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ПІДГОТОВКА ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ШКОЛІ 20-Х РОКІВ 

Критична переоцінка надбань усього попереднього розвитку 
педагогічної думки у світлі вимог нової освітньо-виховної діяльності – 
важливе завдання сучасності. Адже формування творчої особистості вчителя 
ХХІ століття без аналізу попереднього досвіду неможливе. 
Нас цікавить школа 20-х років, як така, що своїм наміром мала виховання 
творчої особистості – самостійної, активної, ініціативної, здатної зберегти, 
захистити і примножити революційні завоювання. Це знайшло відображення 
і в перших документах  Наркомосу УРСР про школу (“Матеріали по 
організації єдиної трудової школи на Україні”, “Основи будівництва вільної 
єдиної трудової соціалістичної школи на Україні”), в працях українських 
педагогів того часу. О.Музиченко пропонував, наприклад, так організувати 
навчальний процес, щоб учень був поставлений у становище дослідника і сам 
здобував знання. Ця ж ідея просліджується і в працях Я.Чепіги та 
А.Володарського.  

Я.Чепіга вбачає можливості розвитку творчого мислення учнів у 
максимальному поєднанні навчання з життям, у широкому застосуванні в 
навчанні трудових процесів. Він пиcав у своїх працях: “Трудове навчання 
повинно допомогти новій школі позбутись того, що знання даються учневі у 
вигляді готових висновків, вони повинні бути добуті ним у процесі праці, 
активної самостійності, учень повинен вчитись, працюючи, і працювати, 
навчаючись”. (3) 

Вченими розроблялись оснівні шляхи подолання зубрячки і формалізму 
у навчанні – гри, лабораторні дослідження, практичні роботи, екскурсії. З 
цією ж метою, а частково і через матеріальні нестатки, видаються навчальні 
посібники “Розсипні підручники”, “Робочі книжки”, “Робочі журнали”, що не 
містили головних висновків, а націлювали учнів на спостереження, дослідну 
роботу, вміння самостійно робити висновки. Отже, цей метод базувався на 
безмежній вірі в дитину, в її можливості. 

В поєднанні з організаційними формами навчання, що активно 
розвивались під впливом, в основному американської педагогіки ( Дальтон-
план, проектно-лабораторний та бригадний методи) таке навчання повинно 
було сприяти підготовці нових людей, творчих, активних.  

Поряд із спостереженнями, дослідницьким, активно-трудовим та 
іншими методами широкого розповсюдження набув у 20-ті роки 
екскурсійний метод. Наприкінці 1918 року Наркомос дав розпорядження 
школам І і ІІ ступеню якнайбільше використовувати екскурсії у викладанні 
природознавства, географії, фізики, літератури, історії та інших предметів. 

Школам було запропопоновано скласти плани проведення екскурсій у 
найближчих до школи місць та у більш віддалених місцевостях. екскурсії 
мали за мету сприяти вихованню майбутніх громадян не лише розумово, 



такими що розуміють і оцінюють сучасне їм життя, але й свідомо його 
перетворюють. 

Нові за змістом екскурсії (виробничо - економічні, суспільствознавчі, 
історико-революційні, комплексні) мали поєднуватись із традиційними 
екскурсіями в природу, хоч і останні змінились за змістом. бо особлива увага 
при проведенні екскурсій зверталась на ініціативу і самодіяльність дітей, 
привчання їх до самостійності і кмітливості, розвитку соціальних навичок, 
укріпленню соціальних зв’язків. досить часто проводились дослідницькі 
екскурсії. їх називали "екскурсійно-дослідницьким методом", що передбачав 
безпосереднє спостереження учнями навколишніх явищ у природі і 
суспільному житті. деякі автори розглядали екскурсії як різновидність 
дослідницького методу. 

Прийоми роботи з дітьми на екскурсіях різного типу були різні, але всі 
вони повинні були забезпечити кінцеву мету - дати найбільш чітке і яскраве 
сприйняття матеріалу, стимулювати активність і творчість дітей, уміння 
спостерігати, досліджувати. "Основний напрямок, у якому розвивається нині 
методика екскурсій, - писав відомий методист Б.Райков, - це намагання 
придати їм дослідницький характер... не кожна екскурсія нас вдовольняє... 
Ми не можем бути задоволеними у наш час екскурсіями ілюстративними або 
показовими, які лише доповнюють і розширюють матеріал, що вивчено і де 
учням інформація повідомляється у готовому вигляді... Ми намагаємось 
поставити наших вихованців у положення маленьких піонерів науки, які ... 
шляхом спостереження на екскурсіях самостійно вирішують поставлені 
перед ними питання." 

Коли у 1923 році було прий нято комплексні програми, в основу яких 
було покладено вивчення трудової діяльності людей, вивчення дітьми 
"кусков жизни", дослідницькі екскурсії було включено, як основну 
складовупо роботі над кожним комплексом. Вчителі дослідних шкіл 
планували з учнями роботу над найближчою темою, вилучали ті частини, які 
можна дітям самим взнати з життя, що можна зафіксувати зібраний матеріал 
і як його можна використати в житті. Дітей навчали писати доповіді, збирати, 
а потім оформляти матеріал екскурсій у тематичні і сезонні альбоми, 
обробляти результати спостережень у вигляді графіків, діаграм, кривих, 
моделей, малюнків. 

Практикувалось проведення екскурсій-експедицій, у яких брали участь 
невеличкі групи дітей, що отримували самостійні завдання і виконували їх 
під керівництвом груповода із свого середовища. така організація робила 
екскурсії більш дійовими, давала можливість відвідувати різні об’єкти, 
познайомитись із життям фабрик і заводів, навчитись політехнічно підходити 
до машини, ознайомитись із повсякденною працею робочих, а також значно 
розширити свій виробничий кругозір. такі екскурсії вирішували проблему 
розвитку творчої активності і самостійності учнів, озброювали вміннями і 
навичками самостійно використовувати знання на практиці. 

Г.Г.Ващенко в праці “Загальні методи навчання” аналізує ці нові 
підходи і методи навчання в радянській школі та причини, що призвели до їх 



краху. Він наводить обгрунтування методу проектів, яке дають американські 
вчені Кільпатрик, Дж. Дьюї, Мак Меррі та інші, як діяльність вільної 
свідомої людини, роботи від “усього серця”, методів, що ґрунтуються на 
своїх законах. Перший з них є закон готовності. Коли “певні асоціації готові 
до дії, то дія спричиняється до радості, а відсутність її викликає 
незадоволення”. Другий закон – закон дії: “асоціація, коли вона здатна 
змінюватись, змінюється або слабне залежно від того, що є наслідком дії – 
задоволення чи незадоволення”. Третій закон – “вправи, що визначає 
багаторазове застосування закону дії”. І ще четвертий закон – закон настрою 
– певної мети і прагнення досягти її. Робота не може мати успіху, якщо вона 
йде всупереч настроям людини. Тому “організовуючи виховання, треба, з 
одного боку, вважати на ті інтереси, що їх має дитина, а з іншого – так 
організувати навчання, щоб дитина діяла “від усього серця”, виконуючи 
поставлені завдання.  

Більше ясності, вважав Г.Ващенко, надає для розуміння методу 
проектів поділ процесу роботи за ним на такі основні моменти: складання 
плану роботи за даним проектом; виконання цього плану і підсумки роботи, а 
іноді складання звітів про неї. Отже, метод проектів він вважав 
дослідницьким методом, де діти не роблять вправи, а виконують якусь певну 
корисну роботу, так само, наче б її виконували дорослі. Складаючи проекти 
таких робіт, діти головну увагу звертають на те, щоб найкраще зробити якусь 
справді корисну справу. Отже, школа не готує до життя, а організовує життя 
дітей, “дійсне повне життя, що має сенс само по собі”.  

Загалом позитивно оцінюючи метод проектів як той, що наближає 
школу до життя, активізує навчання дітей, організовує їх діяльність. 
Г.Ващенко гостро критикує застосування методу проекту у радянській школі. 
Він критикує теми проектів, або скоріше, гасла: “допоможемо нашому 
колгоспові в посівній компанії”, “Зберімо для держави утильсировину” та 
інші. Ващенко вважає, що комплексна система навчання, метод проектів у 
радянській школі частіше  застосовувались лише формально, словесно, “бо 
учні тільки вивчали працю дорослого населення, а самі не брали в ній 
участі”.(2) 

Аналізуючи причини невдачі методу проектів, Ващенко відмічав як 
основну з них “більшовицький терор і зв’язаний з ним дух рабства, що 
панував у всіх галузях підсовєтського життя. рабство виключає всяку 
справжню творчість”. Він пише, що метод проектів і комплексна система 
“були застосовані совєтами лише тому, що більшовикам здавалось, ніби вони 
відповідають вченню Маркса про політехнічну школу. Але й тут виявився 
дух рабства. Прагнення нерухомо стояти на засадах ”більшовицької догми, 
відсутність найменшої критики до неї були причиною створення божевільної 
теорії відмирання школи й побудованої на її основі комплексно-проектної 
системи навчання. На думку вченого, не вдався метод проектів у радянській 
школі ще й тому, що “совєти” не ставили завдання виховання вільних, 
мислячих, творчих людей. Він вважає, що більшовики переробили 
реформаторські ідеї американців в дусі марксизму-ленінізму, спотворили, 



довели до абсурду, а потім різко засудили і відкинули, як “буржуазні 
перекручення”. (2) 

Ми вивчали матеріали того часу, і перш за все, газету “На путях к 
новой школе", яку редагувала Н.К. Крупська. Майже в кожному номері ми 
зустрічали прохання вчителів допомогти в організації навчального процесу. 
Вчителі просили методичних порад, підручників, посібників, роз’яснення 
суті завдань.  Це призвело нас до думки, що дослідницький метод не вдався 
перш за все тому, що не було в той час матеріальної бази, яка б забезпечила 
використання такої методики. 

Крім того він не дав очікуваних результатів у формуванні творчої 
особистості через універсалізацію методу, відсутність індивідуального 
контролю і обліку знань кожного учня, а також через те, що ступінь 
самостійності учнів часто перевищував їх можливості. В теорії педагогіки 
були спроби критично оцінити дидактичні пошуки і вказати на одностайність 
і недоцільну універсалізацію дослідницького методу (А. Залужний, С. Равич-
Щербо, М.Заріцкий, Я.Чепіга). 

Однак, слід відмітити, що окремі досягнення у роботі школи 20х років 
у пошуках нових форм і метолдів навчання заслуговують на глибоке 
вивчення і можуть бути використані сучасною школою. 
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