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Одним із важливих індикаторів, що 

унаочнює тенденції розвитку науки, є періодичні 
фахові видання. Для істориків педагогіки в Україні 
чи не найпоказовішим у цьому відношенні є 
«Історико-педагогічний альманах», який, до речі, 
можна привітати з ювілеєм, адже саме 17 
листопада 2004 р. Вчена рада Уманського державного 
педагогічного університету рекомендувала до 
друку перший випуск журналу. 

За 10 років вийшло 19 зшитків часопису. 
Варто відмітити, що увага і його редакційної 
колегії, і його авторів була зосереджена як на 
висвітленні малодосліджених (чи взагалі 
недосліджених) фактів, явищ, персоналій, так на 
сучасній оцінці вже досить відомого. Навіть 
побіжний огляд змісту номерів дозволяє зробити 
висновок, що хронологічно сучасних істориків 
педагогіки найчастіше цікавлять ХІХ ст. (причому 
переважно його друга половина) та перші 40 
років ХХ ст. Більш ранній період досліджується 
дуже рідко в першу чергу, мабуть, через 
проблеми з першоджерелами. Що ж стосується 
радянського періоду другої половини ХХ ст., то 
його оминають, скоріш усього, вважаючи або не 
дуже цікавим, або вже достатньою мірою 
дослідженим. Разом з тим саме цей період, на 
наш погляд, потребує тієї нової оцінки, яка 
відповідала б сучасному розумінню історико-
педагогічного процесу і яка зробила б досвід, 
набутий радянськими педагогами, більш 
актуальним для використання в сьогоднішніх 
навчальних закладах. 

Аналізуючи публікації, котрі доносять 
читачеві альманаху інформацію про радянську 
школу 1943–1991 рр., ми дійшли висновку, що їх 
можна згрупувати, зокрема, таким чином: 

1) статті, які допомагають читачеві усвідомити 
методологічні засади розуміння специфіки 
радянської педагогіки зазначеного періоду 
(М. Богуславський, Л. Ваховський, О. Сухомлинська); 
2) статті, автори яких зосередили свою увагу на 
принципових змінах в освітній політиці – 
реформуванні шкільної освіти (Л. Березівська) та 
на розвитку змісту загальної середньої освіти 
(Т. Литньова, Л. Пироженко); 3) статті, в яких 
висвітлюються окремі аспекти навчально-виховного 
процесу, а саме – динаміка гендерних підходів до 
організації шкільного життя (О. Петренко); запро-
вадження програмованого навчання (О. Крутько); 
іншомовна підготовка учнів (Л. Кравчук); трудова 
підготовка дівчат (Н. Слюсаренко); краєзнавча 
робота (Т. Бондаренко); удосконалення навчання 
хімії (А. Грабовий); 4) статті, що присвячені 
персоналіям. До їх числа входять публікації, в 
яких аналізується досвід роботи авторських 
навчальних закладів видатних українських 
педагогів В. Сухомлинського та О. Захаренка 
(Л. Березівська, М. Богуславський, М. Галів, 
Л. Заліток, Н. Калініченко, О. Калюжна, В. Ликов, 
Л. Пархета, О. Сараєва, О. Сухомлинська, Т. Турбар), 
а також матеріали про систему інтенсивного 
навчання педагога-новатора В. Шаталова 
(Л. Бондар) і внесок М. Миронова у популяризацію 
дитячого руху в Україні (Н. Коляда); 5) бібліо-
графічні покажчики з питань управління 
загальноосвітньою школою (О. Адаменко) та 
розвитку школи на Черкащині (Н. Коляда). 

Підбиваючи підсумок, закликаємо 
науковців активніше публікувати свої дослідження, 
присвячені зазначеному періоду, і цим сприяти 
редакційній колегії у створенні більш цілісного 
сучасного уявлення про радянську школу. 


