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У зв’язку з тим, що ознайомлення з історією шкільного природознавства 
і сільськогосподарської праці та методикою їх викладання дає можливість 
показати роль цих дисциплін у навчально-виховному процесі школи та 
використати досвід кращих педагогів минулого, ми поставили за мету на 
основі опрацювання і аналізу літературних джерел виявити особливості 
методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці в період 
з 1917 по 1941 роки. 

Після революції в умовах господарської розрухи створювався новий тип 
школи, заснованої на ідеях комуністичного виховання і зв’язаної із 
завданнями соціалістичного будівництва. Освітньо-педагогічні перетворення 
розпочалися через руйнування шкіл різноманітного характеру й 
насаджування уніфікованої радянської школи – єдиної загальноосвітньої 
трудової. 

Для виховання молоді в комуністичному дусі необхідна була ідейна 
скерованість всього викладання, для чого потрібні були педагогічні кадри, 
озброєні марксистсько-ленінською теорією. Тому в 1918 році в багатьох 
містах організовуються курси для перепідготовки вчителів, на яких вони 
ознайомлюються з настановами нової, радянської школи, з ідейно-виховними 
завданнями викладання окремих дисциплін. 

Як позитивне відзначаємо, що природознавство вводиться в усі класи 
школи як один із основних навчальних предметів. Вирішується питання про 
його зміст. Викладання проводиться за програмами, які за змістом і 
принципами побудови мало відрізнялися від програм дореволюційних 
передових шкіл. Окремі працівники народної освіти вважали, що 
обов’язкових програм і не потрібно, все повинно бути полишене на творчість 
учителя. Однак відсутність програм, слабка підготовка вчителів створили 
серйозні труднощі щодо викладання природознавства. 

У зв’язку з прийняттям декрету Раднаркому (21.01.1918 р.) про 
відокремлення школи від церкви перед учительством постало завдання 
антирелігійного виховання учнів. Зміст природознавства, оснований на 
еволюційному вченні, відкрив для цього широкі можливості. 

У 1919 році на 8 з’їзді РКП(б) було прийнято програму, в якій 
визначалася головна мета радянської школи: “Виховати покоління, здатне 
остаточно встановити комунізм” [2, с.18]. У пункті програми в галузі 
народної освіти зазначено: “Школа повинна стати знаряддям диктатури 
пролетаріату, тобто не тільки провідником принципів комунізму взагалі, а й 
провідником ідейного, організаційного, виховного впливу пролетаріату на 
напівпролетарські і непролетарські верстви трудящих мас, в інтересах 
комуністичного ладу” [1, с.452]. 



Щоб школа могла виконувати поставлені завдання, розроблялися 
тимчасові плани і програми для вищих початкових шкіл як перехідний 
ступінь до плану єдиної школи. 

У програмі з природознавства [3, с.38-50] визначено, які питання і яким 
шляхом має вивчати учитель з дітьми 1-3 класів. Упродовж усіх років 
навчання в початкових класах визначається обсяг сільськогосподарських 
робіт, посильних віку учнів. 

У цей період ведеться пошук шляхів перебудови педагогічної освіти в 
Україні, в тому числі й вищої школи. Переглядаються навчальні плани і 
програми педвузів, запроваджуються нові дисципліни, методи навчання, 
встановлюється триместрова система навчання. З метою надання конкретних 
професійних навичок ліквідуються університети і створюються спеціальні 
вищі навчальні заклади. У результаті в Україні встановлюється така система 
вищої педагогічної освіти: вищі трирічні педкурси (з 1925р. – педагогічні 
технікуми); інститути народної освіти (ІНО), які поряд з підготовкою 
працівників політосвітніх установ та викладачів професійних навчальних 
закладів розв’язували питання підготовки працівників соціального виховання 
(соцвих). При цьому відпрацьовується Кодекс законів про народну освіту. 
Ним передбачається створення предметних комісій, діяльність яких 
спрямовується на підготовку педагогічних кадрів. Комісії розробляють 
навчальні плани, методи викладання, форми контролю знань тощо. Навчання 
студентів будується так, щоб спрямувати перенесення діяльності студентів у 
заклади соцвиху, в пов’язане з ним середовище, щоб забезпечити повне 
злиття теорії з практикою. На 1923р. в Україні було 9 інститутів соцвиху та 
72 вищих трирічних педагогічних курсів [4, с.25-27]. Центром розроблення 
педагогічної теорії і практики цього періоду став Харківський ІНО, до складу 
якого входило 15 науково-дослідних кафедр педагогічного спрямування. 

Найважливішою подією часу стало започаткування Української 
Академії наук. Засновником її і першим президентом був В.Вернадський. Під 
керівництвом цього видатного вченого розробляються організаційні 
принципи побудови та Статут Академії, відкривається національна 
бібліотека, деякі наукові лабораторії. 

Відзначаємо як позитивне те, що в нашій республіці в 20-ті роки 
бурхливо йде процес створення української національної школи. У системі 
виховання відроджуються традиції козацтва та гетьманства. Велика роль у 
справі відродження національної культури, науки, освіти і педагогіки часів 
УНР належить М.С.Грушевському та І.І.Огієнку. Вони наполягали на тому, 
щоб освіта мала національний характер. 

На початку 30-х років країна перейшла до обов’язкової початкової 
освіти молоді. Створюються школи першого ступеня і семирічки. 
Укладаються шкільні програми. На відміну від предметних програм у 1924 p. 
розробляються комплексні програми для школи першого ступеня. В основу 
роботи школи покладається вивчення трудової діяльності людини за певними 
темами, а не вивчення окремих предметів. Щоб викладання будувалося у 
зв’язку з життям, виробництвом, з працею, весь навчальний матеріал 



розподіляється на три відділи: природа, праця, суспільство. У зв’язку з цим у 
початкових класах значна увага приділяється природознавству та його 
розділу “сільськогосподарський матеріал”. Відповідно до цього виходять 
посібники з визначенням змісту роботи для кожного класу. Наприклад, у 
посібнику В.Ф.Шалаєва “Изучение живой природы в начальной школе” 
дається зміст занять із сільського господарства у класі та на пришкільній 
ділянці. 

Як показує аналіз, школа, яка працювала за комплексними програмами, 
не давала систематичних знань з основ наук; політехнічне навчання 
відривається від систематичного і міцного засвоєння основ наук. Окремі 
предмети з їх системою викладу і логічною послідовністю матеріалу не 
знаходять місця в програмі – вони розчиняються в комплексних темах. У 
цьому ми вбачаємо головні недоліки комплексних програм. 

У цей період підручники заміняються “робочими книгами”, основний 
зміст яких складають завдання для самостійно виконуваних учнями робіт. 
Вони доповнюються короткими пояснювальними текстами або невеликими 
статтями. 

“Робочі книги” створюються не за предметами, а за роками навчання. У 
пояснювальній записці до програми говорилося: “У природознавства також, 
як і у предметів, немає своєї особливої цілі, крім цілей школи в цілому” [5, с. 
22]. 

Вивчалися в основному способи використання і обробки рослин і 
тварин. У результаті природознавство було перетворено в окремі розрізнені 
розділи сільського господарства. Інколи навіть брали певну 
сільськогосподарську роботу, підшукували до неї біологічне пояснення і 
вважали, що це – “природознавство на виробничій основі”. Так, 
вирішувалися питання агрономізації й індустріалізації школи. 

Дослідження показує, що упорядники комплексних програм відірвали 
практику від теорії. В.Ф.Шалаєв у методиці викладання природознавства 
відмічає, що “результати навчання за комплексними і проектно-
комплексними програмами були сумними: учні набували незначних, 
уривчастих знань, і школа не забезпечувала достатню підготовку для 
подальшого навчання в технікумах і вищих навчальних закладах. Проте, 
можна сказати, що природознавство з другорядного предмета, яким воно 
було в гімназіях, зайняло становище одного з основних, провідних 
предметів” [5, с.23]. Він на допомогу класоводам видає кілька методичних 
посібників. 

Як позитивне в цей період ми відзначаємо, що широко пропагується 
дослідницький метод, коли учень ставиться на місце дослідника і сам на 
підставі своїх спостережень і дослідів робить висновки. При цьому 
практичним заняттям і екскурсіям надається перевага. Проте, при такій 
постановці навчання зміст природознавства ставиться в залежність від 
методу: добирається такий матеріал, при вивченні якого можна було 
застосовувати цей метод. Це сприяло, безумовно, зниженню рівня підготовки 
учнів з природознавства. 



Поглибленню недоліків у організації навчально-виховного процесу 
сприяло застосування “методу проектів” та “проектно-комплексних” 
програм, які у 1929 році прийшли на зміну комплексних програм. 

Школа почала незадовільно розв’язувати навчально-виховні завдання, 
Великого значення вивченню природознавства надавала Н.К.Крупська. Вона 
очолила течію природознавців, які боролися за зв’язок природознавства з 
життям, з практикою. У зв’язку з незадовільними умовами роботи в школі в 
роки громадянської війни викладати природознавство, основане на трудових 
процесах, було надзвичайно важко. Виходом із цього становища 
природознавці вважали екскурсії: потреби в особливому обладнанні не було, 
проїзд у ті роки на трамваях і залізницях був безкоштовний. У зв’язку з цим, 
частина методистів стала прихильниками особливого “екскурсійно-
дослідницького” методу, який передбачав проведення екскурсій і самостійну 
роботу учнів по розбору і вивченню екскурсійного матеріалу. З цією метою 
спеціально створюються допоміжні екскурсійні установи, де діти одержують 
педагогічне керівництво. Ініціаторами таких біостанцій були ленінградські 
педагоги-натуралісти І.І.Полянський, В.Ф.Наталі. У цей час 
Б.В.Всесвятський організував біостанцію юних натуралістів ім. 
К.А.Тімірязєва у Сокольниках. Основним завданням її було оволодіння 
навичками дослідницької роботи на матеріалі навколишньої природи. З 1924 
по 1930 рік біостанція видавала періодичний журнал “Листки біостанції 
юних натуралістів”. Заслугою Б.В.Всесвятського була організація 
юннатського руху, який поширився по всьому Союзу і в наш час не втратив 
своєї ролі в організації позакласної роботи з природознавства. 

У цей період видається екскурсійна методична література (Б.Є.Райков; 
В.О.Герд; І.І.Полянський). Завдяки працям С.А.Павловича, В.Ф.Наталі на 
перший план висуваються роздаткові колекції, саморобні прилади, 
самостійний збір і монтування матеріалу учнями, що сприяє розвиткові їх 
активності. Прагнення наблизити школу до природи викликало організацію 
куточків живої природи, де діти самі доглядають за тваринами і рослинами. 
Набуває сили організація шкільних ділянок (сад, город) і дрібного 
тваринництва (кролівництво, птахівництво). 

Але поряд із окремими позитивними рисами оволодіння 
природознавчим матеріалом виявляються істотні недоліки в роботі школи. З 
метою їх ліквідації у галузі освіти у цей період виходить ряд партійних 
постанов (1931-193 2р.р.), які з одного боку, ніби стимулюють творчі пошуки 
і подальший розвиток системи освіти в Україні, а з іншого – посилюють 
політизацію, централізацію управління, засуджують цілі напрями науки. 

У 1933р. природознавство як самостійний навчальний предмет 
повертається у початкову школу. Перші варіанти програм мали серйозні 
хиби, оскільки включали важкий для учнів матеріал. Це пояснюється тим, що 
панувала думка, ніби гарний педагог може зробити доступною будь-яку 
проблему. Вікові особливості учнів майже не враховувалися. У цей період 
природознавство викладається з 1 по 4 клас. Значна увага приділяється 
розробці змісту природознавства, а також і визначенню методів його 



викладання. 
З 1937-38 навчального року природознавство вивчається лише в 3-4 

класах, а в 1-2 класах відомості про природу даються учням на уроках 
читання та розвитку мови. У такому вигляді програма з природознавства 
зберігається до 1944 року. У цей час виходять підручники В.А.Тетюрьова. У 
додатках до підручника 3 класу автор розробляє завдання для самостійної 
роботи і дає методичні рекомендації щодо заготівлі й зберігання 
роздаткового матеріалу, необхідного для проведення уроків. Проте 
відзначаємо, що у підручник для 4 класу включаються деякі складні питання 
для молодших школярів: водяні двигуни, парові двигуни. Добре те, що 
скелет людини вивчається у порівнянні із скелетом тварин, але наводяться 
при цьому складні малюнки й занадто детальні підписи до них та ін. Kpiм 
підручників для початкової школи, В.А.Тетюрьов видає посібник для вищих 
педагогічних навчальних закладів. 

У період 1933-1937р.р. посилюється спрямованість на побудову 
комуністичного суспільства; відбувається наступ на українську національну 
культуру; проводиться русифікація усіх сфер українського життя, освіти й 
педагогіки; починаються репресивні заходи уряду проти української 
національної інтелігенції, у результаті чого українську національну ідею 
було викорінено. 

Після революції природознавство і сільськогосподарська праця були 
запроваджені в школу як самостійні навчальні предмети. У роки 
комуністичного режиму в Україні робилися спроби відродити національну 
школу, але вони не досягли успіху, оскільки сама ідея національної школи 
суперечила суті імперської держави. Однак, саме в цей період на арену 
виходять відомі методисти-природодослідники, які намагалися підняти 
викладання природознавства на належний рівень. 
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