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Людмила Кудас 
 

ПОШУКИ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

(20-ті роки ХХ століття) 
 

Подолання репродуктивного стилю навчання і перехід до нової осві-
тньої парадигми, що забезпечує пізнавальну активність і самостійність ми-
слення студентів, є одним із стратегічних напрямів модернізації вищої 
освіти. Вища школа повинна навчити вчитися і навчити мислити – ось пе-
дагогічні імперативи сучасної епохи. 

Необхідність оперативного рішення завдань, що висуваються нині 
перед освітніми установами, дозволяє говорити про подібність сучасного 
становища з ситуацією 20-х років минулого століття. А це спонукає, у 
свою чергу, знову звернутися до цього, вже досить добре вивченого пері-
оду: саме 20-ті роки ХХ століття позначилися активним пошуком нових 
форм організації методів навчання, збагаченням змісту освіти, структуру-
ванням її ланок. 

Створення нової системи освіти в 20-ті роки давало простір для ви-
бору методів навчання. Пошуки ефективних методів випливали з концепції 
розвитку освіти, що відповідала реаліям життя і була направлена на підго-
товку професійно освіченої людини. Головну увагу спрямовували на орга-
нізацію методичної підготовки та перепідготовки вчителів, яка здійснюва-
лась у педагогічних закладах освіти. 

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
(ВУЦВК) у лютому 1920 р. ухвалила Постанову про скасування Всеукра-
їнського революційного комітету і створила сім Народних комісаріатів, у 
тому числі й Народний комісаріат освіти (далі Наркомос). До функцій На-
ркомосу в ті роки входило керівництво соціальним вихованням, професій-
ною і політичною освітою, театрами, бібліотеками, музеями, архівами, ви-
давничими та науковими справами. 

Наркомос України велику увагу приділяв науково-методичному за-
безпеченню навчально-виховного процесу. Методичні питання підготовки 
вчителів у досліджуваний період постійно розглядались у постановах «Про 
стан народної освіти в Україні» (1927), «Про академічну роботу за новою 
системою педосвіти» (1930), «Про безперервну практику студентів педаго-
гічних навчальних закладів» (1930), «Про реорганізацію системи народної 
освіти» (1930), «Про навчальні плани педтехнікумів і педінститутів» (1932) 
та ін. 

Інноваційні підходи до змісту освіти, форм організації і методів на-
вчання торкнулися насамперед вищої школи. 

Вже на початку 20-х років у технікумах та інститутах поряд із тра-
диційними лекціями поширюються семінари, практичні проробки та лабо-
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раторні заняття. У цей час журнал «Студент революції» підкреслював ве-
лике позитивне значення цих нових засобів навчання та зазначав, що «се-
мінарські та лабораторні заняття з асистентами дають можливість контро-
лювати роботу студентів» [Машкин А. Социально-экономический мини-
мум в ВУЗах Украины / А. Машкин // Студент революции. – 1923. – № 7–
8. – С. 29–30]. Застосування зазначених форм та засобів навчання, коли ро-
бота кожного студента була контрольована, дозволило відмовитись від за-
ліків та іспитів. У жовтні 1924 р. Головпрофос циркуляром відмінив залі-
ки. Багато вузів залишили лекції єдиним засобом викладання, семінарську 
та практичну роботу не застосовували, а студентів атестували при наявно-
сті конспекту лекцій [Столяров Я. Экзамены или учет знаний / Я. Столяров 
// Студент революции. – 1925. – № 3. – С. 27]. 

Перебудова методичної роботи у закладах спеціальної (професійної) 
освіти була закладена в Кодексі законів про народну освіту УРСР. Основ-
ним завданням спеціальної (професійної) освіти повинно стати введення 
нових методів викладання, побудованих на зв’язку виробничих процесів 
(практика) з науковим і навчальним узагальненням цих процесів (теорія). 
Загальне керівництво організаційно-методичною роботою здійснював 
створений на початку 20-х років державний науково-методологічний комі-
тет (далі НМК) Головного профсоюзу освіти (далі Головпрофосу). НМК 
видавав бюлетень, мав свій керівний орган – бюро НМК Головпрофосу 
[ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 5. – Спр. 540]. 

В інститутах і технікумах керівництво методичною роботою було 
доручено цикловим (предметним) комісіям. Вони створювались шляхом 
об’єднання споріднених дисциплін за ознакою спільності цільових завдань. 
Зазначимо, що ще в грудні 1922 р. на засіданні колегії Укрголовпрофосу 
було запропоновано розробити проект положення про предметові комісії в 
усіх вузах [ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1077. – Арк. 159]. У 
1923–1924 навчальному році такі предметові комісії були створені в усіх 
вузах. Вони займалися плануванням навчальної роботи, розробляли навча-
льні програми, визначали засоби й методи навчання, здійснювали методи-
чний контроль, висвітлювали послідовність у проходженні певних дисцип-
лін тощо [Роль предметных комиссий в рационализации учебной работы // 
Студент Жовтня. – 1929, 15 січня; О целях и задачах предметных комиссий 
// Красный технолог. – 1928, 20 марта.]. 

При вивченні звітів про методичну роботу Херсонського інституту 
народної освіти (далі ХІНО), які зберігаються в архівах [ДАХО, ф. Р. – 414, 
оп. 1, спр. 115, Бюлетень НКО Ч. 5. Грудень, 1924, стор. 21–23], нами ви-
явлено, що вирішенням програмно-методичних та організаційних питань 
займалася Факультетська комісія (далі Факкомісія), яка у своїй діяльності 
керувалася інструкціями Головпрофосу. Планування навчальної роботи, 
розробка навчальних програм, визначення засобів і методів навчання, здій-
снення методичного контролю, висвітлення послідовності у проходженні 
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певних дисциплін тощо входило в коло діяльності Предметових комісій 
(секції Факкомісії). З актуальних питань збирали пленуми, де на загальних 
зборах всієї лектури разом із представниками студентства обговорювалися 
зазначені питання. Факкомісія поступово переносила центр ваги програмо-
во-методичної роботи на Предметові комісії, готуючи себе до самоліквіда-
ції у майбутньому. У цей час в ХІНО працює чотири Предметові комісії: 
а) Громадознавча комісія мала у своєму складі викладачів та асистентів 
політичних, історичних, словесних (мова та література) та економічних на-
ук; б) Трудознавча – викладачі та асистенти фізики, математики, хімії та 
трудознавства; в) Природознавча – викладачі та асистенти природничих та 
географічних наук; г) Соцвиху – викладачі з педагогічних дисциплін та ке-
рівники педагогічного практикуму. До складу комісій увійшли всі наукові 
співробітники відповідного циклу та представники студентства у кількості 
50 %. 

Предметові комісії активно співпрацюють з актуальних питань про-
грамно-методичного характеру. Наприклад, при викладанні дисциплін 
природничо-географічного і трудового циклу (фізика, хімія, математика, 
трудознавство) прийнято активно вживати методи лабораторно-практичної 
проробки наукового матеріалу. Програми і практичні вправи складено від-
повідно до того, щоб дати студентові одночасно з науковими знаннями і 
методику викладання предмета. Внаслідок цього збільшилася зацікавле-
ність й продуктивність праці студентів. З іншого боку виявились і негати-
вні наслідки такого методу: перевантаження студентів, багатопредмет-
ність. З метою усунення зазначених недоліків Методкомами були перегля-
нуті програми і внесені зміни до наукових планів (а саме, комплектування 
споріднених дисциплін). Семінарський метод активно застосовувався при 
викладанні дисциплін громадознавчого циклу (основи ленінізму та діалек-
тичного матеріалізму, вивчення творів теоретиків марксизму та матеріаліс-
тичних філософів). При викладанні літератури застосовувався метод ілюс-
трації творами красного письменства на принципі боротьби класових інте-
ресів. За дисциплінами природничо-географічного циклу введено дослід-
ницько-лабораторний метод проведення практичних занять, а саме: анкет-
на обробка літературного матеріалу по вулканізму та землетрусам, спосте-
реження за певними явищами природи як в лабораторії, так у самій приро-
ді, спроба побудови курсу зоології на базі порівняльного анатомічного ви-
вчення. 

За циклом Соцвиху вдало застосовувалася система виявлення тала-
новитих дітей за вченням Віне та Лазуровського. В курс мистецтвознавст-
ва, крім історії мистецтва, введено методику викладання для дітей дошкі-
льного та молодшого шкільного віку. 

Таким чином, при вивченні майже всіх дисциплін практикували по-
єднання наукових знань із методикою викладання. 

Практичні заняття організовували в гуртках (групах) по 20–25 студе-
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нтів, яких поділено на в’язки (ланки) по 4–6 осіб у кожній. Виявлення 
знань студентів проводили в процесі роботи на заняттях під час 
розв’язання поставлених завдань, бесід, докладів та ін. 

Єдиних вимог до використання форм і методів навчання у 20-х рр. не 
було: кожен викладач організовував навчальну роботу так, щоб вона най-
більшою мірою відповідала специфіці його дисципліни. Широко викорис-
товувались комбіновані методи викладання. 

Протягом 20-х років циклові (предметні) комісії за рішенням бюро 
НМК Головпрофосу декілька разів реорганізовувались, що, на нашу думку, 
сприяло поліпшенню їх роботи, а в 1928 р. Наркомос розробив детальне 
положення про циклові (предметні) комісії [ЦДАВО України. – Ф. 166. – 
Оп. 5. – Спр. 540. – Арк. 52]. 

Отже, організаційно-методична робота у закладах спеціальної (про-
фесійної) освіти була доцільно побудована, охоплювала систему спеціаль-
ної (професійної) освіти, що мало сприяти підвищенню методичного рівня 
викладачів і запровадженню нових форм, засобів і методів навчання. 

Наркомос прагнув значно поширити коло форм, засобів і методів на-
вчання та втілити в практику роботи педагогічних закладів освіти най-
більш цікаві та ефективні світові педагогічні здобутки. 

У вузах були здійснені такі перетворення: відмова від лекційних 
форм навчання і перехід до методу проектів та бригадно-лабораторного 
методу, відміна вступних і поточних іспитів, відмова від п’ятибальної сис-
теми та введення двобальної: зараховано та не зараховано [Майборода В.К. 
З історії становлення і розвитку педагогічної освіти на Україні (1928–
1941 рр.). – С. 36]. 

Безумовно, ці заходи вплинули на якість знань студентів, але не ви-
правдали сподівань партії на освітянську ниву. Уряд і Комуністична партія 
змушені були ухвалити низку постанов, спрямованих на поліпшення на-
вчально-виховного процесу у вузах. Пізніше Постанова ЦВК СРСР від 19 
вересня 1932 р. «Про учбові програми і режим у вищій школі та техніку-
мах» засуджувала бригадно-лабораторний метод навчання, практику коле-
ктивного складання заліків, натомість вводилися диференційовані оцінки 
успішності, встановлювалися конкретні строки проведення залікових сесій 
і вступних іспитів. 

Впродовж 20-х років використовували комплексний та бригадно-
лабораторний методи, метод проектів, метод «Дальтон-план» та ін. 

Комплексний метод, який почали застосовувати в 1923–24 навчаль-
ному році, негативно впливав на засвоєння формальних знань, тому невдо-
взі його поєднали з методом проектів. Поряд із методом проектів у середи-
ні 20-х років Наркомос почав втілювати американський метод «Дальтон-
план», який відкидав класно-урочний метод і принципово змінював місце і 
роль викладача в процесі навчання. З керівника й організатора колективу 
він перетворювався на консультанта і спостерігача. Проте «Дальтон-план» 
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мав багато переваг: системність роботи, індивідуалізація, активізація про-
цесу навчання та його розкріпачення, сприяння творчому пошуку, доміну-
юча ідея самоосвіти та ін. 

Але невдовзі цей метод, як і комплексний, зустрів велику протидію в 
українській вищій школі. У 20-ті роки консерватизм та методична слаб-
кість педагогів, з одного боку, а також інтелектуальна нерозвиненість та 
відсутність навичок самостійної роботи у студентів, з іншого, стали тією 
перепоною, що заблокувала американський «Дальтон-план», елементи 
якого успішно втілюються в сучасній педагогічній практиці. 

Методичні пошуки педагогів сприяли застосуванню нових форм, за-
собів та методів навчання. Серед їх арсеналу в закладах професійної освіти 
були поширені лекції, семінари, лабораторні роботи, екскурсії, бесіди, на-
вчальна практика тощо. Ці засоби навчання давали змогу активізувати 
працю студентів, робити її індивідуальною, поєднувати теоретичні знання 
з практичними діями. 

Комісія з перевірки педагогічних вузів (а саме, Херсонський ІНО, 
Миколаївський ІНО, Одеський ІНО), констатувала використання різних 
методів роботи, але зазначила, що переважав саме лабораторно-
семінарський. Рекомендувала Факультетським та Предметовим комісіям 
звернути увагу на уточнення методів навчання, перехід на нові методи ро-
боти погоджувати з матеріальними ресурсами вузу, звернути увагу на нові 
методи праці, які використовують викладачі, попередньо не погодивши їх 
[Бюлетень НКО. – Ч. 5. грудень, 1924. – С. 21–23]. 

Методи навчання у закладах спеціальної (професійної освіти) були 
різноманітними, а єдиного, універсального, методу не було. Робота Нарко-
мосу в цьому напрямку була спрямована на активізацію процесу навчання, 
сприяла формуванню навичок самостійного здобуття знань, допомагала 
поєднувати теоретичні знання з практичною роботою. У жовтні 1929 р. га-
зета Київського інституту народної освіти повідомляла, що «головний ме-
тод викладання у нас – лекції» [За якість нашої роботи // Кузня освіти. – 
1929, 25 жовтня]. У 1932 р. Постановою ЦВК СРСР технікуми і вузи пови-
нні були «застосовувати лекції як метод викладання» [Лекції у педпроцесі 
вузів та технікумів // Комуністична освіта, 1933. – № 7. – С. 126]. 

У 1924 р. почалася так звана «дальтонізація» професійної школи. 
Певні переваги цього методу в 1924 р. відзначив у резолюції Всесоюзний 
з’їзд з робітничої освіти. Але «Дальтон-план» не прижився у закладах ви-
щої освіти. Багато критичних зауважень на адресу «Дальтон-плану» ми 
знаходимо у вузівських багатотиражках. Головне з них – це пасивне ви-
вчення літератури в аудиторії під наглядом викладача [Нужно изменить 
методы преподавания // Студент Жовтня. – 1928, 3 березня]. Далі окремих 
експериментів з «Дальтон-планом» у закладах спеціальної (професійної) 
освіти справа не пішла. 

Наприкінці 20-х років застосовувалась широка палітра методів на-
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вчання. Поряд із лекційним методом застосовували лекційно-семінарський 
та лекційно-лабораторний методи. Так, у 1928 р. у вузах Чернігівщини за-
стосовували в педтехнікумі – лекційний, в інституті народної освіти – ла-
бораторно-бригадний методи. Більш того, на різних курсах використову-
вали різні методи навчання – від лекційного до «Дальтон-плану» Окремі 
дисципліни викладали різними методами [ЦДАВО України. – Ф. 166. – 
Оп. 6. – Спр. 404. – Арк. 91]. Це призводило до плутанини, відсутності не-
обхідних навичок роботи, що негативно впливало на якість знань. 

У другій половині 20-х років назріло питання про необхідність роз-
робки універсального методу навчання. Педагоги схилялись до уніфікова-
ного використання лекційно-семінарського методу викладання й вислов-
лювали безліч пропозицій щодо його вдосконалення. Але Наркомос в кінці 
20-х років адміністративно застосував лабораторно-бригадний метод, що 
суперечило думці педагогів. 

Таким чином, протягом 20-х років у закладах народної освіти засто-
совували різноманітні форми, засоби та методи навчання при відсутності 
уніфікованих. Пошуки ефективних методів навчання випливали з концеп-
ції розвитку освіти, що відповідала реаліям життя і була направлена на пі-
дготовку професійно освіченої людини. Головна увага була спрямована на 
організацію методичної підготовки та перепідготовки вчителів, яка здійс-
нювалась у педагогічних закладах освіти. Організаційно-методична робота 
у закладах педагогічної освіти була доцільно побудована, що сприяло під-
вищенню методичного рівня підготовки вчителів, однак пошук нових ме-
тодів навчання завжди знаходиться в центрі уваги вчених-теоретиків і 
практиків. 

Історичний аналіз активного пошуку нових методів навчання, які ви-
користовувались при підготовці педагогічних кадрів у 20-ті роки ХХ ст., 
сприятиме осмисленню й усвідомленню сучасних процесів в освіті та про-
ектуванню її майбутнього. 
 


