функціонування в різних суспільних сферах літературної мови, яка 

має кодифікований правопис» [57, с.1]. Не виникає сумнівів, що  поява 

«Українського правопису» стала вимогою часу. Особливо, коли згадати, що у 

1876 році російський імператор Олександр ІІ ухвалив акт, згідно з яким 

українська графіка стала забороненою. Можна вважати парадоксом той факт, 

що українські тексти, які були дозволені урядовою цензурою, друкувались за 

допомогою  російської абетки. Відразу після відміни цієї заборони у 1907 — 

1909 роках було видано словник української мови за редакцією Бориса 

Грінченка, у якому було застосовано принцип фонетичного українського 

правопису. У 1918 році професором Іваном Огієнком було опубліковано 

проєкт офіційного українського правописного кодексу, у доопрацюванні 

подальшій роботі над яким пізніше узяли участь академік Агатангел 

Кримський і професор Євген Тимченко. У 1919 році цей проєкт був виданий 

під назвою «Головніші правила українського правопису» [57, с.2]. 

Потреба у таких змінах була очевидною, адже разом з тоталітарним 

періодом розвитку української історії «відійшов у минуле адміністративний 

контроль над дотриманням правописних стандартів, ціла низка засобів масової 

інформації, видавництв, освітніх закладів і т. ін. стали користуватися 

орфографічними правилами, відмінними від офіційних. Це дезорієнтує 

широке коло користувачів української мови, спричиняє непевність у власній 

мовній компетенції, перешкоджає розширенню суспільних функцій 

української мови і врешті розхитує мовну норму» [57 , с.2] . Сучасні засоби 

масової інформації сьогодні дають можливість почути українське слово не 

лише з різних куточків України, а й з усього світу. Можемо почути різні 



199 

 

 

акценти, інтонації, вимови,  притаманні усному українському мовленню з його 

особливостями  за природними територіальними ознаками, соціальними, 

віковими [57, с. 2 ]. 

Не можна не погодитись з авторами «Українського правопису», які 

правомірно стверджують, що «на противагу некодифікованому усному 

мовленню, правопис — це еталон писемної літературної мови, яка, за слушним 

спостереженням Ю.Шевельова, є штучним витвором високорозвиненого 

суспільства, а не відтворенням почутого «з уст народу» [57 , с. 2].  

2019 року було схвалено спільне зібрання Української академії наук 

«Найголовніші правила українського правопису». Це — перший в історії 

України офіційний загальнодержавний правописний кодекс. Ми поділяємо 

думку авторів цієї роботи, що в складних умовах соціальних катаклізмів, 

геополітичного поділу, війн «він справляв визначальний вплив на формування 

української мови як національного, а не етнологічного феномену». Високої 

оцінки заслуговує позиція його творців, які орієнтувалися, по-перше, «на 

специфіку історичної й діалектної основи української мови, на її характерні 

ознаки порівняно з іншими слов’янськими мовами, і, по-друге, на мовну 

практику визначних українських письменників і перекладачів» [57 , с. 4]. 

Такі зміни спонукають до поглибленого вивчення української мови у 

сучасних загальних закладах середньої освіти, і тут можна успішно 

використати позитивний досвід минулого, який закладено у науково-

методичному доробку відомих українських вчених і, зокрема, С.Чавдарова, 

який у складні часи тоталітарного режиму докладав великих зусиль до 

розробки підручників і методичних посібників з української мови.  

С.Чавдаров у своїх працях зазначає, що вчитель української мови 

повинен усвідомлювати, що в його класі може опинитися майбутній майстер 

українського слова, письменник, поет, журналіст, учений, викладач ЗВО і 

школи, артист або диктор радіо і телебачення, адвокат або депутат 

парламенту. Літературна мова, як зазначав С.Чавдаров, живе і розвивається 
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лише як продукт діяльності колективу, активних його носіїв зайнятих у 

«словесній сфері виробничої діяльності» [86, с.47]. 

У педагогічній спадщині С.Чавдарова ми знаходимо чимало цінних 

рекомендацій з вирішення методологічних питань про мету й завдання 

шкільного курсу української літературної мови. Беззаперечно, що мета і 

завдання будь-якого шкільного курсу є похідною від загальних цілей, завдань 

освіти і виховання, які ставляться суспільством перед школою. Методисти-

предметники повинні визначити, яким чином той чи інший  шкільний курс 

сприятиме розв’язанню загальної мети і конкретних завдань. 

З огляду на вищезазначене, формулюються сучасні завдання курсу 

української мови в школі. Першим таким завданням є соціалізація особистості 

школяра, самовключення її у певний соціум як представника українського 

народу, нації, держави. Засвоюючи українську мову, молода людина стає 

носієм національного характеру, патріотом і громадянином. Цьому сприятиме 

не тільки зміст текстів української класичної літератури, але й усвідомлення 

специфіки української літературної мови, що відображає найтісніший зв'язок 

з православною духовною культурою та історичні контакти українців з 

іншими етносами. 

Найважливішим завданням викладання української літературної мови у 

школі є створення оптимальних умов самозбереження, саморозвитку і 

розширеного відтворення текстів літературної мови. Необхідно виявляти та 

виховувати майбутніх майстрів українського слова. Таким шляхом 

досягається мета самозбереження й інтеграції українського народу, нації і 

держави. 

Тож, безперечно, що найважливішим завданням курсу української 

літературної мови є свідоме засвоєння структури мови, формування свідомого 

ставлення до мовних явищ. Вивчення граматики розвиває самосвідомість 

людини, самоспостереження над власним духовним життям. Усі означені 

положення і завдання сформульовані у навчально-методичних розробках 
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С.Чавдарова. На його думку, треба проводити урок так, коли відкриття 

чекають клас на кожному уроці української мови.  Це, зокрема, коли вдалось 

знайти вдале порівняння чи найбільш потрібне слово,  самостійно 

сформулювали правило правопису певної «орфограми». У сучасну 

постіндустріальну епоху навички самостійного пошуку наукових істин 

надзвичайно важливі. Сьогодні школа повинна переносити акцент з 

тренування пам'яті на виховання наукової інтуїції творчих і дослідницьких 

здібностей учнів. Оволодіння методом опозиційно-корелятивного аналізу 

сучасного мовознавства, обґрунтованого С.Чавдаровим, сприятиме 

формуванню навичок системно-функціонального підходу як до явищ рідної 

мови, так і до реальної дійсності. Тож, уроки рідної мови сприятимуть 

формуванню в учнів навичок самоосвіти, дослідницького і наукового 

мислення людини XXІ століття.  

З огляду на вищевикладене, важливими є вимоги С.Чавдарова до 

структуризації програм шкільної мовної освіти. Такі програми повинні 

відображати цілісність усього курсу з I по XI клас, долати розрив між 

початковою і середньою ланками загальноосвітньої школи [77]. 

Усвідомлення структури літературної української мови має 

супроводжуватися засвоєнням теоретичних знань з галузі науки про 

українську мову і сучасного українського мовознавства, оволодінням його 

понятійним апаратом і методами дослідження. Програма повинна передбачити 

елементи історизму, наявність окремих історичних довідок для розуміння 

окремих винятків, відступів від регулярних закономірностей функціонування, 

пояснення архаїзмів, а також завершальну бесіду про загальні закономірності 

української літературної мови [77]. 

У початковій школі (I – IV класи) має бути закладений міцний 

фундамент подальшого вдосконалення мовленнєвої діяльності школярів та 

усвідомлення ними структури рідної мови. Формування навичок письма і 

читання, удосконалення основ аудіювання і мовлення відбуваються у тісній 
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взаємодії усіх видів мовленнєвої діяльності, паралельно з формуванням 

навичок аналізу мовленнєвої діяльності і мовної системи, усвідомленням її 

структурних закономірностей. Саме тут слід дотримуватися принципу 

сходження С.Чавдарова «від тексту до – граматики, від граматики - до більш 

поглибленого розуміння тексту» [68].  

При цьому не слід обмежувати граматичні знання школяра, якщо він 

інтуїтивно ними володіє. Не можна відкладати вивчення структури складного 

речення, дієприкметників та ін. на старші класи, якщо вони зустрічаються у 

текстах. Навпаки: необхідно ретельно досліджувати мовну особистість 

дитини, розвивати її. Уроки письма і читання, каліграфії і граматики у 

початковій школі становлять єдиний предмет української літературної мови. 

Тексти для читання і аналізу повинні вміщувати як тексти художньої 

літератури, так і тексти на теми природознавства і вітчизняної історії [68]. 

Працюючи з текстами, слід розвивати активну увагу дитини, вчити слухати з 

розумінням, читати з розумінням. Необхідно спонукати школяра спілкуватися 

за визначеною темою. Бесіда вчителя, діалог з класом, розповідь одного з учнів 

мають передувати акту читання цього тексту. У свою чергу, списування може 

передувати читанню і бесіді.  

Усвідомлення структури мови, різних явищ граматики, орфографії і 

пунктуації, фонетики і фонології повинні випливати від читаного тексту. 

Розвиток мовленнєвої діяльності має розвиватися паралельно з усвідомленням 

структури мови.  

З перших уроків рідної мови, наголошував С.Чавдаров, слід пам'ятати, 

що орфографічну пам'ять учня формує саме учитель. Засвоєння 

закономірностей звуко-буквених зв’язків повинно розвиватися паралельно з 

процесом усвідомлення фонологічної системи мови – до осмислення законів і 

правил правопису [68]. Випускник початкової школи має засвоїти основи 

граматики рідної мови. 
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У старшій школі (Х-ХІ класи) повинен подаватися систематичний курс 

української граматики: лексика, фонетика і фонологія, графіка і орфографія, 

морфологія, формоутворення, словотворення, синтаксис та пунктуація. При 

цьому надзвичайно важливим є утримання школяра на позиціях дослідника. 

Детальне вивчення структури різноманітних текстів має 

супроводжуватися ретельним граматичним розбором та аналізом 

лінгвістичних явищ. Слід поступово переходити від розбору текстів у класі з 

допомогою вчителя до самостійних всебічних розборів. Аналіз тексту містить 

власне структурно-смисловий, лексико-семантичний, синтаксичний і 

морфологічний, фонетичний та фонологічний, орфографічний, пунктуаційний 

та історико-філологічний розбір. Необхідно формувати навички роботи з 

книгою, з текстом лекції, доповіді [69]. 

Тексти-зразки різних жанрів літературної мови, які даються вчителем 

для їх аналізу, повинні удосконалювати навички різних видів мовленнєвої 

діяльності. З огляду на викладене, С. Чавдаров пропонував заохочувати учнів 

до самостійного складання різних текстів: поетичних і прозаїчних, 

монологічних та діалогічних. Вчений вважав за необхідне вводити уроки 

декламації, ораторського мистецтва, відродити традиції шкільних та домашніх 

театрів [70]. 

Отже, українська мова і література як основа шкільної мовної освіти, 

можуть успішно викладатися лише фахівцями, які володіють глибокими 

науковим знаннями у галузі педагогіки, історії педагогіки, психології, 

методики, високою духовністю, працездатністю і культурою. Уроки рідної 

мови повинні проходити в атмосфері творчої співдружності вчителя й учня, 

які захоплені наполегливою працею пошуку істини, прагненням побачити 

красу і гармонію, незвичайне в буденному. 

Курс української мови інтегрується з іншими предметами шкільної 

освіти. Адже усі дисципліни покликані розвивати навички активної уваги, 

аудіювання бесід викладача і розуміння прочитаного параграфа у підручнику, 
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вміння конспектувати текст підручника, коротко записувати зміст тексту 

математичного завдання, уміння розмірковувати на наукові теми у межах 

програми відповідних курсів. Уроки рідної мови, літератури та української 

історії становить навчальну, виховну єдність і координуються у зв'язку із 

загальними завданнями гуманізації шкільної освіти.  

Враховуючи досвід С.Чавдарова, серед умов реалізації цілей, завдань та 

принципів удосконалення змісту й методики викладання дисциплін у школі, 

слід підкреслити, що успішне і повноцінне навчання реалізується лише за умов 

загальної гуманізації шкільної освіти і виховання на основі перегляду місця і 

ролі, цілей і завдань предметів гуманітарного циклу в системі освіти, а також 

за умови належної підготовки до уроку та реалізації дидактичних цілей, 

самооцінки ефективності уроку (Додаток Д). 

С.Чавдаров вважав, що удосконалення процесу навчання української 

мови в школі має орієнтуватися на значний підйом престижу вчителя у 

суспільстві, на ґрунтовне піднесення його культурного і професійного рівня. 

Учитель має бути зразком для наслідування у мовленнєвій діяльності, у 

морально-етичній, патріотичній і духовній сферах. Мовна освіта у школах 

ґрунтується на чітко структурованій концепції загальної гуманітарної освіти, 

зростанні престижності гуманітарних професій до рівня світових стандартів. 

Процес гуманізації освіти і виховання може бути успішним, якщо він 

орієнтується на міцні, усталені традиції національного морально-етичного та 

художньо-естетичного виховання,  з опорою на відновлення національних 

традицій, що вимагає напруженої праці, громадянської мужності і творчих 

зусиль учителів-експериментаторів, які прагнуть відійти від офіційних 

регламентів, звільнитися від носіїв догматичної методики навчання рідної 

мови.  

Тож, можна говорити про велику мету вченого, коли у період активної 

деукранізації, С.Чавдаровим було створено теоретико-методологічне 

підгрунтя методики навчання української мови як самостійного розділу 
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педагогічної науки, розроблено нові навчальні посібники і програми, 

сформульовано концепцію шкільної мовної освіти. Завдяки ученому у 

методологічному арсеналі утверджувалися елементи проблемності, 

дослідництва, посилення межпредметних зв’язків. Учений висував вимогу 

забезпечити не лише набуття предметних знань, а й сприяти інтелектуальному, 

загальному розвитку учнів.  

 Зважаючи на те, що час завжди накладає відбиток і на світогляд, і на 

результати наукових пошуків, спробуємо оцінити наукові праці минулого з 

позицій сьогодення помірковано, оскільки вони належать певному 

історичному часу, пройшли своєрідний історичний процес розвитку в 

конкретних соціальних і політичних умовах, згідно з якими розвивалася і 

школа.  

Вже зазначалось, що науковий доробок С. Чавдарова налічує понад 

двісті наукових праць [72]. У його методичних посібниках, підручниках і 

статтях, що свого часу задовольняли нагальні потреби школи і для нас мають 

чималу наукову цінність, знаходить своє відображення теорія і практика 

навчання. 

Цікавою є методика побудови підручників С.Чавдарова. Так, спочатку 

подаються завдання для опрацювання з учнями, як висновок – узагальнення у 

вигляді правила, сформульованого у простій і доступній формі. Вправи, тексти 

яких здебільшого насичені змістовними й цікавими реченнями, сприяють 

активізації навчальної діяльності учнів та застосовуються для закріплення 

матеріалу [72, 73, 82, 83]. 

Вивчення педагогічної спадщини С.Чавдарова дає можливість 

встановити той факт, що автор постійно доповнював, переробляв підручники, 

поліпшуючи теоретичну, методичну і практичну частину, ілюстративний 

матеріал. Серед методів навчання граматики і орфографії автор виділяв 

індукцію і дедукцію, вважав, що їх треба розглядати як шляхи умовиводу та 
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застерігав, що не слід забувати про порівняння, зіставлення, аналогію, 

протиставлення – тобто, все, що пов’язане з поняттям аналізу. 

Зокрема, можна побачити, що підручники «Українська мова» для 3-го і 

4-го класів (автори С.Чавдаров, Б.Саженюк), які було видано 1961 року 

[67,73], побудовані за методом індукції.  Вивчення нового матеріалу автор 

пропонує робити  від спостереження над словами чи реченнями до виведення 

граматичних висновків і правил. Саме так ізроблено у підручнику: відповідно 

до вікових особливостей учнів автор подає граматичні визначення. Практична 

частина складена відповідно до дидактичних вимог. У ній достатньо вправ, 

різних за формою і змістом. Багато з них передбачають лексичну і словникову 

роботу. Важливі для написання слова, виділяються рамкою і графічно. 

Запропоновані у підручнику відповідні схеми і таблиці,   представлені 

ілюстративним матеріалом чи зразком виконання різних вправ. Важливо, що 

для виконання вправ творчого характеру автор підібрав різні за змістом 

малюнки. 

Важливо звернути увагу на те, що система вправ, які подаються у 

підручниках, спрямована на свідоме засвоєння граматичних положень, 

орфографічного матеріалу, на розвиток логічного мислення учнів шляхом 

виконання завдань з поступовим нарощенням труднощів, на закріплення і 

повторення матеріалу. У підручниках для 1–3 класів правила і визначення 

подаються невеликими частинами. Особлива увага приділена вправам із 

розвитку мовлення. Привертає увагу дотримання у підручниках принципів 

наступності і послідовності: на початку навчального року 2 – 3 тижні учні 

повторюють вивчене у попередньому класі, а далі – засвоюють новий матеріал. 

Спеціальні вправи і тексти мають пояснення та сприяють повторенню 

пройденого матеріалу. У своїх методичних порадах щодо роботи з 

ілюстраціями С.Чавдаров робить акцент на тому, що «у процесі виконання 

вправ учні не тільки засвоювали граматичні та орфографічні знання і навички, 
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а й щоб розвивалася їх мова, щоб учні вчилися розуміти, як треба говорити, 

щоб поліпшувати мовленнєві вміння» [67, с. 48]. 

Аналізуючи методи  навчання грамоті, можна побачити, що особливого 

значення С.Чавдаров надавав роботі над усвідомленням тексту, вважав, що у 

читанні мають поєднуватися методи аналізу і синтезу. При цьому рекомендує 

починати навчання підготовчими вправами.  Далі  пропонується 

використовувати  прийоми порівняння, протяжну вимову, розрізну азбуку, 

дошку, лото, карточки, схеми, малюнки, що урізноманітнюють і пожвавлюють 

процес навчання. Відбувається робота з відтворенням малюнків та читанням. 

Автор робить наголос, що на будь-якому етапі уроку має бути застосована гра, 

яка викликає в учнів особливий інтерес до навчання. 

Учений вважає, що під час навчання слід застосовувати різноманітні 

методи, орієнтуватися на розвиток дедуктивного та індуктивного мислення, на 

аналіз і синтез [77, с. 33]. Крім того, має значення чітке пояснення вчителя і 

уміло організована самостійна робота учнів. За усіх умов мають ураховуватися 

вікові особливості школярів. 

Підвищення грамотності учнів С.Чавдаров вважав «найважливішим 

ступенем до опанування засобів культури» [77, с. 37]. Автор підкреслює, що 

«за знанням граматики, за знанням граматико-орфографічних правил повинні 

прийти й міцні навички [77, с.45], що є безпосереднім результатом знань, 

усвідомленням того, що учень вивчав». Він зауважував, що «Грамотність – це 

результат цілої системи шкільного навчання взагалі і навчання мови, зокрема 

[77, с.47]. У своїх методичних пошуках С.Чавдаров великого значення надавав 

«золотому» правилу дидактики – наочності. Тому у його підручниках багато 

таблиць, схем, малюнків, щоб учням легше було засвоїти, легко відтворити 

матеріал, який вивчається [70, 85, 99]. Автор переконливо доводить, 

що  систематичне повторення певного навчального матеріалу  дає міцність 

засвоєння знань. Як бачимо, вчений на практиці показує реалізацію 

обґрунтованих ним принципів навчання, які не втратили своєї актуальності й 
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сьогодні та творчо використовуються при навчанні учнів сучасної школи [93, 

94]. 

У процесі своєї роботи С.Чавдаров надавав важливого значення 

розвитку усного і писемного мовлення учнів. Він вважав, що треба уже з 

першого класу привчати дітей «розповідати, висловлювати свої думки, 

передавати знання так, як це властиво живій природній мові учня: без 

напруження, без довгих пауз, без повторення сказаного слова чи речення» [76, 

с.129].  

Найбільш поширеними видами роботи  у процесі розвитку усного і 

писемного мовлення учнів С.Чавдаров вважав переказ, усні повідомлення на 

теми про мову, твір-роздум, вправи з розвитку образного мовлення, 

різноманітні форми роботи за картинами, складання самостійних творів.  

Не можна не погодитись з тим, що ці види робіт, які були запропоновані 

автором багато десятків років тому, викликають інтерес у нових поколінь 

вчителів початкової школи та викладачів педагогічних закладів освіти, які 

готуються до майбутньої професійної діяльності. Актуальність методик 

С.Чавдарова є очевидною. 

Так, Українська національна комісія з питань правопису задається 

питанням: «Якою має бути «правильна українська мова»? Чи загрожують їй 

іншомовні впливи, а якщо загрожують, то в якій частині мовної системи й 

наскільки? Яку мову ми передамо нащадкам?» [57, c.5]. Відповідь на це 

питання треба шукати у балансі «між системними параметрами сучасної мови, 

з одного боку, й різночасовими прикметами української мовної традиції, з 

другого боку» [57 , c.5]. 

З огляду на зазначене, можна стверджувати, що творчий доробок 

С.Чавдарова, не втрачає своєї актуальності і потребує нового його прочитання. 

Наукова спадщина вченого поглиблює і збагачує ті наукові засади вивчення 

української мови, якими послуговувався вчений, на які орієнтується сучасний 

український правопис й на яких можна успішно вибудовувати нову українську 
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школу. Важливим і сьогодні є питання активізації пізнавальної діяльності 

учнів, організації навчання, визначення змісту освіти, організації навчальної 

діяльності, перевірки і оцінювання навчальних досягнень, які закладені у 

педагогічній спадщині  С.Чавдарова. 

Незаперечним є той факт, що вимоги сучасної школи до освіти учнів 

початкових класів відрізняються від підготовки учнів у 20-х-60-х роках ХХ 

століття. Однак, ми знаходимо    багато спільного, що пересікається з 

сучасністю. Так, аналізуючи Типову освітню програму для закладів загальної 

середньої освіти (розроблена під керівництвом О. Я. Савченко) [56], ми 

бачимо, що вона розроблена відповідно до Державного стандарту початкової 

освіти (2017 р.) [9]  й побудована з урахуванням ідей Нової української школи. 

При розробці програми було враховано такі принципи: дитиноцентрованості і 

природовідповідності; узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів 

навчання;  науковості, доступності і практичної спрямованості 

змісту;  наступності і перспективності навчання;  взаємозв’язаного 

формування ключових і предметних компетентностей;  логічної послідовності 

і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;  можливостей 

реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;  творчого 

використання вчителем програми залежно від умов навчання;  адаптації до 

індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, 

потреб та інтересів дітей [56,  с.1]. 

У процесі аналізу формування в учнів ключових компетентностей, які 

представлені у Типовій програмі одинадцятьма позиціями, чотири з них 

відрізняються новизною, зокрема, позиція 5, у якій йдеться про 

інноваційність,  як основу компетентнісного підходу; позиція 6, у якій 

закладено екологічну компетентність, яка передбачає усвідомлення учнями 

екологічного природокористування та дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи 

важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; позиція 7 є 
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абсолютно новою і ще не актуальною для досліджуваного нами періоду 

розвитку освіти: інформаційно-комунікаційна компетентність і позиція 9,  у 

якій закладено формування громадянськихі та соціальних компетентностей, 

які пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і 

можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення 

спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, 

уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами 

дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію 

себе як громадянина України…[56, с.2–3, Додаток Е]. 

На реалізацію цих принципів і формування компетентностей 

спрямовано і зміст самої Типової програми, і матеріалів підручників для 

початкової школи, зокрема мови і літературного читання. Відповідно до 

зазначених мети і завдань у початковому курсі мовнолітературної освіти ми 

знаходимо такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо 

письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». Важливо 

зазначити, що у процесі реалізації змістової лінії «Взаємодіємо усно» 

діяльність учителя спрямована на формування в учнів першого класу умінь 

сприймати, аналізувати, застосовувати у нових умовах й оцінювати усну 

інформацію, спілкуватися усно в діалогічній і монологічній формах. 

 Змістова лінія «Читаємо» спрямована на формування в учнів 

повноцінної навички читання: умінь самостійно вибирати й опрацьовувати 

літературні тексти різних видів, висловлювати ставлення до прочитаного, 

працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати цю інформацію у 

комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.  

Аналіз змістової лінії «Взаємодіємо письмово» передбачає формування 

в молодших школярів навички письма, умінь висловлювати свої думки, 

взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі.  
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Досить важливою у програмі є змістова лінія «Досліджуємо медіа». Ця 

лінія передбачає навчити учнів прийомам аналізу, критичного оцінювання 

отриманої інформації у медіа текстах, а також вміти використовувати цю 

інформацію та створювати власні медіапродукти.  

Початкові лінгвістичні знання учні отримають через змістову лінію 

«Досліджуємо мовні явища».  Саме завдяки їй відбувається дослідження 

учнями мовних одиниць і явищ, норм літературної вимови та правил 

українського правопису. У молодших школярів формуються уміння 

користуватися українською мовою як у процесі навчання, так і в побуті.  

Релізація змістових ліній відбувається через відповідні інтегровані 

курси і навчальні предмети: 1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 

2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання» або інтегрований 

курс цих навчальних предметів; 3 клас – навчальні предмети «Українська 

мова», «Літературне читання»; 4 клас – навчальні предмети «Українська 

мова», «Літературне читання» …[56, с.2–3]. 

Фактично, ми спостерігаємо співпадання багатьох принципів навчання, 

які є у С.Чавдарова, за виключенням терміну «формування ключових 

передметних компетентностей». У період активної науково-педагогічної 

діяльності С.Чавдарова такими  термінами в освіті не послуговувались, однак 

у його методичних посібниках і розробках цей зміст було закладено. А ще ми 

знаходимо у Типовій програмі термін «вимоги до конкретних очікуваних 

результатів навчання», що перегукується з позицією С.Чавдарова щодо вимог 

до результатів учіння школярів.  

Це дозволяє нам побачити, що підходи, запропоновані С.Чавдаровим, 

знаходять усе більше втілення при формулюванні сучасних вимог до 

результатів навчальної діяльності учнів як початкової, так і середньої школи. 

Зокрема, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [10], 

який спрямований на виконання завдань закладів загальної середньої освіти II 

і III ступеня і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи 
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на основі діяльнісного підходу – передбачає спрямованість навчально-

виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на 

практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію 

людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до 

колективної діяльності та самоосвіти. Компетентність у стандарті 

визначається як набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що 

складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, які можуть 

комплексно реалізовуватися на практиці. А комунікативна компетентність, 

про формування якої фактично говориться в підручниках Сави 

Христофоровича Чавдарова, розглядається як здатність особистості 

застосовувати у конкретному виді спілкування, знання мови, способи 

взаємодії з людьми, що оточують її чи перебувають на відстані, навички 

роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. 

В описі компетентностей у стандарті визначається, що предметні 

(галузеві) компетентності стосуються змісту конкретної освітньої галузі чи 

предмета, і для їх опису використовуються такі ключові поняття: «знає і 

розуміє», «уміє і застосовує», «виявляє ставлення і оцінює» тощо, саме такі 

характеристики ми зустрічаємо в завданнях і вправах, що пропонуються в 

підручниках, статтях і методичних посібниках С.Чавдарова [1, с. 17]. 

Аналізуючи  наказ Міністерства освіти і науки № 329 від 13.04 2011 р. 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти» [50] та вимоги до 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної 

складової навчального плану, введені в дію Наказом №1222 від 21 серпня 2013 

року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних 

досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» 

[51], то стає очевидним, що великою мірою сучасні вимоги мають свою 

передумову у працях С.Чавдарова [74, 76, 80, с.34–43; 81, с. 29–41;  84, 85]. 
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Так, у додатку другому викладено орієнтовні вимоги оцінювання 

навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин. 

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі: різнобічного 

мовленнєвого розвитку особистості; освітнього змісту навчального предмета, 

який розподіляється на чотири елементи – знання, вміння й навички, досвід 

творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу; 

функціонального підходу до шкільного курсу мови, який передбачає вивчення 

мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення. 

Об'єктами перевірки й оцінювання є мовленнєві вміння й навички з 

чотирьох видів мовленнєвої діяльності:  знання про мову й мовлення;  мовні 

вміння та навички;  досвід творчої діяльності;  досвід особистого емоційно-

ціннісного ставлення до світу. 

Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності видозмінюється 

відповідно до кожної окремої її форми і здійснюється за такими вимогами: 

1. Аудіювання (слухання та розуміння прослуханого) 

2. Говоріння й письмо (діалогічне та монологічне мовлення) 

3. Читання (вголос, мовчки) 

4. Оцінювання мовних знань і вмінь 

5. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь 

учнів. 

В якості прикладу візьмемо орієнтовні вимоги оцінювання діалогічного 

мовлення учнів початкової школи [12].  

У зміст орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи закладено вимірювання й оцінювання навчальних 

досягнень, які структуровані у навчальних програмах за відповідними 

предметами. Відповідно документу, об’єктивність і точність оцінок повинні 

забезпечуватися такими критеріями: якість знань (міцність, повнота, глибина, 

узагальненість, системність, дієвість)  сформованість ключових і предметних 

компетентностей, способів навчальної діяльності (виконання за зразком, за 
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аналогією, в нових ситуаціях)  певним досвідом елементарної творчої 

діяльності (частково-пошуковий і пошуковий рівні)  досвідом емоційно-

ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе. 

У початковій школі застосовують поточний і підсумковий види контролю, які 

здійснюють шляхом поточної перевірки та поточного оцінювання й відповідно 

шляхом підсумкової перевірки та підсумкового оцінювання [12,  с.2]. 

Розглянемо орієнтовні вимоги оцінювання діалогічного мовлення учнів 

початкової школи за схемою: рівень –  бали –  орієнтовні вимоги до 

навчальних досягнень учнів. 

I. Початковий. Учень (учениця) підтримує діалог на елементарному 

рівні. Здебільшого він (вона) відповідає на запитання лише однозначними 

реченнями (“так” чи “ні”) або уривчастими реченнями ствердного чи 

заперечного характеру.  

Учень (учениця) відповідає на елементарні запитання короткими 

репліками, які лише частково реалізують комунікативну мету.  

Учень (учениця) бере участь у діалозі за найпростішою за змістом 

мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання 

співрозмовника, а й формулювати деякі запитання; комунікативна мета 

досягається ним (нею) лише частково 

II. Середній. Учень (учениця) бере участь у діалозі з нескладної за 

змістом теми, певною мірою досягає мети спілкування, його (її) репліки лише 

частково враховують ситуацію спілкування. 

Учень (учениця) бере участь у діалозі за нескладною за змістом 

мовленнєвою ситуацією, дотримується елементарних правил поведінки в 

розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте може відхилятися від 

теми, його (її) мовлення характеризується стереотипністю.  

6. Учень (учениця) загалом досягає комунікативної мети в діалозі з 

нескладної теми, його (її) репліки в основному змістовні, відповідають 

основним правилам поведінки в розмові, нормам етикету, участь у діалозі 
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здійснюється переважно за допомогою вчителя або співрозмовника, 

спирається на запропонований зразок 

III. Достатній. Діалогічне мовлення учня (учениці) за своїм змістом 

спрямовується на розв’язання певної проблеми, загалом є змістовним, 

невимушеним; відстежуються елементи особистісної позиції щодо предмета 

обговорення, правила спілкування в цілому дотримуються, судження загалом 

самостійні й аргументовані, відхилення від теми, помилки в мовному 

оформленні реплік майже не трапляються.  

Учень (учениця) загалом вправно бере участь у діалозі за ситуацією, що 

містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює 

судження й аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі 

з’являються елементи оцінних характеристик та узагальнень. 

 Учень (учениця) самостійно складає діалог з проблемної теми, 

демонструючи загалом достатній рівень вправності й культури мовлення 

(чітко висловлює думки, уміє сформулювати цікаве запитання, дати влучну, 

змістовну відповідь, виявляє толерантність, стриманість, коректність у разі 

незгоди з думкою співрозмовника), особиста позиція виражається порівняно 

нечітко, аргументація відзначається оригінальністю, самостійністю. 

IV. Високий. Учень (учениця) складає діалог за проблемною ситуацією, 

демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння чітко 

формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляє готовність 

уважно й доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи йому можливість 

висловитися; дотримується правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, 

мовне оформлення його реплік у цілому відповідають нормам.  

Учень (учениця) складає діалог, самостійно обравши аспект 

запропонованої теми та визначивши проблему для обговорення, переконливо 

й оригінально аргументує свою позицію, зіставляє різні погляди на той самий 

предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної 
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проблеми, виявляє повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне 

оформлення його реплік відповідають нормам.  

Учень (учениця) складає глибокий за змістом і досконалий за формою 

діалог, самостійно обирає аспект запропонованої теми та визначає проблему 

для обговорення, демонструючи вміння уважно й доброзичливо вислухати 

співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, 

дібрати цікаві, влучні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому 

числі й із власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий 

предмет, змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; 

дотримується правил поведінки й мовленнєвого етикету в розмові. 

Аналіз сучасних вимог до результатів учіння школярів дозволяє 

побачити, що підходи, запропоновані С.Чавдаровим, знаходять своє втілення 

при їх формулюванні. Це стосується завдань закладів загальної середньої 

освіти II і III ступеня, визначення вимог до освіченості учнів основної і 

старшої школи, спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток 

умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних 

навчальних предметів. Компетентність у стандарті визначається як набута у 

процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, 

досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на 

практиці. А комунікативна компетентність, про формування якої фактично 

говориться в підручниках С.Чавдарова, розглядається як здатність особистості 

застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії 

з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, 

володіння різними соціальними ролями. 

Вивчаючи педагогічний доробок С.Чавдарова, ми переконуємось у тому, 

що він є яскравим свідченням розвитку педагогічної теорії і практики у 20–60-

х роках ХХ століття і має належні можливості  для творчого використання. 

Звернення сьогоднішніх педагогів-науковців й педагогів-практиків до його 

праць поглиблює і збагачує ті наукові засади, на яких можна успішно 



217 

 

 

вибудовувати національну систему навчання й виховання учнів сучасної 

школи. 

Висновки до третього розділу 

Зміни, що відбуваються в українській шкільній освіті в третьому 

десятилітті ХХІ століття, вимагають осмислення та кардинально нового 

науково-методичного забезпечення, найважливішим компонентом якого стали 

нові програми, навчальні підручники та посібники, що за змістом 

відповідають новій українській школі, вимогам сучасного стану науки. У 

цьому контексті продовжується аналітична адаптація педагогічних ідей, 

сформульованих С.Чавдаровим. Найголовнішими з-поміж них є проблеми 

гуманізації навчально-виховного процесу, диференціація навчання, інтеграція 

предметів і конкретних методик навчання мови та літератури, наближення 

викладання до рівня розвитку сучасної науки і культури, інтенсифікація 

дидактичних методів, розвиток самостійності, інтересу до навчання тощо. 

Розбудова національної школи викликала увагу до проблем структури 

змісту освіти, методологічних засад його конструювання та розвитку, відбору 

предметів для навчання у школі, критеріїв відбору матеріалу до кожного з 

них, обсягу та порядку викладення змісту в освітніх стандартах та програмах.  

     Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідними Державними стандартами результатів навчання, є освітня 

програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про 

освіту», стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня 

програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях 

освіти, може бути наскрізною (з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня 

освіти. Документ схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником.  

Порівняння навчальних програм, які розроблялись у 20-60-ті роки ХХ 

століття і підходи до розробки програм сучасної школи дало можливість 
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встановити відмінності у цьому процесі: основою для розроблення освітньої 

програми сучасної школи є стандарт освіти відповідного рівня. Освітні 

програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими 

суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до законів 

України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». Заклади освіти 

можуть використовувати типові або інші освітні програми, які затверджені 

відповідно до чинного законодавства.  

У ключі поставлених завдань, критичного осмислення минулого досвіду 

роботи школи потребує сучасна парадигма освіти і виховання, що сприятиме  

поліпшенню оволодіння системою знань, умінь і навичок, формуванню 

відповідних компетентностей задля успішної реалізації особистих інтересів та 

інтересів суспільства.  

Оновлення змісту освіти створює передумови для успішного досягнення 

навчальної мети зокрема,  шляхом застосування нових освітніх технологій, 

практико-орієнтованого підходу та реалізації виховної мети освіти, 

спрямованої на  формування духовно-етичних уявлень школярів,  широкого 

світогляду, громадянської й етнічної свідомості, розвитку їх творчих 

здібностей. 

Науково-педагогічна  спадщина С.Чавдарова стала яскравим свідченням 

розвитку педагогічної теорії і практики у 20-60-х роках ХХ століття. 

Звернення до його творчого доробку дає можливість поглибити і збагатити ті 

наукові засади, на яких можна успішно продовжувати будувати національну 

систему освіти.  

Викладені у розділі узагальнення та авторські наукові висновки 

представлено в таких наукових публікаціях автора: [ 26-34]. 
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ВИСНОВКИ 

Системний аналіз проведеного нами дослідження внеску педагогічноі 

спадщини  С.Чавдарова у контексті розвитку освіти  у 20–60-х роках  XX 

століття дозволив нам проаналізувати роль персоналії у розвитку історико-

педагогічних досліджень, розкрити трансформації у системі освіти, окреслити 

можливості використання творчої спадщини вченого в умовах реформування 

сучасної школи. 

 1. У процесі дослідження було встановлено, що наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. увага науковців незалежної України була зосереджена на 

дослідженні не лише суті історичного процесу, але й самого буття людини, яке 

стало формою прояву історичної реальності. Тож,  увага до проблем 

персоналізму в різних галузях наукової діяльності і, зокрема, в педагогічній 

науці, виявилась  закономірною. Наукове вивчення біографій і наукової 

творчості педагогів можна вважати інноваційним процесом в історико-

педагогічній науці, оскільки останніми роками стало можливим залучення до 

наукового розгляду фактів і відомостей, які через об’єктивні причини раніше 

не могли бути предметом вивчення.  

 Здійснене нами дослідження дає підстави стверджувати, що  творчу 

біографію педагога сучасні провідні вчені розглядають як окремий предмет 

історико-педагогічного явища. Як наслідок, ми бачимо, що без глибокого 

вивчення та аналізу діяльності відомих постатей української педагогіки 

неможливо дослідити історію загальної і національної педагогіки. Це стало 

причиною поглибленого інтересу науковців впродовж двох останніх 

десятиліть до проблемами персоналій в історико-педагогічних дослідженнях.  

Доведено, що  історіографічні дослідження з історико-педагогічних 

питань  робили спроби прослідкувати розвиток історико-педагогічної науки та 

з’явилися на теренах України ще у ХІХ столітті. У ХХ ст. історіографічну 

традицію продовжили С.Русова, Я.Чепіга,  М.Гордієвський, М.Грищенко, 
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М.Даденков, О.Дзверін, Я.Калакура,  М.Миронов, В.Науменко, 

С.Постернак,  Я.Ряппо, С.Синицький, М.Скрипник, М.Ярмаченко та ін.. 

Окремі проблеми педагогічного джерелознавства розглядали в різні роки 

М.Анісов, К.Васильєв, С.Іванов, Н.Коляда, О.Кошелєва, М.Михайлова, 

Д.Раскін, М.Шабаєва й ін..  

Вагомий внесок у розвиток теоретичних та методологічних аспектів 

педагогічної історіографії внесли  відомі українські вчені-педагоги такі як 

Л.Березівська, Н.Дічек, Е.Дніпров, Н.Гупан, О.Сухомлинська й ін.. 

Встановлено, що за часів радянського періоду у дослідженнях проблем 

розвитку історії педагогіки спостерігалась схематична побудова 

персоналістичних досліджень, а вже у кінці ХХ ст. спостерігаємо поступове 

звернення науковців до забутих  імен відомих педагогів, навіть згадки про 

яких були заборонені.  Наслідком таких зрушень стало повернення в історію 

педагогіки у 90-х роках минулого століття забутих імен видатних діячів 

української освіти (Х.Алчевської, Г. Ващенка, А. Волошина, Б. Грінченка, 

І. Огієнка, С. Русової, Т.Лубенця, С. Черкасенка, Я.Чепіги та ін.). 

Підтвердженням зростаючого інтересу історико-педагогічної науки до 

персоналій є низка дисертацій, які були захищені в останні два десятки років. 

2. З’ясовано, що роки життя і діяльності С. Чавдарова припадають на 

кінець ХІХ–XX століття,  – складний і суперечливий етап в історії розвитку 

освіти взагалі, й вищої школи зокрема. Цей період позначений бурхливими 

подіями, що сталися в країні: Перша російська революція (1905–1907 рр.), 

Перша світова війна (1914–1918 рр.), Жовтнева революція (1917–1920 рр.), 

Громадянська війна (1918–1920 рр.), Друга світова війна (1939–1945 рр.). Саме 

вони мали вирішальний вплив на урядові дії, тенденції у суспільно-політичній 

та соціально-економічній сферах життя. Утім, незалежно від політичних 

настроїв, що панували серед правлячих кіл, питанням перспективи розвитку 

освіти традиційно надавалося вагоме значення, оскільки підтримка і зміцнення 

влади, устрою суспільства, великою мірою залежали від освітнього чинника. 
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У процесі дослідження встановлено, 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) соціальне оточення, в якому зростав учений, сприятливо 

вплинуло на формування особистості С.Чавдарова, рис його характеру, 

визначення загальнолюдських й національних цінностей; 2) важливу роль у 

формуванні світогляду майбутнього вченого відіграло його навчання у 

Київському університеті Святого Володимира. Винятковий вплив на 

формування світогляду С.Чавдарова  справив викладацький колектив 

університету: С.Ананьїн, О.Астряб, М.Вериківський, П.Горецький, 

М.Грищенко, О.Дорошкевич, І.Огієнкао, К.Лебединцев, П.Нятко й 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.  

Творче становлення педагога-вченого відбувалося подібно до переважної 

більшості його ровесників – в освіті та самоосвіті, щоденній роботі, творчих 

зусиллях, спробах, пошуках, у спілкуванні зі старшими майстрами-

науковцями. Ці чинники становили діалектичну єдність, сприяли формуванню 

у С.Чавдарова науково-педагогічного світогляду, який базувався на уявленні 

про синтез природних та соціальних процесів, на гуманістичному та 

раціоналістичному філософських підходах і відзначався прогресивним 

характером, критичністю та конструктивністю сприйнятих теоретичних ідей. 

20–60-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.  



231 

 

 

Доведено, що вивчення процесу становлення і розвитку особистості 

С.Чавдарова у контексті соціально-культурного  розвитку освіти  у 20–60-х 

роках  XX століття є одним із доказів актуальності проблеми персоналізму, як 

одного із перспективних шляхів історико-педагогічних досліджень. 

Доведено, що основою фундаменту, на якому формувався світогляд 

С.Чавдарова, виступали: філософія, сучасні для того часу новаційні 

досягнення у галузі психолого-педагогічних наук, елементи народної 

педагогіки й закономірна для того часу комуністична ідеологія. На 

формування ідейних позицій С.Чавдарова мали вплив українська мова, повага 

до традицій і звичаїв свого народу.  

Встановлено, що, прагнучи створити для підростаючого покоління 

відповідні умови оволодіння грамотою, підготувати його до кваліфікованої 

праці, держава ставила за мету охопити всіх дітей шкільного віку навчанням. 

При цьому школа розглядалася як одна із провідних ідеологічних інституцій, 

яка покликана була забезпечити виховання мільйонів тодішніх школярів у дусі 

відданості більшовицькій партії, комуністичним ідеалам. 

3. У процесі дослідження з урахуванням комплексу чинників (суспільно-

політичні, соціально-економічні, педагогічні) й відповідних критеріїв (зміна 

суспільної парадигми, державної освітньої політики, нормативно-правової 

бази, розвиток школи та педагогічної науки розроблено періодизацію 

педагогічної діяльності С.Чавдарова.  

Теоретичне обгрунтування вибудовувалось 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. 

1-й – пошуково-пропедевтичний (1926 – 1932 рр.). 

З’ясовано У цей час розпочалася педагогічна діяльність С.Чавдарова: 

працював інспектором сільських шкіл Київського окружного відділу народної 

освіти (1926–1929), працює в Київському інституті соціального виховання. З 
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цього часу він розпочав активну просвітницьку та організаційно-методичну 

діяльність, глибоко вивчає потреби сільської школи, аналізує 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. У перші роки радянської влади С.Чавдаров відстоював 

створення нової єдиної трудової школи, 

Установлено, що робота С.Чавдарова у Київському інституті соціального 

виховання сталала могутнім стимулом його наукових педагогічних пошуків з 

метою обґрунтування принципово нових теоретичних положень дидактики, 

удосконалення змісту освіти. Водночас, теоретичні ідеї та результати 

досліджень ученого завжди знаходили відображення в усіх напрямах його 

науково-педагогічної діяльності: 1) дослідження проблем дидактики; 2) 

методична та науково-дослідна діяльність; 3) виховна робота в школі; 

4)  питання підготовки викладацьких кадрів та розробка науково-методичного 

забезпечення для загальноосвітньої і вищої школи. 

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

педагогічного становлення С.Чавдарова. Активна викладацька діяльність 

ученого супроводжувалася плідними науковими пошуками в галузі 

педагогічної освіти, під час роботи професором Інституту соціального 

виховання (1932 р.), а після його перетворення на Педагогічний інститут у 1934 

році став викладати там теорію та історію педагогіки.  

З’ясовано, що з  1933 по 1941 роки вчений поєднував свою роботу з 

посадою завідувача відділу мови і літератури та виконував обов’язки 

заступника директора з наукової роботи в Українському науково-дослідному 

інституті педагогіки. Цей період роботи С.Чавдарова був надзвичайно 

насиченим і плідним. З перших днів заснування інституту тут працювали відомі 

вчені, педагоги, психологи, діячі народної освіти, методисти, серед яких були 
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С.Ананьїн, М.Демків, Я.Мамонтов, Я.Ряппо, І.Соколянський, Я.Чепіга, які 

створили  міцний фундамент для наукових досліджень з питань педагогіки і 

психологї, методики і дидактики.  

С.Чавдаров зі своїми колегами зосереджували свою увагу на підвищенні 

якості науково-дослідної роботи з педагогіки, психології та окремих методик. 

Вчений дуже тісно співпрацював з В.Помагайбою, який очолював 

дослідження проблем дидактики, з Г.Костюком, який спрямував свої власні 

дослідження та дослідження відділу, який він очолював, на експериментальну 

педагогіку.  Науково-педагогічна діяльність стала визначальним напрямом 

роботи С.Чавдарова й одночасно стимулом для його  подальшої творчості.  

Встановлено, що  С.Чавдарова багато працював над удосконаленням 

методів навчання,  методики викладання української та російської мови в 

школах. Високу оцінку отримав створений  ним 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-х класів 

початкової та восьмирічної школи, підручників для 1–4 класів шкіл для 

слабозорих. Оцінка змісту цих підручників була різною, однак більшість із них 

витримали близько тридцяти перевидань.  

Роки його роботи в Київському державному  університеті ім. Т. Г. 

Шевченка дали можливість реалізувати його можливості  як керівника 

кафедри педагогіки, зосередивши свою діяльність на  навчально-виховній і 

науково-дослідній роботі викладачів та студентів,  на питаннях дидактики 

вищої школи, вивченні досвіду видатних учених-педагогів, зокрема К. 

Ушинського та інших. 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.  
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З’ясовано, що передвоєнний період розвитку освіти вимагав поліпшення 

шкільних навчальних планів та програм з метою поєднання навчання з 

практикою і виробництвом тому питання про підготовку учнів середньої 

школи до майбутньої практичної роботи стало предметом обговорення 

пленуму Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (10 червня 1939 р.), 

широкої наради Наркомосу УРСР (14 червня 1939 р.) з участю представників 

наркоматів, підприємств, науковців, педагогів. Тож, складання нових 

навчальних планів та предметних програм було покладене на Міністерство 

освіти УРСР та Український науково-дослідний інститут 

педагогіки.  Величезних зусиль було докладено до цієї роботи С.Чавдаровим, 

який у 1936 році був призначений заступником директора Інституту 

(директором УНДІПу був Й.Ліпман) та робить спробу створити стабільні 

підручники, особливо з  української мови для початкової школи, закладаючи 

у програми дидактичні погляди на застосування відповідних методів 

навчання, які розвивають допитливість учня, свідоме засвоєння основ наук. 

У період війни 1941–1945 років Науково-дослідний інститут педагогіки 

тривалий час не працював і лише у жовтні 1943 року  після звільнення  значної 

території України від німецької окупації інститут поновив свою діяльність у 

Харкові. З січня 1944 року УНДІП переїхав до Києва.  

Аналіз архівних джерел дав можливість встановити, що 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.).  

Доведено, що це – період узагальнення творчого досвіду (до напруженої 

педагогічної й наукової діяльності вченого додалося викладання в 
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університеті наукових знань для вчителів м. Києва, робота заступником голови 

науково-методичної ради 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. 

Встановлено, що 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. Перед Інститутом 

педагогіки стояло завдання допомогти в організації короткотермінових 

педагогічних курсів, які б готували вчителів початкової школи і частково 

викладачів-предметників для роботи в семирічних і середніх школах.  

З’ясовано, що у цей період відбулися чималі зміни у навчальних планах 

середньої школи, які були внесені Міністерством освіти УРСР.  Зокрема, 

відміна роздільного навчання хлопців і дівчат у 1954/1955 навчальному році 

спонукала до часткового зменшення кількості годин для вивчення української 

і російської мови і літератури;  зменшенню кількості годин на вивчення 

окремих дисциплін.  

Підготовка навчальної літератури, особливо для молодших школярів, 

розроблялася на загальносоюзному рівні й перекладалася українською мовою 

для шкіл УРСР, за окремим винятком підручників і навчальних посібників з 

навчання грамоти, читання, української й російської мов, які готувалися 

українськими авторами. Саме таким знаним автором і був С.Чавдаров. 

Такий підхід потребував перегляду  «номенклатури» навчальних предметів 

і поєднання загальноосвітньої, політехнічної і професійної підготовки учнів 

та  червоною лінією проходив через організацію роботи директора 

С.Чавдарова і відповідних секторів Українського науково-дослідного 

інституту, які тісно співпрацювали з Міністерством освіти УРСР.  
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Дослідженням встановлено, що розкриваючи специфіку загальних і 

спеціальних методів навчання, (розповідь-лекція, бесіда, робота з 

підручником, виконання вправ, ілюстрації і демонстрації у навчанні, 

лабораторні заняття, екскурсії), С.Чавдаров чітко визначив вимоги до них, 

підкреслив їхню взаємодію, техніку застосування відповідно до вікових та 

індивідуальних особливостей дітей, виступав проти універсалізації будь-якого 

методу.  

У процесі дослідження доведено, що поєднання С.Чавдаровим 

управлінської, наукової і викладацької діяльності відкривало широкі 

можливості для педагогічного пошуку, апробації науково-методичних ідей, 

чому була присвячена вся трудова діяльність ученого. Його діяльність у галузі 

освіти сприяла глибшому усвідомленню та розв’язанню важливих науково-

методичних проблем. Праця на науково-методичній ниві і його наукові 

дослідження сприяли розвитку розвитку теорії і практики навчання, методики 

навчання, навчання української мови та літератури,  розвитку педагогіки як 

науки.  

На основі логіко-системного аналізу літератури за темою дослідження 

доведено, що основними напрямами дослідження стали: методична та 

науково-дослідна діяльність;  дослідження проблем історії педагогіки; 

вирішення проблеми політехнічного навчання;  питання підготовки 

викладачів вищої школи;  педагогічна діяльність у ВНЗ;  управлінська 

діяльність; організація самостійної й науково-дослідницької роботи учнів та 

студентів.  

4. Аналіз праць відомих педагогів України, зокрема, А.Алексюка, 

Л.Березівської, Н.Бібік, О.Біляєва, М.Богуславського, В.Бондара, Л.Бондар, 

Л.Вовк, М.Гриценка, М.Грищенка, Н.Гупана, Н.Дічек, М.Євтуха, 

С.Золотухіної, В.Кравця, В.Майбороди, О.Савченко, О.Сухомлинської, 

С.Чавдарова, М.Ярмаченка та ін. дає підстави стверджувати, що питання 

відбору та структурування змісту освіти у педагогічній науці займає одне із 
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центральних місць. Доведено, що від вирішення цих питань  великою мірою 

залежить якість освіти, рівень підготовки молоді до життя у суспільстві, 

здатність забезпечувати його розвиток. Можливість глибше усвідомити 

закономірності розвитку освітніх процесів, їхньої зумовленості суспільними, 

соціокультурними та іншими чинниками, виявити зв’язки, оцінити їх сучасний 

стан і напрями подальшої еволюції може дати історико-педагогічний підхід.  

Установлено, що на цілі освіти в Україні у 20–60-ті роки ХХ століття 

значний вплив мали: 1) зміна суспільно-політичного ладу (радянська доба), 

зміни політичних лідерів та урядів, рівень громадянської активності, мовна 

політика (русифікація, спроби утвердження української мови);  2) потреби 

економіки у підготовці фахівців (політехнізація школи), науково-технічний 

прогрес, демографічна ситуація після воєн, розвиток села, урбанізація; 3) 

зміни у структурі освіти (інтегрування початкової освіти в загальну середню), 

розвиток педагогічної науки, здійснення експериментальних досліджень у 

галузі початкової освіти, участь педагогічної громадськості в реформуванні 

освіти, професійна підготовка педагогічних працівників та їх статус у 

суспільстві. 

Встановлено, що формування змісту освіти у 20–60-ті роки ХХ століття 

відбувалося під впливом вже зазначених чиннків на загальносоюзному рівні, 

за винятком так званих «специфічних предметів» для шкіл УРСР – українська 

мова та російська мова. Саме цими предметами безпосередньо опікувався 

С.Чавдаров  разом з інними українськими науковцями. Навчальні плани 

узгоджувалися з Міністерством освіти СРСР, а вже потім затверджувались 

Міністерством освіти УРСР. Відповідно до навчальних планів розроблялися 

програми, які зазнавали постійних змін у кожен період розвитку освіти. Після 

1954 року з програм було вилучено другорядний навчальний матеріал, було 

оновлено застарілу інформацію, усунено зайву концентричність, обсяг 

теоретичних відомостей, було посилено практичну спрямованість. Знання, 

уміння і навички було адаптовано до вікових особливостей учнів, а також 
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робились спроби забезпечити наступність у змісті початкової й середньої 

освіти. 

Виявлено, що у 20–60-ті роки ХХ століття у школярів формувалася 

система цінностей, притаманних тоталітарній державі (колективізм, 

домінування інтересів держави над власними, конформізм та ін.). Тому 

частина праць С.Чавдарова пройнята радянською ідеологією, оскільки 

радянської школа передбачала озброєння учнів міцними знаннями, уміннями 

і навичками (ЗУН), формування в учнів марксистсько-ленінського світогляду, 

виховання їх у дусі комуністичних ідеалів. У цей час до цілей освіти вводилося 

інтегральне уміння – уміння вчитися, на чому акцентував увагу і реалізовував 

у практичній діяльності, особливо при підготовці підручників, С.Чавдаров. У 

єдності з освітніми завданнями велика увага надавалась вирішенню виховних 

завдань, що іноді навіть превалювало над першими. Основна увага у 20–60-ті 

роки ХХ століття спрямовувалась на комуністичне виховання учнів, 

органічними складниками якого були інтернаціональне, атеїстичне, розумове, 

моральне, фізичне, естетичне, трудове виховання. Цьому завданню цілком 

були підпорядковані всі проблеми школи, зміст навчання, розробка навчальної 

і методичної літератури. Та встановлено також, що не можна не віддати 

належне всім численним науковим напрацюванням С.Чавдарова, які 

стосувалися проблеми принципів і методів навчання в школі і які суттєво 

впливали на розвиток науки дидактики. Доведено, що найактуальнішими 

завданнями теорії навчання дослідник вважав розкриття, теоретичне 

обґрунтування і практичну перевірку шляхів  удосконалення методів 

навчання.  

Актуальними й нині є думки С.Чавдарова про розвиток інтересу учнів 

до самостійної роботи з книжкою, підвищення ефективності уроку як основної 

форми організації навчально-виховного процесу, активному застосуванню 

дослідницької роботи на уроках і в позакласній діяльності. Переконливою і 

доведеною стала позиція вченого, що у результаті систематичного навчання 
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учні набувають навичок логічного мислення, привчаються правильно вивчати 

факти, всебічно аналізувати їх, робити логічні умовиводи. Надзвичайно 

важливою є і сьогодні оцінка вченим ролі вчителя у школі, важливості його 

слова і живого впливу, якого ніщо не може замінити – ніякі технічні засоби, 

ніяка комп’ютерна техніка. 

5. З’ясовано, що розбудова національної школи викликала увагу до 

проблем структури змісту освіти, методологічних засад його конструювання 

та розвитку, відбору предметів для навчання у школі, критеріїв відбору 

матеріалу до кожного з них, обсягу та порядку викладення змісту в освітніх 

стандартах та програмах.  

В умовах сьогодення організація освітньої діяльності у закладах загальної 

середньої освіти у здійснюється відповідно до Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2016 № 988-р., Державного стандарту початкової освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1–3 

класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах); 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. 

     Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідними Державними стандартами результатів навчання, є освітня 

програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про 

освіту», стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня 

програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях 

освіти, може бути наскрізною (з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня 

освіти. Документ схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником.  
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Встановлено, що зміни, які відбуваються в українській освіті, 

вимагають осмислення та кардинально нового науково-методичного 

забезпечення, найважливішим компонентом якого стали навчальні 

підручники та посібники, що за змістом відповідають новій українській 

школі, вимогам сучасного стану науки. У цьому контексті продовжується 

аналітична адаптація педагогічних ідей, сформульованих С.Чавдаровим у 

його підручниках, методиках навчання й наукових статтях. Найголовнішими 

з-поміж них є проблеми гуманізації навчально-виховного процесу, 

врахування індивідуально-вікових особливостей учнів, диференціація 

навчання, інтеграція предметів і конкретних методик навчання, наближення 

процесу навчання до рівня розвитку сучасної науки і культури, інтенсифікація 

дидактичних методів, розвиток самостійності, інтересу до навчання тощо. 

Порівняння навчальних програм, які розроблялись у 20–60-ті роки ХХ 

століття і підходи до розробки програм сучасної школи дало можливість 

встановити відмінності у цьому процесі: основою для розроблення освітньої 

програми сучасної школи є стандарт освіти відповідного рівня. Освітні 

програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими 

суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до законів 

України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». Заклади освіти 

можуть використовувати типові або інші освітні програми, які затверджені 

відповідно до чинного законодавства.  

Доведено, що у ключі поставлених завдань, критичного осмислення 

минулого досвіду роботи школи потребує сучасна парадигма освіти і 

виховання, що сприятиме  поліпшенню оволодіння системою знань, умінь і 

навичок, формуванню майбутньої фахової компетентності задля успішної 

реалізації особистих інтересів та інтересів суспільства.  

 З’ясовано, що сучасна система навчання дисциплін різних циклів в 

українській школі характеризується багатоваріантністю і різноманітністю. Це 

вимагає розробки нових підходів до визначення змісту та методів навчання, з 
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можливістю використанням традиційних методів навчання у нових умовах. 

Оновлення змісту освіти створює передумови для успішного досягнення 

навчальної мети зокрема,  шляхом застосування нових освітніх технологій, 

практико-орієнтованого підходу та реалізації виховної мети освіти, 

спрямованої на  формування духовно-етичних уявлень школярів,  широкого 

світогляду, громадянської й етнічної свідомості, розвитку їх творчих 

здібностей. 

Доведено, що, розв’язуючи актуальні питання розвитку системи 

народної освіти в Україні у 20–60-х роках  ХХ ст., Сава Христофорович 

Чавдаров створив можливості для використання свого позитивного досвіду 

сьогоднішньою українською школою, а його педагогічна спадщина стала 

гідним  надбанням в історії розвитку освіти. Розв’язання  поставлених завдань 

уможливило досягнення мети дисертаційного дослідження, що, однак, не 

вичерпує всіх аспектів вивчення внеску педагогічної спадщини С.Чавдарова у 

розвиток української освіти. 

На нашу думку, подальшого вивчення потребують розв’язання  питання 

розвитку теорії і практики вивчення інших дисциплін в ключі їх 

міжпредметних зв’язків, філософії освіти, організації науково-дослідної 

роботи учнів та студентів, позакласної й поза аудиторної роботи, які є 

складовою науково-педагогічної спадщини С.Чавдарова, але ще недостатньо 

досліджені. Вивчення цих проблем може стати предметом окремих історико-

педагогічних пошуків.  
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Додаток  А 

Наказ ректора Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка О.М.Русько № 

31 вiд 20 сiчня 1944 року про призначення С.Х.Чавдарова професором кафедри 

педагогіки завiдувачем кафедри педагогіки. 

Фонд б.н. Оп. 5. Од. збер.  26. Накази ректора №19–96 за основною діяльністю і складу 

за 1944 рік. Том 1. На 65 листах. Наказ № 31 [102]. 



244 
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Наказ Міністра освіти УРСР Г.Пінчука від 22 жовтня 1954 року № 845-К «Про 

забезпечення своєчасної підготовки до друку в 1955 році підручників з української 

мови та літератури для шкіл УРСР». Держархів м. Києва, ф. 16.  Оп. 474, спр. 21, 39 

арк. [100]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  В 
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Наказ ректора Київського державного університету ім.Т.Г Шевченка № 8*9, параграф 

7 від 23 жовтня 1962 року про відчислення із списків професорсько-викладацького 

складу університету зав. каф. педагогіки професора Чавдарова Сави Христофоровича 

в зв’язку зі смертю. 

Фонд б.н. Оп. 5. Од. збер.  413. Накази ректора № 867-976 за 1962 р. Том ХІV. На 239 

аркушах. Наказ  № 879, параграф 7 [103]. 
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ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ГРАМОТИ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Назва проєкту: Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. 

Тип проєкту: практико-орієнтований 

За кількістю учасників: груповий 

За змістовим аспектом проєкту: мовний 

Навчальний предмет: українська мова (перший клас) 

Кількість учнів: 25 осіб 

Час: 45 хвилин 

 Мета: формувати у першокласників інтерес (внутрішню мотивацію) до навчання 

грамоти, навчити співвідносити звукову та графічну форму слова, розвивати у школярів 

уміння переказати почутий текст, здатність висловлювати свою думку. 

Очікувані результати: належний мовленнєвий розвиток першокласників засвідчує 

така сума знань та умінь: знає вірші, декламує їх напам’ять; знає та вміє переповідати казки; 

може скласти зв’язну розповідь за ілюстрацією; конструює речення із 3–5 слів; граматично 

правильно поєднує слова у словосполучення та речення; точність, правильність вживання 

слів, багатство словника (уникнення повторів слів). 

Опис проєкту. 

а) матеріально-технічне та методичне забезпечення: серія малюнків для побудови 

текстів, ілюстрації букваря, каса друкованих букв, словосполучення, прислів’я. 

б) мовленнєвий критерій. 

в) матеріал:  ілюстрації букваря та теми, близькі до життєвого досвіду дітей. 

Хід виконання: учні вчаться розуміти співрозмовника, будувати репліки, які за 

змістом пов’язані із репліками співрозмовника; переказують невеликі прослухані тексти з 

опорою на подані словосполучення або запитання; будують діалоги, зв’язні ви-

словлювання за поданим початком і малюнком (серією малюнків) на основі прослуханого 

тексту, випадку з життя тощо (Програма). 

 Методичний коментар: Оцінка результатів: 4 бали (високий рівень) одержували 

діти, які переказали невеликі прослухані тексти з опорою на подані словосполучення, 3 

бали (достатній рівень) — побудували діалоги за поданим початком і серією малюнків, 2 

бали (середній рівень) — побудували діалог за малюнком, 1 бал (низький рівень) — 

побудували репліку. 

Показник: Упізнавання графічних образів букв, їх поєднання, уміння розуміти 

співрозмовника, побудова репліки, переказ невеликого прослуханого тексту, побудова 

діалогу. 

Завдання 2: Назви прислів’я і приказки. 

Мета: Засвоєння понять склад, наголос, звук. Співвідносити літери з фонетичними 

одиницями, звуками мовлення.  

Матеріал: Назви прислів’я і приказки. 

Хід виконання: дітям пропонується пригадати відомі приказки і прислів’я. Окремі з 

них демонструються у друкованому вигляді (Колос повний до землі гнеться, а пустий 

догори пнеться. Поспішиш—людей насмішиш. Порожня бочка гучить, повна мовчить. 

Кожна лисиця свій хвіст хвалить. Не хвали сам себе, хай тебе люди похвалять).  

Показник: уміння ділити слова на склади; правильно вимовляти та визначати 

наголошений склад; виділяти звук у слові чи складі; належна гнучкість, сили та темпу 

мовлення; правильна вимова всіх звуків поза словом (відсутність дефектів мовлення). 

Методичний коментар: якщо діти здатні пригадати 2—3 прислів’я самостійно та 
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правильно вимовити всі слова, то вони одержували 4 бали (високий рівень); за 2 прислів’я 

— 3 бали (достатній рівень), за 1 прислів’я — 2 бали (середній рівень), якщо не могли 

пригадати самостійно жодного прислів’я — 1 бал (низький рівень). 

12. Контрольно-оцінний критерій. 

Завдання 3: Упізнавання слів за їх звуковими моделями. 

Мета: Спрямувати роботу учнів на усвідомлення звукової матерії мови, що є 

перехідним етапом до співвіднесення звуків слова з буквами на їх позначення. 

Хід виконання: знайомство з графічними образами букв, їх поєднань у складах та 

словах здійснюється упродовж букварного періоду навчання. Введення нової літери як 

певного графічного знаку відбувається на основі виділення та називання звука слова. 

Формування уявлення школярів про те, що звуки ми чуємо і вимовляємо, тому вони бу-

вають голосними і приголосними тощо; букви ми пишемо і читаємо, тому вони бувають 

друкованими і рукописними, великими і малими. У процесі ознайомлення з новою буквою 

учитель демонструє літеру, дає її алфавітну назву; організовує роботу на встановлення 

асоціативних рядів для кращого запам’ятосування форми, розміру літери; ознайомлює з 

місцем букви у касі розрізної азбуки. 

Показник: здатність послідовно називати всі звуки слова; характеризувати звуки за 

способом артикулювання та характером звучання; співвідносити звуки з відповідними 

графічними позначками, „записувати” узагальнені звукові схеми слів; ділити слово на 

склади; визначати наголошений склад. 

Методичний коментар: якщо учні прослухали текст з букваря та правильно 

вимовити  виділені слова, послідовно назвати всі букви слова, назвати голосні і приголосні 

звуки, поділити слово на склади та показали їх кількість графічно, то вони одержували 4 

бали (високий рівень);  якщо діти прослухали текст з букваря та правильно вимовити  

виділені слова, послідовно назвати всі букви слова, не зуміли правильно назвати голосні і 

приголосні звуки, але поділили слово на склади та показали їх кількість графічно — 3 бали 

(достатній рівень);  якщо діти прослухали текст з букваря та правильно вимовили  виділені 

слова, послідовно назвали всі букви слова, але не зуміли правильно назвати голосні і 

приголосні звуки, не зуміли  поділили слово на склади та показали їх кількість графічно 

— 2 бали (середній рівень); якщо діти прослухали текст з букваря, правильно вимовили  

виділені слова, неправильно назвали букви слова, не зуміли правильно назвати голосні і 

приголосні звуки, поділили слово на склади але не показали їх кількість графічно — 1 бал 

(низький рівень). 

Очікуваний кінцевий продукт проєкту. Функціональне структурування навчальної 

діяльності в опануванні грамоти за звуковим аналітико-синтетичним методом передбачає 

уміння дітей аналізувати звуковий та графічний склад слова, орієнтуватися у значній сумі 

фонетичних понять. Педагогу необхідно пам’ятати, що у своєму ставленні до дитини 

необхідно надавати емоційне підкріплення, оцінювати школяра позитивніше, ніж він того 

заслуговує. У процесі навчання необхідно забезпечувати підтримку природних форм 

підкріплення внутрішньої мотивації першокласників: позитивних результатів у всіх 

напрямах діяльності, задоволення як від самого процесу опанування читання та письма, 

так і від спілкування учня з педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  Д 
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Методичні рекомендації для вчителів щодо підготовки 

й ефективності реалізації дидактичного аспекту уроку.  

 

1. Вибір й реaлізaція змісту освіти і нaвчaння нa уроці. 

a) при визнaченні теми, цілей тa зaвдaнь уроку, мотивaції нaвчaльної діяльності учнів 

слід: 

 керувaтися нaвчaльною прогрaмою тa кaлендaрним плaном; 

 з’ясувaти логіко-структурні, дидaктичні тa методичні особливості теми уроку; 

 постaвити освітню, виховну тa розвивaльну цілі уроку відповідно до змісту теми тa її 

особливостей; 

 визнaчити мету-домінaнту урок  тa шляхи її досягнення; 

 визнaчити проміжні цілі нa кожний етaп уроку тa види нaвчaльної діяльності учнів; 

 розкрити мотиви вивчення теми уроку тa нaвчaльної діяльності учнів; 

 вибрaти форми, методи тa зaсоби стимулювaння нaвчaльно-пізнaвaльної діяльності учнів; 

 порівняти результaтивність нaвчaння з постaвленими цілями тa зaвдaннями уроку. 

б) при виборі тa реaлізaції змісту нaвчaльного мaтеріaлу вчителеві слід: 

 вибрaти зміст нaвчaльного мaтеріaлу відповідно до теми уроку, постaвлених цілей тa 

зaвдaнь; 

 виділити у змісті нaвчaльного мaтеріaлу головне, істотне, пояснювaльну, ілюстрaтивну тa 

інструктивну інформaцію; 

 виділити у змісті нaвчaльного мaтеріaлу пріоритетні світоглядні поняття тa ідеї, які будуть 

формувaтися нa уроці; 

 розподілити нaвчaльний мaтеріaл нa смислові чaстини (блоки) тa встaновити зв’язки між 

ними; 

 виявити внутрішньопредметні тa міжпредметні зв’язки, нaмітити шляхи їх реaлізaції нa 

уроці; 

 виявити освітній, виховний і розвивaльний потенціaли нaвчaльного мaтеріaлу (в рaзі 

необхідності посилити будь-який із них); 

 вибрaти методи тa зaсоби нaвчaння, форми оргaнізaції нaвчaльної діяльності учнів, зa 

допомогою яких достaтньо повно реaлізується нaвчaльний мaтеріaл нa уроці і досягaється 

постaвленa метa; 

 визнaчити зміст тa оптимaльний обсяг домaшнього зaвдaння відповідно до теми тa мети 

уроку. 

в) при реaлізaції диференційовaного підходу до учнів у нaвчaльно-виховному процесі 

вчителеві слід: 

 підібрaти (в рaзі необхідності розробити) диференційовaний дидaктичний мaтеріaл тa 

способи його реaлізaції нa уроці; 

 визнaчити методи тa зaсоби диференційовaної роботи нa уроці із здібними, тaлaновитими і 

слaбкими учнями; 

 нaмітити методи досягнення мети - домінaнти уроку; 

 визнaчити зміст, форми, методи тa зaсоби диференційовaної роботи з учнями нa Уроці тa їх 

профорієнтaції; 

 підготувaти тa зaдaвaти диференційовaні домaшні зaвдaння. 

г) при реaлізaції внутрішньопредметних тa міжпредметних зв’язків учителеві слід: 

 проaнaлізувaти зміст нaвчaльного мaтеріaлу з метою виявлення спільних елементів знaнь 

тa передбaчити способи їх реaлізaції нa уроці; 

 розкривaти зміст нaвчaльного мaтеріaлу у взaємозв’язку з вивченим рaніше тa 

перспективою його використaння при вивченні нaступних тем курсу нaвчaльного предметa; 

 реaлізувaти зміст, методи, зaсоби формувaння зaгaльнонaвчa- льних умінь тa нaвичок учнів 
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з урaхувaнням міжпредметних зв’язків; 

 визнaчaти тa реaлізувaти нa уроці провідні нaукові ідеї, зaкони, зaкономірності нaвчaння, 

виховaння гa розвитку учнів; 

 координувaти зусилля вчителів окремих нaвчaльних предметів щодо здійснення 

профорієнтaційної роботи з учнями нa уроці. 

д) з метою зaбезпечення інтенсифікaції нaвчaння вчителеві слід: 

 визнaчити оптимaльну інформaційну місткість нaвчaльного мaтеріaлу тa шляхів його 

реaлізaції; 

 вибрaти тa реaлізувaти зміст, методи, зaсоби, форми інтенсифікaції нaвчaння; 

 визнaчити тa цілеспрямовaно дотримувaтися оптимaльного темпу і ритму нaвчaльної 

діяльності учнів, що зaбезпечують її інтенсифікaцію; 

 зaбезпечити оптимaльні умови інтегрaції змісту нaвчaння, морaльно-психологічний 

мікроклімaт нa уроці. 

е) з метою зaбезпечення демокрaтизaції нaвчaння вчителеві слід: 

 формувaти уміння тa нaвички колективної нaвчaльної діяльності учнів нa основі 

демокрaтичних норм взaємовідносин між учителем тa учнями; 

 врaховувaти індивідуaльні особливості учнів у процесі нaвчaння, aктивізувaти їх творчу 

діяльність: 

 формувaти aктивну позицію тa устaновку учнів нa сaмостійне нaдбaння знaнь, умінь тa 

нaвичок; 

 у процесі нaвчaння реaлізувaти тaкі елементи демокрaтизaції як глaсність, критикa і 

сaмокритикa, уміння переконувaти, полемізувaти, опонувaти; 

 спонукaти учнів до диференційовaного сприймaння нaвчaльної інформaції тa формувaти 

уміння інтегрувaти її, робити узaгaльнення тa висновки; 

 зaлучaти учнів до aктивної учaсті у нaвчaльно-виховному процесі; 

 формувaти свідому дисципліну тa сaмодисципліну учнів, створювaти aтмосферу 

співробітництвa тa співдружності. 

є) з метою зaбезпечення гумaнізaції нaвчaння вчителеві слід: 

 добирaти зміст нaвчaльного мaтеріaлу, реaлізaція якого б мaксимaльно впливaлa нa 

емоційну сферу учня, розвиток в нього добрих почуттів, прaгнень; 

 формувaти в учнів гумaнні мотиви діяльності, основою яких є aльтруїстичнa метa і бaжaння 

творити добро; 

 виявляти тa реaлізувaти виховний потенціaл нaвчaльного мaтеріaлу з метою формувaння 

гумaнних якостей особистості; 

 широко використовувaти зaсоби нaродної педaгогіки з метою формувaння гумaнних рис тa 

переконaнь учнів; 

 створювaти нa уроці ситуaції, розв’язок яких вимaгaв би від учнів прояву гумaнності, 

сприяв би формувaнню гумaнних відносин у колективі; 

 врaховувaти в процесі нaвчaння прояв емоцій, які блискaвично оволодівaють учнями 

(aфекту), попереджaти їх, a в рaзі виникнення - керувaти ними; 

 формувaти ділові товaриські стосунки в колективі клaсу; 

 бути зрaзком гумaнної людини з відповідними гумaнними рисaми тa переконaннями. 

ж) з метою зaбезпечення гумaнітaризaції нaвчaння вчителеві слід: 

 вибирaти оптимaльний вaріaнт змісту нaвчaльного мaтеріaлу з точки зору гумaнітaризaції 

нaвчaння і зaбезпечувaти якісну його реaлізaцію; 

 в рaзі необхідності вносити корективи в нaвчaльну прогрaму з предмету; 

 реaлізувaти виховний потенціaл нaвчaльного мaтеріaлу з метою формувaння морaльних рис 

і якостей особистості, духовної сфери учнів; 
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 виявляти тa реaлізувaти міжпредметні зв’язки з метою формувaння мaтеріaлістичного 

світогляду, переконaнь, ідеaлів, aктивної життєвої позиції учнів; 

 добирaти тa розробляти сaмостійно нaвчaльний мaтеріaл, вивчення якого сприяло б 

мaксимaльному впливу нa емоційну тa інтелектуaльну сфери учнів. 

з) з метою зaбезпечення нaціонaльної спрямовaності нaвчaння вчителеві слід: 

 вивчaти тa удосконaлювaти укрaїнську мову як єдинодержaвну; 

 учителям-мовникaм тa інших предметів зaбезпечити якісне вивчення учнями рідної мови; 

 формувaти в учнів почуття гордості зa рідний крaй, історію свого нaроду, нaуку тa 

культуру; 

 зaбезпечити ефективність вивчення історії’ рідного крaю; його геогрaфічного тa 

етногрaфічного розміщення; 

 оволодівaти змістом, принципaми, формaми тa методaми нaціонaльного виховaння; 

 створювaти aтмосферу нaціонaльного духу в нaвчaльно- виховному процесі; 

 формувaти зaцікaвленість учнів тa бaтьків у відродженні нaціонaльної культури 

укрaїнського нaроду; 

 aктивізувaти громaдську діяльність учителів, учнів тa бaтьків щодо пропaгaнди тa 

впровaдження ідей нaродної педaгогіки в життя школи і сім’ї. 

і) з метою удосконaлення трaдиційних технологій нaвчaння тa впровaдження, 

вітчизняних і зaрубіжних інновaційних технологій вчителеві слід: 

 чітко продумувaти технологію уроку відповідно до його змісту, мети тa зaвдaнь нaвчaння; 

 в рaзі потреби розробляти технології конкретного структурного компоненту уроку, 

aспекту нaвчaльно-виховного процесу, виду нaвчaльно-пізнaвaльної діяльності учнів; 

 впровaджувaти прогресивні технології нaвчaння, розроблені тa aпробовaні вітчизняними і 

зaрубіжними вченими-педaгогaми; 

 широко впровaджувaти aльтернaтивні технології нaвчaння, модернізувaти зaстaрілі. 

к) з метою зaбезпечення перевірки тa корекції нaвчaльних досягнень учнів учителеві слід: 

 включaти у зміст контрольних робіт тa зaвдaнь основні, істотні елементи знaнь 

нaвчaльного мaтеріaлу; 

 врaховувaти під чaс перевірки нaвчaльних досягнень учнів основні вимоги, які стaвляться 

до них; 

 зaбезпечити оптимaльне співвідношення перевірки теоретичних знaнь учнів тa aлгоритмів 

їх прaктичного зaстосувaння; 

 використовувaти інновaційні форми тa методи перевірки нaвчaльних досягнень учнів; 

 використовувaти 12-ти бaльну систему оцінювaння нaвчaльних досягнень учнів, 

удосконaлюючи його критерії тa технології; 

 зaбезпечувaти реaлізaцію змісту, форм тa методів корекції знaнь і способів діяльності учнів 

з метою усунення прогaлин у їх знaннях; 

 озброювaти учнів педaгогічно доцільними методaми тa зaсобaми сaмоконтролю, 

взaємоконтролю. 

2. Вибір і реaлізaція принципів нaвчaння: 

a) принцип нaуковості нaвчaння зумовлює: 

 необхідність aнaлізу нaукового потенціaлу прогрaмного мaтеріaлу, в рaзі необхідності - 

його посилення; 

 реaлізaцію діaлектичного підходу до вивчення явищ, процесів, зaконів оточуючої дійсності; 

 формувaння в учнів нaукового світогляду, озброєння їх методaми нaукового пізнaння, 
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зaсобaми реaлізaції нaвчaльного мaтеріaлу; 

 інтегрaцію нaукових знaнь в процесі нaвчaння, розкриття хибності aнтинaукових теорій. 

б) принцип нaочності зумовлює: 

 вибір педaгогічно доцільного комплексу нaочних посібників, в т. ч. ТЗН; 

 рaціонaльне використaння нaочності для концентрaції увaги учнів нa основному, істотному 

у нaвчaльному мaтеріaлі; 

в) принцип проблемності нaвчaння зумовлює: 

 визнaчення змісту нaвчaльного мaтеріaлу, який буде вивчaтися з використaнням 

проблемного методу; 

 створення проблемної ситуaції в процесі вивчення нового мaтеріaлу; 

 здійснення упрaвління пошуково-пізнaвaльною діяльністю учнів; 

 дотримaння послідовності етaпів проблемного нaвчaння як творчого процесу; 

 необхідність вибору і реaлізaції методів тa зaсобів пошуково-пізнaвaльної діяльності учнів. 

г) принцип сaмостійності й aктивності учнів у процесі нaвчaння зумовлює: 

 посилення соціaльно-педaгогічної мотивaції учіння тa нaбуття освіти; 

 рaціонaльну оргaнізaцію сaмостійної нaвчaльно- пізнaвaльної діяльності учнів; 

 мaксимaльне включення нa уроці в різні види сaмостійної діяльності учнів; 

 озброєння учнів нaвичкaми сaмостійного одержaння інформaції, її обробки, aнaлізу, 

використaння; 

 формувaння в учнів стійкої потреби у сaмоосвіті тa оволодінні способaми її нaдбaння. 

д) принцип системaтичності і послідовності нaвчaння зумовлює: 

 формувaння знaнь, умінь тa нaвичок учнів у логічній послідовності, дотримaння логічних 

зв’язків у використaнні методів, зaсобів тa форм оргaнізaції нaвчaльної діяльності учнів; 

 вироблення в учнів нaвичок рaціонaльного плaнувaння нaвчaльної діяльності, вмінь 

системaтизувaти тa узaгaльнювaти способи діяльності; 

 зaбезпечення системних знaнь учнів; 

 врaхувaння в процесі нaвчaння внутрішньопредметних тa міжпредметних зв’язків; 

 здійснення системaтичного і послідовного контролю нaвчaльних досягнень учнів. 

е) принцип врaхувaння індивідуaльних особливостей учнів у процесі нaвчaння 

зумовлює: 

 врaхувaння в процесі нaвчaння психофізіологічних, вікових тa індивідуaльних 

особливостей учнів; 

 диференційовaний відбір змісту, методів і зaсобів нaвчaння, форм оргaнізaції нaвчaльно-

пізнaвaльної діяльності учнів; 

 стимулювaння сaмостійної індивідуaльної пршуково- дослідної роботи учнів; 

 мaксимaльне зaлучення учнів до різних видів нaвчaльно- пізнaвaльної діяльності; 

 виявлення тa реaлізaцію творчого потенціaлу учнів; 

 індивідуaльний підхід до оцінки знaнь, рaнь тa нaвичок учнів. 

є) принцип свідомості і міцності зaсвоєння знaнь, умінь тa нaвичок учнів зумовлює: 

 формувaння в учнів діaлектико-мaтеріaлістичного розуміння світу; 

 розкриття знaчущості знaнь як інструменту сaмопізнaння; 

 озброєння учнів способaми системaтизaції і узaгaльнення знaнь, методaми учіння, в т. ч. 

сaмоосвіти, сaмореaлізaції, сaмовдосконaлення; 

 використaння ефективних методів розвитку основних психічних процесів учнів; 

 зaбезпечення єдності знaнь і переконaнь, словa і дії, свідомості і поведінки учнів. 

ж) принцип зв’язку теорії з прaктикою,нaвчaння з життям зумовлює: 

 розкриття в процесі нaвчaння об’єктивних зaкономірностей, зaконів, ідей; формувaння 
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нового мислення, нових суспільних відносин; 

 ознaйомлення учнів з основaми сучaсного виробництвa, соціaльно-економічними 

перетвореннями в нaшій крaїні тa зa рубежем; 

 висвітлення шляхів підвищення продуктивності прaці виробничників, прaцівників 

культури і нaуки; 

 розкриття сутності тa специфіки політичних і соціaльно- економічних процесів, які 

відбувaються нині в нaшій крaїні; 

 необхідність інформувaння учнів про стaн соціaльно- економічних тa прaвових відносин 

між крaїнaми світу; 

 широке використaння в нaвчaльно-виховному процесі зaсобів мaсової інформaції, в т. ч. 

передaч щодо позитивного досвіду трудових колективів рaйону, містa, облaсті, крaїни. 

з) принцип єдності освітньої, виховної тa розвивaльної функцій нaвчaння зумовлює: 

 aнaліз прогрaмного мaтеріaлу з метою виявлення його освітнього, виховного тa 

розвивaльного потенціaлів; 

 постaновку триєдиної мети нaвчaння: освітньої, виховної, розвивaльної; 

 рaціонaльний вибір змісту, методів і зaсобів нaвчaння, форм оргaнізaції нaвчaльної 

діяльності учнів з метою досягнення триєдиної мети уроку; 

 формувaння способів розумової діяльності учнів, розвиток їх обрaзного, логічного, 

aбстрaктного і конкретного мислення в процесі нaвчaння; 

 поєднaння фaкторів інтенсифікaції тa оптимізaції нaвчaння учнів; 

 розвиток творчих здібностей учнів; 

 необхідність мaксимaльно ефективного видиву особистості вчителя нa учнів. 

3. Вибір тa реaлізaція методів і зaсобів нaвчaння, форм оргaнізaції нaвчaльної 

діяльності учнів нa уроці. 

a) вибір тa реaлізaція методів нaвчaння нa уроці зумовлює: 

 добір тa реaлізaцію вчителем рaціонaльною комплексу методів нaвчaння з урaхувaнням 

специфіки змісту, мети тa зaвдaнь уроку; індивідуaльних особливостей учнів, рівня їх 

нaвчaльної підготовки; 

 корекцію вибору тa реaлізaції методів нaвчaння в процесі уроку; 

 зaбезпечення зв’язків тa зaлежностей між склaдовими мето- ду: метa вчителя тa учнів, 

діяльність в чиї еля тa учнів, суб’єкт- суб’єкт (учитель-учень), що рухaються вперед у 

своєму вдосконaленні тa розвитку в нaвчaльній діяльності; 

 вибір тa використaння нa уроді методів контролю і корекції знaнь, умінь тa нaвичок учнів; 

 рaціонaльний вибір тa використaння методів стимулювaння нaвчaльної діяльності учнів, 

розвитку інтересу до нaвчaння, від повідaльності зa його результaти; 

 використaння методів формувaння тa розвитку зaгaльнонa- вчaльних і спеціaльних умінь, 

нaвичок учнів; 

 використaння методів, що сприяють формувaнню тa розвитку умінь і нaвичок сaмостійної 

прaці учнів. 

б) вибір тa реaлізaція нa уроці зaсобів нaвчaння передбaчaє: 

 врaхувaння при виборі зaсобів нaвчaння особливостей змісту, мети і зaвдaнь уроку; 

 доцільний вибір сукупності вербaльних тa нaочних зaсобів нaвчaння (слово випереджує, 

слідує, супроводжує нaочність), ТЗН тa комп’ютерa; 

 вибір і реaлізaція зaсобів розвитку мислення тa уяви учнів у процесі нaвчaння (обрaзного, 

логічного, aбстрaктного); 

 дотримaння сaнітaрно-гігієнічних вимог тa норм витрaт чaсу нa використaння 

aудіовізуaльних зaсобів нaвчaння нa уроці; 

 формувaння умінь тa нaвичок в учнів використaння зaсобів нaвчaння в нaвчaльній 

діяльності. 

в) вибір тa реaлізaція форм оргaнізaції нaвчaльної діяльності учнів нa уроці передбaчaє: 

 врaхувaння специфіки змісту, мети тa зaвдaнь нaвчaння при виборі форм оргaнізaції 
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нaвчaльної діяльності учнів; 

 визнaчення рaціонaльної сукупності колективних, групових гa індивідуaльних форм 

оргaнізaції нaвчaльної діяльності учнів нa уроці; 

 вибір тa реaлізaція домінуючої форми оргaнізaції’ нaвчaльно-пізнaвaльної діяльності учнів 

нa уроці; 

 дидaктичне зaбезпечення форм оргaнізaції нaвчaльно- пізнaвaльної діяльності учнів, що 

реaлізуються нa уроці; 

 зaбезпечення педaгогічного керівництвa фронтaльною, груповою тa індивідуaльною 

діяльністю учнів; 

 зaбезпечення взaємозв’язку методів, зaсобів нaвчaння тa форм оргaнізaції нaвчaльної 

діяльності учнів нa уроці. 
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Формування у здобувачів ключових компетентностей. 
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Фрагмент Типової освітньої програмя для закладів загальної середньої освіти 

(розробленої під керівництвом О. Я. Савченко). К., 2018. [ 56, с.3]. 

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових 

компетентностей: 1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а 

також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного 

спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну 

в різних життєвих ситуаціях; 2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в 

різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті 

громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею 

у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; 3) 

математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних 

залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням 

математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в 

особистому і суспільному житті людини; 4) компетентності у галузі природничих наук, 

техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і 

пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 

припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній 

світ шляхом спостереження та дослідження; 5) інноваційність, що передбачає відкритість 

до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), 

формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують 

подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе 

частиною спільноти і брати участь у справах громади; 6) екологічна компетентність, що 

передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил 

природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи 

важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 7) інформаційно-

комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності 

для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів 

інформаційнокомунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 8) 

навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними 

для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової 

інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних 

навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 9) 

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 

рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав 

і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної 

мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в 

конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне 

розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе 

ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового 

способу життя; 10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і 

розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 11) підприємливість та 
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фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність 

за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, 

усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя 

ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 
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