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Як показує історія освіти, модернізація се-

редньої школи, зазвичай, відбувається одночасно 
із соціально-економічними змінами у суспільстві. 
Бо, попри звинувачення у консерватизмі, освіта 
одна із перших реагує на потреби суспільства. 
Так відбувалося у 20-ті роки, коли країні необ-
хідно було підіймати всі галузі господарювання. 
Відповідно старші класи загальноосвітньої шко-
ли були реорганізовані у професійні школи. Так 
відбулося і у, так званий, період «хрущовської 
відлиги» (1954–1964 роки), коли вчителями та 
вченими здійснювався пошук оптимального по-
єднання змісту загальноосвітньої, політехнічної 
та професійної школи.   

Нині середня освіта також потребує серйо-
зних змін, які викликані переміною орієнтиру 
суспільства на новітню європейську політику 
розвитку і відповідно потребою спрямування 
середньої освіти на індивідуалізацію і соціаліза-
цію учнів із врахуванням реальних потреб ринку 
праці. Тому вітчизняна освітня спільнота спря-
мовує свої зусилля над пошуком ефективної мо-
делі профільної загальноосвітньої школи, відповідно 
до якої учнів у старшій школі мають готувати не 
до конкретної професії чи спеціальності, а до 
діяльності, яка пов’язана із використанням знань 
предметної галузі. Такий підхід створює переду-
мови для подальшого якісного оволодіння про-
фесійними знаннями та уміннями.  

Профільне навчання як засіб диференціації 
та індивідуалізації навчання є полярним до полі-
технічного навчання, яке проголошувалося довгий 
період радянською ідеологією та тлумачилося як 
навчання, що знайомить з основними принци-
пами всіх процесів виробництв та формує в учнів 
навички поводження з найпростішими знаряд-
дями всіх виробництв. Такий підхід був спрямо-
ваний на підготовку учнів до вибору професії та 
до швидкого оволодіння спеціальністю після за-
кінчення школи. 

Як бачимо, загальною метою профільного і 
політехнічного навчання є допомога учневі у ви-
борі майбутньої професії. Однак загальноосвіт-
ній зміст профільного навчання спрямований на 
підготовку учня до вступу у виш, а зміст політех-
нічної освіти орієнтований на трудову підготов-
ку випускника. 

Досвід впровадження політехнічного на-
вчання впродовж 1952–1958 років та шляхи поєд-

нання змісту загальної та спеціальної середньої  
освіти потребує переосмислення сучасниками 
для можливості кращого розуміння нинішніх 
проблем впровадження профільного навчання.  

Вивчення історія освіти радянського пері-
оду знаходиться у центрі уваги сучасних вчених 
таких як: Л. Д. Березівська, С. П. Дем’янчук, 
А. Н. Вихрущ, Н. Г. Красножон, С. Д. Сворак, 
О. В. Сухомлинська та ін. Однак питань впрова-
дження політехнічної освіти в загальноосвітню 
середню школу протягом 1954–1964 років деякі з 
них торкалися лише побіжно, звертаючись до їх 
розгляду у зв’язку з вивченням інших освітніх 
процесів, що відбувалися в означений період. 

Висвітлення розвитку ідеї політехнічного 
навчання впродовж 1954–1958 років є метою на-
шої статті. 

Ідея політехнічної середньої освіти знову 
набула актуальності після більш як двадцятиріч-
ної сталінської політики тоталітаризму та репре-
сій. До неї звернувся сам диктатор часу 
Й. В. Сталін у праці «Економічні проблеми соціаліз-
му в СРСР». Фактично в цій роботі він визнав ві-
дхід радянської освіти від ленінських принципів 
трудової політехнічної школи. Тому однією із 
умов переходу до комунізму вождь називав пот-
ребу «добитися…, щоб члени суспільства мали 
можливість дістати освіту достатню для того, 
щоб стати активними діячами суспільного роз-
витку, щоб вони мали можливість вільно виби-
рати професію, а не бути прикованими на все 
життя, в силу існуючого поділу праці, до однієї 
якоїсь професії» [6, с. 9].  

Однією із причин такого «переосмислен-
ня», на думку сучасного дослідника історії педа-
гогіки А. В. Вихруща, був розвиток реформатор-
ських тенденції зарубіжних шкіл і відповідно 
бажання радянських керівників створити «види-
мість реформ, не маючи для цього необхідних 
економічних і інтелектуальних сил». Це і сприя-
ло перегляду старою ленінської ідеї трудової по-
літехнічної школи [2, с. 256]. 

В Директивах ХІХ з’їзду партії по п’ятому 
п’ятирічному плану розвитку СРСР на 1951–1956 
роки загальнообов’язкове політехнічне навчання 
розглядалося як засіб «підвищення соціального 
виховного значення школи… та кращої підгото-
вки радянської молоді до практичної діяльності» 
[4, с. 45]. 
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вим підґрунтям впровадження політехнічної 
освіти в середню школу в окреслений період, бу-
ли М. К. Гончаров, М. А. Мельников, М. Й. Розен-
берг, М. М. Скаткін, С. М. Шабалов та ін. На по-
чатку 50-х ними проводилася спроба висвітлити 
засадничі характеристики політехнічного на-
вчання в низці статей та наукових праць.  

Політехнічне навчання ними тлумачилося 
як навчання, що «знайомить з основними прин-
ципами всіх процесів виробництва і в той же час 
дає дитині або підліткові навички поводження з 
найпростішими знаряддями всіх виробництв» 
[11, с. 3]. 

До змісту політехнічної освіти, на думку 
вчених, важливе включення  знань з головних 
галузей господарювання. Підкреслювалося особ-
ливе значення для майбутніх випускників елект-
ротехнічних знань, знайомство їх з принципами 
роботи робочих машин, знань з моторизації, ос-
нов хімічної технології [11, с. 8].  

Практична реалізація політехнічного на-
вчання мала здійснюватися через включення змі-
сту політехнічної освіти до навчальних дисцип-
лін (фізика, хімія, біологія та ін.), забезпечення 
політехнічним обладнанням та допоміжними 
майстернями, використання різних форм позак-
ласної роботи в інтересах політехнічної освіти: 
створенням технічних гуртків, проведення екс-
курсій та ін. [15, с. 22]. 

Певних змін зазнавали і навчальні плани 
та програми. Так, у 1954/55 навчальному році, 
згідно з новим навчальним планом, для учні 5–7 
класів вводилися практичні заняття у майстер-
нях і на пришкільних ділянках, у 1955/1956 на-
вчального року році учні 8–10 класів почали ви-
вчати практикуми з основ сільського господарст-
ва, машинознавства і електротехніки [5, с. 4]. 

На ХХ з’їзді КПРС (1956 рік) політехнізація 
школи була виділена пріоритетним завданням 
загальної середньої освіти. Погана підготовка 
молоді, яка закінчила середню школу, до прак-
тичного життя вважалася наслідком незадовіль-
ної постановки політехнічного навчання. «Не-
зважаючи на те, – зазначав М. С. Хрущов, – що в 
Директивах ХІХ з’їзду партії по п’ятій п’ятирічці 
передбачалися заходи по політехнізації школи, 
справа ця просувається дуже повільно. Багато 
працівників народної освіти і Академії педагогі-
чних наук все ще займаються загальними розмо-
вами про користь політехнічного навчання і ні-
чого не роблять для його практичного здійснен-
ня. Треба швидше переходити від слів до діла»  
[7, с. 6]. 

Внаслідок академічного характеру серед-
ньої школи, більшість її випускників прагнула 
вступити до вишу, однак ті, кому це не вдалося 
стикалися з проблемою непідготовленості до 

трудової діяльності. Відповідно до Директив ХХ 
з’їзду КПРС по шостому п’ятирічному плану розви-
тку народного господарства СРСР на 1956–1960 роки 
школа мала ґрунтовно перебудуватися, з тим, 
щоб вона «давала учням не тільки загальноосвіт-
ні знання, але й певну підготовку до трудової 
діяльності» [1, с. 7]. Для того, щоб зміцнити 
зв’язок школи з життям, ефективно здійснити 
політехнізацію школи передбачалося введення 
нових предметів, які надавали основи знань з 
питань сільськогосподарського та промислового 
виробництва, а також забезпечення практичного 
залучення учнів до праці на підприємствах, у 
колгоспах і радгоспах, на дослідних ділянках і 
шкільних майстернях.  

Реалізація постанови з’їзду передбачалася 
через налагодження умов забезпечення політех-
нічної освіти, зокрема створення та зміцнення 
навчально-матеріальної бази шкіл (навчальні 
кабінети, земельні ділянки, робочі кімнати та 
майстерні), забезпечення можливості проведення 
для учнів виробничих екскурсій та виробничих 
практикумів на місцевих галузевих підприємст-
вах та встановлення зв’язку між загальноосвіт-
ньою та спеціальною підготовкою учнів.  

Через потребу кращої підготовки випуск-
ників шкіл до практичного життя та вирішення 
ситуації швидкого забезпечення кваліфікацією 
«багатотисячної армії випускників» все частіше 
поставало питання про поєднання загальноосві-
тньої та професійної підготовки в середній шко-
лі [8, с. 69]. Цьому сприяла постанова ЦК КПУ 
«Про додаткове запровадження виробничого навчання 
учнів 8 класів у школах УРСР», яка була прийнята 
13 лютого 1956 року. Цей документ вимагав ство-
рення у загальноосвітніх школах класів із вироб-
ничим навчанням, у яких поєднувалася загально-
освітня та спеціальна підготовка, а базою для ви-
робничого навчання було місцеве підприємство.  

Організація виробничого навчання в трьох 
старших класах середньої школи загострювала 
проблему забезпечення політехнічного характе-
ру загальноосвітньої школи. Все частіше підій-
малися питання про те, що для потреб народно-
го господарства недостатньо, щоб молодь одер-
жувала в середній школі загальну освіту навіть з 
політехнічним спрямуванням. Поступово знахо-
дилися аргументи, для того, щоб школа надавала 
своїм учням загальну, політехнічну з поєднан-
ням із професійною освітою, тобто велась мова 
про професіоналізацію старших класів середньої 
школи. 

Досвід надання учням можливості здобути 
робітничу спеціальність протягом навчання у 
загальноосвітній школі в означений період уже 
існував у деяких школах. Така підготовка відбу-
валася через створення учнівських технічних та 
сільськогосподарських гуртків, які надавали уч-
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ництва певних спеціальностей на основі матеріа-
льно-технічної бази школи та місцевих підпри-
ємств.  

З 1955/56 навчального року у навчальний 
процес було запроваджено практикуми з основ 
сільського господарства, машинознавства та еле-
ктротехніки. Технічні та сільськогосподарські 
гуртки при загальноосвітній школі сприяли удо-
сконаленню знань та умінь набутих у навчаль-
них майстернях під час проведення практикумів. 

По закінченню учнями гуртка з певної 
спеціальності та атестації їх кваліфікаційною ко-
місією, випускники отримували виробничу ква-
ліфікацію і мали право працювати на відповід-
ному виробництві або продовжувати навчання із 
вибраної професії. 

Зі звіту міністра освіти Української РСР 
Г. П. Пінчука за 1956 рік видно, що досвід функ-
ціонування технічних учнівських гуртків з виро-
бничим навчанням був малопоширеним. Зокре-
ма підготовка школярів за різними спеціальнос-
тям виробничого навчання проводилася у Пав-
лиській середній школі В. О. Сухомлинського. За 
даними педагога, починаючи з 1948/49 навчаль-
ного року, учні 8–10 класів Павлиської середньої 
школи почали оволодівати масовими робітни-
чими спеціальностями. Виробниче навчання від-
бувалося протягом позаурочного часу під час 
навчання у технічних гуртках та гуртках юних 
натуралістів, яких при школі, в означений період 
працювало 20 [14, с. 12].  

Описуючи досвід виробничого навчання у 
школі, В. О. Сухомлинський зазначав, що поряд з 
участю в житті шкільного колективу учні школи 
були активними учасниками колективів МТС, 
польових і тракторних бригад колгоспу, тварин-
ницьких ферм. За даними педагога в 1950/51 на-
вчальному році школа підготувала «14 трактори-
стів, 5 комбайнерів, 7 токарів, 4 слюсарів, 14 саді-
вників та лісівників, 12 шовківників» [14, с. 12]. 

З 1956 року рішенням ЦК КПУ запрова-
джувалося створення у загальноосвітній середній 
школі класів із виробничим навчанням. Спочатку 
1954/55 навчального року, за рішенням ЦК КП 
України і Ради Міністрів УРСР, були створені 
спеціальні експериментальні 8 класи в шести се-
редніх школах (3-х міських і 3-х сільських – в ко-
жній по одному класу), в яких окрім загальноос-
вітніх предметів учні вивчали основи виробниц-
тва, набували навики і вміння кваліфікованого 
робітника [3, с. 201]. 

Відповідно до навчального плану 1955/ 
56 н.р. було відведено лише 30 годин на загаль-
ноосвітню підготовку учнів, а 6 годин – на теоре-
тичне і практичне вивчення місцевого виробни-
цтва. Передбачалася підготовка учнів за однією 
із зазначених спеціальностей: слюсарна, токарна, 

фрезерна справи, складання електровимірюва-
льної апаратури, механізація сільського госпо-
дарства (слюсар-тракторист, комбайнер-механік) 
[12, с. 12]. 

Експериментальні школи були прикріпле-
ні до виробничих об’єктів – заводів, МТС, меха-
нічних майстерень. Підприємства і училища 
(ремісничі та механізації сільського господарст-
ва) виділили з числа інженерно-технічних пра-
цівників викладачів спеціальних предметів і ке-
рівників виробничою практикою. 

За допомогою інженерно-технічних пра-
цівників були складені програми виробничого 
навчання з визначеної спеціальності. На вивчен-
ня спецтехнології та основ машинознавства з об-
раної спеціальності було виділено 2 години на 
тиждень. На виробничу практику, яка проходи-
ла безпосередньо в цехах або майстернях під ке-
рівництвом майстрів і досвідчених робітників, 
передбачалося 4 години. Після закінчення на-
вчального року учні проходили літню 3–4-
тижневу виробничу практику на підприємствах. 

Через короткий термін експерименту, зві-
туючись про підсумки 1954/55 навчального року, 
міністра освіти Української РСР Г. П. Пінчук за-
значав, що експериментальні класи з виробничим 
навчанням себе виправдали, «учні експеримента-
льних класів внаслідок правильно організованого 
педагогічного процесу ґрунтовно засвоїли визна-
чені державними програмами  розділи основ на-
ук, у ряді випадків  краще, ніж у паралельних кла-
сах, де виробниче навчання не було організова-
но». Така школа, переконував міністр, «готує мо-
лодь до життя», учні «ясніше бачать перспективу 
своєї майбутньої діяльності» [12, с. 13]. 

Враховуючи позитивні наслідки експери-
ментальної роботи, з початку 1955/56 навчально-
го року в Україні було розширено охоплення 
учнів експериментальними класами і кількість 
шкіл, в яких проводилося виробниче навчання 
на промислових підприємствах і колгоспах було 
доведено до 259. А 1957 року таких шкіл було вже 
3074, у класах з виробничим навчанням яких на-
вчалося 130 тисяч учнів [10, с. 17].  

Дещо було удосконалено навчальні плани 
для експериментальних класів та опрацьовано 
нові програми для вивчення окремих спеціаль-
ностей, хоча ці зміни були не суттєвими [12, 
с. 15]. Так відповідно до навчального плану 
1955/56 навчального року у 8–10 класах було збі-
льшено кількість годин для вивчення математи-
ки, фізики, хімії, введення практикуму з маши-
нознавства, електротехніки і сільського госпо-
дарства. Відповідно до навчальних планів 
1957/58 навчального року учні 8–10 класів залу-
чалися до практичної роботи на пришкільних 
ділянках, в колгоспах і радгоспах, вводилася літ-
ня навчально-виробнича практика (для сільських 
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Варто зазначити, що попри позитивний ві-
дгук міністра освіти, науковці та педагоги вказу-
вали на низку недоліків організації класів із ви-
робничим навчанням в Україні. Майже всі педа-
гоги вказували на відсутність тісного зв’язку між 
загальноосвітніми та спеціальними предметами, 
неузгодженість між загальноосвітніми та вироб-
ничими навчальними планами. У ряді випадків 
виробнича підготовка учнів проводилася у від-
риві від усієї навчально-виховної роботи, не 
пов’язувалася з викладанням основ наук. Примі-
ром, викладання фізики майже не було пов’язане 
із машинознавством і електротехнікою, природо-
знавства – із сільськогосподарським виробницт-
вом, хімії – із хімічною технологією, креслення – 
в роботах в майстернях і на виробництві [9, с. 64]. 

Також проблемою було значне переванта-
ження учнів, у деяких школах навчальне наван-
таження доходило до 12 годин на добу. Через це 
частина старшокласників відставала у навчанні 
[8, с. 66]. Хоча перегляд програм та скорочення 
тексту підручників відбувалася щороку, проте, 
робота ця здійснювалася без належного обгово-
рення з педагогами та спеціального вивчення 
досвіду шкіл. Все частіше поставало питання про 
подовження на один рік тривалості навчання в 
середній школі [16, с. 16]. 

Суттєвим недоліком вказувався і невизна-
ченість диференціації змісту навчання у класах із 
виробничим навчанням у залежності від місце-
вих умов, особливостей виробництва району, де 
розташована школа. Вимоги виробничого на-
вчання потребували включення додаткових пре-
дметів. Проте нерозв’язаними залишалися пи-
тання, які саме предмети слід додатково запро-
вадити у старших класах середньої школи, яким 
мав бути зміст виробничої праці учнів і як її ор-
ганізувати так, щоб вона стала результативною. 
Праця учнів на підприємстві, на думку 
М. Й. Розенберга, іноді носила вузькоремісничий 
характер, що не мало нічого спільного із політе-
хнічним навчанням [13, с. 21]. 

Якщо на першому році організації класів з 
виробничим навчанням певного профілю врахо-
вувався вибір учнів, хто не бажав отримувати 
запропоновану спеціалізацію, то навчався у па-
ралельних класах, то згодом всі учні старших 
класів повинні були навчатися у класах із вироб-
ничим навчанням. Проте школа не завжди могла 
вибрати підприємство як базу виробничого на-
вчання. Водночас і розподіл учнів по цехах підп-
риємства не завжди здійснювався за бажанням 
учнів. Більшою мірою цей вибір залежав від мо-
жливостей підприємства. Тобто в запропонова-
них умовах виробничого навчання не доводило-
ся говорити про вільний вибір професії учнями.  

Таким чином, аналіз досвіду впровадження 

політехнічного навчання у середній загальноос-
вітній школі впродовж 1952–1958 років дозволив 
зробити наступні висновки:  

– пошук шляхів запровадження політех-
нічного навчання в загальноосвітній школі три-
вав довгий період, і спочатку знання з головних 
галузей господарювання надавалися у ході гурт-
кової роботи та екскурсій, згодом на заняттях з 
виробничого навчання;  

– включення у навчальні плани змісту 
політехнічного навчання призвело до скорочен-
ня загальноосвітнього об’єму знань та до перева-
нтаження учнів, бо в деяких школах навчальне 
навантаження доходило до 12 годин на добу; 

– практичне запровадження політехніч-
ного навчання поступово призвело до професіо-
налізації старших класів загальноосвітньої шко-
ли, зачасти і до підготовки робітників вузької 
спеціалізації; 

– якість професійної підготовки учнів у 
загальноосвітній політехнічній школі з виробни-
чим навчанням піддавалося значним сумнівам, 
бо залежала від багатьох чинників, зокрема від 
наявності виробничої бази, компетентних педа-
гогів серед робітників та розумно розробленої 
інженерно-технічними робітниками навчальної 
програми з потрібної спеціальності. 

При наявності значних недоліків, впрова-
дження професіоналізації старшої школи набуло 
масового поширення після прийняття Закону 
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про пода-
льший розвиток системи народної освіти в СССР» 
(1958 р.). Проте аналіз пошуку оптимального по-
єднання змісту загальної, політехнічної та про-
фесійної підготовки є предметом подальшого 
нашого дослідження. 
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